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Ivánci Falunap 2015.
Az idei Falunap Iváncon rendhagyó módon szerveződött, hiszen a fennállásának 20. jubileumát
ünneplő Ivánci Polgárőr Egyesülettel együttműködve tervezte meg a napot az Önkormányzat.
A hagyományok szerint a kispályás labdarúgó
torna – a környező településekről is szép számban
érkező - résztvevői már 8 órától rúgták a bőrt a
sportpályán. Már-már unalmasnak számító végeredménnyel zárultak a meccsek: hiszen - idén 9.
alkalommal - ismét az Anita Presszó pártfogoltjai
nyerték meg a bajnokságot.
*
*
*
A hálaadó Szentmise a helyi Polgárőrök és Önkéntes Tűzoltók bevonulásával 11. 00 órakor kezdődött el a templomban. A zalaegerszegi „Rád Találtam Dicsőítő Csoport” előadásában szólaltak meg
a zsoltárénekek a mai napon. A Szentmisét jelenlegi hegyfalui, korábban Iváncon szolgálatot teljesítő
nagytiszteletű Dóka Ferenc Plébános celebrálta:
akinek fontos, nélkülözhetetlen szerepe volt az
Ivánci Polgárőr Egyesület létrejöttében. Mellette
Orsos Zoltán és Köbli Tamás Plébános Urak jelenléte is az ünnep jelentőségét hangsúlyozta. A szentleckét az Ivánci Polgárőr Egyesület elnöke, Bedi
Ákos olvasta fel, majd Ferenc Atya meglepő prédikációját visszafojtott lélegzettel hallgatták a hívek.
Egy rejtélyes éjszakai járőrözés emlékét idézte fel
nagyon szép költői leírásokkal fűszerezve, melynek
csak a végén derült fény arra, hogy ki az az illető,
akinek kilétét addig „jótékony homály fedte”. Nevezetesen egy szerelmes ifjúról mesélt, aki éjfél
körül már hazament volna, de mikor a Plébános Úr
a „Teleki utat” említette neki, akkor rögtön fellelkesült, folytatta is a járőrözést egy szál virágot leszakítva, melyet kedvesének otthonánál gondosan
elhelyezett. Ők jelenleg példamutató házasságban
élnek, és 4 szép gyermeket nevelgetnek…

nökének. Dóka Atya felszentelte a zászlót, majd
Bedi Ákos megköszönte a Plébános urak támogató
hozzáállását és a jelenlévők részvételét. A Szentmise után az Egyesület Skoda Yeti gépjárműve is
felszentelésre került a templom előtt.

*
*
*
A délutáni programok a Sportpályán zajlottak. A
Tarisznyások együttes műsorával nemcsak a gyerekeket szórakoztatta, megénekeltette a felnőtteket
is. Ekkor már a Főzőverseny tagjai is nekiláttak az
előkészületeknek. Az „Esztergomi Öregfiúk”,
vagyis Ilosvai Antal és Gindl Sándor Csülkös-velős
pacalpörköltet főzött, míg az „Újrakezdők”: Németh László és Boldizsár László bográcsos csirkepaprikást gazdagon - Orbán Szilvia szigorú felügyelete mellett. A harmadik csapat: „Csáky
Siklér” inkognitóban készítette el szarvas-sültjét. A
színpadon a Zoom-Barátok táncos bemutatója
után az Ivánci Népdalkör lépett fel. Ők is jubilálnak idén: 15 éve alakult meg a dalkör. Igaz, azóta a
vezetők és a tagok személyében is történtek változások, de ez a kedvüket nem szegte és most is szívesen készültek a fellépésre, örömmel énekeltek.
A délután folyamán sokféle lehetőség adódott a
szórakozásra: fejtörő logikai játékok Linka Sándor asztalánál, koncentrációt és odafigyelést igénylő kézműves foglalkozás az Őrállók Alapítvány
asztalánál, illetve az Alapítvány tagjai által betekintést nyerhettünk a vívás és az íjászat alapjaiba.
Ügyességi, népi gyermekjátékokat hozott Simon
István, de légvár, trambulin, a kisebb gyerekeket
pedig játszószőnyeg is várta a diófa árnyékában.
Újdonságnak számított a Buborék-foci, melynek
lényege, hogy egy felfújt „buborék”-nak látszó
gömbbe kell belebújni, s így futballozni. Bár eleinte csak estek-keltek, de a gyerekek így is élvezték.

A prédikáció után a Polgármester Úr, Gyarmati
Tibor is tiszteletét fejezte ki a Polgárőrök felé,
majd Fritz József képviselővel átadta az Önkormányzat által készíttetett zászlót a Polgárőrök el2
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A felnőttek rendelkezésére állt az egészségsátor,
ahol vérnyomást és vércukor-szintet mértek a Vas
Megyei Szakosított Otthon dolgozói.
*
*
*
A bemutatott rendőrmotorral a gyerekek és a
felnőttek is egyaránt fényképeztették magukat. A
rendőrkutyás bemutatón kiderült, milyen feladatokat oldanak meg a kiképzett kutyák. Hihetetlen volt a látvány, hogy akár a fogaival kapaszkodva is megtartja magát a levegőben, s még így
sem engedi el a „bűnözőt”.
A Baleset szimulációs mentési gyakorlat szinte
minden jelenlévőt a sportpálya mögé csábított
Bedi Ákos folyamatos tudósítása mellett. A
„jegyzőkönyv” szerint két - alkohol és drog befolyásoltsága alatt álló – férfi okozott balesetet motorkerékpárral, melynek következtében két személygépkocsi is összeütközött, a bennük utazók
közül többen megsérültek. Az egyik autó hátsó
ülésén helyet foglaló személyek könnyebben sérültek, de a vezető mellett utazó személy beszorult a gépjárműbe valószínűsíthető gerincsérüléssel. A helyi polgárőrök biztosították a
helyszínt a hivatalos erők kiérkezéséig, akikkel
szemben agresszívan viselkedtek a balesetet okozó személyek. A Mentőszolgálat emberei megkezdték a sérültek ellátását, miközben a tűzoltók
pneumatikus feszítővágóval kiszabadították a
súlyos sérültet is. Eközben a rendőrök az ellenállást tanúsító elkövetőkkel szemben kényszerintézkedést alkalmaztak. Egyiküket lefogták és a
rendőrautó motorháztetejére szorították, hogy
meg tudják bilincselni, míg a másikat a rendőrkutya kényszerítette megadásra. A balesetet szenvedett gépkocsi kigyulladt, /egy kis segítséggel persze csak/ hatalmas fekete füstje ijesztő látványt
nyújtott. A tűzoltók habbal és vízzel oltották el a
tüzet, miközben félelmetes pattogó hangok és az
érezhető forróság egyre hátrébb kényszerítette a
nézőket.

elnök köszöntötte a megjelenteket. Azt követően
Krug Gusztáv Úr a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke jutalmazta meg a
kiemelkedő tevékenységet végző helyi polgárőröket: Kapu Pétert, Kapui Lászlót és Kraller
Pétert.

Ezt követően Ivánc Község Polgármestere,
Gyarmati Tibor vette át a szót. Az Önkormányzat
és a Polgárőr Egyesület nevében elismerést adományozott több ivánci lakosnak is. Elismerő Oklevelet kapott Dolgos Levente az Országos Honismereti Versenyen elért 1. helyezéséért, Aggné
Németh Rozália a hímzett népi munkáival való
szerepléseiért, melyekkel Ivánc jó hírnevét gyarapították. Németh Zsuzsanna a Magyar Vöröskereszt Ivánci Alapszervezetének leköszönő titkára
az ivánciak érdekében végzett lelkiismeretes,
példamutató tevékenységéért kapott Elismerő
Oklevelet. Itt csatlakozott az átadáshoz a frissen
megválasztott alapszervezeti titkár, Kromcsák
Zsuzsanna és Petrov László, akik Bujdosóné
Papp Ildikó a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei
Szervezetének Területi vezetője megbízásából
adtak át ajándékot Németh Zsuzsannának köszönetképpen önkéntes munkájáért. De a színpadról
Petrov László, vagyis Petya sem távozott üres
kézzel, hiszen a három „legtöbbször vért adó”
ivánci is kapott egy-egy üveg bort – méghozzá
vöröset, hogy a vörösvérlemezkék gyarapodását
elősegítse – közülük az egyik Petya volt. Településünk két másik jeles véradója: Szabó Ella és
Bauer József.
Az ivánci futball-csapatok – ifi- és felnőtt – edzője is átvehetett egy-egy ajándékcsomagot, melyet
vállalkozók ajánlottak fel a játékosok részére.
Az idei Főzőverseny indulói között nem hirdettek
győztest, mindhárom főzőcsapat egy-egy az
ivánci Pálinkafőzde által összeállított ajándékcsomagot kapott az emléklap mellé.
Kraller Péter a település két legifjabb szülöttének
büszke apukájaként lépett a színpadra, hogy átvehesse az Önkormányzat által felajánlott nevelésükhöz nyújtott támogatást. Hiszen az ikrek, Kinga és Máté születésével immár 4 gyermeket kell
nevelniük feleségével, Takács Krisztinával, ami

*
*
*
A bemutató után a színpadon folytatódott a programsorozat díjak, elismerések átadásával. Először
az Ivánci Polgárőr Egyesület részéről Bedi Ákos
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nem kis feladat. A meghatódottság könnyeket
fakasztott a szemekben a nézőtéren és a színpadon egyaránt, melyet a következő elismerések
csak tovább szaporítottak.
Az Önkormányzat jogszabályi módosításokkal
alapított egy új díjat, melyből most kettő került
átadásra. A „Pro Communitate Ivánc” elnevezésű kitüntető díszoklevél mellé egy-egy érem is
párosult, melyeket Bedi Ákos és az Ivánci Népdalkör érdemelték ki Iváncért tett önkéntes szol-

gálataikért. A meglepettség és a büszkeség újabb
könnyei törtek utat maguknak a kitüntetettek
szemében.
Ezután a Live Party Band a húrok közé csapott
és a mulatság vette át a főszerepet. Élő zenével
szórakoztatták a közönséget örökzöld, retro és
napjaink leghallgatottabb zenéinek előadásával.
A West Alfa zenekar az elmúlt 30 év legnagyobb
magyar rock slágereiből adott ízelítőt saját elgondolásukban feldolgozva átütő sikerrel.

