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Ivánci Jelen 
 

 

 

 

    

 
 
 

Hálaadás 
 

Köszönöm Istenem az édesanyámat!  
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!  

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.  
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.  
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.  
Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este  
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.  

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban  
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –  

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,  
Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,  
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.  

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,  
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!  
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,  

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 
Áldd meg édesanyám járását-kelését,  

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!  
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,  

Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:  

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 
      

      Dsida Jenő 
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„Amíg a nyelv él, él a nemzet is” 

 
Kresznerics Ferencre emlékeztünk 

 
Ki volt Kresznerics Ferenc? - Esperes-plébános, tanár, akadémikus, szótáríró. 
 
Kresznerics Ferenc 1766. február 24-én született Iváncon.Édesanyja a jáki nemesi 
családból származó Lóránt Krisztina volt. Édesapja Kresznerics Ádám Iváncon dolgo-
zott tanítóként és jegyzői feladatokat is ellátott. 1767-ben Kéthelyre helyezték át, s így 
a család is vele költözött. Az édesapa korán észrevette fia tudományok iránti rajongá-
sát és képességeit, ezért 11 éves korában Szombathelyre küldte tanulni. 1783-85 kö-
zött tanult a soproni jezsuita nagygimnáziumban, majd 1785-90 között a pozsonyi 
királyi filozófiai akadémián, ahol kiváló eredménnyel végzett. 

1790. augusztus 24-én szentelték pappá, majd előbb Nádasdon, aztán Zala megyei településeken dol-
gozott. 1791-ben Iváncra helyezték káplánként.Ekkor ismerkedett meg Sigray Józseffel,a jakobinus 
perben kivégzett Sigray Jakab testvérével. 
Igazán maradandót az anyanyelvünk és más idegen nyelvek vizsgálatával, összehasonlításával foglal-
kozó kézirataival teremtett. A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában meg is jelent a Magyar szó-
tár gyökérrenddel és deákozattal című két részes kötete, mely 1832-ben akadémiai nagyjutalomban 
részesült. 
Kresznerics életének utolsó két évtizedét „Sághon" töltötte, lelkipásztori szolgálatban. 
1832. január 18-ánitt halt meg és itt kapott végső nyughelyet is. 
 
 

2016. február 20-án emlékeztünk meg Kresznerics Ferencről, 
születésének 250. évfordulója alkalmából 

 
Az Önkormányzat és az egyház által közösen szervezett 
ünnepséget hálaadó szentmisével nyitotta meg Köbli 
Tamás ivánci születésű, de Lentiben dolgozó plébános úr. 
Mellette Orsos Zoltán és dr. Koltay Jenő plébános urak 
foglaltak helyet az oltárnál. 
A misén a hangzatos miseénekek előadásában közremű-
ködött a zalaegerszegi „Rád Találtam Dicsőítő Csoport”. 
Bedi Fruzsina e jeles ünnep alkalmából elszavalta Tóth 
Elemér: Vers az anyanyelvről című költeményét a temp-
lomban. 
A szentmisét követően az iskola előtt álló Tanítók emlék-
fájánál koszorúzott két egykori iskolatanító és vezető: 
László Gézáné, Rózsi néni és Homolka Ottóné, Magda néni 
- Kresznerics Ádám egykori tanító tiszteletére, aki Kresznerics Ferenc édesapja volt.  

Az iskola falán lévő emléktáblánál Ivánc Község ne-
vében Gyarmati Tibor Polgármester Úr és az önkor-
mányzati Képviselők, Németh László és Fritz József 
helyeztek el koszorút. Ivánc Egyházközsége nevében 
az elnök, Fritz Attila és Orsos Zoltán plébános úr, 
majd Celldömölk város nevében Lengyel László 
celldömölki alpolgármester, Németh Tibor könyv-
tárvezető és dr. Koltay Jenő esperes-plébános urak 
koszorúztak. A Vas Megyei Honismereti Egyesület 
részéről Zsámboki Árpád, Gyarmati Tiborné és 
Mecsériné Doktor Rozália helyeztek el koszorút az 
emléktábla alatt. 
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A megemlékezés az általános iskolában folytatódott. Kresznerics Ferenc életéről, mun-
kásságáról dr. Koltay Jenő tartott előadást, aki jelenleg Alsóságon plébános, ahol 
Kresznerics Ferenc életének utolsó évtizedeiben élt és alkotott. 
 
A körmendi 
KASZT tagjai 

bemutattak 
egy-egy részletet 
Kresznerics útinaplójából, 
melyet Dobri Mária gyűjtött 
össze. A napló keletkezési 
körülményeit László Dávid 
ismertette a közönséggel. 
 
 

A tudós-paptanár születésének 200. 
évfordulójára Emlékezés címmel írt 
verset Sütő Éva, akkori 8. osztályos 
tanuló, aki most – 50 évvel később - a 
közönség soraiban szerényen meghú-
zódva hallgatta egykori költeményét 
Gyarmati Flóra, jelenlegi 8. osztályos 
tanuló előadásában. 
 

 
 
A Gergely-járás című népdallal szem-
léltette az Ivánci Népdalkör, hogy a 
18. században milyen módon igye-
keztek az emberek adományokat 
gyűjteni az iskola fenntartására és a 
tanítók javadalmainak támogatására. 
„Vendégelőadóként” Belső Viktória 
és Gyarmati Adél általános iskolai 
tanulók is énekeltek a Népdalkörrel. 

 
Titokban szervezett díjátadással foly-
tatódott az ünnepség. László Gézáné, 
Homolka Ottóné és Gyarmati Ti-
borné az Ivánc Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete által 
alapított Kresznerics Ferenc Díjat 
vehetett át. László Gézáné és 
Homolka Ottóné a településen évtize-
dekig végzett lelkiismeretes oktató, 

nevelő, könyvtári munkájáért, generációkon átívelő 
példaértékű közösségi tevékenységéért érdemelte 
ki a díjat. Gyarmati Tiborné a település történelmi 
múltját kutató local patrióta tevékenységéért, 
Kresznerics Ferenc életművének mai korba való 
továbbörökítését célzó munkásságáért vehette át a 
kitüntetést. A díjazottak meglepődve, meghatódva, 
de nagy örömmel fogadták elismerésüket. 
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Az emlékünnepségen a „Rád Találtam Dicsőítő Cso-
port” közreműködésével vált még emelkedettebbé a 
hangulat. A konferanszié Somhegyi Tamás volt, akinek 
Gyarmati Julianna segített a díjak átadásánál bemutat-
ni a Kresznerics Ferenc Díjjal kitüntetettek tevékeny 
munkáséveit, s az önkéntes tűzoltók zászlóvivői is be-
csülettel végigállták a kissé hosszúra nyúlt, de minden 
részletre kiterjedő megemlékezést. Befejezésül Gyar-
mati Tibor polgármester megnyitotta a Kresznerics 
Ferenc életét, munkásságát bemutató kiállítást, mellyel 
méltó módon zárult falunk szülöttének emléknapja.  

