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Ivánci

5. szám

Jelen

Hírek, események, beszámolók
Iváncról Ivánciaknak!

„… életét halálra adta,
és a gonosztevők közé sorolták,
noha sokak vétkeit hordozta,
és közben a bűnösökért imádkozott.”
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Húsvét
„Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött,
úgy csúcspont a húsvét ünnepe is az egyházi évben.” (ESZ 18)
Húsvét a mozgó ünnepek közé tartozik, a „tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap”
van, március 22. és április 25. között lehet az időpontja. Egybeesik a tavaszi termékenységi ünnepekkel,
melyeknek fontos eleme az újjászületés. A keresztény egyháznak is ezért az egyik fő ünnepe: a Biblia szerint ugyanis a keresztre feszített Jézus a harmadik napon feltámadt, ezzel megváltotta minden ember bűnét.
Az ünnep neve szó szerint jelzi a megelőző böjti időszak végét, amikor Jézus sivatagi böjtjének emlékére
40 napos böjtöt tartanak a hívők, húst nem esznek. Húsvétkor szabad először húst enni, innen a magyar
elnevezés: hús-vét, azaz húst veszünk magunkhoz.
Nagyböjt utolsó hete a nagyhét, mely Virágvasárnaptól Nagyszombatig tart.
Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulására barkaszenteléssel emlékezik az egyház.
Az utolsó vacsora emléknapja Nagycsütörtök és egyben az oltáriszentség – Eucharisztia alapításának ünnepe. A nagycsütörtöki esti misén szól utoljára az orgona, a harangok és a csengők… Aztán húsvétig hallgatnak. Ekkor mondjuk, hogy „a harangok Rómába mentek”… Jézus az utolsó vacsora után megmosta
tanítványai lábát, innen ered a lábmosás szertartása. Az úgynevezett oltárfosztás pedig azt jelképezi, hogy
Jézust megfosztották a ruháitól.
Az utolsó vacsora ünneplésétől húsvétvasárnap esti dicséretéig tartó három nap a „Krisztus keresztre feszítésének, sírba tételének és feltámadásának három napja”, vagyis a húsvéti „szent háromnap”. Ekkor az ember megváltásának legnagyobb titkait ünnepli az egyház, az eucharisztia és a papság megalapítását, valamint a testvéri szeretet parancsát.
Nagypénteken a szigorú böjtöt és a hústól való megtartóztatást mindenütt meg kell tartani. E napon 3 órakor településünkön is megszólal a kereplő, mely a harangszót helyettesíti, ez jelzi, hogy Jézus meghalt a
kereszten. Felfedik Jézus szent sírját, mely a keresztelőkápolnában megtekinthető a nagyszombati szertartásokig.
E napon és nagyszombaton is tartózkodik az egyház a szentmise ünneplésétől. A gyónás és a betegek kenete kivételével a házasság és más szentségek kiszolgáltatását is kerülni kell.
Nagyszombaton este zajlik a húsvéti vigília szertartása, melyben az Úr feltámadását várjuk. A szertartás a
Tűzszenteléssel kezdődik, a húsvéti gyertyával – mely a feltámadt Jézust jelképezi - a többi gyertyát is
meggyújtják. Az Igeliturgia során ószövetségi olvasmányok kerülnek felolvasásra, majd megszólalnak a
harangok, a csengő és az orgona is. A Keresztségi liturgia során történik a keresztségi fogadás megújítása.
Végül az Eucharisztia liturgiája következik, mely Krisztus haláláról való megemlékezését, a Feltámadott
jelenlétét, az egyházba való beépülés teljességét, az örök húsvét elővételezését alkotja. A szertartás befejezése után elindul a feltámadási körmenet a településen „hirdetni a világnak”: feltámadt Krisztus.
Néhol húsvétvasárnaphoz kapcsolódott az ételszentelés hagyománya, de nálunk nagyszombaton történik a
feltámadási körmenet végén.
A húsvéti bárány Jézus áldozatát jelképezi, mivel az Egyiptomból való kiszabaduláskor azt parancsolta az
Úr Mózes népének, hogy Jézus Krisztus előképeként bárányt vágjon, és annak vérével kenje meg házának
szemöldökfáit.
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A húsvéti kalács - Jézus Krisztus az angyalok eledele és az örök élet kenyere -, a pusztában megáldott 5
árpakenyeret jelképezi. A tojás Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére üdvösségünk tápláléka.
„A tojás az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A
magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha
valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket,
és mindig hazataláljanak.” (wikipédia)
Húsvéthétfőn még ma is él a locsolkodás és a hímes tojás ajándékozás, mint népszokás. A víz tisztító,
megújító hatására vált e népszokás alapjává, de napjainkban már elterjedtebb az illatos kölnivízzel való
locsolás. A tojásfestés és egyéb tojás-díszítési technikák elterjedtek az egész világon.
Nagypénteken, április 3-án Kemestaródfán 15.00 órakor, a Miród-forrásnál lesz a keresztúti ájtatosság.
Nagyszombaton, április 4-én Iváncon 18.30-kor kezdődik a húsvéti vigília szertartása a templomban, majd ezt követően, kb. 19.30-20.00 óra körül indul a Feltámadási körmenet új útvonalon: a
templomtól indulva az iskola előtt a Kossuth Lajos utcán halad a menet, majd a Thököly Imre utcára kanyarodnak, melyről az első mellékúton (Bubbla Háznál) visszatérnek a Kossuth Lajos utcára,
s a templom felé folytatják az utat. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén a körmenet elmarad.

