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Ivánci

Jelen

Hírek, események, beszámolók
Iváncról Ivánciaknak!

Advent
Búcsúzik november,

Felejtsünk haragot,

Adventnek idején

kopogtat december,

sértődést, bánatot,

győzzön a Szeretet,

a Remény csillaga

tanuljunk Jézustól

tegyük boldogabbá,

ragyog a szemekben.

sok-sok alázatot.

Ahogy a Megváltó

Fedje be a rosszat

érkezését várták,

csillogó hólepel,

úgy várja mindenki

hiszen decemberben

szíve titkos vágyát.

minden szív ünnepel.
Ajándékba idén

Jöjj el hát, oly rég várt

adj forró ölelést,

békesség, szeretet,

lelket melengető,

tedd te boldogabbá

erőt adó reményt.

a jó embereket.

Ne legyen szívünkben

Tisztítsa meg lelkünk

fájdalom és ború,

az ünnep várása,

legyen a karácsony

a frissen hullott hó,
karácsony varázsa.

aki velünk lehet.

Tanuljuk meg tőle,
mi a megbocsájtás,
ne legyen közöttünk
veszekedés, bántás.

Szeretetkoszorú.

Törő Zsóka
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ivánc község képviselőtestülete elismerését és köszönetét fejezi ki
Kónya Károlyné Edit pénzügyekért felelős ügyintézőnek nyugdíjba
vonulása alkalmából. Edit a rendszerváltás óta látta el a
Körjegyzőség, majd a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és
egyéb teendőit.
Munkáját becsülettel, lelkiismeretesen végezte, mindvégig szem
előtt tartva szülőfalujának, Iváncnak érdekeit. Ivánc község
képviselő testülete nevében kiegyensúlyozott,
boldog nyugdíjas éveket és jó egészséget kíván:
Gyarmati Tibor
polgármester

„A jó szó, a szép beszéd és a meleg tekintet gyógyszer a szív számára.”
/Dr. Papp Lajos/
Akár ez is lehetne a mottója az ivánci orvosi rendelőnek, ahol a „hónap ápolónője” és a „hónap orvosa” dolgozik. Megyei napilapunk által októberben indított „Hónap orvosa”
szavazáson Dr. Németh Sándor szerezte meg az első helyet a voksok alapján, míg
a „Hónap ápolója” címet asszisztense, Bediné Tóth Mónika nyerte el.

Minden ivánci lakos nevében gratulálunk eme elismerések
megszerzéséhez, melyet szíves munkásságukkal joggal érdemeltek ki,
hálás szívvel kívánunk jó egészséget további munkájukhoz!

Szeretettel köszöntöm az ivánciakat!
Több mint húsz éve fedeztem föl közös életünk zöld szigetét, Iváncot. Az elmúlt két évtizedben minden évben ide látogattam és az itt eltöltött napok és hetek nyugalma és frissessége adott új és új energiákat.
Emlékszem első találkozásomra Mihályi Jóska bácsival és Mariska nénivel, az a sok kedvesség és szeretet,
amit kaptam tőlük meghatározó élményként hatottak és hatnak rám a mai napig.
A Millennium évében feleségemmel közösen vettünk részt a Helytörténeti Múzeum kialakításában. És
miként teltek az évek, az idei év nyara hozta meg letelepedésünk, ide költözésünk gyümölcsét. Fiaim, Máté és
Benedek rögtön felfedezték azt a szabadságot, amivel itt találkoztak.
Alapjában véve agrármérnök végzettségű vagyok, azonban közel egy évtizedet dolgoztam múzeumi és
kulturális vonalon. Bízom abban, hogy tapasztalataimmal segíteni és gazdagítani tudom Ivánc életét.
Somhegyi Tamás
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INGYENES
SZÁMÍTÓGÉPES- ÉS INTERNET TANFOLYAM IVÁNCON!
Kezdőknek, kicsit tudóknak - nyugdíjasoknak is!
- Rendszerezzük a tudnivalókat, gyakoroljuk az egér és a billentyűzet használatát.
- Fájlok. A mentés - csak ízelítő.
- Fényképek másolása, rendezése, formázása.
- Hogyan jutunk információkhoz az interneten? Hasznos oldalak. Google.
- YouTube. Zeneletöltés.
- Megtanulunk e-mailezni, csetelni, információt keresni.
- Skype (video-telefonálás az interneten).
- Facebook.
- Egyéni kívánságok, esetleg szövegszerkesztés.
A tanfolyam a könyvtári programsorozatok része, az időpontokat egyeztetjük a jelentkezőkkel.
Számítógépeket korlátozott számban tudunk biztosítani, de a tanfolyamra laptopot is lehet hozni,
így a saját számítógépén gyakorolhat!
Érdeklődni, jelentkezni lehet a könyvtárban vagy a teleházban.

Némethné Orbán Szilvia
Tel. : 0630 5893729

MEGHÍVÓ
„Mire a levelek lehullanak,
katonáink hazatérnek!”
címmel tart előadást az ivánci Általános Iskolában,
2014. november 29-én (szombaton) 1730-tól Mecsériné Doktor Rozália
az I. világháború katonáiról.
Az előadás után a
Perenyei Férfi Népdalkör
katonadalokat énekel.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A program a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
olvasást népszerűsítő programjainak részeként kerül megrendezésre.
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1Úton Nemzetközi Zarándoknap Iváncon
Egy közös célért, a családokért szervezett 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 zarándokélményt nyújtott, melyen keresztül életre kelt a
csoda: az emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért, családjaikért zarándokoltak a Mária Út egy-egy szakaszán. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Az 1Úton zarándoknaphoz kapcsolódtak 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 építettek egymással is.
Halogyról indulva Felsőmarácon keresztül érkeztek meg Iváncra a
délelőtti órákban. Az Ivánci hívek és Orsos Zoltán atya a faluban lévő
úgynevezett ,,Kisek útjának” végén fogadták a zarándokokat. A csoportot a kereszttel V. Németh Zsolt környezetvédelemért felelős államtitkár vezette. Harangzúgás fogadta a templomba érkező zarándokokat és híveket, akik Zoltán atya köszöntője után, Máriához a
Magyarok Nagyasszonyához imádkoztak és énekeltek.
A zarándokokat és híveket a templom kertjében a helyi lányok, aszszonyok által készített zsíros kenyérrel,- melyen a Mária Út jelzése
volt pirospaprikával kirajzolva- üdítővel kínáltak. A Duna Tv Iváncról tudósította a világ magyarjainak a zarándoklatot.
A zarándokok Rábagyarmat felé folytatták útirányukat, búcsúzóul is
megszólaltak a harangok.