 
A vendégeket szerény hidegtállal és frissítő itallal kínáltuk a hosszú programsor után, hogy egymás 
közt is megoszthassák frissen szerzett élményeiket, miközben a kiállítás anyagát elemzik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kresznerics Ferenc Emléknap – Celldömölk, Alsóság 
 
Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulójáról Celldömölkön is megemlékezést tartottak, ahova 
szeretettel meghívtak minket is. 
A celldömölki szervezők már korábban megkezdték a munkát az emléknapra, ugyanis meghirdették a 
Kresznerics Ferenc X. Országos Anyanyelvi Versenyt, melyre a 7-8. osztályos tanulók írásbeli pályázat-
tal nevezhettek be az 1. fordulóban. Majd a beadott pályamunkák alapján a kiválasztott 10 versenyző 
kerülhetett be a 2. fordulóba, ahol további írásbeli feladatok kitöltése után már csak 6 tanuló kapott 
lehetőséget a szóbeli döntő vizsgára. Iváncról Gyarmati Flóra nyújtott be írásbeli dolgozatot, mellyel 
bejutott a 2. fordulóba is. Így az emléknapon ott lehetett a versenyző diákok között. A versenyzőket és 
kísérőiket Fehér László Celldömölk polgármestere és Németh Tibor könyvtárvezető köszöntötte. A 
zsűriben helyet foglalt dr. Koltay Jenő esperes-plébános.  
Az írásbeli feladatok megoldása után az alsósági temetőben koszorúzással emlékeztünk Kresznerics 
Ferencre a sírjánál. Most először leszármazottai is jelen voltak a megemlékezésen, Jenő Atya közben-
járásának köszönhetően, aki felkutatta Kresznerics testvéreinek családjait. 
Az ivánci küldöttség külön készült a szintén Iváncon született és Alsóságon 
plébánosként dolgozó Tanay Ferenc sírkövére elhelyezett koszorúval, 
hogy az ő emlékének is tisztelettel adózzunk. 
A temetőből az alsósági templomba sétáltunk, ahol meghallgattuk dr. 
Koltay Jenő esperes-plébános történelmi visszatekintését Kresznerics Fe-
renc vonatkozásában. Megtekintettük a Kresznerics Ferenc által a temp-
lomnak adományozott Madonna a gyermekkel című festmény másolatát, 
melyet bécsi éveiben Somogyi Jánostól kapott. A plébániahivatal falán lévő 
emléktáblánál szintén koszorúzással emlékeztünk az egykori esperes-
plébánosra.  
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Az anyanyelvi verseny a szóbeli döntővel a plébánián folytatódott, Kresznerics Ferenc egykori hivatali 
székhelyén. Az eredményeket titokban tartották, így a 6 döntős versenyző végig izgulhatott az ered-
ményhirdetésig. De mindnyájunk nagy örömére az első helyet Gyarmati Flóra szerezte meg, aki nagy 
büszkeséget okozott kiemelkedő teljesítményével. A díjátadás után Fehér László és Németh Tibor is 
köszönetét fejezte ki Celldömölk város nevében az ivánciaknak, hogy igyekeznek Kresznerics Ferenc 
emlékét életben tartani és tovább örökíteni a következő generációk számára.  
Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgatója tartott érdekfeszítő és interaktív - diavetítéssel egybekötött 
- előadást “Kresznerics Ferenc szótárának helye a magyar szótárirodalomban” címmel. 
Az alsósági templom elé Diénes Attila szobrász által Kresznerics Ferenc bronzból készített mellszob-
rát tervezik felállítani a celldömölkiek, melynek avató ünnepségére is szíves invitálást kaptunk. A szo-
bor avatása április 22-én meg is valósult. 

 
Horváth Bernadett 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A KRESZNERICS FERENC ÉLETÉT, MUNKÁSSÁGÁT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS AZ ISKOLÁBAN  
HATÁROZATLAN IDEIG LÁTOGATHATÓ A TELEHÁZ NYITVA TARTÁSI IDEJÉBEN! 

 

Kresznerics Ferenc emléktábla 
a Plébánia falán 

Tanay Ferenc sírja 

Gyarmati Flóra, I. helyezett 

Kresznerics Ferenc sírhelye 



2016. április /Szent György Hava – Tavaszhó – Szelek Hava   8. szám  

 

6 
 

A VAS MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÚJ ELNÖKE 
AZ IVÁNCI POLGÁRŐR EGYESÜLET ELNÖKE LETT 

 
Bedi Ákost választották a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnökének. A Vas Megyei Polgárőr 
Szövetség rendkívüli tisztújító gyűlést tartott februárban, mivel a teljes vezetőség lemondott 
tisztségéről. Ennek oka valószínűleg egy folyamatban lévő, a szövetség gazdálkodásával kap-
csolatos rendőrségi ügy lehet. A három elnökjelölt közül Bedi Ákost, az Ivánci Polgárőr Egye-
sület elnökét választották meg, aki az új vezetőséggel igyekszik helyreállítani a szövetség 
gazdasági helyzetét és visszaszerezni jó hírnevét az állampolgárok bizalma érdekében. 

   Szívből gratulálunk kinevezéséhez! Munkájához erőt, jó egészséget és sok sikert kívánunk! 
 
 

A VAS MEGYEI SZENT FLÓRIÁN TŰZOLTÓSZÖVETSÉG  
ÚJ ELNÖKSÉGI TAGJA   

    
Fritz Józsefaz ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke az elmúlt évben az Őrség-Goričko-
Raab Mentőcsoport vezetője lett. A Polgári Védelem Világnapja alkalmából elismerő ok-
levelet vett át az Őrség Mentőcsoport nevében, Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredestől, a 
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától.Idén pedig beválasztották a Vas 
Megyei Szent Flórián Tűzoltószövetség elnökségi tagjai közé.  
Szívből gratulálunk! Munkájához erőt, jó egészséget és sok sikert kívánunk!  

 

AZ ÉV ORVOSA ÉS ÉV ÁPOLÓJA 
 

A Vas Népe év orvosa és év ápolója szavazásán az elmúlt évben az 
ivánciak háziorvosa és asszisztense nyerte el e kitüntető címet, ahogy 
az első hónapban kapásból bezsebelték a hónap orvosa és ápolója el-
ismerést is. Dr. Németh Sándor és Bediné Tóth Mónika már több mint 
másfél évtizede dolgoznak együtt, s fél szavakból is értik egymást. 
Nemcsak a betegeik leleteit ismerik, de az életkörülményeiket is nyo-
mon követik, így sokszor a lelki támogatás sem hiányzik a rendelési 
időből, ha éppen annak látják szükségét.  
Köszönettel és hálával tartozunk nekik áldozatos és lelkiismeretes 
munkájukért, és a sok szabadidő ráfordításért, mert ha baj van, ők nem 
mondhatják azt, hogy letelt a munkaidőm. 
Szívből gratulálunk a nyereményükhöz! További munkájukhoz erőt és jó 
egészséget kívánunk! 

 

KRESZNERICS FERENC DÍJASOK 
 

Ivánc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított Kresznerics Ferenc Díjat vehetett át: László 
Gézáné, Homolka Ottóné és Gyarmati Tiborné a Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmá-
ból szervezett emlékünnepségen. Szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk Mindannyiuknak! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotó: opsz.hu 
 

Fotó: vaol.hu 
 

Fotó: facebook.com 
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Új dolgozó a Teleházban 
Kedves Olvasó! 
 
Szilágyi Zoltán vagyok, Pethő Erzsébet unokája. Tavaly szeptember végén költöztem Iváncra a nagymamámhoz Bu-
dapestről, ahol a gimnázium elvégzése után web-programozónak tanultam, majd ezután fodrász lettem. Jelenleg a 
Teleházban dolgozom a kulturális közfoglalkoztatás keretében közösségi munkásként. Remélem, oszlopos tagja le-
szek Ivánc közösségének és minden erőmmel azon leszek, hogy még szebbé és még jobbá tehessem cselekedeteimmel 
ezt a kedves kis falut.   