A Falunapon készült képek és videók Ivánc Község facebook oldalán megtekinthetők.
Horváth Bernadett

Köszönet Támogatóinknak:
Bognár Étterem Őriszentpéter  Diego Áruház Körmend-Szentgotthárd  Elixír Patika Körmend  Erinyomtató Körmend  Hársfa Fogadó Őriszentpéter Horváth János Vállalkozó Ivánc  Ixion Számítástechnika
Szentgotthárd  Jogschi Hungary Kft. Ivánc Kocsi Csárda Gasztony  Múzsa Könyvkereskedés Körmend 
Németh László Vállalkozó Ivánc  Niederer Kft Rátót  Pálinkafőzde Ivánc  Pinkamente Vadásztársaság Halogy  Profikolor Festékház Szentgotthárd  Schmidt Vilmos Budapest  Siklér Tamás Vállalkozó Ivánc  Szabó Gábor Vállalkozó Ivánc  Székely Tanya Rönök  Tuboly Tihamér Vállalkozó Ivánc  Vollmann Kft Ivánc

BÁBSZÍNHÁZ
A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
közösségi könyvtári programsorozat részeként kerül bemutatásra
a szombathelyi Mesebolt Bábszínház előadásában

Az égig érő fa című mese.
Időpont: 2015. szeptember 25-én 17 órai kezdettel
Helyszín: Ivánc, Művelődési Ház
A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk mindenkit!
4
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„Pro Communitate Ivánc”
Ivánc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2015. (VII.27.)
számú kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelete alapján
a 91/2015. (VII.20.) számú határozatában foglaltak szerint arról döntött, hogy
azon személyeknek, akik a település érdekében, kulturális, közösségi
életében hosszabb időn át, meghatározó közösségi cél elérése érdekében,
kiemelkedő, folyamatos önzetlen tevékenységükkel Ivánc jó hírnevét
öregbítik, a település polgárai előtt követendő példával szolgálnak
az Önkormányzat hálás elismerése jeléül

Pro Communitate
Ivánc
díjat adományoz.
A díjat Bedi Ákos és az Ivánci Népdalkör vehette át elsőként:

5
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2015. június 12-én bezárt az ivánci iskola – nemcsak a nyári szünetre, hanem bizonytalan időre…
Erdélyiné Horváth Terézia könnyekkel küszködve mondta ki, hogy a következő tanévre nem lenne meg
a kellő tanuló létszám. Így nemcsak a leendő ötödikesek, hanem minden diák Csákánydoroszlóban folytatja tanulmányait ősztől. (Egy diák kivételével, akit máshova írattak szülei.)
Így egy rövid betekintést szeretnék mutatni az ivánci iskola történetéről, hogy a középkortól kezdődően
mit jelentett és milyen volt:

Az ivánci iskola
Valószínűleg már a középkorban is részesültek oktatásban a jobbágyok gyermekei településünkön plébániai iskolában, de írásos bizonyíték erről nincs. Az első írásos feljegyzés az ivánci iskoláról az 1681-es
soproni országgyűlés elé terjesztett beadványban szerepel, melyben sérelmezték, hogy Tormássy Péter
vasvári prépost a katonáival húsz Vas megyei református falu – köztük Ivánc - templomát és iskoláját
elfoglalta, a lelkészeket és az iskolamestereket elűzte.
Az első név szerint ismert tanító Iváncon Kölkedi János református „ludirector” volt, aki 1698-tól dolgozott a faluban. Tanító nem mindig volt a faluban, olyankor a lelkész foglalkozott a gyerekekkel. A Rákóczi-szabadságharc után a kálvinistákat elűzte a faluból Sigray, ekkor - 1718-ban - távozott Nagy Mózes
tanító is az akkori lelkésszel, Hollósy Gáspárral.
Az első katolikus iskolamestert, Horváth Ferencet az 1731. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv említi. A
gyerekeket imádkozni, olvasni és írni tanította, amikor a szülők engedték, s nem a marhákat kellett őrizniük. Az iskolamestert a rozsból adott negyedrész illette meg jövedelemként.
Az ivánci iskolaépületről szóló első adatunk is 1731-ből való. Az egyház egyik pusztatelkének helyét úgy
határozzák meg, hogy „keletről a patak, nyugatról az iskolaház, délről Kis Ferenccel szomszédos, északról egy felhagyott úttal”. 1745-ben egy másik vitatott telket, mint „nap keletrül az Iskola ház, nyugotrul
pedigh a Csorda hajtó között való fundust” jelölnek meg. Ezek alapján bátran állítható, hogy a régi iskolaépület helye nagyjából ugyanott keresendő, ahol a mai általános iskola áll.
1754-től Komáromi Mihály az iskolamester, aki „énekben, tanításban és harangozásban jól értette a feladatát”. Négy falu tartozott hozzá: Ivánc, Szentmárton, Viszák és Marác. Javadalmazása bőségesnek tekinthető: kapott rozst, tűzifát, szántóföldet káposzta és kender termesztésére. Orgonálásért búzát, valamint
bort és húst kapott Sigray Károlytól. A plébánia földjén lévő gyümölcsfák termése is őt illette. A tanításért évszakonként 28 és fél dénárt kapott. Az iskolaépület elfogadható állapotú volt, a tető szorult felújításra.
Az iskolaház 1758-ban, Komáromi Mihály iskolamester idejében fából ácsolt, a tetőt kivéve jó állapotú
épület, amelyhez kert is tartozott. Ez az a ház, ahol Kresznerics Ferenc 1766. február 25-én meglátta a
napvilágot. Az apa, Kresznerics Ádám tanítóként került Iváncra az 1760-as években, de nem sokáig szolgált Iváncon, 1767-ben a Szentgotthárd melletti Kethelyre költözött.
1779-ben a zala megyei Resznekről származó Bakonyi János lett az iskolamester. Az iskolaház fából
épült, két szobás, konyhából és kamrából álló épület volt, melyhez két istálló is tartozott.
Az Iváncra vonatkozó utalások elenyészőek Kresznerics Ferenc írásaiban, Sigray József hozzá írott levelei pedig nem maradtak fenn. Pappá szentelése után Ivánc lett egyik állomáshelye, itt majdnem egy évet
töltött, mint káplán 1791-ben. Szily püspök elnöklete alatt a szentszéki bizottság megvizsgálta, hogy az új
káplán rendelkezik-e a lelkipásztorsághoz szükséges ismeretekkel. Kresznerics, aki ideje jó részét saját
kutatásaira fordította, gyengén felelt a bizottság előtt. Ez a kellemetlen élmény is hozzájárulhatott talán
ahhoz, hogy ivánci emlékeit hiába keressük írásaiban.
1813-tól a körmendi Hidassy János végezte a tanítói tevékenységet. Magyarul, latinul és németül tudott.
A zsúptetős iskolaház karbantartását felosztották a négy falu lakói között: a szobák és az ól karbantartása
az ivánciak, a kamráé a maráciak, a konyháé és az istállóé a szentmártoniak, az iskolateremé a viszákiak
feladata volt.
Sigray József, az iskola fenntartója többször meglátogatta az intézményt. Horváth József Elek – életrajzíró, - valószínűleg egykori ivánci diák - írta róla 1831-ben: „Ivánczon a falusi iskolát, mellyre különös
figyelme vala, valahányszor hivatalja oda menni engedé, szorgalmatosan meglátogatá, a tanuló
nevendékeket kikérdezé s a magokat megkülömböztetőket mindenkor megajándékozá”.
1831-ben ismét egy zalai tanító érkezett Iváncra Vásár Imre személyében. Az iskola a leltár szerint ekkor
még „jó karban” volt.
6