A zarándoklás olyan életforma mely lépésről lépésre közelebb visz önmagunk,
embertársaink és Isten felé, miközben kinyitja előttünk a világot…
Fritz Attila
Egyházközség elnöke
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Az Ivánci Polgárőr Egyesület sikerei
Az Ivánci Polgárőr Egyesület 2013-ban a
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján a VMPSZ
aktív segítségnyújtásával és a helyi önkormányzattal egyetértésben támogatási kérelmet nyújtott be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A
pályázatunk egy ŠKODA Yeti Active 2.0 TDI
4x4 típusú gépjármű beszerzésére irányult. Támogatási kérelmünk pozitív elbírálásáról 2014. február 7-én kaptuk meg az értesítést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. A fent említett
típusú gépjárművet egyesületünk 2014. szeptember 5-én vette át a Végh Autóház Kft-től Szombathelyen.
Az idén 19 éve működő Ivánci Polgárőr Egyesület tagjai 2014. október 11-én a hagyományosan megrendezett Megyei Polgárőr Tekeversenyen vettek részt Kőszegen. A Horváth János, Kapui László,
Kapui Péter, Németh László, Tóth István összeállítású csapat az egyéni versenyben és a csapatversenyben egyaránt elsöprő sikert aratott. A csapatversenyben az Ivánci Polgárőr Egyesület első helyezést ért el a 2. helyezett Kőszegi Polgárőr Egyesület és a 3. helyezett Gyöngyöshermán – Szentkirály
Polgárőr Egyesület előtt.
Az Egyéni összetett versenyben szintén ivánciak állhattak dobogóra: 1. Kapui László (Ivánci Polgárőr
Egyesület) 2. Németh László (Ivánci Polgárőr Egyesület)… Legjobb teliző versenyző Németh László
(Ivánci Polgárőr Egyesület), a legjobb taroló versenyző Kapui László lett szintén az ivánci csapatból…
Azt gondolom, hogy a fenti eredményeket látva méltán lehetünk büszkék polgárőreinkre!
Az Országos Polgárőr Szövetség nemzeti ünnepünk, Október 23-a alkalmából az Országos Polgárőr Szövetség elnökségének döntése értelmében - „Az Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetést
adományozta az Ivánci Polgárőr Egyesület részére, mellyel az egyesület eddigi kimagasló munkáját ismerték el és köszönték meg.
Kitüntetés átadással egybekötött ünnepséget rendezett október 17-én a Stefánia Palota nagytermében
az Országos Polgárőr Szövetség. A mintegy 200 meghívottat a narrátor, Novodomszky Éva televíziós
személyiség köszöntötte, köztük Tasnádi Lászlót, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkárát, dr.
Bakondi György tű. altábornagyot, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjét… A
Himnusz elhangzása után Tasnádi László államtitkár mondott ünnepi beszédet, melyből néhány gondolatot idézek: „Önök nélkül nincs az a biztonságérzet, ami a polgári élethez elengedhetetlen. A polgárőrök egyre nagyobb szakmaisággal, elhivatottsággal végzik a rendőrséget támogató tevékenységüket. Az a cél, hogy minden településen legyen polgárőr egyesület vagy csoport, s ezek működjenek
együtt! A polgárőrök képzése egyre fontosabb, a Polgárőr Akadémia bevezetése és annak sikere a bizonyíték rá, mennyire fogékonyak az önkéntes bűnmegelőzők a szakmaiságra. Ugyancsak fontosnak
ítélem az Ifjú Polgárőr intézményét, hiszen már fiatal korban rá kell vezetni a gyermekeket, hogy vállaljanak önkéntes tevékenységet. A kormány számít a polgárőrökre, s lehetőségeihez mérten támogatja az önkéntes bűnmegelőzőket mind anyagilag, mind technikailag. Sok sikert polgárőrök!” - zárta beszédét Tasnádi László.
Folytatás a következő oldalon…
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Az ünnepi beszédet követően került sor a dicséretek és tárgyjutalmak átadására az arra érdemeseknek. Húsz polgárőr egyesület - köztük az Ivánci Polgárőr Egyesület - vezetője vehette át az „Év Polgárőr Egyesülete" kitüntetést.
A további elismerések átadása után Pintér Tibor színművész, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója
adott nagy sikert aratott műsort. A Szózat hangjai után dr. Bakondi György tű. altábornagy mondott
pohárköszöntőt, gratulálva az elismerésben részesülteknek.
2014. október 23-án Ivánc Község Önkormányzata az október 23-i ünnepség keretein belül elismerése
jeléül a további eredményes polgárőr szolgálat végzéséért 100.00 Ft összegű támogatásban részesítette
az Ivánci Polgárőr Egyesületet. Ez úton szeretnénk megköszönni Ivánc Község Önkormányzatának a
jelentős összegű plusz támogatást, amit az MVH-s pályázaton nyert ŠKODA Yeti Active 2.0 TDI 4x4 típusú gépjármű felszerelésére és fenntartására kívánunk fordítani.
Köszönjük!!!

Bedi Ákos
elnök

Tájékoztatás a fogászati rendelés újra indításáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy a fogászati rendelés
2014. november 3-tól folyamatosan működni fog.
A fogászati rendelésre történő bejelentkezést, kérjük, szíveskedjenek egyeztetni a fogorvossal!
Dr. Somogyi Richárd fogorvos elérhetősége:
Fogászati rendelő: 0694 442 001