Szilágyi Zoltán 

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe 
 

Kedves Hölgyeim és Uraim ezúton prezentálom Önöknek, hogy mi is történt 2016. március 15-i megemlékezésünkön, 
amelyet a Sigray emlékparkban tartottunk meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az 1848-49-es szabadságharc emlékére gyűltünk össze ezen a szép, bár kicsit esős kora tavaszi napon, melyre szép 
számmal jöttek el a falubeliek. A megemlékezést a Himnusszal kezdtük el, ennek befejezése után Gyarmati Tibor 
polgármester beszédet mondott, ahol az összetartásról, a falu gyermekeinek, fiataljainak a jövőképéről-sorsáról va-
lamint a szülők, felnőttek ehhez kapcsolódó felelősségére hívta fel a figyelmet.  Ezt követően az óvodás gyermekek 
énekeltek és kézjeleikkel elmutogatták a Tavaszi szél vizet áraszt című népköltés aranyos dallamát, majd a Kossuth 
emlékmű köré elhelyezték kis magyar zászlóikat. Ezután az Ivánci Népdalkör lépett fel és énekeltek nekünk Kossuth-
dalokat. Az 1848-49-es szabadságharc hőseinek emlékére épült Nemzetőrök kopjafájánál koszorút helyezett el 
Gyarmati Tibor polgármester, Németh László alpolgármester (Ivánci Községi Sportkör elnöke) és Fritz József képvise-
lő (Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke). Kromcsák Zsuzsanna a Sigray Margit Faluvédő- Faluszépítő Egyesület elnöke 
és Bedi Ákos az Ivánci Polgárőr Egyesület elnöke koszorúzták meg a Kossuth emléktáblát. Az ünnepség zárásaként 
Szilágyi Zoltán Ábrányi Emíl: Él a magyar című versét szavalta el. A megemlékezés végén Németh László átadta a 
farsangi ünnepségen összegyűlt adomány egy részét az óvoda támogatására Vass Gyuláné Tagóvodavezető részére 
és Légrádyné Köbli Krisztina Óvónőnek. Vass Gyuláné szívélyesen megköszönte a támogatást és megígérte, hogy a 
kapott összeget a gyerekek javára, az óvoda eszközeinek fejlesztésére fogják felhasználni.  
A Szózat eléneklésével ért véget a március 15-i nemzeti ünnepi megemlékezésünk. 

Szilágyi Zoltán 
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Az Ivánci Egyházközség eseményei 

 

Az idei évet Szent Márton Jubileumi évnek hirdette 

meg a Szombathelyi Egyházmegye. Márton 1700 

évvel ezelőtt Savariában látta meg a napvilágot. Éle-

tével, cselekedeteivel példakép lehet mindannyiunk 

számára. A köntösét megosztó Szent Márton ugyanis 

nemcsak fizikailag segít a kolduson, hanem fel is 

emeli a szeretet által. Az ilyen szeretetre, az ilyen 

segítségre ma ugyanúgy szükségünk van, mint Szent 

Márton korában. Ezért lett a jubileumi év mottója: 

„Felemelő Szeretet”. Szombathelyen a jubileumi év 

kapcsán sok rendezvényt szerveznek Szent Márton 

életének, lelkiségének bemutatása köré. Nekünk pe-

dig Orsos Zoltán Atya szervez Hegyhátszentmárton-

ba Szent Márton megismertetésére programokat. 

Január 20-án, halálának 

25. évfordulóján 

Végh Józsefre, egykori 

kerületi esperes- ivánci 

plébánosra emlékeztünk. 

József Atya 1936. április 

22-én született Celldö-

mölkön. 1959-ben szen-

telték pappá a szombat-

helyi székesegyházban. 

1962-71-ig Nagyrákos 

plébánosa volt, majd 

1971-ben került Iváncra. Egyházi teendőin túl meg-

oldotta a templom szigetelési és vízelvezetési hibáit. 

Sok időt fordított az ivánci ifjúság nevelésére és fej-

lesztő programok szervezésére. Közösségformáló 

szerepe nagy hatással volt a település életére. 1988-

tól az Őrségi kerület esperese lett. 1991. január 20-án 

hunyt el. Ezért a január 24-i szentmise érte szólt. Ré-

gi kazettákra felvett orgonajátékával elevenítettük fel 

emlékét a mise kezdetén. A misét követően pedig a 

kriptában felkerestük sírhelyét, imádsággal, énekkel, 

gyertyagyújtással tisztelegtünk élete és munkássága 

előtt. Papi jelmondata így szólt: „Adjunk hálát az 

Úrnak jóságáért” (106. Zsoltár) Áprilisban a születé-

sének évfordulója kapcsán szintén tervezünk egy 

megemlékezést, melyről később tudunk pontos in-

formációt adni. 

Idén február 9-ére esett Húshagyó kedd, ezzel véget 

ért a farsangi mulatságok időszaka. Másnap hamva-

zószerdán megkezdődött a 40 napos böjt, melynek 

során Jézus feltámadására, húsvétra készülnek a ke-

resztények. Hamvazószerdán és a következő vasár-

napi misén a hívek homlokára keresztet rajzolt Orsos 

Zoltán plébános: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy 

és porrá leszel…” A hamu jelképezi a bűnbánatot és 

magát az elmúlást. Sajátosan a nagyböjthöz kötődő 

szertartás a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek 

jelképesen végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé 

vezető úton. Ezt Iváncon is megtették a hívek: a 

szentmisék kezdete előtt a templom falán található 

Krisztus útját a kereszttel bemutató festmények előtt 

imádkozva. 

Február 11-én volt a betegek világnapja. Zoltán 

Atya csoportosan szolgáltatta ki a szentséget azok-

nak, akik előzőleg kérték. Azokat a híveket, akik már 

nem tudtak eljönni a misére, személyesen is felkeres-

te, hogy e szentségben részesülhessenek ők is. 

Március 16-án volt lehetőség elvégezni a húsvéti 

gyónást templomunkban. A gyónást, és az utána kö-

vetkező nagyböjti lelkigyakorlatot és szentségimá-

dást Köbli Tamás, Lenti város plébánosa vezette. 

Márc. 20-án, Virágvasárnap kezdődött el a nagyhét, 

amely Jézus kereszthalálán keresztül a feltámadásá-

nak ünnepére, húsvétra vezet el minket. A nagyhét a 

tavasz újjászületésére koncentrál, a természet meg-

újulása a test és a lélek megújulását is hozza. 

Az Oltáriszentség és az egyházi rend (papság) meg-

alapítását ünnepeljük Nagycsütörtökön. 

A nagycsütörtök esti szentmise elején, a dicsőítést 

követően elnémul az orgona, a templomok csengői és 

harangjai is elhallgatnak a nagyszombati vigília szer-

tartásáig: úgy tartják, ilyenkor Rómába mennek, 

hogy ott gyászolják Krisztust. Jézus az utolsó vacso-

rán, szeretetének végső jelét adva, megmosta tizenkét 

apostola lábát. Az utolsó vacsorán vett búcsút Jézus 

tanítványaitól, hiszen ezt követően fogták el. Az el-

fogatásra és Jézus ruháitól való megfosztására emlé-

keztet a nagycsütörtöki liturgia az oltárfosztással: 

minden díszt eltávolítanak az oltárról. A jézusi szen-

vedésre figyelmeztet az is, hogy nagycsütörtök esté-

től húsvétig a Katolikus Egyház nem mutat be 

szentmisét. Nagypéntek az egyházi év legcsende-

sebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halá-

lának és temetésének napja. Ezen a napon nincs 

szentmise. A nagyszombat húsvét vigíliája, Krisztus 

sírban pihenésének emléknapja. Ekkor ér véget a 

böjti időszak,  

A nagyszombati örömünnep este a tűzszenteléssel 

kezdődik, a fehér ruhát öltött pap megáldja a tüzet, 

meggyújtják Krisztus feltámadását jelképező húsvéti 

gyertyát. A misén felhangzó Alleluját harangzúgás 

csengőszó és az orgona hangjai kísérik, majd fel-

csendül a Glória. Ezt követi a keresztvízszentelés, 

majd az éjszakai virrasztó mise, a vigília is a feltá-

madást ünnepli. Noha a körmenet nem része a vigíli-

ának, a mise végén a 11. század óta az esti órákban 

elindul a feltámadási körmenet.Templomunkban este 

19:00-kor kezdődött el a szertartás, majd azután in-

dult el a feltámadási körmenet.A hívek Zoltán Atya 
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és a ministránsok vezetésével, az önkéntes tűzoltók kíséretében egy kis kört tettek meg településünkön. 