2015. szeptember Szent Mihály / Őszelő / Földanya hava

6. szám

Az 1848-as elemi iskolák összeírásakor Remesperger József volt a tanító és a jegyző is egyben. Részt vett
a szabadságharcban is. A gyerekek télen jártak iskolába, tankönyvek még nem voltak. Az iskola épülete
egyre rosszabb állapotba került, már düledezett, karbantartásra szorult.
Az 1857-es úgynevezett „iskolabevallásból” tudjuk, hogy az épületet 1855. január 13-án „a tűz
elhamvasztá”. Réfy Károly így is tanított, állítólag a saját szobájában…
1858. április 28-án készült el a szerződés az új iskola építéséről, melyből a helyiek is kivették részüket az
építési vállalkozó mellett. Leithner Antal volt az építőmester, Sigray Fülöp pedig az iskola védnöke.
1864-ben a szép új iskolába öten is jelentkeztek a tanítói állásra, melyet Szőllősy Antal kapott meg végül.
„A megválasztás szerencsés esetében fő törekvésem leend az egyháznak jó keresztényeket, a hazának
pedig jó és erkölcsös honpolgárokat nevelni” – írta kérvényében Szőllősy a püspöknek. De Polák Ignác
tanfelügyelő egy elejtett megjegyzése elárulja az ivánciak választásának igazi okát: „(Szőllősy) az orgonálásban kitűnő ügyességet fejtett ki, mi miatt leginkább nyerte ki az ivánczi község tetszését”.
1870-ben egy mondás kapott szárnyra Iváncz környékén: „Hiába folyamodik, mint az ivánczi mester.” A
tanítólak már évek óta romos állapotban volt, de hiába kérte a tanító a helyreállítását szóban, vagy írásban
számtalanszor. „… az eső most is csak az orra hegyére csepeg a tetőn át, ha pincéjében alszik is” – írta a
Vasmegyei Lapok gúnyoros tudósításban.
1875-ben a díszes iskolaépület mellett már volt egy könyvtár is, 60 kötettel, valamint faiskola és tornatér
is tartozott az iskolához egy szűk udvarral…
1882-84 között a vörhenyjárvány 20 áldozatot követelt Iváncon. Felvetődött egy évszázados probléma is:
Marácon és Viszákon önálló iskolát akartak létesíteni.
1911-ben végre felépült egy a kor követelményeinek megfelelő kántortanítói lakás.
1912-ben egy orvosi jelentés az iskola túlzsúfoltságáról számol be, „tűrhetetlennek és
közegészségellenesnek” nyilvánította ezt az állapotot.
1939-ben modern iskolát építettek két nagy tanteremmel és tanítói lakással 15 ezer pengő államsegélyből
és a katolikus egyházközség 6 ezer pengőjéből. A nyolc osztályban összesen 260 fő volt a tanítványok
létszáma az 1939-40-es tanévben.
A II. világháborúban mindkét tanító - Szalai József és Németh Lajos - hősi halált halt a keleti fronton.
1949-ben államosították az intézményt.
Az 1960-as évek elején a magas tanulólétszám miatt a felső tagozatosoknak két tantermes új iskolát építettek a régi levente-gyakorlótér mellett.
Hosszú ideig senkinek nem jutott eszébe a falu neves szülötte. Az első lelkes helyi kutatója az 1960-as
években Nemes Vazul ivánci plébános volt, aki, mint leveleiből kitűnik, nagyon jól ismerte Kresznerics
életét. Az intézmény 1992-ben, az Önkormányzati fenntartás idején felvette a Kresznerics Ferenc Általános Iskola nevet.
2004-től az Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskolához kapcsolódik az iskola, ahol nemcsak az általános iskolai tanulmányokban, hanem művészetoktatásban is részesülnek a gyerekek a fenntartó, a Népi
Mesterségek Műhelye Egyesület által. Míg eljött az az esztendő: 2015., amikor a törvényben meghatározott tanuló-létszám hiányában szükségessé vált az oktatás szüneteltetése…
Felhasznált irodalom: Benczik Gyula: Ivánc c. könyve
Horváth Bernadett
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Nyárköszöntő Gyereknap
Az előző évek hagyományai szerint búcsúhétfővel egybekötve
tartotta meg a gyereknapot idén is
a Sigray Margit Faluvédő- Faluszépítő Kulturális Egyesület az
Ivánci Könyvtár, vagyis Orbán
Szilvia közreműködésével. Alma,
üdítő és pattogatott kukorica várta a jelenlévőket. Bedi Józsefné,
Erzsi néni munkáját dr. Németh
Sándorné - Bella néni - és Tuliné
Baranyai Éva - Éva néni - segítette a helyszínen.
A Vas Megyei Szakosított Otthon
képviseletében Déri Boglárka
irányításával kézműves kis szívecskéket készíthettek a gyerekek
bőrből. Bár néhányan megijedtek,

hogy varrniuk kell, azért sok szívecske elkészült, ami akár Anyák
Napi ajándékötletnek is kiváló.
A sorversenyeken közel 30 gyerek vett részt, köztük vendéggyerekek is. A kicsik és nagyok
egyforma lelkesedéssel vetették
bele magukat a feladatokba és a
versenyzésbe. Három csapatot
alakítottak ki, mindegyikben vegyesen voltak kisebbek és nagyobbak is. A feladatokat mindenki meg tudta csinálni, s utána
a csoki-jutalomból is mindenki
ugyanúgy részesült. A sorverseny
levezetésében Somhegyi Tamás
kulturális szervezőként vette ki a
részét. A feladatokat jómagam

gyűjtöttem össze a „világhálóról”…
A gyerekek ezután benevezhettek
a rajzversenyre is, miközben a
várt csacsifogat is megérkezett.
Horváth János – Jancsi bácsi –
jóvoltából este finom vacsorával
kínálta a gyerekeket is. Baranyai
Gyula nem győzte sütni a gyerekek kedvencét: a hasáb krumplit.
A jelenlévők arca arról árulkodott, hogy jól érezték magukat.
Csak a trambulint nem sikerült
felállítani, amit hiányoltak is néhányan, de érthető okokból: az
időjárás bizonytalansága miatt
idén erre nem került sor.
Horváth Bernadett

A Gyereknapon készült képek Ivánc Község facebook oldalán megtekinthetők.
Olvasónk írását közöljük:
Levél az unokámnak

Mi leszel, mit teszel, mit szeretsz felnőttként?
Örömmel dolgozol, szorgalmas emberként?
Rád talál-e az igaz szerelem,
Kezed kinek adod, kiét kéred meg?
Társat találsz, vagy csak hálótársat,
Vagy egyedül maradsz a nagyvilágban?
Szeretsz-e valakit szívből és igazán,
Nem csapod be, ha már ráncos lesz, és ráuntál?
Tudsz-e ölelni, suttogva becézni,
Lesz-e időd mesélni, nevetni?
Megfogod-e kezét gyerekednek néha,
Vígasztalod-e ha szomorú a napja?
Dalolsz-e neki altatódalt este
Amit én meséltem, felidézed-e?
Érzem és tudom, hogy minden olyan szép lesz,
Olyan szép, mint a tündérmesében!
Mindegyiktek betartja a szavát,
Nem akarjátok megríkatni a mamát.
Tudod, hogy látlak, és szeretlek Téged,
Csak az égre nézz fel, kérlek!
Ha a nap süt, én melengetlek,
Éjjel, ha sötét van, világítok Néked.
Ha fúj a szél, és esik az eső,
Betakarlak, mint egy meleg felhő.
Ha elesel, megsimogatom a lábad,
Könnyedet letörlöm, ha sírni látlak.
Mennyi dolgom lesz még odafent is néha,
Vigyázni rátok, ott fent a magasban.

Mikor és meddig láthatunk Téged?
Nem tudjuk, nem tudod mennyi időt ad az ég ajándékba nékem.
Várjuk a jöttedet, lépteidet hallani vélem,
A csengő nem szól, a kutyákat kérdem:
Melyik gyerek jött meg, egyik sem,
csak a szél rázza a kilincset?
Mégis eljöttél, szeretnénk ezt hinni,
Benned gyönyörködni, szavaidat inni.
Örömmel hallgatjuk lépteid zaját,
Minden nap várjuk a kapu nyikorgását.
Talán belépsz, és vidáman kérdezed:
Mi lesz az ebéd, a kedvencemet főzted?
Színesen meséled hol voltál a héten,
Hogy vagyunk, meleg szívvel kérded.
Jó lenne tudni és látni, hogy felnőttök,
Milyen ember lesz mindegyikőtökből!
Jó lenne vigyázni, óvni még bennetek,
Tudom, hogy mindezt ti nehezen tűritek.
A babusgatás már nem illik hozzátok,
Ti másképp látjátok a világot.
Modern korban, őrült iramban,
Veszély leselkedik rátok minden kanyarban.
Jó lenne fogni még mindig a kezetek,
Tudom, hogy ezt már nem tehetem veletek.
Csak gondolatban simogatlak benneteket,
Milyen jó, hogy ti vagytok énnekem!
Mit nem adnék, hogy lássam, amit nem lehet,
Hogyan szeretitek egymást, ha én már nem leszek.