Mobil telefon: 0630 20 98 173

Rendelési időpontok:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

12.30-19.30
14.30-18.30
6.30-12.00
6.30-11.00
8.00-10.00
6
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Óvodai események
Idén szeptemberben 15 fővel indult el az ivánci óvoda, akik közül 3 gyermek nagycsoportos, és 6-6 gyermek van a középső- és a kiscsoportban. 2015 januárjától 16-ra emelkedik majd ez a létszám.
A nyári szünetben megtörtént a melléképület felújítása és a homokozóban a homok cseréje.
Az első héten megtörtént a nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálata, amit a Körmendi Nevelési Szakvizsgálat szakemberei végeztek el. Két gyermek iskolaérett, egy gyermeknek januárban meg kell ismételni az iskolai érettségi vizsgálatát.
Szeptember végén volt a gyerekek logopédiai szűrése. Két nagycsoportosnak kell rendszeresen, heti egy alkalommal logopédushoz járni. A szülők maguk oldják meg a gyerekek szállítását a csákánydoroszlói óvodába, mert kevés logopédus
van körzetünkben, és a csákánydoroszlói óvoda a kijelölt helye a logopédusnak a beszédfejlesztő órák megtartásához.
Szeptember végén a védőnő meglátogatott minket. Szintén a hónap végén megtartottuk az első szülői értekezletet, melynek fő témáját a helyes gyermeknevelésre irányítottuk.
Októberben egy óvodás gyermek szüleitől 20 ezer forint összegű felajánlást kaptunk, melyet karácsonyi ajándékok vásárlására fordítunk. Ezúton is köszönjük az önzetlen támogatást!
Óvodánkban az ÁNTSZ átfogó ellenőrzést tartott, problémát nem találtak.
Az óvoda képviselte magát a Nagyi tulipános ládája című rendezvényen október 21-én, a gyerekek alkotásait is kiállították. Az október 23-i ünnepségen idén nem szerepeltek az ovisok, de többségük részt vett rajta, a szüleik elhozták őket.
Novemberben az Idősek Napján táncos, verses műsorral szerepeltek a gyerekek a művelődési házban.
November végén jön Csákánydoroszlóból a bábcsoport, akik A nagyhatalmú sündisznócska és a Sündisznócska lovagol
című meséket adják elő az óvodásoknak.
December 5-én délelőtt jön a Mikulás. Az óvodásokkal már a karácsonyra is készülődünk, verseket, dalokat tanulunk. Az
év végén karácsonyi hangulatot próbálunk meg teremteni az óvodában, és a gyerekek birtokba vehetik az új játékokat.
Vass Gyuláné
Tagóvoda-vezető

Kedves Gyerekek!
Jön a Mikulás!
2014. december 5-én 17.00 órára gyertek a Művelődési Házba!
A Mikulás Manói érdekes és mókás játékokkal szórakoztatnak benneteket
a Mikulás megérkezéséig az InciFinci Gyermekfoglalkoztatók közreműködésével!
Sok szeretettel várunk mindenkit!
Sigray Margit Faluvédő- Faluszépítő Kulturális Egyesület és
Ivánc Könyvtár szervezésében
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Az új tanév újdonságai
Kis iskolánkban izgalmasan kezdődött az idei tanév. A nyári szünet utolsó heteiben is kerestek még a már évek óta egyedül tanító Sályné Peszlen Lívia tanítónő mellé egy második tanítót, hogy a régi rend szerint 2-2 osztály tanulhasson egyegy tanteremben. Ám a meghirdetett állásra sokáig még jelentkező sem akadt. Tovább fokozta ezt a kétséges hangulatot,
amikor mindenki megdöbbenésére Lívia tanítónő felmondott pár nappal az iskolai tanévkezdés előtt. Így a nem szokványos tanévnyitóra nagy kíváncsisággal érkeztek meg – nemcsak az elsősök -, de a régi diákok és a szülők is.
A problémát az iskolai vezetők természetesen megoldották az első tanítási napra: az egyik teremben ideiglenesen Horváth
Miklósné korábbi énektanár az 1. és a 3. osztályt, a másik teremben a 2. és a 4. osztályt Pajor Ildikó oktatja. Ildikó tanítónő jelentős szerepet tölt be nemcsak az iskola, de településünk kulturális életében is. Hiszen ő készítette fel az iskolásokat
az október 5-i Aradi vértanuk és az október 23-i 56-os forradalom emlékműsoraira, valamint az Idősek Napjára. November hónapban a vezetőség felkérte Homolka Ottónét, azaz Magda nénit, hogy jöjjön vissza tanítani, most ő vezeti be az
elsősöket a betűk és a számok rejtélyes világába…
A 2014-15-ös tanévet összesen 12 kisdiák kezdte meg, de egy fővel csökkent ez a létszám, így jelenleg 11 gyermek folytatja tanulmányait az iskolában.
Az elméleti oktatás kézműves foglalkozással, citera- és hittan oktatással egészül ki, ahogy már a korábbi években is. Újdonságnak számít a néptánc tanulás, mely újra bekerült az órarendbe. A 4. osztályosok elkezdték tanulni a német nyelv
alapjait heti két órában. Az idei évtől a napköziben délutánonként Rigó Veronika tanárnő felügyel és segít a tanulásban.

Horváth Bernadett
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Emlékezés az Aradi vértanúkra
Az 1996-ban, erdészek által ültetett, mára már pihenőhelyként is szolgáló Aradi emlékerdőben, október 5-én került megrendezésre az Aradi
vértanúk emléknapja. Az ünnepi műsor a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd a Szombathelyi Erdészeti Zrt. részéről Kutas Lajos köszöntette a vendégeket. Ezt követően rövid áttekintést hallhatunk a történelmi eseményekről. Kis iskolásaink népi dalokkal, mondókákkal
elevenítették fel a 165 évvel ezelőtt történteket. Szívből jövő előadásuk,
szeretetben sugárzó tekintetük igazi rácsodálkozást és meghatottságot
váltott ki a közel százfős ünneplő közönségből. Az emlékezés hangulatát az Ivánci Népdalkör előadásának melegsége járta át. Bedi Józsefné,
Erzsi néni Reviczky Gyula tollából íródott „Szeresd hazádat” című versét szavalta. A költemény méltósággal és tisztelettel emelte rangra a
megemlékezést, részletének felidézése az „örökmécses fényével” érintse meg mindannyiunk szívét:
„Szeresd hazádat, óh, szeresd, ne csak szóval, de tettel.
Büszkén és bátran emlegesd hogy épül, nem veszett el.”
Az ünnepi műsort követően kis iskolásaink elhelyezték az emlékezés virágait a kopjafánál. Koszorúkat helyeztek el a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársai, Ivánc Község Önkormányzata részéről Gyarmati Tibor polgármester és Köbli Attila képviselő, az Ivánci Népdalkör tagjai, valamint a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szombathelyi szervezetének képviselői. A Szózat és a Székely Himnusz közös eléneklésével zárult a helyszínen a megemlékezés. A Vadászházban finom ebéddel látták vendégül a résztvevőket.
Somhegyi Tamás
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Sütőtök-fesztivál
Ősz a szüret és az aratás időszaka.
Iváncon a Vas Megyei Szakosított Otthonban ezúttal „tökszüreten” vehettünk részt.
Az intézményben 2014. október 8-án Sütőtök-fesztivált rendeztek az ellátottak és gondozóik. Elsőként Boósné
Tóber Éva megbízott igazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd Dr. Huszár Lilla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének igazgatója vette át a szót. Császárné Cserkuti Mónika ismertette a programokat, melyeken színes jelmezekkel, humoros cselekménnyel és vicces szöveggel is fokozták a hangulatot. Banicz László tökös köszöntője után a „Tökéletlen pap” szerepében Fritz Attila áldotta meg az Úr által
tökéletesen megalkotott művet, mely tök jó lett. Ezt megerősítendő szólt a „tökös Hiszek egy”:
„Hiszek egy lopótökben és a tökök atyjában, ki fogantatott a bioföldben, született a tökmagból,
meztelen csigáktól kínzattatik, Rátóton legurultattatik, meghala és megsüttetik.
Száll alá a kemencébe, ott sárgára megsüttetik, onnan forrón kivettetik számára a tökfilkóknak.
Hiszek egy biotökben, a tökéletes barátságban, a tökvirág kivirágzásában és az örök tökölésben. Ámen”