A körmenet után a húsvéti ételek felszentelésére is 

sor került.Hálásan köszönjük a nagyszombati szer-

tartásokon és feltámadási körmenetben résztvevők 

jelenlétét,valamint Zoltán Atyának, a ministránsok-

nak, a kántorunknak, az ivánci Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület tagjainak, az Ivánci Polgárőr Egyesület 

tagjainak és az egyházközség tagjainak, hogy áldo-

zatos munkájukkal emelték az ünnep fényét. 

A Szent Márton jubileumi év kapcsán szeretettel 

hívunk Mindenkit május 28-án Hegyhátszent-

mártonba a 14.00 órakor kezdődő vidám családi 

délutánra! Lesz gyerekeknek szóló zenés műsor és 

foglalkozás. Horváth Kristóf és Holló András be-

számolói után rendhagyó Szentmise lesz. Felszente-

lésre kerül a Szent Mártont ábrázoló tölgyfából ké-

szült szobor is, melyet a jubileumi év kapcsán meg-

hirdetett nyertes pályázatból csináltatott Orsos Zol-

tán Atya egy szobrászművésszel a település számá-

ra. Sütemény-felajánlásokat szívesen fogadunk az 

alkalomra. 

Május 29-én, vasárnap,Úrnapján Elsőáldozás lesz 

Iváncon, melyen két gyermek részesül az áldozás 

szentségében. 

Június 12-én lesz a templom felszentelésének ünne-

pe, Búcsú napja. 

A templom villamossági berendezéseinek felújításá-

ra gyűjtést kezdeményeztünk, mert az elektromos 

hálózat elavult, veszélyessé vált.

 

Továbbra is várjuk szeretettel községünk minden Kedves lakóját a jövőben tervezett egyházi eseményekre! 

 

Fritz Attila 

Ivánci Egyházközség elnöke 

 

Tudósítás az ÖTE eseményeiről 
 

Az ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület ez év január 29-én 
tartotta meg éves közgyűlését. A közgyűlésen az egyesü-
let tagjain kívül részt vett Erdélyi Krisztián tűzoltó ezre-
des, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság me-
gyei igazgatója és Kovács Balázs Zsolt tűzoltó őrnagy, a 
Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tűzoltópa-
rancsnoka, Kovács András, a Vas Megyei Szent Flórán 
Tűzoltó Szövetség elnöke, valamint az egyesületet támo-
gató pártoló tagok is. Fritz József megemlékezéssel nyi-
totta meg a közgyűlést. A jelenlévők egy perces néma 
felállással emlékeztek meg a múlt évben elhunyt Korpo-
nai Imrére, aki hosszú évtizedeken át volt a tűzoltó egye-
sület parancsnoka. Az elmúlt év költségvetési adatainak 
megismertetése után a következő esztendő költségveté-
si tervezetét is bemutatta. A 2015-ös év egyesületi mun-
kájáról Kiss Zsófia titkár tartott beszámolót a jelenlévők-
nek. 
Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes megköszönte az egyesü-
let tagjainak a múlt évi tevékenységét. A pályázati lehe-
tőségek kihasználására hívta fel a figyelmet, melyek a 
fejlesztések szempontjából igen jelentősek.Kovács And-
rás a jubiláló egyesületi tagokat elismerésben részesítet-
te. Baksa Géza és Korponai László 40 éve, Gyarmati Ti-
bor, Dolgos Róbert és Takó Tibor 20 éve tagja az egyesü-
letnek. Kovács Balázs Zsolt tűzoltó őrnagy szakmai tá-
mogatásáról biztosította az egyesületet a jövőben is. 
2016. február 27-én tartotta meg évértékelő és egyben 
tisztújító közgyűlését a Vas Megyei Szent Flórián Tűzol-
tószövetség Szombathelyen, a Megyeházán. Kovács And-

rás elnök összefoglalta a szövetség vezetőségének előző 
évi tevékenységét, melyek közül kiemelte a katasztrófa-
védelmi szervekkel, a hivatásos 
tűzoltóparancsnokságokkal és a tűzoltó egyesületekkel 
való kapcsolattartás fontosságát. Vas megyében példa-
értékű a hivatásosok és az önkéntesek együttműködése. 
Az elnök beszámolt a szövetség gazdálkodásának helyze-
téről, majd a sikeres pályázatokról adott tájékoztatást. 
Vas megyében 65 önkéntes tűzoltó egyesület nyújtott be 
pályázatot, melyek többsége nyertes volt. Országos vi-
szonylatban is kiemelkedő a megyei egyesületek által 
elnyert összesen több mint 40 millió forint összegű pá-
lyázati támogatás. 
Szabó Béla, a szövetség felügyelőbizottságának beszá-
molója, majd szavazás következett. 
Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgatója mondott beszédet, 
melyben az önkéntesek kiemelkedő szerepvállalását 
méltatta, megköszönte az ezzel járó sok munkát, lemon-
dást és tenni akarást. 
Ezután következett a tisztújító szavazás, melynek során 
Kovács Andrást újból elnökké választották. Az elnökségi 
tagokat is egyhangú szavazással választotta meg a köz-
gyűlés. Ekkor az ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnö-
két, Fritz Józsefet is beválasztották a Vas Megyei Szent 
Flórián Tűzoltószövetség elnökségi tagjai közé. 
A 2016-os évre tervezett feladatok ismertetésével zárult 
a szövetség közgyűlése. 

 Fritz József
Elnök 
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Az Őrség-Goričko-RaabMentőcsoport 
 

Az Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport (Őrség Mentőcsoport) a Vas megyében 2012-ben elsőként meg-
alakult önkéntes szervezetekből - Ivánc, Kondorfa, Magyarlak, Egyházasrádóc, Szentgotthárd E.Ü. Za-
márdi Rádiósok - álló védelmi szervezet, melyben a megyei igazgatóság hivatásos állományát egy 
mentor képviseli. Fritz József a megyei mentőcsoport parancsnoka.A mentőcsoport Vas Megye védel-
mére, valamint a régió megsegítésére civil alapon szerveződött, képes a megye veszélyeztetettségéből 
– elsősorban árvízi valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetekből – adódó helyzetek során jelent-
kező vízkár-elhárítási feladatok ellátására. De feladataik közé tartozik a vezetésbiztosítás, bevetés ter-
vezése és irányítása, a kutatás - vízfelszínen és víz alatt is -, elsődleges egészségügyi ellátás, híradó 
biztosítás, logisztikai ellátás. Fritz József az árvízi védekezésnél alkalmazható Beaver mobil gátrend-
szer üzemeltetői részére tartott regionális szakmai felkészítésen eredményesen részt vett.A Polgári 
Védelem Világnapja alkalmából Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságigazgatójától, Erdélyi 
Krisztián tűzoltó ezredestől elismerő oklevelet vett át az Őrség Mentőcsoport nevében! 
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság idén először rendezett versenyt a mentőcsoportok ré-
szére szakmai ismereteik és ügyességük felmérésére azzal a céllal, hogy az évente kötelező rendszer-
ben-tartó gyakorlat teljesítése mellett egymást is jobban megismerjék a tagok, gyakorolják a közös 
feladatvégzést illetve más mentőcsoportokkal is szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki. 
A megmérettetésen nyolc csapat vett részt: egy megyei (Őrség Mentőcsoport) és hét járási. 
Első lett az Őrség Mentőcsoport ezzel együtt egy évig birtokosa a vándorserlegnek! 
Második a Hegyhát Mentőcsoport lett Vasvárról, a harmadik helyezést a szombathelyi Borostyánkő 
Mentőcsoport szerezte meg. 