Bedi Józsefné
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ÖTE
Az ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület május 16-án Szentpéterfán a
körmendi járási versenyen szerepelt. Nyolc csapat mérte össze
felkészültségét, ügyességét. Volt
400 méteres váltófutás, kismotorfecskendő-szerelés és gépjárműfecskendő-szerelés. Ez utóbbi versenyszámban csak 4 csapat indult.
Minden csapat remekül teljesített,
összesítésben Alsószölnök önkéntesei szerezték meg az első helyet.
Június 20-án volt a Vas Megyei
Tűzoltó Verseny Iváncon, melyről
részletesen is beszámolunk e cikk
után.
Május 30-án Szombathelyen a
Tűzoltó Majálison képviselte néhány tagunk az egyesületet. A Majálist a Vas Megyei Igazgatóság és
a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség közösen szervezte
meg és mivel május utolsó vasárnapján van a gyereknap, ezért
családközpontú programokat állítottak össze, melyekből a családok
valamennyi tagja talált magának
való szórakozási lehetőséget.
Évtizedes kapcsolataink ápolásának köszönhetően meghívást kaptunk ausztriai testvérfalunkba.

Július 5-én szertár-avatáson vettünk részt Dobl-ban, ahol szíves
fogadtatásban volt részünk.
Ez év februárjában a Megyei Mentőcsoport vezetője lettem. Ezt követően a Katasztrófavédelem
megpályázott MVH-n (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal-on)
keresztül egy terepjárót szolgálati
gépjárműként, melynek eredményeként egy piros színű Skoda Yeti
gépkocsit kaptunk.
Frissen kapott információ szerint
az OKF (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) pályázatán
nyertünk egy darab motoros láncfűrészt és egy darab HONDA átemelő szivattyút, valamint közel
200 ezer forint értékű támogatást
védőruházatra. Sajnálatos módon
az idei évi üzemanyag-támogatást
lecsökkentették 150 ezerről 10
ezer forintra.
Augusztus 1-jén tiszteletünket
tettük a falunapi ünnepi szentmisén Babos József, Dolgos Róbert,
Sütő József, Köbli Gábor, Porcsin
Bence és jómagam részvételével.
Takó Tibor tagunk is jelen volt a
misén, de ő ezúttal a polgárőröket
képviselte.

Vas Megyei Tűzoltó Verseny Ivánc
Június 20-án a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség és az
ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület közös szervezésében Körmend
járási területén először került megrendezésre a Megyei Verseny
vidéken, méghozzá itt Iváncon. A magas rangú versenyt kitüntette
jelenlétével Seper András tűzoltó ezredes a Vas Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóságának igazgatóhelyettese, Pajor László Vas
Megyei Katasztrófavédelem megyei főfelügyelője, Kovács András a
Vas Megyei Szent Flórián Szövetség elnöke, Bozzai Lajos a Vas
Megyei Szent Flórián Szövetség titkára.
A versenyre 23 csapat nevezett a megyéből. Az első versenyszám
a stafétafutás volt, melynek felfestett nyomai ma is láthatók a Thököly utcában. Kismotor-szerelési és gépjármű-szerelési versenyben is megmérethették tudásukat az önkéntesek, de az utóbbira
csak négy csapat nevezett. A bögötei Önkéntes Tűzoltó Egyesület
lett a legügyesebb a férfi csapatok közül, a női csapatok közül az
egyházasrádóciak szerezték meg az első helyezést. A gépjárműszerelési versenyben a 4 induló egyesületből a rönökiek lettek a
legjobbak. Az ivánci önkénteseink is jól teljesítettek, bár a dobogóra nem kerültek fel. A fáradt versenyzőket vendégül láttuk egy
ebédre, este pedig bált rendeztünk a szórakoztatásukra, hogy
kellemes emlékekkel gazdagodva térjenek haza Iváncról.
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Délután a Sportpályán bemutatott
Baleset szimulációs mentési gyakorlaton is szerepeltünk: Dolgos
Róbert, Szoldatits László, Köbli
Gábor és én. Az égő gépkocsit habsugárral oltottuk, illetve védősugárként
a
gyors-beavatkozót
használtuk, hogy a tűz esetleges
továbbterjedését megakadályozzuk a vízzel.
Egyesületünk tagjai több ízben
részt vettek autóbalesetek mentési munkálataiban, valamint a viharok által okozott károk felszámolásában. A Katasztrófavédelem
igazgatója, Erdélyi Krisztián ezredes nevében Seper András igazgatóhelyettes levélben köszönte meg
az ivánci ÖTE elemi károk keletkezésekor nyújtott hatékony segítségét.
Az előző cikkünk óta (Ivánci Jelen
5. szám) tűzeset nem történt a
tűzoltó egyesület együttműködési
megállapodással rendelkező működési területén.
Fritz József
elnök
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Tisztelt Olvasó!
Hollósiné Botka Ildikó vagyok, az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. 2013. január 1-jétől –
törvényi előírás alapján – 7 település Képviselő-testületeinek (Ivánc, Felsőmarác, Hegyhátszentmárton,
Kisrákos, Pankasz, Szaknyér és Viszák) közös elhatározásával alakult meg Hivatalunk, Pankaszon Kirendeltség működik.
A Polgármesterekkel közös egyetértésben igyekeztünk úgy megoldani a feladatok megszervezését, hogy a
központi előírások alapján bekövetkezett változásokat a lakosság minél kevésbé érzékelje.
Az elmúlt időszakban jelentős személyi változás következett be Hivatalunknál, ezért ezúton szeretnék tájékoztatást adni a szervezetünknél tevékenykedő köztisztviselőkről és az általuk ellátandó feladatokról.
Fülöp Katalin aljegyző a Pankaszi Kirendeltségen dolgozott, az elmúlt év októberében születetett gyermekével jelenleg GYED-en van. Feladatainak ellátása céljából dr. Fenesi Gabriella került felvételre. Gabriellának időközben megszületett a 3. gyermeke, így szintén GYED-en tartózkodik, előreláthatólag 2018.
áprilisáig. Ezt követően Tóth Zoltán köztisztviselő került alkalmazásra, s jelenleg ő látja el határozott
ideig, 2017. októberéig az aljegyzői feladatokat Pankaszon, egyben közbiztonsági referens is.
Az ivánci székhelyen tevékenykedett Kónya Károlyné 2015. január első napjaiban 40 éves szolgálati jogviszonyára tekintettel kérelmezte felmentését. Helyette Meixner Imréné került felvételre, aki időközben
lemondott köztisztviselői tisztségéről, ezért 2015. márciusa óta Pendli Renáta látja el Ivánc, Hegyhátszentmárton és az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal könyvelési, pénzügyi statisztikai adatszolgáltatási, számlázási, jelentési továbbá a pályázatok előkészítésével kapcsolatos feladatait, kezeli a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos iratokat. Ezen túlmenően Renátánál kell bejelenteni az ebek tulajdonlásában, oltásában bekövetkezett változásokat is.
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Keresztes Lajosné lemondását követően Szőke András került felvételre. András végzi Felsőmarác község
Önkormányzat könyvelési, pénzügyi statisztikai adatszolgáltatási, számlázási, jelentési valamint pályázatok előkészítésével kapcsolatos feladatait, kezeli a házipénztárt és végzi az adóügyekkel kapcsolatos tevékenységet, a vagyonkatasztert működteti.
Németh Zsuzsanna köztisztviselő az iktatási és irattározási, anyakönyvi, hagyatéki, szociális igazgatási
(gyermekszületési és temetési támogatások, egyéb önkormányzati támogatások), köztemetésekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat látja el, intézi a termőföld adásvételével, haszonbérletével kapcsolatos teendőket, s végzi a kereskedelmi engedélyeztetési és szálláshelyekkel kapcsolatos feladatokat. Mindezen túlmenően teljesíti az igazgatási feladatokkal összefüggő valamennyi statisztikai, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettséget.
Lakcím ügyekben, szabálysértési (pld. kóbor ebek ügye), állategészségügyi ügyekben, szociális ügyekben
(lakcímbejelentés, ápolási díj, időskorúak járadéka, közgyógyellátás, aktív korúak ellátása, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság, illetve járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítása),
mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa, felsőfokú intézményben tanuló részére szociális
támogatáshoz, kollégiumi férőhely igényléshez igazolás kiállítása közös háztartásban élők számáról,
anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, családi pótlék, méltányossági GYES, hadigondozásba
vétel, volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának
megállapítása stb. a Körmendi Járási Hivatal illetékes. Treiber Istvánné ügysegéd a Körmendi Járási
Hivatal alkalmazottja, aki hetente két alkalommal, hétfőn és csütörtökön 12.00-15.00 közötti időszakban
tartózkodik Hivatalunk ivánci székhelyén, így a járási hivatallal kapcsolatos ügyek intézése nála is megkezdhető, nemcsak a körmendi székhelyen.
Bicsák Attiláné (Márti) Ivánc község Önkormányzat alkalmazottja határozott időre, 2015. február 29.
napjáig került felvételre, s a közmunkaprogrammal kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatási és elszámolási feladatokat látja el.
Közegészségügyi ügyekben továbbra is a körmendi ÁNTSZ az illetékes.
A falugazdász hetente egy alkalommal segíti Iváncon az érdeklődőket.
Hivatalunk Pankaszi Kirendeltségén tevékenykedik még Kurucz Istvánné (Piroska), s ugyanazon feladatokat látja el Pankasz, Kisrákos és Viszák települések részére, mint az ivánci székhelyen Németh Zsuzsanna.
Horváth Csabáné (Hajni) a pénzügyi és adóügyi, Gaál Anita pedig a pénzügyi feladatokat látja el Pankaszon (az időközben szintén 40 éves szolgálati viszonyára tekintettel kérésére felmentett) Czendrei Lászlóné (Erika) helyett. Munkájukat 4 órában Czendrei Diána segíti.
Hivatalunk központi elérhetőségei:
tel: 94/542-027
fax: 94/542-052
E-mail címek:
Hollósiné Botka Ildikó: jegyzo@ivanc.hu
Németh Zsuzsanna: igazgatas@ivanc.hu
Szőke András: ado@ivanc.hu
Pendli Renáta: penzugy@ivanc.hu