Ivánc Község Települési Értéktár
Ivánc Község önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 10-i ülésén megszavazta a Települési Értéktár Bizottság létrehozását, egyúttal elfogadta Ivánc Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Bizottság négy tag felvételével alakult meg: Gyarmati Tibor elnök,
Somhegyi Tamás szakmai vezető, Fritz Attila és Sütő József.
Mit jelent településünk számára
a Települési Értéktár?

Miért fontos összegyűjteni településünk
nemzeti értékeit?

A Települési Értéktárnak az a lényege, hogy olyan
gyűjteményt hozzunk létre, amely tartalmazza
Ivánc tárgyi és szellemi örökségeit és jelenkori
értékeinek adatait. Ezeket egységesen nemzeti
értékeknek nevezzük. Ilyen nemzeti érték a Római Katolikus Templomunk, a Sigray kastély, a
Lugosi emlékhely, a Sigray emlékpark,
Kresznerics Ferenc szellemi hagyatéka stb. Nemzeti értéknek minősíthető például a Sigray parkban található tulipánfa, Ivánc utcáinak vagy egyes
részeinek különleges, csak ivánci megnevezése
(pl.: Paptelek), de egy-egy tárgy vagy eszköz,
amely Iváncot jelképezi: képeslapok vagy akár
egy pecsétnyomó is nemzeti értéket jelent.

Mert a nemzeti értékek segítenek bemutatni településünk múltját és jelenét, az ide látogatók megismerhetik kincseinket, hírét vihetik annak a sokszínűségnek, amelyben mi Ivánciak élünk.
Mert büszkék lehetünk mindarra, ami körülveszi
mindennapjainkat, a környezetünkre, nagyszüleink tudására és hagyományainkra. Ezért fogjunk
össze és gyűjtsünk össze minél több nemzeti értéket, hogy azokat megismerje ország-világ. Ennek lehetősége bennünk van, mert összefogva és
értékeinket ismertté téve be tudjuk mutatni e
csöppnyi település különlegességeit.
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Az összegyűjtött nemzeti értékeink adatbázisba
kerülnek. Ebből az adatbázisból az Ivánc Települési Értéktár Bizottság – kormányrendeletekben
meghatározott szakmai szempontok figyelembe
vételével – kiválasztja azokat a nemzeti értékeket,
amelyek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, illetve a Magyar Értéktárba és a legérdemesebbek
esetleg a Hungarikum minősítést is megkaphatják.
Ugyanakkor fontos szempont a gyűjtés során,
hogy a javasolt értékek egyike sem veszhet el,
mert azok a falu életén túl egy-egy család történelmét is hordozzák. Ezért minden javasolt nemzeti érték rögzítésre kerül és a Települési Értéktár részévé válik.

énekek, folklór, régészeti emlékek és lelőhelyek,
műemlékek). 6. Sport (szabadidős lehetőségek,
sportolói életművek).
7. Természeti környezet (geológiai különlegességek, védett területek, különleges növények és
állatok).
8. Turizmus és vendéglátás (turisztikai szolgáltatások és attrakciók, jellegzetes étel- és italkészítés).
Hogyan épül fel a gyűjtemény anyaga?
Van egy javaslati lap, amelyet ki kell tölteni. Ehhez a javaslati laphoz lehet mellékelni fotókat,
tervrajzokat stb. Sok olyan nemzeti érték van, ami
nem mozdítható vagy legalábbis nehezen. Azokról a fotók képezik a dokumentáció alapját.

Milyen témakörök vannak
a gyűjtésre meghatározva?

A családi fotókat, dokumentumokat senkinek
nem kell leadnia, attól megválnia, azokról fotókat
készítünk vagy digitálisan rögzítjük.

1.Agrár-és élelmiszer-gazdaság (ősfoglalkozások:
erdészet, vadászat, halászat, gyűjtögetés, méhészet; állattenyésztés: fajonként lebontva; növénytermesztés: legelő, rét, földművelés, gabonatermesztés; kertészet: őshonos fajták, termesztési
módszerek, termékek).
2. Egészség és életmód (gyógynövény gyűjtés
módszerei, gombagyűjtés, előbbiek feldolgozása,
természetgyógyászat, gyógyvizek, források).
3. Épített környezet (épületek, terek, emlékhelyek
és tárgyaik).
4. Ipari- és műszaki megoldások (kismesterségek:
kosárfonás, kovács stb.; ipari technológiák, gépek
és eszközök).
5. Kulturális örökség (képző- és iparművészeti
alkotások, népművészet, viselet, hangszerek, népi

Tehát milyenek lehetnek a dokumentációk?
1. Tárgyi anyag: a közvetlen archiválást nem
megvalósítható tárgyak, épületek stb. esetében,
az azokról készült fotók, rajzok jelentik az archiválás alapját.
2. Ábrázolásos anyag: eszközök és velük végzett
munkafolyamatok történeti ábrázolása (kódex,
nyomtatvány, címer- és pecsétnyomó, illusztráció, fénykép stb.).
3. Írásos anyag: oklevél, feljegyzések, térkép,
atlasz stb..

