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  Karácsonyi fények 

 

 Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, 
 a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. 
 Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, 
 s a gyertya fényénél még a csillag is táncol. 
 

  Mikor a fenyő illata megérinti szívünk, 
  ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk. 
  Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni, 
  és másokért a szokottnál is többet tenni. 
 

   A rohanó világban megkoptak a fények, 
   halványak a hitek, és halványak a remények. 
   Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, 
   őszintén szeretni, és bízni a jóban. 
 

    Őrizzük meg a karácsonyunk fényét, 
    S őrizzük a szeretetben való hitünk reményét. 
    Hisz ma este mi is gyermekek vagyunk, 
    s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2020. 

2. oldal 

 
Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi tevékenységéről 

  

Tisztelt Ivánciak, Kedves Olvasók! 
 
A 2020-as esztendő nem várt dolgokat, változásokat idézett elő életünkben, minek hatására szá-
mos reakció és érzés nyilvánult meg mindennapjainkban. 
A tavasszal váratlanul ránk tört világméretű pandémia okozta sokk, szinte megoldhatatlan fel-
adat elé állította az emberiséget. Azóta már a vírustámadás második hullámának csatáit vívjuk 
küzdelmesen, hol sikerrel, de sajnos veszteségekkel is.  
A védekezés intézkedései során folyamatosan jogszabályi változások meghozatalára kénysze-
rült a Kormány. A korlátozó intézkedések most az év vége felé is szinte naponta módosulnak, 
pontosulnak,   igazodva az adott időszak statisztikájának megfelelően. Számos központi forrás-
ból tájékozódhatunk az aktuális vírushelyzet állásáról, az Operatív Törzs döntéseiről.  
Szeretném megköszönni a község jogkövető állampolgárainak aktív, fegyelmezett hozzáállását, 
mellyel hozzájárultak a fertőzés terjedési ütemének lassításához.  Sajnos több család is érintke-
zett a Covid-dal, vagy fertőzöttként, vagy kontaktként.  Itt kívánok gyógyulást a karanténban lé-
vőknek és teljes felépülést a fertőzésen átesetteknek is. 
Több tájékoztató is kiküldésre került a településen, melyben kértem, hogy jelezzenek azok, akik-
nek segítségre van szükségük a korlátozottságuk esetén vagy egyáltalán a mindennapokban. 
Szívesen, kötelességtudatból segítünk minden rászorulót, aki önhibáján kívül kerülhet nehéz 
helyzetbe.  
  A kapott központi tájékoztatásokból kiderül, hogy bizonytalan ideig elnyúló időszakra tehető a 
jelenlegi vírusfertőzés okozta állapot fennmaradása, ezért ennek megfelelően továbbra is várjuk 
a megkereséseket elérhetőségeinken. 
 
2020-ban az Ivánci Jelennek sajnos csak egy száma jelent meg tavasszal, Rendkívüli kiadás al-
címmel. A 17. szám nem is szólhatott másról, mint a koronavírusról és a bevezetett akkori intéz-
kedésekről.  
A most kézben tartott 18. számban szeretném összefoglalni az eltelt év Iváncot érintő legfonto-
sabb mozzanatait, eseményeit.  
A jelenleg érvényben levő korlátozó intézkedések miatt nem lehet közmeghallgatást sem tarta-
ni, ezért írásban számolok be szeretett községünk jelenéről. 
 
Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal 
 
Ivánc Község Önkormányzata feladatai, ügyei ellátása az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal 
feladatkörébe tartozik, a közös hivatalt létrehozó további 6 település ügyeivel együtt. A közös 
hivatal 2020. évben 54.524 millió forint előirányzaton belül gazdálkodott. A 2020. évben az álla-
mi finanszírozás a közös hivatal kiadásait fedezte, az önkormányzatoknak nem kellett hozzájá-
rulniuk a közös hivatal működéséhez. A közös hivatal létszáma nem módosult, az évben az aláb-
bi személyi változások történtek. Január 1-ével adóügyi ügyintéző kolléga került kinevezésre, 
aki egységesen mind a hét község vonatkozásában végzi az adóhatósági ügyeket. Egy fő pénz-
ügyi ügyintéző jogviszonya (kérésének megfelelően) napi négyórás foglalkoztatásra módosult. 
Így márciusban a feladatok zavartalan ellátása érdekében új pénzügyi ügyintéző kolléga került 
kinevezésre.  
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A nyár folyamán nyugdíjba vonult a Pankaszi Kirendeltségen a több mint 40 éve közszolgálta-
tásban dolgozó igazgatási ügyintéző kolléganő, a megüresedett álláshelyre pankaszi illetőségű 
fiatal kolléga került kinevezésre. December hónaptól a közös hivatal székhelyén fizetés nélküli 
szabadságra – szülési szabadság – menő kolléganő helyére új pénzügyi ügyintéző kolléga került 
kinevezésre. 
 

Óvodai nevelés  
A 2018. szeptember 1-ével megalapított Ivánci Gróf Sigray Klára Óvodában a 2020-as nevelési 
évben a gyermeklétszám 12 fő volt. Az óvoda finanszírozására kapott normatívát 11.904.720,- 
Ft, az önkormányzatnak 5.014.175,- Ft összeggel kellett önerőből kiegészítenie.  
Az intézményi gyermekétkeztetést Önkormányzatunk továbbra is vásárolt szolgáltatás útján 
biztosítja.  
Óvodai beszámoló: 29.  oldal 
 

Egészségügyi alapellátások: 
A fogorvosi alapellátási körzet tekintetében Csákánydoroszlóhoz tartozik a község, a működési 

költségekhez 178.684,- Ft összegben kell hozzájárulnia az Önkormányzatnak az idei évre la-
kosságarányosan. A fogorvosi ellátásról további információ található a 11. oldalon.  

 
A védőnői szolgálat Vasalja központtal - Vasalja Község Önkormányzatának fenntartásában - fel-

adat-ellátási szerződés keretében került ellátásra. A feladatellátás finanszírozásához szintén 
gyermeklétszám arányosan (24 gyermek után) Önkormányzatunknak 293.664,- Ft-ot kell 
fizetnie Vasalja Község Önkormányzata részére. 
 

A szociális alapszolgáltatási feladatokat – az étkeztetés, a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 
házi segítségnyújtás feladatait - továbbra is a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális 
és Gyermekjóléti Társulás intézménye a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási In-
tézmény látja el. A társulásnak fizetett tagdíj összege a 2020. évben 644.100,- Ft.  

 

    2020. október 01. hatállyal az eddigi közétkeztetési szolgáltatást ellátó Vas Megyei Szakosított 
Otthon - a koronavírus miatt bevezetett óvintézkedések miatt - központilag beszüntette az ét-
keztetést külső igénybevevők részére. 
Ivánc Község Önkormányzatának fontos, hogy az eddig nyújtott napi meleg ételhez való jutást 
biztosítani tudja a településen élők részére.     
A Szakosított Otthon tájékoztatása után megvizsgáltuk a környéken meleg ételt szolgáltatók ál-
tal kínált lehetőségeket. Árajánlatok bekérése után a legkedvezőbb lehetőséget kiválasztva a 
Just Food Kft. nádasdi konyhájának ajánlatát kínáltuk fel az igénybevevők felé. 
2020. október 01-től az addigi 635 Ft/fő/nap összeg helyett 808 Ft/fő/nap áron lett elérhető a 
szolgáltatás.  
A napi meleg étel eljuttatása október 01. után is a korábbi rend szerint történik. 
Az ivánci és felsőmaráci falugondnoki szolgálat, heti váltásban Nádasdról hozza el az ebédet. Ér-
deklődés mutatkozott a hétvégén történő meleg ebéd biztosítására is. Ennek logisztikai és to-
vábbi költségvizsgálata után tájékoztatást adunk az igénylés lehetőségéről. 