A jövőben is törekszik Hivatalunk arra, hogy a hozzánk fordulók számára
segítséget nyújtsunk ügyeik intézésében.
Hollósiné Botka Ildikó sk.
jegyző
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Speciális Olimpia NYÁRI VILÁGJÁTÉKOK Los Angeles
2015. július 21. – augusztus 4.
Falunap reggelén érkezett a hír: aranyérmes lett a magyar kosaras csapat!
Az Egyesült Államokban, Los Angelesben került megrendezésre a Speciális Olimpia Nyári Világjátékok
elnevezésű – a fogyatékkal élő sportolók számára létrehozott - verseny. A Vas Megyei Szakosított Otthon
lakói közül - teljesítményüknek köszönhetően - ketten részt vehettek ebben a nívós küzdelemben a kosárválogatott játékosaiként. Keresztényi Tamás és Nagy Lajos már hosszú évek óta bontogatják szárnyaikat
Molnár Csaba irányításával. Varga Annamária Igazgatónő engedélyével elmesélték élményeiket.
Keresztényi Tamás 2003. augusztus 26-án, Nagy Lajos
2005. július 28-án került Iváncra a Vas Megyei Szakosított Otthonba. Napra pontosan emlékeznek e dátumokra,
s hogy szinte rögtön mentek a kosárlabda-edzésre. Tamás már korábban is kosarazott Kőszegen és Rumban
is, Lajos pedig aktív sportolóként atletizált. Molnár
Csaba heti két alkalommal tart kosárlabda-edzést az
intézményben, ahol a fiúk mindig jelen vannak. Évente
3 jelentős versenyre nevezik be a kosárlabda-csapatot
/vagy csapatokat/: regionális kosárlabda verseny tavaszszal Budapesten, év végén Pécsen szokott lenni, az Országos Kosárlabda Torna pedig Kőszegen zajlik. Ezeken
a versenyeken való jó szerepléssel, megfelelő magatartású viselkedéssel érték el a fiúk, hogy a válogatott
csapatba bekerülhessenek.
2010-ben Lengyelországban az Európa Játékok elnevezésű versenyen egyesített csapattal – azaz 4 fő
partnerjátékossal kiegészülve – bronzérmet szereztek Varsóban.
2011-ben a Görögországban rendezett athéni Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon ezüstérmes lett a
csapatuk.
Idén pedig Amerikában, Los Angelesben mutathatták meg tudásukat.
A kiutazás előtt Zánkán egy egy hetes edzőtáborban vehettek részt, hogy összecsiszolódhassanak a kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből érkező 4, illetve a Budapestről érkező 2 másik csapattársukkal. A válogatott edzője Barabás Krisztián lett, szintén Kőszegről.
A 11 órás repülőutat követően 3 napig lazíthattak Manhattan Beach-en. A helyi tűzoltóság Spagetti-partit
rendezett a szórakoztatásukra. De megtekinthették élőben a Hollywood feliratot és fürödhettek a tengerben is. Tamás a finom ételekre emlékszik leginkább, míg Lajos a neves látványosságokat említi előbb,
például a csillagdíszítéses sétányt, azaz a Hollywood Boulevard-ot.
Az ünnepélyes megnyitót követő napon kezdődtek a divizionáló (szintfelmérő) mérkőzések. Ezek egy nap
alatt lezajlottak, 6 csapat ellen kellett kiállniuk: Tajvan, Lettország, Svájc, Új-Zéland, Görögország és
Ausztrália csapatával volt mérkőzésük aznap. A csoportmérkőzések során már csak naponta egyszer kellett pályára lépniük. Végig kiváló teljesítményt nyújtottak, ahol Tajvan, Indonézia, Svájc, és az indiai
Barat tartomány legyőzésével méltán kiérdemelték az aranyérmet.
Magyarországot 58 fő versenyző képviselte a Nyári Világjátékokon 165 ország versenyzői között. Öszszesen 32 aranyérmet, 30 ezüstérmet és 20 bronzérmet hoztak haza a magyarok.
Mikor megkérdeztem Tamástól és Lajostól, milyen érzés aranyérmesnek lenni, egyet értettek abban, hogy
az aranyérem nem annyira fontos számukra; nagyobb jelentőségű, hogy kijutottak a versenyre.
Ezúton gratulálunk a két tehetséges olimpiai aranyérmes kosarasnak: Keresztényi Tamásnak és Nagy
Lajosnak az elért eredményért, valamint az edzőjüknek: Molnár Csabának a játékosok hatékony felkészítéséért! További szép sikereket kívánunk közös munkájukhoz!
Horváth Bernadett
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1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat
Ivánc Települési Értéktárba történő felvételéhez

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

I.

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése:

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
agrár-és élelmiszergazdaság

egészség és életmód

épített környezet

ipari és műszaki megoldások

kulturális örökség

sport

természeti környezet

turizmus

13

2015. szeptember Szent Mihály / Őszelő / Földanya hava

6. szám

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési

tájegységi

megyei

külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.

MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja.
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat.
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Ivánc Község Települési Értéktár
Kedves Ivánciak!
Előző lapszámunkban részletesen bemutattuk a megalakult ivánci Települési Értéktár céljait és jelentőségét.
Eddig nagyon kevés javaslat érkezett, pedig mindannyiunk érdeke, hogy minél több Ivánchoz köthető értéket
tárjunk föl és mutassunk be, nem csak az itt élőknek, hanem mindenki számára. Sokan látogatnak el Iváncra
turistaként vagy éppen csak átutazóként. Ők, akik nem itt élnek mindig elcsodálkoznak e falu szépségén.
Mutassuk be számukra, hogy milyen értékekkel büszkélkedhetünk. Legyünk bátrak és önérzetesek, fogjunk
össze annak érdekében, hogy minél több, a falu életéhez köthető ismeretet adhassunk át az érdeklődőknek.
Az összegyűjtött értékeket külön az erre a célra készülő honlapon és kiadványokban fogjuk közzétenni.
A továbbiakban is számítunk minden Iváncon élő együttműködésére, hogy segítsenek feltárni azokat a történelmi vagy éppen a jelenünket meghatározó dokumentumokat, amelyek Ivánchoz kapcsolódnak vagy Iváncon élt és élő emberekhez kötődnek. Lehetnek ezek kitüntetések, régi képeslapok, térképek, régi tárgyak stb.
Fontos tudni, hogy ezeket az emlékeket nem gyűjtjük be, hanem lefotózzuk és archiváljuk, utána tulajdonosának visszaadjuk.
Miért fontos feltárni településünk nemzeti értékeit?
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 mutassunk meg 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.
Az 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 a Hungarikum minősítést is megkaphatják.
További információkért forduljanak bizalommal Horváth Bernadetthez és Somhegyi Tamáshoz.
Somhegyi Tamás

„Nyitott Templomok Napja”
Az Ars Sacra Fesztivál kezdeményezéseként indult el az országban az Európai Örökségnapokkal
együttműködve „Templomok éjszakája” című programsorozat. Ezen a napon, minden év szeptember
harmadik szombatján lehetőség nyílik a templomok építészeti, művészeti értékeinek megtekintésére, előadások tartására, kiállítások, kulturális programok szervezésére.

2015. szeptember 19-én az ivánci Szent Miklós Római Katolikus Templom is kitárja kapuit, szeretettel várja híveit a Nyitott Templomok Napján! Lehetőség nyílik a templom építészeti elemeinek,
szakrális helyeinek megtekintésére, történelmi vonatkozásainak megismerésére, a templomban található használati eszközök részletes bemutatására. Érdekes emléktárgyak történetét is megtudhatják: például, hogy Gróf Sigray II. József és lánya, Felicitas urnái mit tartalmaznak.
Templomi orgonaszó mellett vizuális élményekkel, új érdekes ismeretekkel gazdagítjuk híveinket!