Mindenki ötletére és javaslatára számítunk annak érdekében, hogy minél gazdagabb gyűjteményt tudjunk létrehozni, és ezáltal büszkék lehessünk településünk nemzeti értékeire!
További információért forduljanak bizalommal Gyarmati Tiborhoz, valamint Somhegyi Tamáshoz személyesen a Teleházban, vagy telefonon: 06/30/6062-011.
Az újságban mellékletben található egy javaslattevő lap. E dokumentum kitöltése szükséges
a helyi értékekre vonatkozó információk megadásához. Az értéktár alapját a helyi lakosok
gyűjtőmunkája jelenti, ezért mindenki együttműködését kérjük!
Somhegyi Tamás
Kedves Olvasóink!
Szívesen megjelentetnénk aktuális témákban írásaikat, verseiket, közérdekű információikat!
Aki kedvet érez, ragadjon tollat, s juttassa el hozzánk írását a Teleházba az ivanckult2@gmail.com
e-mail címre, vagy személyesen, illetve az ajtón található levélnyílásba téve.

Horváth Bernadett és Somhegyi Tamás
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ÖNKORMÁNYZATI FELHÍVÁS
Változtak a szabályok - Kellő odafigyeléssel a szabadtéri tüzek megelőzhetők!
A jó idő beköszöntével, a tavasz közeledtével egyre több időt töltünk a szabadban, kirándulásokat,
sétákat szervezünk, megkezdjük a tavaszi kerti munkákat. A szabadtéri tüzek szempontjából ez a
legveszélyesebb időszak, hiszen a száraz avar, aljnövényzet könnyen lángra kaphat, és az ilyen környezetben a tűz gyorsan továbbterjedhet. Fontos a körültekintő magatartás, hiszen a szabadban keletkezett tüzek legjelentősebb hányadát az emberi gondatlanság okozza.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:
 Főszabály szerint tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön
meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
 Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati
rendelet megengedi, ekkor is csak a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett;
 Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló
növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri
égetését. Az illetékbélyeggel (3000 Ft) ellátott kérelmet az égetést megelőző 10 nappal kell
benyújtani az illetékes tűzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi, Sárvári, Körmendi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség), melyet az 5 munkanapon belül bírál el;
A Kérelem letölthető a következő helyről: http://vas.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/vas/447kerelem-egeteshez-2015.pdf
 Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete
mellett;
 Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt
egyébként más jogszabály megengedi;
 A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;
 Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység
tűzvédelmi bírságot von maga után!
Ha a szabadban tüzet gyújtunk, a következő alapvető szabályokat minden esetben be kell
tartani:






A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!
Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról!
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám!
Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani!
Tűzgyújtás előtt tájékozódjunk a várható időjárásról, szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz a
szélben a lángok könnyen továbbterjedhetnek!

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott
figyelmet a fenti szabályok betartására. Kellő körültekintéssel
a szabadtéri tüzek kialakulása megelőzhető!
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Iváncon az Önkormányzat által alkotott helyi rendelet a mérvadó, mely szerint kizárólag minden kedden és csütörtökön, valamint minden hónap első szombati napján
van lehetőség a belterületi szabadtéri égetésre.
Továbbá felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy az égetendő kerti hulladék
nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes
hulladék). A háztartásokban keletkező-elsősorban műanyag- csomagoló anyagokat a
meghatározott gyűjtési napokon, az e célra rendszeresített sárga zsákokban térítésmentesen elszállítja a közszolgáltató. A zsákok az önkormányzatnál igényelhetők.
Az egyéb szelektíven nem gyűjthető hulladékoktól lomtalanítás alkalmával lesz lehetőség megválni, melynek várható időpontjáról tájékoztatjuk Önöket.

KRESZNERICS FERENC EMLÉKTÁBLA AVATÁSA CELLDÖMÖLKÖN

Január 23-án az ivánci születésű Kresznerics Ferenc emléktáblájának avatásán
vettünk részt Celldömölkön.

Az emléktábla méltó tisztelgés az Alsóságon esperesplébánosként élt és alkotott Kresznerics Ferenc örökségének. Az
emléktábla avatását megelőzően dr. Koltai János alsósági esperesplébános idézte föl az ivánci születésű plébános, nyelvész és pedagógus tiszteletet érdemlő munkásságát. A celldömölki kulturális díjnak nevet adó Kresznerics Ferenc-díj méltó erénye azoknak
az értékeknek, amelyek Iváncról indulnak útjukra.
Az avatón Fehér László Celldömölk polgármestere mondott beszédet. Az alsósági iskolából Gasparics Laura és Nemes Gergő verselésükkel megérdemelten varázsolták ünnepivé a megemlékezést. Ivánc Község Önkormányzata részéről Gyarmati Tibor polgármester helyezett el koszorút az emléktáblánál.
Somhegyi Tamás
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Iskolások
farsangja
Az elmúlt évek, évtizedek hagyományait követve idén is farsangolhattunk az ivánci kisiskolásokkal a
művelődési házban, ahova szeretettel meghívták a falu apraját-nagyját. A szülők hatékony közbenjárására már hetekkel korábban gyűlni kezdtek a tombolatárgyak a bálra. A gyerekek izgatottan készülődtek
az iskolában zenés-táncos műsorral, valamint otthon az egyedi jelmezekkel.
Február 14-én került megrendezésre a bál. Az anyukák és az apukák délután 3 órakor már elfoglalták
helyeiket az előre megbeszélt posztokon: két-két fő árulta a belépőjegyeket, az italokat, a szendvicseket,
a süteményeket és a tombolákat.
Meglepetésként az enesei Derőce Táncegyüttes néhány tagja tartott egy kis bemutatót az együttes repertoárjából. Majd az ivánci kisiskola diákjai előadták az iskolában begyakorolt táncos produkciójukat,
melyben kalóznak öltözve adtak elő egy kis jelenetet A Karib-tenger kalózai című film egyik betétdalára.
A gyerekek egyéni jelmezes felvonulásán bárki részt vehetett. Végül nem maradhatott el a szülők produkciója sem: ez alkalommal boszorkánynak beöltözve kotyvasztottak varázs-szert kígyókból és békákból, majd a Gangnam style című popdalt meghallva táncra perdültek a seprűikkel… Természetesen volt
külön gyerek és felnőtt tombolasorsolás is értékes tombolatárgyakkal.
Ezúton is köszönjük a részt vevőknek és a tombolatárgyak felajánlóinak, hogy ily módon támogatták az
iskolát!