 

 A háziorvosi ügyeleti alapellátást szintén feladat-ellátási szerződés keretében a Körmend és Kis-
térsége Önkormányzati Társulás látja el, melynek díja 113,- Ft/fő/hó. Az ellátásra az idei évben 
919.368,-Ft-ot kell kifizetni.  
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Egyéb szolgáltatások 
 

A belső ellenőrzési feladatok kötelező feladatait külső szervezet, a Pénzügyi Tükör Bt. látta el, en-
nek terhét a hét település vonatkozásában a közös hivatal viseli. 
A települési kommunális szilárd hulladék és a szelektív hulladék elszállítását az STKH Sopron és 
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató látja el Vas 
megye teljes területén. Alvállalkozóként továbbra is a Müllex viszi el a hulladékot településünk-
ről.  
A közszolgáltatóval kötött szerződés 2020. év végén lejár, de a 2021-ben új , változó elemekkel 
újra megkötésre kerül.  
 

Fontos változás lesz 2021-től, hogy országszerte tilos lesz az avarégetés és a kerti hulladék 
égetése. Az önkormányzat rendelete hatályát veszti az égetésről. A fennálló pandémia miatt  le-
hetőséget ad a friss törvényrendelet a tevékenység folytatásához addig, amíg a veszélyhelyzet 
tart. Legyen ez egy felkészülési időszak a jövőt illetően mindenki számára.  
Alternatíva sok van a kertben keletkező ,,hulladékok” kezelésére. Mindenki által elérhető és egy-
szerűen alkalmazható megoldás számos fajtája létezik. A természetes, szerves  alapanyagoknál a 
komposztálás, ágaprítás, darálás, a háztartásokban keletkező egyéb nem veszélyes hulladékok 
(csomagolóanyag, papír, fém stb) kezelésére egyenes választ ad a régóta működő szelektív 
(sárga zsákos) hulladékgyűjtés. Falun élünk, kérek mindenkit tisztelettel, hogy ne indulatosan, 
értetlenkedve fogadja a törvényi változást. Kicsi odafigyeléssel, akarattal nagyban hozzájárulha-
tunk egészségünk és környezetünk védelméhez. 
Önkormányzatunknak természetesen új rendeletet kell alkotni a változások figyelembe vételé-
vel, amelyben tájékoztatást adunk új alternatívákról és intézkedésekről. Részletek hamarosan. 
 

A folyékony hulladék elszállítását szőcei VASI JA-SA Kft. végzi közszolgáltatóként, ami azt jelenti, 
hogy az Ivánciak csak vele köthetnek szerződést az adott tevékenységre. 
 

A rendőrségnek évente egy alkalommal be kell számolnia az Önkormányzat felé a közbiztonsági 
helyzetről. A közbiztonság jónak mondható a településen, de előfordulhatnak figyelemfelkeltő 
szabályszegések is. Bővebb tájékoztatás a 30. oldalon. 
 

Az önkormányzat honlapja aktív, - https://ivanc.hu/hu/ - feltöltése, tartalmának kiegészítése 
folyamatosan történik. Párhuzamosan a közösségi médiában is elérhető Ivánc oldala.   
 

Az Önkormányzat 2020. évben nem vett részt a közfoglalkoztatásban, mivel nem volt 100 %-os 
támogatottságú a bérköltség, a foglalkoztatáshoz pedig dologi költségeket sem kaptunk volna. 
Ez a plusz hozzájárulás több millió forint kiadást jelentett volna a településnek.  
A feladatvégzést – az állandó munkatársak mellett- az év közben bekapcsolódó falugondnoki 
szolgálat indulása, illetve csatlakozott hozzánk Tóth Krisztián, akit bértámogatás segítségével 
foglalkoztatunk. 
 
Napelemes közvilágítás 
 
Októberben önerőből energiatakarékos, napelemmel működő lámpákat vásároltunk, melyek a 
temetőhöz vezető úton és a Thököly utcán kerültek felállításra. A mozgásérzékelős világítótes-
tek a belátást javítva baleset-megelőző szerepet töltenek be. Működésükhöz még az őszi, nap-
fényben szegény időjárás is elég töltést biztosít. A hálózat bővítése és hagyományos lámpatest 
elhelyezése lényegesen nagyobb költséggel járt volna, meghaladva a falu anyagi lehetőségeit. 
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Pályázatok  
 
 

A KEHOP 2.2.2 szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztési projekt fizikai megvalósítása 
2020 nyár elején indult. A 
kivitelező A-Híd Zrt. alvállal-
kozói több helyszínen is meg-
kezdték a munkát. Az új 
szennyvíztisztító a régi mű-
tárgy elé épült meg. A legkor-
szerűbb technológiával épült 
tisztító a legmagasabb kör-
nyezetvédelmi paraméterek 
biztosítására hivatott. Októ-
ber végén elindult a hivatalos 
próbaüzem, a régi tisztító le-
választásra került. 
 