Időpont: szeptember 19-én 18.00-22.00 óráig
19.00 órakor Megnyitó beszédet mond Fritz Attila, az Ivánci Egyházközség elnöke

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Ivánci Egyházközség
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lett, segítője Pál Attila. Hozott magával két játékost: Horváth Márkot ill. Varga Gábort Csákánydoroszlóból. Halogyról igazoltunk egy kapust Dévai
András személyében, valamint Paál Patrikot és
Vörös Istvánt. Heti két edzéssel kezdtük a felkészítést, aminek a látogatottsága megfelelő volt. Célunk a biztos bentmaradás mellett a középmezőny
elérése. Az U-19 csapat új edzője Szabó György lett
(ő az Ivánc játékosa, aki súlyos sérülés után épült
fel). Hazatért Csákánydoroszlóból Kapui Roland és
Németh Bence, akik az U-15-ös csoportban Nagy
Krisztián kezei alatt bontogatták szárnyaikat.
Az új edzők nagy intenzitással vetették bele magukat a munkába, aminek reményeim szerint meg
lesz az eredménye.
Falunap keretében történt egy-egy ajándékkosár
átadása mind felnőtt mind az U-19-es csapat részére. Az ajándékcsomagok a Forever Living Products fantasztikus termékeit tartalmazták: bemelegítő krémet, bőrápolószert, valamint a sportolás
közben a szervezet által felhasznált ásványi anyagok pótlására szolgáló táplálék-kiegészítőket.
Köszönettel tartozunk Ivánc Önkormányzatának a
Sportkör támogatásáért, s mindenkinek, aki bármilyen módon segíti a csapatunkat.

CI Hírek

A legutolsó szám megjelenése óta már véget ért a
2014-15-ös Bajnokság, melyben az Ivánci KSK
csapata 14. helyezést ért el megelőzve Csákánydoroszló illetve Vasalja csapatát.
30 mérkőzésből 3-szor hagytuk el győztesen a
pályát, 1 döntetlent értünk el, 26-szor vesztettünk.
Úgy gondolom ez a Megyei II. osztály most jóval
erősebb, mint 10 éve volt. Jelenleg nyolc egyforma
játékerőt képviselő csapat van, csak a pillanatnyi
forma dönt.
Újoncként nem volt egyszerű felvenni a II. osztály
ritmusát, s néha a bírói döntések sem nekünk
kedveztek. De a játékvezetők nem tudnak gólt lőni
s nem tudnak védekezni sem. Nem győzöm hangsúlyozni: edzés nélkül nem lehet megfelelő eredményt elérni. Örömteli dolog számomra, hogy az
Ivánci KSK minden mérkőzést lejátszott létszámhiány nélkül. Az U-21-es csapat 13. helyezést ért
el, megelőzve Rábagyarmat, Őriszentpéter, Vasalja
csapatát.
8-szor nyertünk 3 döntetlen mellett 19 vereséget
szenvedtünk. A bajnokság befejezése után értékeltük a szezont, majd jött a kérdés: hogyan tovább?!
Folytassuk a Megyei II. osztályban, vagy vissza a
Körzeti bajnokságba? A csapat úgy döntött Megyei
II. A felnőtt csapat új játékos edzője Gersli Gábor

Hajrá Ivánc!
Németh László
elnök

Az őszi sorsolás eredménye:
2015.09.20
2015.09.27
2015.10.11
2015.10.18
2015.10.25
2015.11.01
2015.11.08
2015.11.15
2015.11.22

16:30
16:30
16:00
15:00
15:00
15:00
14:00
13:30
13:30

ŐRISZENTPÉTER SE.
IVÁNCI KSK
SZARVASKEND SE.
IVÁNCI KSK
CSÖRÖTNEK KSK.
IVÁNCI KSK
VISZÁK KSE.
IVÁNCI KSK
KÖRMENDI TÉGLAGYÁRI SE

- IVÁNCI KSK
- MAGYARSZECSŐD SE. 9
- IVÁNCI KSK
- BAJÁNSENYE SE.
- IVÁNCI KSK
- FUTBALL KLUB SZAKONYFALU
- IVÁNCI KSK
- CSÁKÁNYDOROSZLÓI KS
- IVÁNCI KSK

Támogatók: Németh Mária, Kocsis Zoltán, Tuboly Tihamér, Siklér Tamás, Szabó Gábor, Horváth János,
Gombor László, Belső Roland, Kraller Tamás, Németh László (Leska), Csillag Tamás, Vass Gyula, Köbli Attila.
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Illés Judit
festőművész kiállítása

A kép bal szélén: Illés Judit festőművésznő

Az Ispánkon élő Illés Judit festményeit június 14-25-ig csodálhatta meg az ivánci közönség. A táj szépsége és
tisztasága tárul elénk festményei láttán. Képeivel igazi csodavilágot alkot a művész, amelyben az őrségi táj
csöndje, izgő-mozgó apró rezdülései kelnek életre. A művésznő ecsetkezelésének lágysága és karcsúsága
fonódik egybe a színek természetességével, alkot egységet az élő természettel. Illés Judit festményeinek lelkisége a természettel való közös sorsvállaláson keresztül válik teljessé. Az évszakok váltakozása semmit nem
változtat azon az örömön és élettel teli vidámságon, amely beragyogja vásznait, legyen nyár vagy akár tél,
képeinek mindegyike azt üzeni számunkra: vissza a természetbe. Képeinek fái átölelnek s elengednek, elaltatnak s felébresztenek. Óvnak minket a rossz gondolatoktól. A művésznő vallja: „egy faággal minden érzelmet ki lehet fejezni”. Így van ez, hiszen a fa hozzánk hasonlóan egyenesen áll, növekszik, virágzik, termést
hoz, öregszik és meghal. S talán legősibb kapcsolatunk a fával van. A fa energiát sugároz felénk, miként Illés
Judit képei. A művésznő üzenete: „a boldogságérzetet próbálom a képeimmel átadni a szemlélőnek. A művész dolga ugyanis az, hogy az égből lehozza a tisztaságot. Egyfajta közvetítő az ég és Föld között”.
Somhegyi Tamás

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy az Ivánci Jelen következő számaiban
egyéni hirdetési felületet is biztosítunk. További információval állunk rendelkezésére a
Teleházban személyesen, vagy a következő e-mail címen: ivanckult2@gmail.com!
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Augusztus 20. - I. Szent István Király ünnepe
I. Szent István király 970 és 980 között Géza fejedelem és Sarolta fiaként látta
meg a napvilágot. Születésekor a Vajk nevet kapta, később a megkeresztelkedésekor lett István. 996-ban feleségül vette Gizellát, II. Henrik bajor herceg lányát,
akivel német papok, lovagok és kísérők érkeztek az országba, a kereszténység
terjesztéséért cserébe támogatták Istvánt.
997-ben apja utódjaként magyar nagyfejedelem lett, miután Koppány seregét
visszaverte a bajorok segítségével. Ezzel nemcsak a magyar fejedelemség sorsa dőlt el, hanem egész Európa történelme megpecsételődött: a keleti és nyugati nézetek szembesültek egymással. Koppány győzelmével a bizánci politikai nézetek nyertek volna teret. De István győzelmével a római kereszténység
terjedt tovább, s így folytatódott Géza fejedelem kezdeményezése.
1000-től vagy 1001-től (vitatott) István lett az első magyar Árpád-házi király, megalakult a Magyar Királyság. III. Ottó német-római császár biztatására II. Szilveszter pápa koronát adományozott Istvánnak.
Rómából Asztrik Anasztáz püspök hozta a felségjelvényeket Magyarországra. Ekkor már állt a veszprémi
és épült a győri püspökség. Hatalma megerősítése érdekében Istvánnak a törzsi ellenfeleit le kellett győznie. Elsőként Erdélyt szerezte meg, ahol saját nagybátyja ellen harcolt. Megalapította az erdélyi püspökséget és Doboka vármegyét, megvalósult egy önálló egyháztartomány: a keresztény magyar állam. Még
két törzset győzött le fegyveres harcokban, a bolgár Keán népét, Dél-Erdélyben, itt lett az erdélyi Vajdaság. Dél-Dunántúlon a fekete magyaroknak nevezett hadsereget verte vissza, más néven a kavarok/kabarok hadát. Itt alakult meg Baranya és Tolna, valamint Bodrog és Bács megye, valamint a pécsi
püspökség.
A lánytestvérei kiházasításakor is a politikai céljai vezérelték első királyunkat. Egyik testvérét Aba Sámuel vette el feleségül. Így a Mátra vidéke csata nélkül olvadt be országába, ahol az egri püspökséget és
Újvár megyét alapította meg. Másik testvérét Orseoló Ottóhoz adta hozzá. Ezzel a friggyel rendezte a
rossz magyar-bizánci viszonyokat. Utoljára a Maros vidéket szerezte meg Ajtony törzsének legyőzésével.
Itt hozta létre Csanád megyét.
István uralkodása idején nyolc püspöki egyházmegyét és két érsekséget – az esztergomit és a kalocsait –
alapított. Törvényben rendelte el a tized (dézsma) szedését az egyház fenntartására, valamint földadományokkal támogatta a püspökségek működését. Törvényben szabályozta a templomba járást is, vagyis vasárnap mindenkinek templomba kellett mennie, kivéve, aki a tüzet őrzi. A templomok mellett kolostorok
is épültek. Legjelentősebb a pannonhalmi bencés apátságunk. A szerzetesek munkája által megindult a
latin írásbeliség elterjedése. Európai keresztény kultúrát tanítottak, a vallásos szövegeken kívül politikai
és jogi okmányokat is fogalmaztak. Kialakult egy művelt, írástudó réteg. A vármegyéket a király által
kinevezett ispán irányította, létrejött a vármegyerendszer. Ezzel területi alapra helyezte az igazgatást, elérte a nomád népek letelepedését, akik földműveléssel kezdtek el foglalkozni. Bevezette az ezüstdénárt fizetőeszköznek. A törvényi rendelkezéseivel a magántulajdon védelmét helyezte előtérbe.
Három lánya és két fia született Gizellának és Istvánnak, de csak Imre érte meg a felnőttkort. Egy vadkanvadászat során azonban a herceg fiatalon elhunyt. Így az utódlás kérdése bizonytalan volt.
Lánytestvére fiát Orseoló Pétert jelölte ki végül utódjának, aki a magyar királyi udvarban élt már az 1020as évektől. De apja testvérének a fia fellázadt döntése ellen, Vazul merényletet tervelt ki ellene, ami nem
sikerült. Ekkor megvakíttatta és fülébe ólmot öntetett, hogy alkalmatlan legyen az uralkodásra. Vazul fiait
száműzte az országból.
1038. augusztus 15-én halt meg I. Szent István király. A székesfehérvári bazilikában helyezték testét örök
nyugalomra. Szentté avatására Szent László király kérelmezte VII. Gergely pápa engedélyét, mely
1083. augusztus 20-án meg is valósult, ezzel ő lett az első magyar katolikus Szent.
Horváth Bernadett