Fritz József
Parancsnok 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen” 
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Sigray Margit Faluvédő- Faluszépítő Kulturális Egyesület beszámolója 
 

Az idén 20 éves egyesületünk 2016.03.08-án tartotta 

meg közgyűlését. Dr. Németh Sándorné köszöntötte 

a megjelenteket, elmondta, hogy több új taggal is 

bővült az egyesület, név szerint: Czéder Rita, Ma-

gyar Mónika és Somhegyi Tamás csatlakozott az 

egyesülethez. 

A napirendi pontok szerint megtartottuk a 2015-ös 

év beszámolóit tevékenységünkről és a költségvetési 

helyzetünkről. Az új civil törvény miatt szükségessé 

vált az Alapszabály módosítása, mely egyhangúan 

elfogadásra került. Az új vezetőség választása után 

az idei év programjait terveztük meg. 

Az elmúlt évben 7 rendezvényt tartottunk, a könyv-

tárral együttműködve. Tavasszal a Csider Sándor 

költő tanár által tartott Varázsóra című könyvbemu-

tató egyaránt szólt a gyerekeknek és a felnőtteknek 

is. A gyerekek bátran részt vettek a költő által kita-

lált játékokban. Nyár elején a nyárköszöntő és a gye-

reknap egyben zajlott le a búcsú hétfővel a jól bevált 

módon. A nyárbúcsúztatót augusztus végén tartottuk. 

Szeptemberben a Mesebolt Bábszínház jött el Ivánc-

ra, az Égigérő fa című mesejátékot adták elő a Mű-

velődési Házban. Decemberben a Mikulás rendha-

gyó módon traktorral járta végig a falut, hogy meg-

ajándékozza a gyerekeket. A könyvtári programokra 

támaszkodva volt két kézműves foglalkozás is kará-

csony előtt, illetve Dr. Hollerné Mecséri Annamáriá-

tól A gyerekjátékok története című előadást hallgat-

hattuk meg. Köszönjük az egyesület tagjainak, az 

egyesületen kívüli segítőinknek és minden támoga-

tónknak, aki bármilyen formában hozzájárult az év 

összes rendezvényének sikeréhez.  

A beszámolók és az alapszabály módosítás meghall-

gatása után került sor az új vezetőség megválasztásá-

ra, mivel az elnök és a helyettes elfoglaltságaik miatt 

lemondtak tisztségükről. Az elnökség a következő-

képpen alakult: az Elnök: Kromcsák Zsuzsanna; He-

lyettes: Somhegyi Tamás; Titkár: Németh Zsuzsan-

na. Tagok: Bedi Józsefné, Tuliné Baranyai Éva, 

László Tiborné, Sütőné Egyed Andrea. 

Ismertetésre került egy pályázati felhívás „Ön vá-

laszt, mi segítünk” címmel, melynek célja a helyi 

közösségek támogatása. /Az új vezetőség – egyeztet-

ve a régi elnökkel – április elején megírta és benyúj-

totta pályázatát, melynek eredményéről tájékoztatni 

fogjuk Önöket a későbbiekben!/ 

A közgyűlés befejezéseként a férfitagok egy szál 

tulipánnal, Vass József pedig egy népdalcsokorral 

köszöntötte a hölgyeket a Nemzetközi Nőnap alkal-

mából. 

Szeretettel várunk Mindenkit továbbra is a rendez-

vényeinkre, legközelebb júniusban a Nyárköszöntő-

re!

Kromcsák Zsuzsanna 
Elnök 

Magyar Vöröskereszt Alapszervezet Ivánc 

A vöröskereszt ivánci alapszervezetének taggyűlését 

2016.04.07-én tartottuk. A gyűlést az elmúlt évben 

végzett alapszervezeti munkák beszámolójával kezd-

tük, majd lebonyolítottuk az alapszervezeti tisztújítást, 

tisztségviselők megválasztását. Végül az egyéb teen-

dőket, javaslatokat beszéltük meg. Taglétszámunk a 

2015-ös évben 20 fő volt, melyből 9 fő nyugdíjas korú, 

az elmúlt évben 2 fő csatlakozott szervezetünkhöz. 

Bevételünket a tagdíjak (600 Ft/fő, ill. 300 Ft/fő nyug-

díjas) 60 %-a alkotja. Tevékenységeink:  

- Véradásszervezése évente 4 alkalommal, a megjelen-

tek száma átlagban 10 fő  

- Idősek napi rendezvény szervezése, lebonyolítása az 

önkormányzattal együttműködve 

- Egyéb rendezvényeken való részvétel 

A tisztújítás során egyhangúan megválasztották az 

alapszervezet elnökének Bedi Józsefnét, aki az elmúlt 

években is betöltötte ezt a tisztséget. Titkár, a tavalyi 

évben lemondott Németh Zsuzsanna helyére megvá-

lasztott Kromcsák Zsuzsanna maradt, s egyben területi 

küldöttnek is őt szavazták meg. 

Mindketten elfogadták a jelölést és megköszönték a 

bizalmat. 

Gyarmatiné Szabó Eszter a Szakosított Otthon képvi-

seletében tájékoztatta a megjelenteket az otthon dönté-

séről, mely szerint nem kívánnak külön alapszervezet-

ként működni, beolvadnának a települési alapszerve-

zetbe és a tagdíjat oda fizetnék be. 

Terveink a 2016-os évre: új véradók toborzása, fiata-

lok megszólítása, mely nagyon nehéz, mivel nem érzik 

szívügyüknek ezt a fajta segítségnyújtást. Szeretnénk 

növelni létszámunkat új tagok beléptetésével. Ruha-

gyűjtést tervezünk, egy esetleges „zsibi” szervezése is 

szóba került. A rászoruló idősek meglátogatásával sze-

retnénk enyhíteni magányukat, ahogy erőnkből telik - 

segítünk is nekik, amiben tudunk. A vöröskereszt éle-

tének eddigi fényképeiből egy tabló készítését is sze-

retnénk megvalósítani. 

Kromcsák Zsuzsanna 
Titkár 
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Nyugdíjba vonulása alkalmából 

Zsohár Tibornénak 
jó egészséget és nyugodt, békés nyugdíjas éveket kívánunk e verssel: 

 

    Katónak! 

 

  Eljött a nap, amelyre régóta vártál, 

  Nem találkozunk már a postaládánál. 

  Nem hordasz többé leveleket, 

  Legfeljebb csak azt, mi fáról leesett. 

 

  Nem kell biciklizned esőben, hóban, 

  Reggeli ködben, s kánikulában! 

  Nem csörög már reggel a vekker, 

  A zöld ruhádat is szépen tedd el! 

 

  Nem kell többé újságot és kaparóst árulnod! 