 

A faluban négy közepes átemelő épült. Év végére csak a Táncsics utcai működik üzemszerűen. A 
többi is elkészült, csak mivel későn kaptak elektromos ellátást, az ingatlanok rákötése ebben az 
évben nem tudott megvalósulni, így 2021-re maradt. A Thököly utca átépítése megtörtént, a 
nyomvonal helyreállítása is elkészült. Természetszerű, hogy a földmunkák után előfordulnak 
talajsüllyedések, de ezek orvosolva lesznek minden esetben.  

 
Ivóvízhálózat korszerűsítés 

  
A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából kapott 70% -os állami támogatás segítségével, 
a szolgáltató Vasivíz Zrt-n keresztül közel 11 millió forintot kapott a község a közel 30 éve léte-
sített ivóvízközmű hálózat felújítására. A rendkívül gyakori csőtörés sok bosszúságot okoz az 
Ivánciaknak és a térségben a szolgáltatást igénybe vevő további két település, Hegyhátszent-
márton és Felsőmarác lakóinak, valamint a szolgáltató Vasivíz Zrt -nek is. Az elavult, ma már 
nem kielégítő minőségű csőszakaszok cseréje, bélelése és a hozzá kapcsolódó szerelvények cse-
réje történt meg. A beruházás önerejét képező 30 százalékot a szolgáltató megelőlegezi, melyet 
a későbbiekben az ivóvízfogyasztás után a településeken keletkező használati díjból számolnak 
el. 
 A felújítási munkák a következő szakaszokat érintették: 

- a víztorony és a vízmű telep közti szakasz 
- a vízmű teleptől a Thököly utcán haladva a Kossuth Lajos utca kereszteződéséig 
- a Kossuth utcai kereszteződéstől a Petőfi Sándor utcai kereszteződésig, majd innen to-
vább haladva Hegyhátszentmárton felé 180 méter 
- a víztoronytól Felsőmarácig a vízellátást biztosító gerincvezeték cseréje. 
 

Köszönet az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a támogatásért, valamint a VasiVíz Zrt. 
munkatársainak a szakértő segítséget a projekt lebonyolításáért és a kivitelezésért. 
 
 2020. január első felében átadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal felújított, energetikai-
lag korszerűsített épülete. Az elnyert bruttó 32.450.000,- Ft támogatással megvalósult fejlesztés 
elszámolása folyamatban van. Cikk a 27. oldalon. 
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Őriszentpéter Város gesztorálásával, konzorciumi partnerként vett részt Önkormányzatunk a 
EFOP – 3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezménye-
zett térségek elnevezésű pályázati projektben. A pályázat, melynek keretében rendezvények 
kerültek megvalósításra, valamint a hátrányos helyzetű települési lakosok mentorálása is 
megtörtént, 2020 februárjában zárult. 

 
Itt szeretném megköszönni Kiss Pintér Viktória programszervező és Szabó Gáborné Ibolya 

szociális mentor két éves áldozatos munkáját, amelyet a projekt során tanúsítottak.  
 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás 
 
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan 42 m3 ke-

ménylombos tűzifa vásárlására, 800.100,- Ft támogatást kapott Önkormányzatunk.  
A tűzifa támogatás a szociálisan rászoruló, az önkormányzati rendelet alapján jogosult ivánci 

lakosok között került kiosztásra egyenlő mértékben. A kérelmek elbírálása megtörtént 
szeptemberben, 14 fő (család) részesült 3.00 m3 szociális tűzifa támogatásban, melyet az ön-
kormányzat billenőplatós autójával minden érintettnek eljuttattunk. 