Az ezüstdénár:

18

2015. szeptember Szent Mihály / Őszelő / Földanya hava

6. szám

Nyárbúcsúztató
Augusztus 28-án, pénteken tartotta a hagyományos nyárbúcsúztató piknikjét a Sigray
Margit Faluvédő- Faluszépítő Kulturális Egyesület és az Ivánci Könyvtár a Sportpályán. A gyerekek örültek a programnak, szívesen rajzolták le kedves nyári élményeiket
Erzsi néni kérésére, és sok szép kreatív kavicsot festettek Némethné Orbán Szilvia
felügyeletével. A szalonna nyárson történő sütését mellőzték a gyerekek idén, ugyanis Baranyai Gyula
tökéletes sült szalonna csíkjai elkényeztették a jelenlévőket. A Vas Megyei Szakosított Otthon jóvoltából a
biokertészetben termesztett paprika, paradicsom és alma is került az asztalra. A kedvelt csacsifogat is
előállt a gyerekek szórakoztatására. Desszertként az elmaradhatatlan palacsinta csábította a résztvevőket Erzsi néni és Éva néni közelébe, melyet helybeli anyukák és
nagymamák sütöttek a rendezvényre önkéntes felajánlásként. Köszönjük szépen minden támogató segítségét, aki anyagilag, étellel vagy itallal, vagy csak kétkezi munkájával járult hozzá a közösségi élet enntartásához és a hagyományok megőrzéséhez
ezen a vidám augusztus végi napon…
Horváth Bernadett

Csaba József ÁMK Ivánci Tagóvodája
A 2015-16-os tanévben 18 gyermeket írattak be Óvodánkba, ami hivatalosan 17 férőhelyes.
3 gyermek kiscsoportos, 4 középsős és 6 gyermek nagycsoportos. 2 új gyermek kezdte meg az óvodát
szeptember hónapban, az ő beilleszkedésük folyamatban van.
A gyerekekkel 2 óvópedagógus és egy dajka foglalkozik. Tagóvoda vezető: Vass Gyuláné.
Óvodapedagógus: Légrádyné Köbli Krisztina. Dajka: Tuliné Baranyai Éva.
A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézményével nagyon jó a kapcsolatunk. Minden
jellegű problémánkra, ami a gyerekekkel kapcsolatos – segítőkészek. Az intézmény igazgatójával, Bíró
Zoltánnal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
Szülői értekezleteinken részt vesznek, ahol tájékoztatják a Szülőket a gyermekeik fejlődési szintjéről,
előadást tartanak az általuk kiválasztott nevelési problémákról.
A Szülőknek lehetőséget biztosítunk szülői értekezlet után, hogy egyénenként is beszélhessenek a szakemberekkel. Szeptember hónapban megtörtént a nagycsoportosok logopédiai szűrővizsgálata. 3 gyermek
igényel logopédiai ellátást. Elvégezték a nagycsoportosok általános iskolaérettségi szűrővizsgálatát is.
A Fenntartóval a kapcsolatunk jó, mindig megbeszéljük az aktuális feladatokat, problémákat.
A Csákánydoroszlói Csaba József ÁMK Igazgatónője, szakmailag tájékoztat bennünket az aktuális feladatokról és törvényi előírásokról, minden hónapban egy alkalommal személyes megbeszélést tartunk.
Az ebédet az óvodába az ivánci Szakosított Otthonból szállítják.
2015. szeptember 1-től az óvodások ingyenes étkeztetésben részesülnek, azok, akik:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek
- tartósan beteg vagy fogyatékos
- családjában három vagy több gyermeket nevelnek
- nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó 89. 408 Ft-ot 2015-ben.
Az óvodában a térítési díj 2015. szeptember 1-től 14 Ft-tal emelkedett. /7 Ft-tal a tízórai, 7 Ft-tal az
uzsonna/. Akik térítési díjat fizetnek, annak összege 424 Ft/nap.
Köszönjük, hogy megszépült az óvoda környezete és hogy a bejáratnál lévő kerítést lecserélték! Tervek
vannak további fejlesztésekre is. Örülünk, hogy az óvodában a gyermeklétszám nem csökkent, igyekszünk minél színvonalasabb ellátást biztosítani a település gyermekei részére.
Vass Gyuláné
Tagóvoda vezető
19

2015. szeptember Szent Mihály / Őszelő / Földanya hava

6. szám

Védőnői Szolgálat, Ivánc
A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult,
idén ünnepli fennállásának 100 éves évfordulóját.
A területi védőnői ellátást hungarikummá nyilvánították a Hungarikum Bizottság 2015. április 25-i döntése alapján. 2013. szeptember 21-én a Magyar Tudományos Akadémián a Magyar Védőnői Szolgálat átvehette a Magyar Örökség díjat, valamint neves kutatók, írók, költők, sportolók mellett helyet kapott a Magyar
Szellem Láthatatlan Múzeumában. A területi védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi,
ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él.
Vasalja -Ivánc összevont körzetében 2015-ben húsz várandós kismamát gondoztam, ebből kilencen az
ivánci, tizenegyen vasalja körzetében élnek. Örvendetes az élve-születések számának emelkedése is, 2015
augusztusáig hat csecsemővel gyarapodott a falu, az óvodába tizennyolc kisgyermeket írattak be.
Változások az életkorhoz kötött kötelező védőoltások rendszerében:
A védőnői munka sarkalatos pontja a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltásokról, az oltás
esedékességéről, valamint az oltás beadásának időpontjáról, helyszínéről.
A csecsemők a kötelező védőoltási rend alapján három alkalommal, 2, 3 és 4 hónapos korban kapták meg
eddig azt az öt komponensű oltóanyagot, amelyet az új rend alapján 2, 4 és 6 hónapos korra javasol az
ANTSZ. A változás oka átmeneti oltóanyaghiány. Ugyanezen okból csúszik a 18 hónapos kisdedek oltása is,
ők 21 hónapos korban kapják meg a Pentaxim nevű oltást. Ez az oltás öt megbetegedés (torokgyík, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás, tetanusz, és Hib okozta agyhártyagyulladás) ellen véd.
Ugyanígy hiány alakult ki Magyarországon is a tuberkulózis (tbc) elleni BCG oltóanyag ellátásban, ezért az
augusztus után született babák nem kapják meg ezt az oltást az újszülött osztályon a kórházban, rögtön születés után. A pótlás időpontjáról a védőnők tájékoztatják majd az érintett családokat.
Védőnő elérhetősége, tanácsadási rend Ivánc körzetében:
Önálló tanácsadás: Minden szerdán 8-10 óra között, a Tanácsadóban
Orvosi tanácsadás: Minden hónap első péntekén 10 órakor, az Orvosi rendelőben
Gyermekorvos tanácsadása: Minden hónap harmadik szerdáján 13 órakor a Tanácsadóban
Szerencsiné Kántor Judit
Védőnő