Horváth Bernadett

Váradi W Norbert:

Nőnapi köszöntő!
Hóvirág és összes áldás szálljon minden nőre,
utadon, ha lejtőn mennél, Ő visz dombtetőre,
életet ad, bölcsőn ringat, s majd útnak enged téged,
féltő szíve mindig követ, s veled együtt érez.
Emelt fővel, büszkén néz rád, mikor boldogságod látja,
osztozik az örömödben, ragyog az orcája!
Legyen Ő az édesanyád, vagy életed párja,
köszöntsed Őt e szép napon tavaszi virággal!
Tekinteted hálás legyen s tükröződjön benne,
hogy Ő a világ legféltettebb s legédesebb kincse!
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Március 15-i megemlékezés a Sigray emlékparkban
A Sigray emlékparkban emlékeztünk meg az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
hőseiről, ahol csak kis számban
jelentek meg a falubeliek. 10
órakor a Himnusz felcsendülésével kezdődött meg az ünnepség, miközben Szoldatits Nikolett, Dolgos Róbert és Szoldatits
László - Önkéntes Tűzoltó
Egyesületi tagok - felvonták
Ivánc község zászlóját, a nemzeti és a székely lobogót.
Gyarmati Tibor polgármester az
ünnepi beszédében nemcsak a
múlt hőseinek bátor cselekedetéről emlékezett meg, hanem
bíztatta a jelenkorban élőket is,
hogy hittel és akarattal, valamint összefogással most is érhetünk el jelentős változásokat,
melyek nemcsak az életünket,
környezetünket, hanem gyermekeink jövőjét is szebbé és
jobbá teheti.
Az elgondolkodtató szavak után
Péter Hunor elszavalta Petőfi
Sándor költészetének legkiemelkedőbb versét, a Nemzeti
dalt. A szavalat után az Ivánci

Népdalkör a „Kecskemét is kiállítja verbunkját”, a „Jól van
dolga a mostani huszárnak” és a
„Most szép lenni katonának”
című dalok éneklésével járultak
hozzá a meghitt ünnepi hangulathoz, mely a koszorúzással
folytatódott.
Az első babérkoszorút Ivánc

polgármestere
és
a
tület tagjai: Németh László –
alpolgármester, az Ivánci Községi Sportkör vezetője - és Fritz
József – képviselő, az Önkéntes

Tűzoltó Egyesület vezetője helyezték el az 1848-49-es szabadságharc emlékére állított
Nemzetőrök kopjafájánál tiszteletük kifejezéseként. A második
koszorút Kossuth Lajos emléktáblájánál helyezte el a civil
szervezetek képviseletében dr.
Németh Sándorné – a Sigray
Margit Faluvédő- Faluszépítő
Kulturális Egyesület elnöke - és
Bedi Ákos – az Ivánci Polgárőr
Egyesület elnöke.
Az ivánci tagóvoda vezetője,
Vass Gyuláné irányításával az
iskolások és az óvodások a maguk által készített papírzászlókat és a pálcára rögzített pirosfehér-zöld színű tulipán formájú
papírdíszeiket tűzték ki az emlékoszlopnál. A megemlékezés
zárásaként elhangzott a Szózat.
Az ünnepség folyamán Somhegyi Tamás látta el a konferálói
feladatokat, aki befejezésképpen megköszönte minden jelenlévőnek a rendezvényen való
részvételt.

Horváth Bernadett

Az Ivánci Népdalkörben történt változásról írt nekünk beszámolót Németh Zsuzsanna.
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„Összetart a dal minket”
Ismét egy megpróbáltatás elé került az énekkar, mivel tavaly november elején Cservék László
bejelentette, hogy a továbbiakban nem vállalja a népdalkör vezetését.
Meglepte a csapatot a hír, mivel folytak a próbák, készültünk az Idősek Napi rendezvényre –
mit sem sejtve Laci szándékáról. A hír is furcsa módon jutott el hozzánk. Nevezetesen az egyik
tagnak mondta el lemondási szándékát, hogy továbbítsa majd mindenkinek a pénteki próbán.
Döntésének okát a sok elfoglaltságával indokolta.
Furcsa volt a módszer, ahogy ez történt, de nem adtuk fel. A közös éneklés, a dalok szeretete
mind összetartó erő, azóta is viszi tovább közösségünket. Sikerült Kromcsák Krisztina személyében egy új tagot is beszervezni, de szeretettel várunk minden dalos kedvű hölgyet és urat a
népdalkörbe!
A próbák heti egyszer, péntek este vannak. Jelenleg folyamatban van egy új karvezető keresése
a csoport élére, addig pedig a már megtanult dalcsokrok gyakorlása történik, az összetartó erő
megmaradt. Mindebben köszönjük Polgármester Úr segítségét.
Németh Zsuzsanna
Népdalkör tag