A köszöntők után Hétpecsétes hétpróbán vehettek részt a lakók és a meghívott csapatok, akik Acsád, Hegyfalu,
Vasvár, Szombathely, Táplánszentkereszt, Szentgotthárd, Rum, Kőszeg településeiről érkeztek Iváncra. Az
állomásokon különféle feladatokat kellett megoldania a csapatoknak. A délelőtt folyamán kézműves foglalkozásokon lehetett díszeket is készíteni természetes anyagokból, például gesztenye figurákat, csuhé-virágot, valamint textil-festésre és nyomdázásra is nyílt lehetőség.
Az ebédet követően kemencében sült sütőtököt kínáltak desszertként. A pihenő után folytatódott a megmérettetés tippelős vetélkedővel, sütőtök-lámpás szépségversennyel, tökhajító versennyel és Tökkirály-választással.
A szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthonából érkezett csapat szerezte meg az első helyet, az ő királyuk
kapta meg a zsűritől a Tökkirálynak járó Tökkoronát, Tökkel díszített palástot és Tökjogart. Majd a Tökéletlen
pap is megáldotta a nyertes Tökkirályt.
A kellemes napsütéses idő is hozzájárult a rendezvény jó hangulatához. A szervezők munkájukkal, ötleteikkel
méltán kiérdemelték a résztvevők elismerését, akik ugyan elfáradtak a sok élmény hatására, de sok szép és bo ldog emlékkel gazdagodtak ezen a „tökös” napon…
Horváth Bernadett

Az Ivánci Jelen előző számaiban már közzétettük a komposztáló ládák
igénylésének és felhasználásának módját. Az önkormányzatnál még maradtak
komposztáló edények, melyeket Németh Biankánál lehet igényelni
személyesen a hivatalban, vagy a 442-417-es telefonszámon.
Szívesen rendelkezésre áll további információkért,
forduljanak hozzá bizalommal!
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„… a múltad nélkül nem lehet jövőd, mert a jövődnek értelmet a múltad ad”
/Ismerős Arcok/