A felújított kereszt
A közfoglalkoztatási program keretein belül felújításra került az
iskola előtt található kőkereszt is. A Huszár család által 1927ben emeltetett emlékművet szeptember 6-án Orsós Zoltán
Atya fel is szentelte a vasárnapi szentmise után. A felszentelésen részt vett a kereszt emeltetőjének leszármazottja: Huszár
Emil és Felesége is. Huszár Emil rövid beszédében megemlékezett őseiről, a világháború utáni nehéz éveikről. Köszönetét
fejezte ki Ivánc Község Önkormányzatának a kereszt felújításáért, mely most méltó külsővel emlékeztet a világháborús
évekre, és az azt követő nehéz időszakra.
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Augusztus 22-én, Nagyboldogasszony ünnepe után településünk lakói is lehetőséget kaptak, hogy bekapcsolódjanak a Mária Út rövid szakaszán a zarándoklatba, mely több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben és Magyarországon egyaránt. Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap célja, hogy a különböző népek és nemzetek közti ellentéteket eltöröljék, békét és egységet teremtsenek.
Minden ember eredendően jónak születik, s a lelke mélyén megbecsülést, tiszteletet és szeretetet érez a
másik ember iránt. Ezt az érzést hívatott újra megteremteni a zarándoklat, hogy az emberek harmóniában éljenek egymás mellett. Itt nem számít, hogy a résztvevők szegények vagy gazdagok, fiatalok vagy
idősek, hogy milyen politikai nézeteket vallanak, hogy híres emberek-e, vagy milyen nemzetiségűek.
Mindenki egyforma. Egymás mellett, egymást segítve, egymásra odafigyelve, egymásért teszik meg a
kijelölt távot, miközben megtisztul lelkük, egészségüknek jót tesz a mozgás, és a természet érdekességeit is megfigyelhetik útjuk során. A mai széthúzó világban szükség van rá, hogy jobban megismerjük
egymást, hogy belelássunk egymás lelkébe. Talán nem is olyan rossz az a másik, mint gondoltuk. Talán
mi is hibásak vagyunk, ha nem értünk szót valakivel. Ismerjük meg egymás gondolatait, s ne a ruhája, a
munkája, a mobiltelefonja vagy az autója alapján ítéljük meg!
Az azonos cél, a közös éneklés, az együtt átélt élmények az élenjáró kereszt árnyékában összehozza a
különféle embereket, jobban megismerhetjük egymást és önmagunkat is.
Az Iváncra érkező zarándokcsoportot zászlókkal felvonulva, énekszóval várták az Ivánci Egyházközség hívei a
„Mise-úton”. A templomba menet közösen énekeltek velük, majd a templomi közös imádság után frissítő üdítővel
és Mária úti logóval díszített kenyérrel kínálták meg a
csoportot, akik nagy megelégedettséggel nyugtázták a
fogadtatást. Szentgotthárd felé haladtak tovább, ahol Dr.
Peter Stumpf muraszombati püspök mutatta be a záró
misét.

Horváth Bernadett
Székely János püspök atya által ez alkalomból írt imáját többször elimádkozták a zarándokok a nap folyamán, melyből az alábbi idézet származik:
„Mennyei Atyánk, áldd meg zarándokutunkat! Add, hogy lépéseink az ’atyai házhoz’, és a felebarátunk
szívéhez vezető lépések legyenek! Vezesd a Kárpát-medence népeit egymás megbecsülésének,
tiszteletben tartásának útján, egymás őszinte szeretete felé!”
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Az ivánci Posta
Az ivánci Postán több mint egy évtizede összeszokott trió dolgozik: Pungor Szilvia postavezetőként, Zsohár Tiborné, Kató és Gérnyi Ferenc egyesített kézbesítőként. Bár Szilvi 2011-ben szülési szabadságra ment, idén év
elején újra munkába állt: széles mosollyal az arcán türelmesen meghallgatja a feladókat, s mindig vidáman
teszi dolgát. Az emberek ezért is mennek szívesen a Postára, ahol a levélpostai küldemények és csekkek feladásán kívül mindig jut számukra egy-egy kedves szó is. Illetve a kiszolgálás közben az ügyféltérben is kialakulnak
párbeszédek a várakozó ügyfelek között, tekinthetjük találkozási pontnak is egyben a falubeliek számára.
Az alábbiakban Pungor Szilvia írását közöljük:
Az elmúlt 4 évben szembetűnő változások történtek a postán: elektronikai eszközök telepítésére került sor.
Számítógépes rendszer kíséri az ajánlott levelek, csomagok és a készpénz átutalási megbízások, vagyis a
csekkek feladását. A Lottó-gép kijelzőjén az ügyfelek is nyomon követhetik a megjátszott szerencsejátékok
feldolgozását, árát, illetve a sorsolás után ellenőrizhető vele, hogy nyert-e a szelvény. A nyári hőségben közkedvelt volt az ügyfél térben elhelyezett hűtőszekrény, melyben hideg üdítőt is találtak a postára érkező emberek.
A kötelező postai szolgáltatásokon kívül sokféle kereskedelmi áruval és folyamatosan megújuló könyvekkel
is várjuk vevőinket a szokásos színes magazinok és rejtvény újságok mellett.
Talán sokan nem is tudják, hogy a postán helyben is köthetnek biztosítást: ház-, utas-, baleset-, autó-, életbiztosítások és lakáskassza is köthető. Elhelyezhetik továbbra is megtakarításaikat, melyhez szintén széleskörű
választék áll rendelkezésre az egyedi igényeknek megfelelően.
A munkatársaimmal nagyon jó a munkahelyi kapcsolatunk, mind szakmai, mind magánéleti téren egyaránt
számíthatunk egymásra. A kézbesítők nagyon szeretik a munkájukat, szívvel-lélekkel teljesítik a feladatukat.
A levélpostai küldemények kézbesítése közben apróbb szívességet is megtesznek, például ha egy idős néninek csak 3 zsemle kell a boltból, vagy ha valaki kampósbottal éppen egy kosár fát cipel, biztosan segítik bevinni… Készségesen meghallgatják a helybeliek búját-bánatát, és mindig jut egy-egy jó szó az egyedül élőknek is. De esőben-hóban emberfeletti erőt kíván tőlük ez a munka. Hiszen nekik akkor is kézbesíteniük kell a
küldeményeket. A nyitva hagyott kapuban álló kutyák elől pedig igyekeznek óvatosan, de minél gyorsabban
elinalni.
A környéken több postai hivatal is megszűnt az elmúlt években. Így a környező falvakból is érkeznek ügyfelek hozzánk. Igyekszünk mindenki igényeinek megfelelően elvégezni a postai szolgáltatásokat, várjuk továbbra is kedves vevőinket.
Pungor Szilvia
postavezető
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Ivánc Med Kft.
9931. Ivánc, Petőfi Sándor u. 6.
Tel.: 06/94-442-057
E-mail: medbt@freemail.hu

Rendelési idő:

Dr. Németh Sándor
Tel: 06/30-979-9495
Hétfő:

Szerda:
Csütörtök:

Dr. Birtha Gyöngyike
Tel: 06/30-563-9619

08.00 - 12.00 Ivánc
16.00 - 17.00 Felsőmarác

Kedd:

10.00 - 12.00

Felsőmarác

Péntek:

08.00 - 12.00

Ivánc

08.00 - 12.00 Ivánc
08.00 - 11.00 Felsőmarác
15.00 - 16.00 Hegyhátszentmárton
16.00 - 17.00 Ivánc

Hétfőtől csütörtökig 17.00 után, pénteken 13.00 után
Központi Orvosi Ügyelet biztosítja a lakossági sürgősségi ellátást!

Tel.: 104

ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL
Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy az évi kötelező eboltást
az alábbi időben és helyen tartjuk:

2015. szeptember 22-én (kedd)
14.00 órakor Ivánc élelmiszerbolt parkolója
Az oltás díja 4000 Ft, mely tartalmazza a kötelező féreghajtó árát is.
Háznál történő oltás 4500 Ft.
Új oltási kiskönyv kiállítási díja 500 Ft.
Mikrochip beültetési díja 3500 Ft.
Kérjük, hogy az eboltási könyveket hozzák magukkal!
Tisztelettel:
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Ivánc Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
a település közigazgatási területén
az éves lomtalanítás időpontja: 2015. október 1. (csütörtök)
Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 730 óráig a lakásban keletkezett,
felhalmozott és feleslegessé vált tárgyakat
szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki!

Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését végezzük:
 Lom, bútor, berendezési tárgy, eszköz ( max: 3,5 – 4 m3 – er ingatlanonként )
 Gumiabroncs, 90 cm átmérőig ( háztartásonként legfeljebb 8 db )
 Üveget tartalmazó nyílászárók (ablakok, ajtók).
A figyelmüket felhívjuk, hogy a következő típusú hulladékok nem kerülnek elszállításra:
- építési anyagféleség, törmelék, „lapátos áru” (homok, mészhidrát, cement, egyéb)
- nagy méretű gumiabroncs (pl. traktorgumi)
- megbontatlan elektromos berendezések
- faágak, fanyesedék
- veszélyes hulladék
- autóbontási és egyéb bontási hulladékok
- szelektív sárgazsákos gyűjtés során gyűjthető anyagok
- szabványos edényzetben is elhelyezhető hulladék.
A háztartásokban keletkező, nem megbontott elektronikai hulladékok átvételére is lehetőség nyílik. Az iskola belső udvarában 8.00 - 12.00 óra között adhatják le feleslegessé
vált elektronikai berendezéseiket.
Bővebb információval a 94/726–000-as telefonszámon állunk rendelkezésükre.
MÜLLEX KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

Továbbra is várjuk Kedves Olvasóink hozzászólásait, írásait, javaslatait!
Keressenek meg minket személyesen a Teleházban,
Ivánc Község facebook oldalán vagy e-mail-ben!
Gyarmati Tibor: polgarmester@ivanc.hu
Horváth Bernadett: ivanckult2@gmail.com
Somhegyi Tamás: ivanckult@gmail.com

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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