 
2021-ben megvalósuló fejlesztés 
 
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton 
Ivánc Község Önkormányzata 21. 058. 461 forint támogatást kapott a Belügyminisztérium jóvá-
hagyásával.  
Miután az Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése 2019-ben megtörtént, a soron követke-
ző tevékenységek keretében az Önkormányzati Hivatal korabeli tetőszerkezetének felújítá-
sa, bádogos munkák, közlekedő járdák és csapadékelvezető rendszer kiépítése valósulhat meg. 
A siker nem jöhetett volna létre, ha nincsenek meg azok a közreműködők, akik átérzik a jó ügy 
fontosságát és bíznak a befektetett munka gyümölcsében. Ez az érési folyamat a döntésnek hála 
beteljesedhet.  
Természetesen van valaki, aki nélkül aligha kaptunk volna zöld lámpát.  
Térségünk országgyűlési képviselője, V. Németh Zsolt miniszteri biztos patronáló segítsége és 
támogatása szinte minden ivánci projektet áthat.  
Köszönjük, hogy gróf Sigray Antal örökül hagyott építészeti emlékei Iváncon sorra megújulhat-
nak, tovább adva a nemzedékeknek, a közjó szolgálatáért! 
 
 
Magyar Falu Program  

 
 
Egyházi fejlesztés területén a Ma-
gyar Falu Program keretében az 
Ivánci Plébánia épület felújítása 
történt meg a 2020-as évben. A be-
ruházás során a 110 éves épület 
külső és részleges beltéri megújulá-
sa ment végbe.  
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A Magyar Falu Program keretében  
az alábbi alprogramokra nyújtott be pályázatot az Önkormányzat: 

 
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására: 
 
 22 Le mindent nyíró kistraktor,  valamint damilos fűkasza és padkatisztító és járdaseprőgép, 5 
lóerős ipari lombszívó a kisteherautónkhoz, valamint egy 12 lóerős ipari ágdaráló volt a beszer-
zés tárgya, 14 millió forint értékben. 
A döntés forráskimerülés miatt elutasításra került. 
 
Közösségi tér kialakítása  
 
A pályázati felhívás szerint többfunkciós fedett közösségi tér terveit adtuk be. A sportpályán, 
mint a központi rendezvények helyszínén képzeltünk el új közösségi színteret. A 28 millió forin-
tos beruházást komoly tervezői munka előzte meg, de sajnos hasonló indokokra hivatkozva 
szintén nem kapott támogatást. 
 
Orvosi eszközök beszerzésére 
 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Orvosi eszközök beszerzésére irányuló kérel-
münk pozitív támogatásban részesült. Az eszközpark 2 millió 447.587 forintból újul meg. 
Hálásan köszönöm meg a lehetőséget és a támogatást Magyarország Kormányának, valamint a 
helyi döntéshozóknak, elsősorban V. Németh Zsolt Képviselő Úrnak. 
Köszönöm a szakmai segítségnyújtást és szíves közreműködést az Ivánc Med Bt. orvosainak, dr. 
Németh Sándornak és dr. Birtha Gyöngyikének valamint asszisztensének, Bediné Tóth Móniká-
nak. 
Köszönöm az Ivánci Önkormányzati Hivatal munkatársainak, valamint Cserpes Attila pályázat-
írónknak a sok segítséget. 
 
Biztos vagyok benne, hogy az Ivánciak egészségét a beszerzett eszközök alkalmazásával, segít-
ségével eztán még nagyobb biztonságban tudhatjuk. 
 