Könyvtári programok
Könyvtárunk a tavalyi évben az új könyveken kívül nyomtatóval, puffokkal és társasjátékokkal gyarapodott. Két új folyóirattal is bővült a kínálat (Csodakert, Rábavidék).
Az úgynevezett „forgókönyvek” rendszere továbbra is működi, és negyedévente megújul a CD és DVD
kínálatunk is.
Bővült a Vas Megyei Könyvtárellátó Rendszer által kínált programok köre is. Már nem csak a gyerekeknek, hanem felnőtteknek is kínáltunk rendezvényeket.
Nagy sikert aratott a Tarisznyások együttes műsora a nyárbúcsúztatón, kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak.
„Mire a levelek lehullanak, katonáink hazatérnek” címmel tartott előadást, Mecsériné Doktor Rozália, az
első világháború katonáiról. Képekkel, személyes kötődésekkel színesítette ismertetőjét. Ezt követően a
Perenyei Férfi Népdalkör katonadalokat énekelt, aztán az Ivánci Népdalkör is csatlakozott hozzájuk, majd
egy kellemes, jó hangulatú beszélgetéssel zárult a rendezvény.
Sok érdekességet tudhattak meg az olimpiákról azok, akik októberben eljöttek Dr. Holler Péter diabemutatós előadására.
Decemberben került sor a számítógépes tanfolyamra, ahol alapfokú ismereteket szerezhettek a résztvevők. A gyerekeknek kézműves foglalkozásokat szerveztünk, illetve közös játékra hívtuk őket a könyvtárba. Idén is folytatódnak a könyvtári közösségi programok a Vas Megyei Könyvtárellátó Rendszer támogatásával.
Március 13-án találkozhattunk Csider Sándorral. A költő-tanár lelket szólító „Varázshegedű” hangjaival csodálatos utakon vezette a hallgatóságot. A gyerekeket közös játékra hívta, képzeletüket nyitogatta.
9
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Verseivel ráirányította figyelmünket az emberi és mesebeli világunk szépségeire, a szeretet fontosságára.
A Sigray Margit Faluvédő, Faluszépítő és Kulturális Egyesülettel együttműködve a következő rendezvényekre is szeretettel várjuk Önöket:
 Dr.Hollerné Mecséri Annamária: A gyermekjátékok története (április vége)
 Tarisznyások együttes műsora (Falunapon)
 Mesebolt Bábszínház előadása
 Kézműves foglalkozások
Némethné Orbán Szilvia

A képen: Csider Sándor

KÖNYVBEMUTATÓ:
Pék Tibor: A /mitől vagy kitől?/ változó klíma
Pék Tibor Szombathelyen született, matematika-fizika tagozaton tanult a Nagy Lajos Gimnáziumban,
majd okleves építőmérnöki diplomát szerzett. Mint a természettudományok iránt érdeklődő műszaki
szakember, hivatali munkái során gyakran találkozott a természettel, illetve annak változásaival kapcsolatos anomáliákkal. Ez inspirálta a manapság "oly népszerű, de ellentmondásos megítélésű" klímaváltozás
okainak eredetét boncolgató könyv megírására.
Részlet a könyv Bevezetőjéből:
Bolygónk, a Föld, mozgalmas élete során számtalan " változatot
kipróbálva", folyamatosan alakult. Volt a tűz, a víz, a jég világa,
mígnem olyan átalakuláson ment át, ami lehetségessé tette az
élővilág kialakulását mind a vízben, mind a levegőben, mind a
szárazföldön.
E fejlődési lánc végén megszületett az ember... És már-már azt
hihetjük, hogy tényleg mi irányítjuk azt, amit soha nem tudtunk
és nem is fogunk tudni irányítani.
Könyv bemutató előadás helyszíne: Ivánc Iskola
Időpontja: 2015. április 29. (szerda) 18.00 óra
Minden érdeklődőt várunk szeretettel!
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Hírmorzsák az Ivánci KSK-ról
Megkezdődött a tavaszi pontvadászat a Megyei II. osztályban szereplő Ivánc csapatának.
A téli felkészülés nem a megszokott módon történt, volt olyan játékos, aki egyszer sem rúgott labdába
az ősz óta. Próbáltunk egy edzőt találni a csapat mellé, úgy tűnt Vörös István (Vöri) személyében sikerül is. De az utolsó pillanatban meggondolta magát. Tartott egy pénteki edzést Nádasdon a műfűn, ahol
is 18 felnőtt játékosból 5-en jelentek meg!! Ezek után közölte velem, hogy mégsem vállalja el az edzői
posztot. Nem maradt más, nekem kell végig csinálni a tavaszt. A tél folyamán távozott tőlünk Kovács
János, aki Vasalján folytatja a pályafutását. Ide kívánkozik még, hogy ő volt az egyik, aki szorgalmazta a
felsőbb osztályba való indulást, s neki kellett volna a vezéregyéniségnek lennie a csapatnál. Egy játékost igazoltunk: Papp Mátét Egyházasrádócról.
Az első tavaszi forduló elmaradt a rossz időjárás miatt. A második játéknapon a Magyarszecsőd gárdáját fogadtuk Iváncon, s egy gólgazdag mérkőzésen 6-4-es vereséget szenvedtünk. Az ifjúsági csapat 2-1
arányban nyert a jobb játékerőt képviselő Magyarszecsőd ellen.
A célunk nem változott, szeretnénk tisztességesen végig játszani a tavaszt, s megpróbálunk elmozdulni
az utolsó helyről. De ez csakis akkor sikerülhet, ha a Csapat úgy áll hozzá.
Továbbra is várjuk szurkolóinkat!
Hajrá Ivánc!!