  Ezentúl csak a saját nyugdíjad számolod! 

  De van valami, amitől így sem szabadulsz meg: 

  Postára kell vinned a sárga csekkjeidet!!! 
 

 
 
 

Foci Hírek 
 
Március 6-án folytatódott a Megyei II. osztályban a 2015/16-os bajnokság. A téli alapozást a csapadékos időjárás 
nagyban befolyásolta, edzőmérkőzéseket sem nagyon lehetett játszani. (Bár futni bárhol lehet!! – Csak akarat kérdé-
se.) A téli szünetben érkezett hozzánk Takács Szabolcs Ausztriából, Gérnyi Péter Csákánydoroszlóból, s hazatért Ko-
vács János Vasaljáról. Mind a három játékos erősítést jelent. Az első tavaszi fordulóban egy 7-0-s vereségbe futottunk 
bele Nádasdon. A mérkőzés érdekessége a négy tizenegyes megítélése volt. A második fordulóban Rábahídvég csa-
patát fogadtuk, s 3-0-ra nyertünk a nem túl acélos vendégek ellen. A harmadik forduló ismét egy kiadós zakót hozott 
számunkra, 8-szor rendült a háló Nádalján. A negyedik fordulóban az éllovas Rábatótfalu látogatott Iváncra. A mér-
kőzés a 86. percben 3-2-es rábatótfalusi vezetésnél félbe szakadt, mivel egy ivánci „szurkoló” berohant a pályára, s 
konfliktusba keveredett a játékvezetővel. A mérkőzésen 2-0-ra vezettünk, amit bírói hibák sokaságát kihasználva 
fordított meg a Rábatótfalu csapata. De úgy gondolom, akármennyit is tévedett a játékvezető, nem szabadott volna 
ennek megtörténnie. A következő héten Rábagyarmatra látogattunk, ahol adtunk a hazai csapatnak egy félidő 
előnyt, s végül 5-3 arányban vereséget szenvedtünk. 
A csapat jelenleg a 12. helyen áll. Az U-19 csapat az öt tavaszi mérkőzésből kettőt megnyert, háromszor veszített. 
Jelenleg a tabella 6. helyén áll a csapat, de a dobogó sincs beláthatatlan messzeségben. 
A közelmúlt történéseihez tartozik, hogy 2016. március 13-án tisztújítás volt a csapatnál. Öt évre megválasztásra 
került az új vezetőség, melynek tagjai: Köbli Attila, Pál Attila, Gersli Gábor, Molnár Csaba elnökségi tagok. Baranyai 
Gyula, Kapui László, Kapui Péter számvizsgáló bizottsági tagok. A tagság elnöknek ismét Németh Lászlót választotta 
meg. 
Tervezzük idén a TAO pályázatból egy öntöző rendszer beszerzését. 
A következő bajnokságban komoly változtatásokat kíván eszközölni a Magyar Labdarúgó Szövetség. Még több fiatal 
játékosra lesz szükségünk, ha továbbra is ebben az osztályban kívánunk szerepelni. Köszönjük a szurkolóinknak a 
csapat támogatását! 
 

Hajrá Ivánc! 
 

Németh László  
Elnök 
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Tavaszi színházi est a Rábagyarmati Színjátszókkal 
 

A Rábagyarmati Színjátszók a korábbi évekhez hasonlóan idén is egy fergeteges vígjátékkal készültek a 

környező települések színpadaira. Ezúttal - az 1930-as években játszódó - Rejtő Jenő:Úrilány szobát 

kerescímű, két részes komédiát vitték színre. Klári, a szemérmes, de céltudatos vidéki diáklány albérletet 

keres Budapesten a vizsgaidőszak idejére. Az újságban családja régi ismerősének a nevét találja az egyik 

hirdetés alatt, ezért rögtön oda igyekszik dr. Lukács Ernő lakásához. Igen ám, de a lakást nem az ott lakó 

válóperes ügyvéd, hanem annak társa, dr. Mohácsi hirdette meg. Így akart egy kis plusz bevételhez jutni, 

amíg az ügyvéd úr szabadságát tölti a Balatonon feleségével. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy egy vélet-

len autóbaleset kapcsán kiderül: a feleségnek szeretője van, ezért Ernő mégsem utazik el. Ezután kevered-

nek még csak igazán a szerelmi szálak: az ügyvéd válni akar feleségétől annak hűtlenségére hivatkozva. De 

közben a felesége, Jolán találkozik Klárával az ügyvéd lakásán, s ő is megcsalásra gyanakszik. Klára igyek-

szik a kellemes lakrészt megtartani, miközben beleszeret az ügyvédbe, de azt hiszi, hogy ő még mindig a 

feleségébe szerelmes, ezért az érzelmei megvallása helyett feláldozná magát Jolán szeretőjének, hogy szét-

válassza őket és Jolán visszamenjen férjéhez. 

További szereplők bonyolítják a cselekményt: Ilka néni, aki háztartásvezetőnek adja ki magát, Révész Elek 

(Ács Miklós, a rendező alakításában), akit pár pengőért rá lehet venni még hamis tanúzásra is, vagy Fifi, a 

csinos és erkölcsösnek kevésbé mondható hajadon. A színdarabban a mai kor vívmányai is szerepet kap-

tak, pl: mobiltelefon, illetve egy népszerű sláger teszi életszerűvé a történetet. (Bár a Nézését meg a járását 

című sláger dallamát a XVI-XVII. századból származó virágénekből, és Bartók Béla által 1908-ban kompo-

nált zongoradarabjából eredeztetik egyes kutatások. Tehát a darab korának ez is megfelel.) Ettől még ak-

tuálisabbá és emocionálisabbá válik a szereplők előadása, jobban bele tudjuk képzelni magunkat a szituáci-

óba. Az egymást követő sziporkázó poénoknak és a színészek kiváló játékának köszönhetően valóban egy 

kellemes tavaszi színházi estében volt részünk. 
Horváth Bernadett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALBÉRLETET KERES 
 

Hosszútávra kiadó albérletet (házat vagy szobát) keresek 

Iváncon vagy környékén! 
 

Nagy Ferenc (Győr): 06/20/417-0568 

Jelige: „Kertészmérnök” 
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Nyertes pályázataink 
 

Az önkormányzat pályázatokat nyújtott be az I. és II. világháborús emlékmű felújítása és a Szovjetunióba 

elhurcoltak tiszteletére emlékmű létrehozása céljából. Mindkettő pályázatot támogatásban részesítette a 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány.  

 

Ivánc I. és II. világháborús emlékművének felújítása 

 

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásra méltónak találta Ivánc „történelem oszlo-

pának” is tekinthető I. és II. világháborús emlékművünk felújítását. A felújításra községünk 500 000 Ft tá-

mogatásban részesült. A megítélt támogatás lehetővé tette az emlékműt körül ölelő kovácsoltvas kerítés ki-

helyezését és az emlékmű közvetlen környezetének térkövezését. Az emlékművet önerőből megtisztítottuk, 

a sérült felületeket javítottuk. A felújított emlékmű a Római Katolikus Egyházközség és Ivánc Község Ön-

kormányzata által szervezett közös ünnepségek méltó helyszínét fogja biztosítani.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emlékmű felújítását az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta. 

 

Tisztelt Ivánciak!  

 

Szeretnénk létrehozni az I. és II. világháborúban részt vett Ivánciak Történelmi Arcképcsarnokát. Szülők, 

nagy- és dédszülők korabeli vagy akár háború után készült fotóiból állandó kiállítást hoznánk létre. 
 