Falugondnoki szolgálat 
 
A 2019-ben induló Magyar Falu Programok egyik pillére volt a Falugondnoki busz beszerzésére 
irányuló pályázati lehetőség. A beadott pályázat csak úgy volt érvényes, hogy benyújtó önkor-
mányzat nyilatkozatban vállalta a Falugondnoki szolgálat indítását. A kistelepülések körének 
kiterjesztését ezzel párhuzamosan a Kormány törvénymódosítást eszközölve 600 főről, 800 főre 
emelte. Így volt lehetőség beadni pályázatunkat, aminek pozitív elbírálása teljes sikert hozott 
Ivánc életében. 
A Falu és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése alprogramra nyert 15 millió forint támogatásból 
tavasszal érkezett meg az új falubusz.  Ezzel párhuzamosan április elsején indult a falugondnok 
foglalkoztatása is, így  hivatalosan munkába állt a település falugondnoka. 
Balek Tamás nagy lelkesedéssel és örömmel kezdte meg az Ivánciak szolgálatát. Pozitív kisu-
gárzása és komoly szakmai tapasztalata nagyban segíti Ivánc közösségi létének fejlődését.  
 
 Elérhetősége: + 36 30 295 9776  ;   falugondnok@ivanc.hu  
 



 

 

IVÁNCI  JELEN 

8. oldal 

Aktuális pénzügyi helyzet 
 
Magyarország Kormánya a világméretű koronavírus járvány hatékony kezelésének és az ország 
gazdasági működőképességének megőrzése érdekében határozott döntések meghozatalára 
kényszerült. Az életbe léptetett gazdaságvédelmi intézkedések egyes elemei érzékenyen érintet-
ték az önkormányzatok költségvetési gazdálkodását. Ebből következik, hogy az Önkormányzat 
2020. évi kifutó költségvetése nagyon szoros lett. 
A településen keletkező gépjárműadóból származó bevételek 100%-a az államhoz került. 
Önkormányzati ingatlan bérbeadásából (turistaház bérleti díjából), egyéb bérleti díjakból 
2.031.915,- Ft bevétele volt az Önkormányzatnak 2020-as évben, ez 30-40%-a a korábbi évek-
nek.  
 
A Helyi iparűzési adó a veszélyhelyzeti intézkedések miatt csúszással lett kiegyenlítve. 70 adózó 
fizetett, 12.589.989,- Ft összegben. Ebből 4.019.237. Ft túlfizetés. Önellenőrzési pótlék 59.743,- 
Ft összegben került befizetésre, bírság kiszabására nem került sor az évben.  Az adóhátralékok 
behajtására a következő évben nagyobb figyelmet fordít az adóhatóság, tekintettel arra, hogy az 
adóhátralékok összege 3.055.528,- Ft nagyságú.  
Kommunális adót 246 adótárgy után fizettek meg 2020. október 31-ig összesen 1.464.781,- Ft 
összegben. 
 
Mivel idén a veszélyhelyzet miatt takaréklángon működtek a civil szervezetek, csak közvetett 
(rezsi) támogatást kaptak az Önkormányzattól.  
 

 

Szociális ellátások - települési támogatások 
 
Az Önkormányzat rendeletében meghatározott települési támogatások keretében igazodni pró-
báltunk a korábbi évek gyakorlatához. Ezen támogatások megítélésével ott tudtunk segíteni, 
ahol leginkább elkel a segítség. Az időskorúak, a gyermeket nevelő szülők, a szociálisan rászoru-
lók vagy a méltányosságból támogatottak az elsődleges célcsoport az elosztásnál.  
 

Gyermeknevelést segítő települési támogatás összegét gyermekenként 20.000,- Ft-ban hatá-
rozta meg a testület az idei év augusztus hónapjában, az igényt benyújtó családok részére 
(69 gyermeknek /38 család/) 1.380.000,- Ft támogatás került kifizetésre. 
A szociális rendeletünk értelmében december hónapban is lehetőség van támogatás nyúj-
tására, a támogatás összegét a testület jóváhagyásával 20.000,- Ft összegben határoztam 
meg, az igényt benyújtó családok részére (75 gyermeknek /41 család/) 1.460.000,- támo-
gatás került kifizetésre.  
 

Időskorúak támogatása szintén 20.000,- Ft összegben került meghatározásra, 73 szépkorú 
ivánci lakos részére került kifizetésre a támogatás, 1.460.000,- Ft összegben. 