„Nagyi tulipános ládája”
- Elődeink hozománya –

„Távolságfaragók Iváncon”
A Nemzeti Művelődési Intézet elindított egy 5 állomásból álló rendezvénysorozatot „Nagyi tulipános ládája” –
Elődeink hozománya – elnevezéssel a megyében, mellyel a közösségi életet szeretnék feléleszteni a kiválasztott
településeken. Viszák után második állomásként Ivánc adott otthont „Távolságfaragók Iváncon” alcímmel a
rendezvénynek, melyen Ivánc múltjára, a közösségi szokásokra emlékezhettünk, és megtekinthettük a jelen
kézműves alkotásait. E kivételes lehetőség kapcsán a Művelődési Házat is igyekeztünk „szép ruhába öltöztetni”. Szabó Ildikó Rekollekció című projektjéhez készült képeket leporoltuk, s újra a nagyközönség elé tártuk. A
Helytörténeti Múzeumból régi használati- és dísztárgyakat helyeztünk el a folyosón, így már a belépéskor
szembesült az ide látogató múltunk tárgyi emlékeivel.
A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban NMI) Vas Megyei irodájának vezetője, Benkőné Klára Júlia köszöntötte a vendégeket, ismertette a rendezvény létrejöttének okát: feledésbe merülnek a kis falvakban - a régi
időkben természetesnek számító - összejövetelek, melyeken nemcsak beszélgettek és mulattak egymással az
emberek, hanem értékálló kézműves tárgyakat, eszközöket is készítettek. Gyarmati Tiborné éppen ezekről a
régi szép időkről írt könyvet, melyet ez év tavaszán jelent meg. Így természetes volt az NMI részéről, hogy felkérjék őt, tartson előadást a könyve alapján e témakörben, Ivánc múltjáról, elődeink szokásairól. Második előadóként Bedi Józsefné bemutatta a Sigray Margit Faluvédő- Faluszépítő Kulturális Egyesület tevékenységét,
azt remélve, hogy a fiatalok érdeklődését felkelti, s újabb tagokkal bővülhet az egyesület, és az „öregek” lassan
átadhatják a fiatalabb nemzedéknek a tapasztalataikat és a tudásukat…
Mindhárom fent említett megszólaló egyet értett abban, hogy be kell vonni a fiatalokat a közösségi életbe, ne
hagyjuk, hogy a televízió és az internet világa elhatalmasodjon a közvetlen emberi kapcsolatok felett.
Az Ivánci Népdalkör vezetésével vidám népdalok éneklésére is lehetőség adódott mielőtt megkezdődtek a kézműves foglalkozások. Mindeközben a színpadon lévő vetítővászonra az elmúlt évek közösségi életéről készült
fényképeket vetítettük ki.
A kiállításon megismerhettük a helyi óvodások őszi képeit, az iskolások agyagból készült alkotásait, az ügyes
kezű magánszemélyek saját készítésű portékáit,- kiemelném Aggné Németh Rozália hímzett terítőit és blúzait,és a Vas Megyei Szakosított Otthonban készült termékeket is: szőtteseket, textílből varrt táskákat, termésekből
készített díszeket, horgolt angyalkát...stb. Az Otthon lakói és dolgozói segítségével ki lehetett próbálni a textílnyomdázást, szőhettünk szövőkereten, készíthettünk halloween-i dísztököt papírból és virágot kukoricacsuhéból.
A rendezvény sikerét nem befolyásolta a kevés érdeklődő száma, de éppen azt bizonyítja, hogy igenis szükség
van az ilyen és hasonló közösségi eseményekre kis településünkön a kulturális élet fenntartásához.
Horváth Bernadett
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56’-os megemlékezés
Ivánc Község Önkormányzata október 23-án, délután öt órakor tartott ünnepi megemlékezést az 1956-os forradalmi események 55. évfordulójának
emlékére. A műsor színpadi gyertyagyújtással kezdődött, majd Somhegyi
Tamás köszöntötte az emléknap résztvevőit. A Himnusz közös eléneklése
után Gyarmati Tibor polgármester úr mondta el ünnepi beszédét. Gondolataival felidézte a forradalom előzményeit, annak napjainkra is érvényes örökségeit. A beszédet követően a képviselőtestület tagjai mutatkoztak be, röviden ismertették elképzeléseiket az elkövetkező években vállalni és megvalósítani kívánt terveikkel kapcsolatban.
Az ünnepség fénypontjaként iskolásaink és fiataljaink mutatták be műsorukat felkészítőjük, Pajor Ildikó tanítónő közreműködésével. Drámai előadásukkal visszaidézték az egykori eseményeket és a szabadságért kiállt hősök emlékét. Az 1956-os forradalmi események az embereket összefogásra, lelki és szellemi egységre sarkallta.
Megszűnt az irigység, az emberi széthúzás, fontossá vált az áldozatvállalás és a lemondás másokért. Fiataljaink
az említett értékek felidézésével, tiszta lélekkel és nyitott szívvel teremtettek mindannyiunk számára felejthetetlen hangulatot.
Az iskolások előadását követően Keresztes Richárd szavalta el az emlékezés versét. Ezt követően polgármester
úr az Ivánci Polgárőr Egyesület részére adott kitüntető elismerést, megerősítve polgárőreink eredményességét,
amelyet „Az Év Polgárőr Egyesülete, 2014” kitüntetéssel értek el. Az ünnepséget az Ivánci Népdalkör méltóságteljes előadása zárta.
Somhegyi Tamás
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Nyugdíjasaink Ünnepe
Ivánc Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete az Idősek Napi közös rendezvényén
idén is sokszínű programmal kedveskedett a falu időseinek. A november 15-én megrendezett eseményen az előző napok szomorkás hangulata után előbukkanó őszi napfény aranyló sugarai szűrődtek be a
Művelődési Ház ablakain. Éltes korúak és fiatalok együtt töltötték meg az ünnepség helyszínét, ahol óvodásaink és iskolásaink izgatottsága a nagyik és dédik türelmével és szeretetben csillogó szemeikkel találkoztak.
Gyarmati Tibor polgármester úr köszöntötte a vendégeket, ráirányítva a figyelmet az idős emberek tiszteletére, a sok élettapasztalatra, amivel csakis ők rendelkeznek, arra a türelemre és elfogadásra, amire
tanítanak és nevelnek minket. Köszöntője zárásaként, az ünneplő közönség tiszteletét is kifejezve nyújtott át virágcsokrokat a falu három legidősebb lakójának. A legidősebb ivánci Guba Ferencné, aki nemrég
költözött Iváncra, jelenleg a szociális otthonban él, 93 éves lesz decemberben. Második legidősebb
Szakasics Jánosné Juliska néni 92 éves múlt októberben, Korponai Imre bácsi a harmadik legidősebb, jelenleg Hegyhátszentmártonban él, februárban töltötte be a 90. életévét.
Az ünnepi műsor óvodásaink színpadra lépésével vette kezdetét. Vass Gyuláné, Manyi néni és Légrádyné
Köbli Kriszti néni odaadással figyelték és segítették a kicsik szeretetreméltó előadását. Aranyos színpadi
fellépésük mosolyt és vidámságot hozott a közönség soraiba.
„Amíg kicsi voltam és okos és kedves és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Amióta nagy vagyok,
és ütődött és nyegle és idétlen, csak ülnek és sóhajtoznak, hogy kire ütött ez a gyerek.” Janikovszky Éva:
„Kire ütött ez a gyerek” című könyvében megírt sorok mindenki számára ismerősek. Iskolásaink pedig
mindent megtettek, hogy életre keltsék Janikovszky Éva írását és bemutassák a kamaszok és a felnőttek
közötti sokszínűséget. Előadásukban az átélés és tisztelet értékei villantak föl, amely a nézősereg meghittségével párosulva alkotott varázslatos hangulatot.
Az Ivánci Népdalkör fellépése meghozta mindenki kedvét a közös éneklésre, amit Vass József úr önálló
előadása csak fokozni tudott. Szükség is volt erre, mert nem sokkal később megérkezett a Maximum
Együttes. Az ő előadásuk az éneklés mellett táncra perdítette a merészebbeket. Az est közös énekléssel
és tánccal, kedves borozgatással folytatódott, később baráti beszélgetésekkel zárult az összejövetel.
Somhegyi Tamás

13

2014. november / Enyészet hava

4. szám

Őszi kirándulás a családdal:

„Irány a Himfai Parkerdő!”
Április 2-án ünnepélyes átadással nyitották meg a természetkedvelők előtt a felújított Himfai Parkerdőt. Ivánctól nem messze található ez a családi kirándulásokra, baráti piknikezésre, sportolásra alkalmas terület, melyhez egy 12900 m2 vízfelületű horgásztó is tartozik. /Jelenleg horgászati tilalom van./
Története a honfoglalástól nyomon követhető a történelmi feljegyzésekben. A honfoglalást követően a Nádasd
nemzetség egy része elfoglalja a vasi Hegyhát déli részét. Ebből a családból származik Nádasdy Heym (Him),
aki Marác keleti határában felépíti lakóhelyét, így lesz: „Himfölde”. Ebből a predium rendszeren alapuló gazdaságból alakult ki a falu: „Himfalva”. A falut 1705-ben rácok kirabolták, majd felgyújtották. Az egész porrá
égett. A későbbi birtokosok nem építették újjá, helyén majorsági gazdaságot alakítottak ki. Az erdőtömböt
1853-ban megvásárolta gróf Sigray József, Ivánc földesura. Az államosítást követően azonban minden földtulajdonuk állami kezelésbe került. Jelenleg a Szombathelyi Erdészeti Zrt. a terület birtokosa.
Nettó 36 millió forintot fordítottak a felújításra, amely során rendbe tették a fogadási pontokat, a parkolót, kialakították a cincér tanösvényt. Új padokat helyeztek el, szalonnasütő helyeket létesítettek, játszóteret alakítottak ki. Fiatal fákat ültettek. Felújított fa házikók, madármegfigyelő várja az érdeklődőket. Több ponton kamerákat is elhelyeztek. A tájékozódást útbaigazító táblák könnyítik meg. Természetesen a forrás környékét is kitisztították.
Akár kerékpárral is mehetünk, hogy karban tartsuk testünket. Vihetünk magunkkal szalonnát, amit ott a helyszínen kisüthetünk frissen, a csicsergő zsírt a kenyerünkre itatva mennyi szép emléket idézhetünk fel vagy
szerezhetünk újakat. (Ha biciklivel mentünk, akkor még a lelkifurdalás sem gyötörhet bennünket az elfogyasztott étek miatt.) A gyerekek kedvükre futkározhatnak, játszhatnak. A kihelyezett információs táblák segítségével sok érdekes dolgot megtudhatunk az itt élő növényekről és állatokról. De ha csak körbesétáljuk a tavat, és
végigmegyünk az új ösvényen a természeti értékeket szemügyre véve, akkor is kellemes időtöltésben lesz
részünk Himfán.