Németh László
Elnök

A Magyar Honvédség felhívása
Napjainkban a katonai szolgálat már nem kötelező, ugyanakkor önként választható hivatás.
A Magyar Honvédség az idei évben több mint 100 munkavállaló jelentkezését várja.
Milyen munkakörökre keresnek – elsősorban – fiatalokat?
Lövész, díszelgő, gépjárművezető (feltétele a „C” kategóriás jogosítvány), de a bátrabbak ejtőernyős vagy
búvár beosztásokba is beadhatják pályázatukat.
A jelentkezés feltételei:
Betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, bejelentett belföldi lakóhely, legalább 8 általános iskolai végzettség és büntetlen előélet.
Miért érdemes választani a katonai pályát?
A Magyar Honvédség megbízható munkáltató, stabil fizetést nyújt, ezáltal stabil egzisztenciát biztosít. A
katonák a kormány döntése értelmében 2015 júliusától 30 százalékos béremelést fognak kapni. Külföldön
történő szolgálat esetén pedig biztosított az extra jövedelem .
Érdeklődni lehet:
Ferge László őrnagy, Tel: 94/311-525, fax: 94/509-701, email: vas.toborzo@regiment.hu
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Kosárkötés
Január 23-án elindítottuk idén is a kosárkötő tanfolyamot. Péntek esténként az iskolában gyűltek össze az érdeklődők, hogy helyi mesterektől megtanulhassák a kosárkötés alapjait. Idén is Kromcsák János, Németh Ernő,
Tóth B. Sándor, Petrov László és Gyarmati Tibor oktatták a jelenlevőket. A létszám most sem volt túl nagy, de
annál családiasabb hangulatú légkörben teltek az órák.
A vesszőt Hegyhátszentmártonból hoztuk, köszönjük szépen Bodó Ági néninek, hogy idén is rendelkezésünkre
bocsátotta az édesapja által telepített alapanyagot.
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Rábagyarmati Színjátszók előadása: A nagymama

2015. március 29-én a Művelődési Ház színpada kellékek sokaságával telt meg. A Rábagyarmati Színjátszók Csiky Gergely – Hajdú Júlia: A nagymama című előadásához rendezték be színpadunkat. A három felvonásos énekes játék a szeretet és humor találkozásában mutatta be a kortól független szerelmes vágyódást. A leánynevelő intézetbe franciatanárnak jelentkező fiatalember egyetlen vágya, hogy
szerelméhez, Mártához közel kerüljön. Az áltanár valójában az ifjú Szerémi gróf, akinek nagymamája a
leánynevelő intézet támogatója. Igen ám, de Márta másba szerelmes. Arra is fény derül a darabban,
hogy az intézet két nevelője is szerelmes egymásba, sőt még a nagymama is rátalál egykori szerelmére,
akit azóta sem tudott elfeledni. A nagymama szeretete és bölcsessége természetesen mindent megold
és a látszatra összekuszált családi bonyodalmak a darab végére kitisztulnak és mindenki rátalál arra,
akivel boldoggá tud válni. Erről mesélt a színdarab.
Az Ács Miklós rendezésében színpadra vitt vígjáték a közönség soraiba derűt és mosolyt hozott.
A 18 fős társulat a színészmesterséghez hűen adta elő a színdarabot, amelyet a közönség nagy tapssal
hálált meg.

Ács László, a rendező édesapja, aki a színtársulatot 1954-ben kitalálta és megalapította, a színdarab
előtt meghatódva mesélt arról, hogy milyen érzések kavarognak benne e színdarab kapcsán. Hiszen
alig több mint 30 évvel ezelőtt, mikor még Laci bácsi volt a rendező, már színre vitte ezt a darabot az
akkori társulattal. S most megújult köntösben, a fia rendezésében és új tagok előadásában újraélheti a
darab hatásait, ezúttal külső szemlélőként a háttérből figyelve a munkálatokat, s az előadáson a közönség reakcióit. Elmondta, hogy a színészek játékát nagyban befolyásolja a színpadon, hogy a nézők
értik-e, lereagálják-e a színpadi eseményeket: egy-egy poén csattanóját, vagy éppen a meghatódottságot. „A színésznek remek visszajelzés az előadás közben, mikor egy-egy taps jelzi neki, hogy jól játssza
szerepét, de a legszebb pillanatok mégis azok, mikor olyan csend lesz a nézőtéren, hogy még a bogár
zümmögését is hallani lehet”…
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója az elmúlt év eseményeiről
Február 20-án tartottuk meg az idei első közgyűlést, amelyet jelenlétével megtisztelt Pajor László alezredes,
a Megyei Katasztrófavédelem főfelügyelője és Kovács Balázs Zsolt őrnagy, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság parancsnoka. A gyűlésen a tavalyi év munkáiról, elért eredményeinkről számoltam be.
A múlt év elején, február 5-én jó hírrel indult az
évünk: egy nyertes pályázattal.
Majd szomorú esemény történt, Németh István temetésén vettünk részt február 11-én. Megrendülten
kísértük utolsó útjára egyik legidősebb tűzoltó bajtársunkat - Pista bácsit.
Február 18-án a Rába áradásánál az egyesületünkből
5 fő teljesített szolgálatot a Polgárőrség tagjaival.
Március 7-én zárult a parancsnoki tanfolyam, melyen Szabó Gábor vett részt.
Március 15-én a Nemzeti Ünnepen egyenruhában
tisztelegtünk a forradalom és szabadságharc emlékére a Művelődési Házban tartott ünnepségen.
Április 10-én fémgyűjtést szerveztünk a faluban,
amiből több mint 200.000 forint gyűlt össze, melyet
az évfordulónk ünneplésére fordítottunk májusban.
Április 20-án a templomban a nagyszombati szertartáson képviseltük az egyesületet. Április végén pedig
májusfát állítottunk a régi tűzoltószertárnál, mely
akkor még lebontásra várt.
Május 11-én ünnepeltük fennállásunk 120 éves évfordulóját, de erről részletesen beszámoltunk már az
Ivánci Jelen 3. számában, mely múlt év augusztusában került kiadásra.
Május 12-e és 15-e között a Rába újbóli áradásánál
felügyeltünk a biztonságra, valamint műszaki mentéseket végeztünk, - például fák kidőlése miatt, - 8
riasztásunk volt ezekben a napokban.
Május 24-én, Egyházasrádócon körzeti tűzoltó versenyen vettünk részt, majd május 31-én a megyei
versenyen. Júniusban a Bucsu napján tiszteletünket
tettük a Szentmisén.
Augusztus 3-án, Falunapon a sportpályánál tartottunk bemutatót, ahol egy égő autót kellett eloltanunk.