Emlékmű felállítása a Szovjetunióba elhurcolt Ivánci lakosok emlékére 
 

Benyújtott pályázatunkban megfogalmaztuk: Ivánc közössége számára kiemelkedően fontos a társadalmi 

emlékezet átadása a jövő generációi számára. Ezért döntött úgy az Önkormányzat, hogy olyan „monumen-

tum”-ot alkot, amely méltó módon tiszteleg az elhurcoltak előtt, az emlékművön a 116 elhurcolt nevét fel-

tüntetjük. Az emlékmű egy falat szimbolizál, amelynek egyik fele vakolt rész, míg másik felén romos tégla-

fal látható, amely mérete fokozatosan csökken, amíg el nem éri a talajt. E fal fejezi ki a kettétört életeket, az 

ép és romos falrészt elválasztó sínpár pedig az elhurcoltak jóindulatát mutatja, hiszen kétheti vasút-felújítási 

munkára „jelentkeztek”. Meggyőződésünk, hogy a térben elhelyezett „monumentum” az emlékek átadásá-

nak egyedi és érdemes módja, amely egyúttal társadalmi keretet ad a Szovjetunióba elhurcoltak emlékezeté-

re.  

Az előbb említett célokat és gondolatokat a GULAG Emlékbizottság felismerte és az emlékmű kialakítását 

680 000 Ft-tal támogatja. Az emlékmű létrehozása mellett több kapcsolódó programot is tervezünk: emlék-

műavatás, templomi szentmise, kamara kiállítás. 

Az emlékmű létrehozását a GULÁG Emlékbizottság támogatja. 

 



2016. április /Szent György Hava – Tavaszhó – Szelek Hava   8. szám  

 

15 
 

FELHÍVÁS! 

Azzal a kéréssel fordulok minden Iváncihoz, hogy legyenek segítségünkre „Ivánc a Malenkij Robot Tükré-

ben” kiállítás létrehozásában. Keressük azokat a régi fotókat, dokumentumokat stb., amelyek kapcsolódnak 

a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt Ivánciak életéhez.  

A kiállításhoz felhasznált anyagokat nem őrizzük meg, azokat mindenki visszakapja. 

          Köszönettel:  

Somhegyi Tamás 

 

 

 

 

 

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓK 
 

 
2016. április 1-től az alábbi telefonszámon lesz elérhető az 

  

ORVOSI ÜGYELET 
+36/94/311-100 

(vagy 104-es segélyhívó) 
 

ÜGYELETI IDŐ: 
  hétfőtől-csütörtökig:   17.00 órától másnap reggel 07.00 óráig 
  pénteken:     13.00 órától 
  hétvégén és ünnepnapokon:  folyamatosan tart 

 
ÜGYELET CÍME: 
  9900. Körmend, Rákóczi u. 92. (Mentőállomás) 
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Tájékoztatás ebzárlatról 
 

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatala megbízásából 
dr. Lantos Zoltán járási főállatorvos, osztályvezető 

a rókákveszettség elleni orális immunizálása miatt, - a csalétek(vakcina) kiszórásának 
időpontjától számított 21 napig - településünk közigazgatási területén  

 
2016. április 9-29. közötti időszakban 

 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. 

 
 Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve 
úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárá-
sát vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. 
A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni! 
A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és 
csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni! 
Mentesek a korlátozás alól az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek; a fegyveres 
erők és fegyveres testületek ebei; a katasztrófa-mentő ebek; a segítő és terápiás ebek, valamint a látássé-
rült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére. 
Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.  
Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható. 
A kezelt (vakcinázott) területen tilos az egyéb állatok legeltetése! 
 

 

Nagyvízi mederkezelési tervek közzététele 
 
 

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadóvizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendje és tarta l-

mára vonatkozó szabályokról a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet intézkedik. 
 

A nagyvízi mederkezelési tervek /NMT/ és Stratégiai környezeti vizsgálat /SKV/ elérhetők a 

Nyugat-dunántúliVízügyi Igazgatóság honlapján a Közérdekű menüpontban. 
 

http://www.nyuduvizig.hu/index.php/kozerdeku/nagyvizi-mederkezelesi-tervek 

 

 
Javasolt vadászterület határok 

 
A Vas Megyei Kormányhivatal hivatalból vadászterület határára vonatkozó ajánlást tett közzé. Az ajánlással 

érintett vadászterület földtulajdonosa (meghatalmazott is!) az ajánlásra a vadászterület határaival kapcsola-

tos, illetve új vadászterület kialakítását célzó módosító javaslatot nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatá-

lyos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15. napjáig. (A földtulajdonos a mó-

dosító javaslatot egyedül vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.) 

Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, 

a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megál-

lapítja a vadászterület határát. 

 

A 18-153750-504, 18-154350-504, 18-154250-504 kódszámú vadászterületek határára vonatkozó 

ajánlások az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztésre kerültek. 

http://www.nyuduvizig.hu/index.php/kozerdeku/nagyvizi-mederkezelesi-tervek
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Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése 
érdekébenelengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése. 

 
2016.május 24-én 08:00 órától várhatóan 15:00 óráig  

IváncDózsa utca páros 2-52, páratlan 1-11, Kossuth utca 39,41.sz.alattifogyasztóknál  

ÁRAMSZÜNET LESZ! 

 
A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogyamennyiben áramfejlesztőt használ, akkor 

áramszolgáltatóiengedély nélkül AZ AGGREGÁTORT A BELSŐ HÁLÓZATRA KÖTNI– 
még a közcélú hálózatról leválasztott módon is -, SZIGORÚAN TILOS! 

Aszolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését! 
 

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:www.eon-hungaria.com 
 

          Jákli Zsolt 
          Áramhálózati Üzem Szombathely 

 

ISMÉTELTEN FELHÍVJUK A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT,  HOGY 

AZ UTCAI KÖZVILÁGÍTÁS HIÁNYÁT A KÖVETKEZŐ  

DÍJMENTES E.ON VONALON SZÍVESKEDJENEK BEJELENTENI 

A GYORSABB ÜGYINTÉZÉS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS ÉRDEKÉBEN:  

06-80-533-533 

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN BÁRKI INGYENESEN HÍVHATJA!  

E-MAILBENIS JELEZHETIK A HIBÁT: araminfo@eon-hungaria.comCÍMEN! 

 

 

 

Anyakönyvi Adatok 

 

  Születések      Halálozások 
 
- a 2015-ös évben: 
Pungor Marcell      Szakasics Jánosné /Vas Julianna/ 2015. 01. 16. 

Szabó Máté       Guba Ferencné /Mesics Teréz/ 2015. 02. 28. 

Málics Maja       Korponai Imréné /Benczik Mária/ 2015. 04. 19. 

Sákovics Nóra       Péter Ferencné /Ivánkovics Piroska/ 2015. 08. 06. 

Kraller Kinga és Máté     Sipos Józsefné /Köbli Ágnes/ 2015. 09. 04. 

Bencsik Enikő (Hegyhátszentmárton)   Korponai Imre 2015. 11. 08. 

Németh Elina       Czéder Jenőné /Köbli Rozália/ 2015. 12. 23.  

Kakas Rebeka Mercédesz 

 

- 2016-ban: 
Pukhely Péter Noel          Závecz Gyuláné /Gerencsér Aranka/ 2016.04.15. 
 

Jelen adatok szerint 3 kisgyermek születése várható az idei évben községünkben. 

 

http://www.eon-hungaria.com/
mailto:araminfo@eon-hungaria.com
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Ivánc Község Önkormányzata pályázatot hirdet 

település üzemeltető - karbantartó munkakör betöltésére 

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra) 

 

A munkavégzés helye: 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119. 