Jó kirándulást Mindenkinek!
Horváth Bernadett
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Hírek az Ivánci KSK háza tájáról
Közeleg a hajrá a Megyei II. osztály Körmendi csoportban szereplő Ivánc csapatának.
Az eddig eltelt 13 fordulóban sajnos mindig vesztesen hagytuk el a pályát, ezért a csoport utolsó helyén várjuk a
hátralévő 3 mérkőzést. Legutóbb az egyik riválisunk otthonában, Vasalján szenvedtünk 2:0-s vereséget. Az első
játékrészben helyenként jó játékkal helyzetekig jutott a csapat. De amíg a helyzeteinket nem tudjuk gólokra váltani, nincs esélyünk előbbre jutni.
A közelmúlt történése közé tartozik, hogy Pál Attila vezető-edző felajánlotta a lemondását, amit a vezetőség elfogadott. Innen is köszönjük neki a munkáját, s azt is, hogy a pálya karbantartását is színvonalasan végezte.
A hátralévő mérkőzéseken az edzői feladatokat én vállaltam magamra. Télen pedig keresnünk kell egy új vezetőedzőt. Akinek ebben bármilyen ötlete van, kérjük, jelezze felénk!
Ami pozitív, az az, hogy az U21 csapat nagyszerűen helyt áll, 12 mérkőzésből 4-et megnyert, 14 ponttal a középmezőny végén áll. A tartalékcsapatban 3 felsőmaráci, 6 ivánci fiatal, s 5 rutinosabb játékossal kiegészülve játszunk.
Tudomásul kell vennünk a Megyei II. osztályban edzés nélkül nem lehet eredményt elérni. Teljesen más, mint a
Megyei III. osztály, mind erőnlétben, mind pedig a játék gyorsaságában. A saját bőrünkön érezzük, hogy a játékvezetők nem egyenlő mércével mérnek bennünket. De még nincs veszve semmi, a hátrányunk nem behozhatatlan, s
ha a CSAPAT is úgy akarja, kiharcolhatja a bent maradást. A 14. fordulóban Csörötnek legyőzésével megszerezte
első győzelmét a csapat „gól-gazdag” mérkőzésen 4:3-ra.
Köszönjük a szurkolóinknak a kitartó bíztatást!

HAJRÁ IVÁNC!!!

Németh László
elnök

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
közösségi szolgálatot érintő egyes rendelkezései
4. § (15) Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,
6. § (4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele: ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása
nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság
ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.
97. § (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.
Ivánc községben a következő intézményekben lehet az önkéntes szolgálatot teljesíteni:

Fogadó intézmény neve

Kapcsolattartó neve

Telefonszáma

Tevékenység jellege

Csaba József ÁMK
Ivánci Tagóvodája

Légrádyné
Köbli Krisztina

06-20-418-7825

oktatási

Gyarmati Tibor

06-70-255-6693

kulturális és közösségi

Molnár Csaba

06-30-228-1830

kulturális és közösségi

Császárné
Cserkuti Mónika

06-20-260-5797

szociális és jótékonysági

Ivánc Község Önkormányzata

Mocorgó Közhasznú Kulturális,
Szabadidő és Sportegyesület
Vas Megyei Szakosított Otthon
IVÁNC
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ÚJ SZAKMA A HERMAN OTTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN:
VÍZMŰKEZELŐ KÉPZŐ
MILYEN KÉPZÉS?

A Herman Ottó Szakképző Iskola - a VASIVÍZ ZRt. együttműködésével - új, Nyugat-Dunántúlon egyedülálló –
víz- és csatornakezelő szakmunkás képzést indít 2015 szeptemberétől.

A 3 éves képzés ideje alatt
A vízkezelő szakmunkások megismerkednek:
 a modern gépészeti berendezésekkel,
 az ivóvíz előkészítésével,
 a vas- és mangántalanítás technológiájával,
 a víz szűrésével,
 a kezelt ivóvíz tározási lehetőségeivel,
 víztermelő kutak kezelésével

A csatornamű kezelés során a diákok megismerik:
 hálózatok üzemeltetését,
 átemelők, szivattyúk kezelését,
 a levegőztetés és az iszapkezelés technológiát.

HOL?
A képzés során az elméleti oktatás az iskolában, a gyakorlati oktatás pedig a VASIVÍZ ZRt. modern berendezésekkel ellátott telephelyein zajlik. A VASIVÍZ ZRt-nél gyakorlaton részt vevő diákok megismerkedhetnek a 21. század
követelményeinek megfelelő víztisztítási technológiákkal, például az arzén-mentesítéssel.
A gyakorlati oktatások az országosan is az egyik legmagasabb színvonalon működő, szombathelyi telepeken zajlanak, ahol a legújabb, legmodernebb berendezésekkel, gépekkel sajátíthatják el a gyakorlati tudást a diákok.
MIÉRT JÓ?
A VASIVÍZ ZRt. szándéka a víz- és csatornakezelő szakon végző, legjobb eredményt elérő diákok tovább foglalkoztatása. A VASIVÍZ ZRt. folyamatosan újítja a technológiát, így a tanulók mindig a legkorszerűbb berendezéseket,
munkafolyamatokat ismerhetik meg.
GYERE, LEGYÉL TE IS A CSAPATUNK TAGJA!
HERMAN OTTÓ
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Szombathely, Ernuszt K. u. 1.
Telefon: 06 94 512 420
E-mail: mail.hermanisk@gmail.com,
web: www.hermanszombathely.hu