14-15-én ismét árvízi illetve belvízi védekezés volt a
fő feladatunk. Még ebben a hónapban lebontásra
került a régi tűzoltószertár. De sajnos az új építésekor nem várt akadályokba ütköztünk. Fedezet hiányában – rajtunk kívül álló okok miatt – sajnálatos
módon a tervezett Tűzoltó Szerház megvalósítása
elmaradt.
Szeptember 7-én a csákánydoroszlói Plébánia invitálására bemutatót tartottunk a tanévkezdő mise keretében.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
/OKF/ pályázatán eszközöket igényelhettünk 750.
000 forint értékben, melyeket október 9-én vehettünk át:
143 ezer forint értékű üzemanyagot, 2 db EDR készüléket (rádiós adó-vevő), tűzoltósági védőkesztyűket, bontó baltákat, tanfolyamon való részvételt. A
láncfűrész-, korongos roncsvágó- valamint átemelő
szivattyúkezelő tanfolyamokon 2-2 tagunk vett részt.
Október 10-én Őriszentpéteren is tartottunk egy bemutatót tűzoltószertár átadás alkalmából. Október
15-én minősítő gyakorlatunk volt Szakonyfaluban.
A kisgépes vizsga október 24-én zajlott. November
29-én, Szombathelyen volt a tűzoltók Szent Flórián
gyűlése.
Az évet egy vidám feladattal zártuk: a felsőmaráci
polgármester felkérte az egyesületet, hogy az előző
évhez hasonlóan, december 6-án tűzoltógépjárművel
vigyük el hozzájuk a Mikulást és krampuszait. Kiss
Zsófia, Szoldatits Nikolett és jómagam szívesen teljesítettük a felkérést a gyerekek nagy örömére, akik
fel
is
szállhattak
a
tűzoltó
autóra.