 
Temetési támogatás: 3 fő kérelmező részére került megállapításra, kérelmezőnként 10.000,- 

Ft összegben. (összesen: 30.000,- Ft) 
 
Köztemetés: öt elhunyt köztemetéséről intézkedett az Önkormányzat, összesen 696.460,- Ft 

összeget fizetett az Önkormányzat a köztemetésekért (egy temetési számlát még várunk) 
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Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat: keretében a 2019/2020. II. félévére és 2020/2021. I. fél-
évére 5 fő részére (10.000,- Ft/hó) összesen: 500.000,- Ft támogatás 

Arany János ösztöndíjprogram: a program keretében 1 fő középiskolás diák kap támogatást 
az önkormányzattól 10.000,- Ft/hó összegben a 2020/2021-es tanévre (10 hónapra) 

Babakötvény: Két család kért és kapott megszületett gyermeke részére támogatást a 2020-as 
évben. 50-50. 000 Ft-ot utaltunk át a gyermekeknek fenntartott Államkincstári 
alszámlára. 

Méltányossági segélyek: különböző szociális okokból az önkormányzat méltányossági se-
gélyt összesen 380.000,- Ft összegben, ezen belül 

2 fő részére természetbeni támogatás került megállapításra összesen 
8 fő részére pénzbeli támogatás került megállapításra összesen: 380.000,- Ft összegben 
Mikulás napi támogatásként ajándékcsomaggal leptük meg a legkisebbeket.  

 
 
 
Rövid beszámolóm végén szeretném megköszönni a sok együttműködő, támogató segítséget, 
amelyben részesítették önkormányzatunkat. Tudom, a településen történő beruházások során, -
amelyek egytől egyig az Önök jobb életkörülményeinek javítását célozzák- előfordult kellemet-
lenség, probléma. Ezek orvoslása folyamatos, a végső megoldás a cél.  
Kérem a Tisztelt Ivánciakat, hogyha bármilyen önkormányzati közügyben probléma merül fel, 
sérelem ér valakit, akkor ne a háttérben, különböző fórumokon ,,gyártson” mindenféle elméle-
tet. Legyenek szívesek, bátran keressék a falu ügyében eljáró személyeket, hivatalt. 
Az év végéhez közeledbe szeretném megköszönni Képviselő-társaim közreműködését, az Ön-
kormányzati Hivatal  és az Önkormányzat munkatársainak egész éves munkáját. Köszönöm az 
Óvoda alkalmazotti közösségének, hogy ügyeltek és figyeltek az ivánci gyermekekre. 

A pandémia első vonalban küzdő harcosainak -  az ivánci háziorvosi ellátás orvosainak, asszisz-
tensének, a Vas Megyei Szakosított Otthon valamennyi dolgozójának -  jár a tisztelet és a köszö-
net az elmúlt évben végzett áldozatos tevékenységéért. 
 

Engedjék meg, hogy Wass Albert karácsonyi versével kívánjak  
boldog, szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket  minden Iváncinak: 

 
„Karácsony készül, emberek! 

Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 

csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek, 

hogy emberek lehessetek!” 
 
 
Ivánc, 2020.december 23. 

                                             Gyarmati Tibor  
          polgármester 
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FELHÍVÁS SZENNYVÍZKÖZMŰ HÁLÓZATRA  
EZIDÁIG RÁ NEM CSATLAKOZOTT LAKOSOK RÉSZÉRE 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok / Jogosult Felhasználók! 

Nyár elején hivatalosan is elindult a KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 A Nyugat- és Dél-Dunántúli 
szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. című államilag támogatott program keretében 
Ivánc község szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztelepének rekonstrukciója.  

Rendkívül örülünk annak, hogy immár minden ivánci ingatlan számára adott lesz a lehetőség 
arra, hogy igénybe vegye a csatornaszolgáltatást, hiszen ezzel – a kényelem mellett – minden 
ivánci lakos erősítheti a környezettudatosan élők táborát. Ismert, hogy a szikkasztókból elszi-
várgó szennyvíz nitráttal és más szennyezőanyagokkal szennyezi nem csak a kertjét, hanem 
Ivánc talaját és talajvizét is, amely környezetszennyezés és hatóságilag bírságolható is. 
 
A környezetünk védelme érdekében a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény rögzíti, hogy 2013. július 1-től minden ingatlantulajdonosnak kötelező a szennyvíz gerinc-
vezetékre történő rákötés! 
 