VASIVÍZ ZRt.
Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Telefon: 06 94 516 200
E-mail: vasiviz@vasiviz.hu
web: www.vasiviz.hu

Vasivíz ZRT felhívása a téli időszakra
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a közelgő tél, és a hideg időjárás miatt érdemes mielőbb elvégezni a
lakatlan házak, kerti csapok és vízmérők víztelenítését.
Milyen veszélyt jelenthet a fagy a „vizes" szerelvényekre nézve?
A hideg téli időjárás miatt a vízmérők, vezetékek, szerelvények fokozottan ki vannak téve a fagyveszélynek,
és ezzel veszélyeztethetik a folyamatos vízellátást.
Mit tehet a lakosság a megelőzés érdekében?
A megelőzés érdekében fontos, hogy a vízmérőakna megfelelően le legyen fedve, illetve szigetelve. Azokon a
helyeken, ahol a pincében van beépítve a vízmérő, a védelem érdekében be kell zárni az ablakokat.
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Melyek a legveszélyeztetettebb ingatlanok?
A vízmérő elfagyások a hétvégi házak, illetve nyaralók esetében a leggyakoribbak. Minden évben előfordul,
hogy csak tavasszal veszik észre a tulajdonosok a téli fagy okozta károkat. A lakatlan ingatlanoknál, hétvégi
házaknál és építési telkeken feltétlenül szükséges a belső vízhálózat és a vízmérő víztelenítése.
A használaton kívüli ivóvízhálózat víztelenítésével együtt el kell végezni a kerti locsoló csapok leürítését,
elzárását, tekintettel arra, hogy a legtöbb hiba, illetve vízelfolyás a kerti csapoknál fordul elő.
Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy elzártunk minden csapot?
Ha minden csap el van zárva, a vízmérő csillagkerekének mozdulatlannak kell lennie. Amennyiben az elzárt
csapok ellenére mégis forog a csillagkerék, akkor valahol vízelfolyás, csőtörés lehet a vízhálózaton, vagy
rosszul zárnak a szerelvények.
Mit tehetünk a csőtörések elkerülése érdekében?
A csőtörések korai felismerése érdekében érdemes a vízmérőket havonta
ellenőrizni, így elkerülhető a vízelfolyásból származó, nagymértékű többletköltség.
Milyen költséget jelent, ha elfagy a vízmérőnk?
Fagyott mérőnél számlázásra kerül a kiszállási költség (180 Ft/km+Áfa), valamint a fagyott mérő javítási
költsége (5230 Ft/db+Áfa).
Vasivíz ZRT.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató
H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
Tel.: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

A közelgő fűtési szezonra való tekintettel a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
felhívja a lakosság figyelmét a szén-monoxidmérgezés megelőzésére,
a tüzelő- és fűtőberendezések karbantartására!
A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, jelenlétét nem könnyű felismerni. A gáz a fűtéshez használt anyagok égése nyomán keletkezik és erősen mérgező. A szén-monoxidmérgezés kezdeti tünetei a fejfájás, fáradtság, szapora légzés, émelygés, szédülés, nagyobb koncentrációban a bőr színét élénk pirosra változtatja,
súlyos esetben pedig fulladásos halálhoz is vezethet.
Ha mérgezés tüneteit észleli, azonnal forduljon orvoshoz, és hívja a tűzoltókat a 105-ös telefonszámon!
Ilyen esetben azonnal friss levegőre van szükség. Nyisson ki minden lehetséges nyílászárót, szellőztesse
ki a helységeket, kapcsoljon ki minden fűtőberendezést, tűzhelyet, és hagyja el a lakást! Ha szén, vagy
egyéb fűtéssel rendelkezik, ne próbálja eloltani a tüzet, azonnal hagyja el a veszélyes területet!
A szén-monoxidmérgezés kellő körültekintéssel, valamint a tüzelő- és fűtőberendezések
karbantartásával megelőzhető!









Rendszeresen, szakemberrel ellenőriztesse az összes gáz-, olaj-, fatüzelésű háztartási berendezést, valamint a
kéményeket!
Rendszeres gyakorisággal vizsgálja meg, hogy megfelelő-e ezek szigetelése és szellőzése!
Ügyeljen arra, hogy a csövek, a kémény ne duguljon el!
Fordítson kiemelt figyelmet a szellőztetésre!
A megelőzéshez szén-monoxid szintmérő készülék beszerzése is jelentős mértékben hozzájárulhat!
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelőberendezést használjunk!
Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot a kazán közelében, környezetét tartsuk tisztán!
A nyílt égésterű kazánok, kandallók a működéshez szükséges oxigént a környezetükből nyerik! Ha a tüzelőberendezés a lakásban van, ügyeljünk arra, hogy mindig legyen a tökéletes égéshez elegendő levegő! A korszerű,
jól záró, hőszigetelt ablakok beépítése során gondoljunk arra, hogy lakásunk megfelelő légutánpótlása, szellőztetetése biztosítva legyen!
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Mustgáz-mérgezés: A borospincék veszélye
Főként a szüret utáni időszakban emelkedik jelentősen a mustgáz (szén-dioxid) mérgezés veszélye. A közhiedelemmel
ellentétben, ha a kézben tartott gyertya lángja nem alszik el, az sem garancia arra, hogy nincs a pincében halálos koncentrációjú mustgáz.
A mustgáz mérgezés évről évre sok halálos áldozatot követel. A gyakran alkalmazott gyertyaláng próba nem megbízható! Ugyanis, ha a levegő szén-dioxid koncentrációja eléri vagy túllépi a nyolc-tíz százalékot, eszméletvesztést, fulladásos halált okoz. A gyertya lángja csak akkor alszik el, ha a levegő szén-dioxid koncentrációja eléri a 14 százalékot. A
szőlőlé, illetve a must erjedése során keletkező szén-dioxid a talaj közelében gyűlik össze, mivel nehezebb a levegőnél.
Színtelen és szagtalan gáz. A gázálarcok, gázmaszkok viselése nem nyújt védelmet a mérgezéssel szemben, kerülje ezek
használatát, mert hamis biztonságérzetet kelthetnek!
Védelmi intézkedések
A mérgezés elkerülése érdekében fontos a pincék megfelelő szellőztetése, ennek érdekében alkalmazzon folyamatosan
működő szellőztető berendezéseket, és rendszeresen ellenőrizze, hogy azok működőképesek-e. Szereljenek fel a pincében gázérzékelő riasztóberendezést! A bort zárt hordóban kell tartani, ellenőrizze, hogy az abroncsok és a dongák épek
legyenek, valamint a csapokhoz, a töltőnyíláshoz és egyéb nyílásokhoz hasonlóan jól záródjanak! Mindezek mellett a
gyertya teszt is alkalmazandó: egy rúdhoz rögzített égő gyertyát tartson maga előtt maximum derékmagasságban. Ha a
láng elalszik, azonnal hagyja el a helyiséget, menjen szabad levegőre! Fontos tudni, hogy szén-dioxid takarmánysilókban és szennyvízcsatornák mentén is felszabadulhat, ezért ezek környékén is óvatosnak kell lenni, hogy elkerülhető
legyen a mérgezés!
Mi a teendő mustgáz-mérgezés esetén?
Veszély esetén hívja a 112-es segélyhívót vagy a 105-ös számon a katasztrófavédelmet! Sokszor a laikusként segíteni
próbálók maguk is gázmérgezés áldozataivá válnak, ezért baj esetén mindig értesítse a katasztrófavédelmet és bízza a
mentést szakemberre! A helyszínre érkező mentősök, tűzoltók is csak a személyi épségük biztosítását szolgáló légzőkészülék használatával közelíthetik meg a bajba jutottat.
A szén-dioxid-mérgezés jelei
Ha a levegő szén-dioxid koncentrációja eléri az 5 térfogatszázalékot (V/V%), zavartság, fejfájás és rosszullét, ájulás,
rossz közérzet, tompaság jelentkezhet. 8-10 százalék fölött erős fejfájás, verejtékezés jelentkezik, és 5-10 percen belül
elveszíti az eszméletét az ember. Szén-dioxid hatására a légtérben jelenlévő többi toxikus anyag még veszélyesebbé
válik, ennek oka, hogy 2 százalékos szén-dioxid koncentráció mellett a légzési ráta 50 százalékkal, 5 százalék fölött 100
százalékkal, 7,2 százalék fölött pedig 200 százalékkal emelkedik. Vagyis több mérgező anyag kerül belégzésre.