Idei terveink közt szerepel egy garázs építése önerőből. Szeretnénk részt venni 40 órás tűzoltó alaptanfolyamokon is, valamint néhány tagunkat tűzoltás-vezetői képzésre szeretnénk küldeni. Fő feladatunk a tűzoltóautó műszaki vizsgára való felkészítése. Készülünk Szentpéterfára a május 16-ai körzeti versenyre.
Díszegyenruhák beszerzése is a céljaink közt szerepel, ehhez önkéntes támogatók jelentkezését várjuk.
Fritz József
ÖTE elnök
Fritz József 2014. október 23-án az Őrség-Goricko-Raab Mentőcsoportban és a Tűzoltóságon végzett
munkájáért kitüntető elismerésben részesült. A Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, Dobson Tibor tűzoltó
dandártábornok „Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakett”-et adott át Fritz Józsefnek „hosszú időn át tartó
kiemelkedő tűzoltói és mentőcsoportban való tevékenységéért”. Gratulálunk!
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Önkormányzatunk hírei
Ahogy ígérkezett, nehéz évnek indult a 2015-ös esztendő. A tavalyi önkormányzati választások után kényszerűségből visszalépett két képviselőtársunk. Helyükre sajnos, a törvényi előírásoknak megfelelve nem írhattunk ki időközi választásokat. Így megfogyatkozva, de törve nem, hárman folytatjuk a közösségért vállalt
munkát.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésében egymást érik a változások, mely kihatással van önkormányzatunk életére is. Kónya Károlyné Edit nyugdíjazását követően a pénzügyi feladatok ellátására a helyére
alkalmazásba felvett vasaljai Meixner Imréné Gyöngyi - aki egyébként rendkívül precíz , lelkiismeretes,
kiváló munkaerőnek bizonyult – év elején felmondott. Helyére új ügyintéző került Kemestaródfáról, Pendli
Renáta személyében. Időközben bejelentette távozási szándékát Keresztes Lajosné Szilvi is, aki többek közt
pénzügyi és adóügyi munkakört vitt. Pályáztatás után április elején tud munkába állni Szilvia után Körmendről Szőke András.
A távozások oka talán a felelősségteljesen végzett munka mennyisége és a mellé rendelt törvényi bér(bruttó
122 ezer Ft/hó) aránytalan egymáshoz igazodása lehet.
A személycserék miatt (betanulási időszak, vadonatúj rendszerek megismerése) csak késve, időn túl tudott
önkormányzatunk eleget tenni jelentési kötelezettségeinek, törvényben meghatározott feladatainak.
A község 2015 évi költségvetése is az utolsó pillanatban készült el jóváhagyásra.
A továbbiakban a főbb számadatokat ismertetem:
2015-ben önkormányzatunk 19.1 millió forint állami támogatást kap, mely csak és kizárólag olyan feladatra
használható, amit az állam meghatároz. Ennek megfelelően például: település üzemeltetés (zöldterületek,
temető karbantartása;közvilágítás, közutak fenntartása;)szociális feladatok ellátása;közművelődési –
könyvtári feladatok ellátása. Saját bevételi oldalon 17.1 millió forint bevétellel tervezünk. Bérleti díjak, valamint az egyes adónemek nálunk maradó kisebb hányada teszik ki nagy részét forrásainknak. Itt kell még
megemlíteni a Közös Hivatal ( KH ) finanszírozását, amelyet a székhely önkormányzat kapja meg, majd egy
az egyben továbbítja a KH felé. Ez az összeg 36.2 millió forint.
Nem terveztünk emelést a helyi adók tekintetében, illetve nem vezettünk be új adónemet sem. Ezt azért fontos mondanom, mert sajnos sok a rossz információ e tárgykörben.
Bevételi oldalon tüntetjük fel a közfoglalkoztatásra irányuló közel 14 millió forintot, melyet az államtól kap
a település 100 % -os támogatottsággal.
Kiadás oldalon számolnunk kell a községgazdálkodás köré csoportosítható bérekkel, járulékokkal, dologi és
fenntartási költségekkel.
Valamennyi intézményünk fenntartási, üzemeltetési, karbantartási költségével.
A civil szervezetek a tavalyihoz hasonlóan pályázhatnak működési támogatásra.
Számos pénzeszközátadás történik megállapodás, szerződések alapján: pl. tagdíjak,fogászati ellátás,védőnői
szolgálat, tagóvoda fenntartás. Az óvoda intézményénél kell megemlíteni azt a sajnálatos tényt, hogy a tavalyi évi 760 ezer Ft finanszírozás, az idén 2.6 millió forintra emelkedett. A csökkenő gyermeklétszám valamint, a csökkenő normatíva együttes eredményképpen.
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A szociális feladatok ellátásáért felelős zalalövői székhelyű Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális
és Gyermekjóléti Társulás társult tagjaként a tavalyi tagdíj közel négyszeresét - 834 ezer forintot - kell befizetnünk a szervezet működési támogatására.
Az önkormányzat anyagi lehetőségei az alapvető működés feltételeit teszik lehetővé. Nagyobb kiadást nem
terveztünk, a stabilitás megőrzése a cél.
Még nem írták ki a 2014-20 közti időszak pályázatait, amelyhez több projektötletet is beküldtünk a tervezés
idején. Turisztikai fejlesztéshez, építési-felújítási beruházásokhoz, belterületi vízelvezetéshez kapcsolódó
elemeket emeltünk ki. Várhatóan ez év tavaszán a vállalkozói szektornak, ősszel az önkormányzatoknak és
civil szervezeteknek is lesz lehetősége pályázatot benyújtani.
A közfoglalkozás keretében 11 fő Startmunka programban, 2 fő – a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve - kulturális tevékenységet lát el a településen.
A közmunka program keretében az alapvető településtisztasági, zöldfelületek gondozásán túl kizárólag értékteremtő munka végezhető illetve támogatható. Ennek részeként új, információs tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre, új kerítések, padok készülnek. Az orvosi rendelő és óvoda épületénél megoldódik a parkolás a nyílt csapadék elvezető árok zárttá alakításával. Külső segítséggel remélhetőleg megoldódik a mindenkinek sok problémát okozó burjánzó vizek kezelése a bolt kocsma épületegyüttesnél. Az értékmentés részeként megújulnak a községben és a külterületeken található útszéli keresztek. A zöldfelületek hosszú távú
parkosítását elősegítve díszfa- cserje iskolát alakítunk ki a hivatal belső udvarán.
A tevékenységhez kapcsolódó eszköz és anyagigényeket, a program biztosítja.
Röviden próbáltam bemutatni az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervezet működésének nehézségeit.
Nem érintettem a mindennapi ügyek intézésével, problémák kezelésével felemésztett rengeteg időt és energiát.
A fentiekben leírtakhoz kapcsolódva vagy bármilyen kérdés tekintetében szívesen állok rendelkezésükre.
Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánok a község minden lakójának magam és a képviselőtestület nevében:
Gyarmati Tibor
polgármester
Támogassa a helyi szervezeteket adója 1%-ával!
Ivánci Községi Sportkör: 19893352-1-18
Ivánci Polgárőr Egyesület: 18884100-1-18
Jószívvel Segítünk Alapítvány 18896125-1-18
Ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18285965-1-18
Sigray Margit Faluvédő- Faluszépítő Kulturális Egyesület: 18886188-1-18

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.
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Tájékoztató

Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatala
Települési ügysegéd ügyfélfogadási rendje 2015. március 01-től a következő szerint változik:
Települési ügysegéd: Treiber Istvánné
Ügyfélfogadás helye, ideje:
Ivánc, Kossuth Lajos u 119.
hétfő

12.00- 15.50

csütörtök

12.00- 15.50

A járási hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban
is.
A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez.
A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:
-

lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása

-

lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása

-

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei

-

szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása

-

szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása

-

egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása

az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.),
-

egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén

-

földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében közreműködés
A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd segítségségével valamennyi
állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés.
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