 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:  

- Ivánci Közös Önkormányzati Hivatala és Ivánc Község Önkormányzata intézményei karbantartási, 

javítási munkáinak elvégzése 

- A település közigazgatási területén található közterületek, közparkok területének, növényzetének 

gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, intézmények téli síkosság-mentesítési feladatainak 

ellátása, településtisztasági feladatok végzése 

- Gépkocsivezetői feladatok ellátása 

- Nyilvántartást vezet, adatszolgáltatást végez településüzemeltetési feladatokkal kapcsolatban 

- Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos szervezési feladatok 

- Kapcsolattartás a lakossággal és intézményekkel 

- Közfoglalkoztatottak munkájának irányítása, felügyelete 

 

Illetmény és juttatások: megegyezés alapján 

 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, valamint büntetlen előélet 

 legalább szakmunkás bizonyítvány vagy középfokú végzettség 

 felhasználói szintű informatikai ismeretek 

 magas szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség, 

  kiváló szintűempátiás készség, önálló munkavégzés, mobilitás, rugalmasság 

 legalább 5 éves „B” kategóriás jogosítvány 

 egészségügyi alkalmasság 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 önéletrajz 

 iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 

 büntetlen előélet igazolása 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követő hónap első munkanapja. 

Próbaidő kikötése: 3 hónap 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 18. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, Ivánc Község Önkormányzata (9931 Ivánc, Kossuth L. 

u. 119.) részére címezve. 

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad 

Gyarmati Tibor polgármester a 06-70-2556693-as telefonszámon. 
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Temető – sírkőtisztítás 
 

Tájékoztatjuk a község lakóit, hogy az önkormányzat lehetőséget biztosít a temetőben található  

síremlékek tisztításához.A múlt évben telepített új kút erre a célra lett kialakítva. 

Az önkormányzati hivatalban található  

magasnyomású mosó berendezés, valamint a  hozzá tartozó tömlő írásos nyilatkozat ellenében átvehető. 

 

A szolgáltatás díja 3. 000 Ft/alkalom. 

 

 

 

 

 

Tisztelt Olvasóink! 

 

Mindenki előtt ismert, hogy az év elején számos pályázati felhívás látott napvilágot. 

 

Az óvodaépület teljes felújítására irányuló pályázat előkészítés alatt van, május közepén lesz beadható. 

A pályázat neve és jogcíme: 

Ivánc óvoda felújítás-fejlesztés –„TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével’’ Támogatási intenzitás 100 %. 

A kiírás csak az óvodára irányul,de természetesen a teljes épületet szeretnénk felújítani, ezért a vele egy épü-

letben található orvosi rendelő felújítását - a költség számítások alapján arányosítva-  

az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza meg. 

 

Ugyancsak egyeztetések folynak egy másik kiírással kapcsolatban. 

A VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója című pályázat  

atemplomunk – ezidáig elmaradt -külső homlokzati felújítását célozza meg. 

Mivel korábban az Ivánci Egyházközséget jogi értelemben sajnos megszüntették, ezért a Csákánydoroszlói  

Plébániával köt konzorciumi megállapodást Ivánc Önkormányzata. 

A pályázat elkészítését az  Egyházmegyei tulajdonú Martinus Projektiroda Kft. koordinálja. 

 

Ivánc  és Csákánydoroszló Község Önkormányzata  valamint a Fejlesztési Minisztérium megbízásából létre-

jött Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumot hoztak létre abból a célból, hogy a 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-2.2.2 azonosítószámú felhívásra 

támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös 

együttműködéssel megvalósítsák. A támogatási kérelem címe: Ivánc Község szennyvízelvezetése és –

tisztítása. A támogatás hátterében kiadott kormányrendelet értelmében 540 millió Ft áll rendelkezésre a 

teljes szennyvíztisztító megújítására, valamint az ivánci szennyvízhálózat rekonstrukciójára.  

A munkák során gravitációs rendszerrelváltódik ki a községben élőknek (és a VasivízZrt.-nek) sok gondot 

okozóházi átemelős rendszer.  

 

2016-ban még számos pályázati felhívás lesz közzétéve. 

A tervek között szerepel még további épületfelújítás, falubusz beszerzés, járdafelújítás is. 

Bízunk benne, hogy sikerül a településen minél több uniós forrást befektetni a közjó érdekében! 

 
Gyarmati Tibor 

Polgármester 

 
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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TeSzedd! 

 

Idén is várjuk önkéntesek jelentkezését  
településünk, lakókörnyezetünk  

tisztává tételéhez!  
 

Április 29-én, pénteken 8. 00 órakor az Iskola előtt lesz a gyülekező. 
 
A TeSzedd főszervezői szemétgyűjtő zsákot és kesztyűt biztosítanak. 
A településen belül az alsó tagozatos diákok gyűjtik össze az eldobált szemetet. 
A nagyobb diákok a Viszák felé vezető úton, és a régi –már felszámolt - szeméttelepen fogják szedni a 
szemetet, amit ismeretlenek sajnos újra szemétlerakónak használnak.  
Felnőtt önkéntesek, szülők jelentkezését is várjuk, hogy a felnőtt felügyeletet is kellő számban biztosí-
tani tudjuk! 
Kérünk mindenkit, hogy az időjáráshoz alkalmazkodva öltözzön! Kullancsok ellen zárt ruházattal vé-
dekezzünk! A terepviszonyoknak megfelelő lábbeli viselése javasolt!  
Saját biztonsága érdekében mindenki hozzon magával láthatósági mellényt! 

 
 

„Zsaroló vírusok” -Legjobb védekezés: a megelőzés! 
 

Az internethasználók figyelmét szeretnénk felhívni a „zsaroló vírusok” elleni megelőzésre! 

 

Ezek a vírusokfertőzött elektronikus levél mellékleteként kerülhetnek a számítógép rendszerébe. Az 

ilyen levelek tartalma sokféle lehet: szkennelésre, megtelt levélfiókra vagy elektronikus számlára is utalhat-

nak. A melléklet megnyitásával indul el a fertőzés, mely a szerver oldali védelmi rendszeren, illetve egyéb 

vírusvédelmi megoldásokon is át tud jutni.Egy lappangó időszak után aktiválódik a kártevő: lekódolja, vagy-

is titkosítja a felhasználó számára értékes adatokat, dokumentumokat, képeket, programok adatbázisait.  

Érinti a szervereket, vagy másképp elérhető hálózati mappákat is! Az összes csatlakoztatott USB-s tárolónk, 

hálózati meghajtónk, de még a felhős tárhely is áldozatul eshet. A titkosítás feloldásáért a kártevő pénzt kö-

vetel cserébe, de a kifizetést a biztonsági cégek nem javasolják, hiszen semmilyen garancia nincs arra, hogy 

egyáltalán kapunk valamilyen kódot és az működőképes lesz. A megtörtént esetek 80-90%-ában a fizetés 

ellenére sem kapták meg a feloldó kódot a károsultak. 

 

Fertőzés gyanúja esetén, nem szabad bekapcsolni a számítógépet! 

A letitkosított állományokat kikódolni már nem tudjuk! 

A vírus eltávolításához kérje szakember segítségét! 

Legyen elővigyázatos! Mellékletet tartalmazó idegen eredetű levelet ne nyisson meg!  

 

Az adatvesztés elkerülése érdekében készítsen biztonsági mentést fontos adatairól egy külső adathordozóra, 

amely nincs folyamatosan a számítógéphez csatlakoztatva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Szilágyi Zoltán: ivanckult03@gmail.com 
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