Hegyi László
Önkormányzati választások
2014. október 12.

Ivánc polgármester választás eredménye

Ivánc egyéni listás választás eredménye

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 429
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 114
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 14
Érvényes szavazólapok száma: 100

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 429
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 114
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:11
Érvényes szavazólapok száma:103

Jelölt neve
Gyarmati Tibor

Kapott érvényes szavazat
100

Jelölt neve
Kapott érvényes szavazat
Komáromi Zsolt
83
Kerekes József
48
Fritz József
79
Németh László
78
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Önkormányzati közlemények
Ne ítélj!

Az önkormányzati képviselői tagságról időközben két tag lemondott.
Komáromi Zsolt azért nyújtotta be lemondását az önkormányzathoz, mert a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 36. §-a értelmében összeférhetetlenség alakult ki a
VASIVÍZ ZRt-nél betöltött pozíciója miatt. Ivánc falunak tulajdon részesedése
van a VASIVÍZ ZRt-ben, ahol Komáromi Zsolt Logisztikai és Szállítmányozási
vezetői állást tölt be. A törvény 36. § h bekezdése alapján pedig önkormányzati
képviselő nem lehet a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.
A törvény 2014. október 13-tól lépett hatályba.
Kerekes József, Józsi bácsi egészségi állapotában történt – előre nem látott – súlyos romlása, elviselhetetlen fájdalmai miatt, kényszerűségből hozta meg döntését
a képviselői tagságról való lemondásról, melyet a családjában történt rossz és fájó
események is befolyásoltak. Lemondó nyilatkozatában kifejtette, hogy sajnálja a
döntését, lelkiismeret-furdalást érez a választóiért, mindenki elnézését és megértését kéri.

A gyümölcsnek meg kell érni,
Az életet meg kell élni!
Ítélkezni csak úgy lehet,
Ha már érted az életet.
De még úgysem, mert az ára
Lelkünk nyugalmi próbája.
Mindnyájunknak az élete
Saját lelkünk képlete.
Ha másokon ítélkezel,
Rajtad a sor, ha vétkezel.
Ne ítélj hát semmi okon!
Isten mondta: az én jogom!
Kerekes József verse

Időközi Önkormányzati Választás - a megüresedett képviselői posztok betöltésére - várhatóan március 8-án
kerül megtartásra. További információkat a későbbiekben közlünk.

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Ivánc és Csákánydoroszló szennyvízelvezetése és -tisztítása” című, KEOP7.1.0/11-2014-0021 jelű pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője
10 468 000 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte .
Ennek értelmében 2015-ben elindul a település új szennyvízközmű rendszerének tervezése, hatástanulmányok készítése,
engedélyek beszerzése. A nyomott ( szivattyús ) rendszer rekonstrukciója, (gravitációs rendszerűvé alakítása) , valamint
a szennyvíztisztító telep teljes átépítése ,bővítése kerül górcső alá.
A tervek elkészítése után - várhatóan 2016-ban - elkezdődhetnek a közműrendszer átépítési munkái is. Az ezzel kapcsolatos ügyekben folyamatosan tájékoztatjuk a helyieket, mihelyt hasznos információt kapunk.

Ivánc Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja a település lakóit, hogy
2014. december 18-án 18.00 órakor az Iskola épületében Közmeghallgatást tart.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Gyarmati Tibor
Polgármester

Az utóbbi időszakban sok bejelentés érkezett az önkormányzathoz az utcai világítás hiánya miatt.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a gyorsabb ügyintézés és hibaelhárítás érdekében
magánszemélyként is bejelenthetik a hibát a nap 24 órájában a következő
díjmentesen hívható E.On vonalon: 06-80-533-533!
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„Leszállt az éjszaka, sötét bársony égen csillag most egy sem ég.
Kinn, a hideg utcán nem jár már senki sem, csupán a téli szél…
Fénylő gyermekszemek csodára éhesen várják a szent estét.
Öröm gyúl a szívben, minden gondolaton átleng a békesség.
Fellobban a fenyőn sok-sok gyertya fénye, Jézus megszületett.
E szentséges éjen minden nehézséget legyőz a szeretet.”

IVÁNC KÖZSÉG MINDEN LAKÓJÁNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS, SZERETETTELJES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG,
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

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