A jogszabály értelmében az ingatlan tulajdonosa a víziközmű üzembe helyezésétől számított egy 
éven belül köteles az ingatlant a víziközmű –rendszerbe beköttetni ha, 
      a) a közműves ivóvíz ellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés –és a tisztítás biztosításá-
hoz szükséges víziközmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon ki-
épült és műszakilag rendelkezésre áll és 
       b) az ingatlan használata rendszeres emberi használathoz kötődik. 
  
Ha az ingatlan tulajdonosa a rákötési kötelezettségét nem teljesíti a megyei kormányhivatal já-
rási hivatala hivatalból kötelezi az ingatlan bekötésére. A kötelezés nem teljesítése az ingat-
lan tulajdonos számára jelentős összegű mulasztási bírsággal jár, ami a jogszabályi rendel-
kezések alapján többször is kiszabható! 
 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény kimondja, hogy talajterhelési díjat 
kell fizetni annak a személynek, illetve szervezetnek, aki/amely a műszakilag rendelkezésére 
álló, településünkön 1994 óta kiépített közcsatornára nem kötött rá. 
 
A díj mértékét, a díjalap kiszámításának módját törvény határozza meg, e tekintetben nincs sza-
bályozási lehetősége az önkormányzatnak. Mindannyiunk érdeke, hogy a szennyvizet ne a talaj-
ba szikkasszák, engedjék, hanem a kiépített közcsatornába! A díjkötelezettség törvényi beveze-
tésének célja a rendelkezésre álló közcsatornára való rákötés ösztönzése, ezáltal a környezet és 
a természet védelme, terhelésének mérséklése. 
  
Az elmúlt 7 évben Ivánc községben türelmi időt kaptak azon érdekelt és érintett ingatlantulaj-
donosok, akik a hálózatra való csatlakozás műszaki feltételeinek megléte ellenére nem tettek 
eleget törvényi kötelezettségüknek és nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra. 
  
 Ezen türelmi idő Ivánc község szennyvízcsatorna-hálózata 100%-os kiépítettségének megvaló-
sulásával most lejárt. 
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Új fogorvos kezdte meg a szakellátást Csákánydoroszlóban, dr. Gábriel Dóra szeptember 1-től 
látja el a körzeti fogorvosi szolgálatot.  
  
 Cím: Csákánydoroszló, Vasút u. 33. 
  
 Időpont egyeztetés rendelési idő alatt: (94) 442-001 
  
  Rendelési idő: hétfő :12.45 - 18.15 
                          
    csütörtök: 07.00 - 12.30 

KÖRZETI FOGORVOSI SZOLGÁLAT 

A törvény szerint a díj mértéke évről évre fokozatosan növekedett és a bevezetést követő évtől, 
vagyis 2012-től a korábbi 120 Ft/m3 helyett jelenleg már 1200 Ft/m3. A településünk közigazga-
tási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szerint megállapított területérzékenységi 
szorzó: 3, amelynek értelmében a kibocsátott szennyvíz után fizetendő talajterhelési díj mérté-
ke 3 600 Ft/m3. Az ingatlanok vonatkozásában felhasznált, elfogyasztott ivóvíz mennyiség (m3) 
után kell megfizetni ezen díjat, amely díj jelentősen megterhelheti a háztartások kiadásait. 
 
Azon ingatlan tulajdonosok/jogosult használók, akiknél korábban kiépült a szennyvízhálózat, de 
nem kötöttek rá – illetőleg a jelenlegi beruházással érintett ingatlanok vonatkozásában a műsza-
ki átadást követő 90 naptári napon belül – nem kezdeményezik a víziközműre való rákö-
tést, talajterhelési díj fizetésére kötelesek! A talajterhelési díj bevallása, megállapítása és 
megfizetése a díjkötelezettséggel érintett személy (vízfogyasztó) kötelessége, melynek az 
önadózás szabályai szerint kell eleget tenni (bevallani, kiszámítani és befizetni). 
A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége adóhatósági ügykörbe tartozik, a hozzá kap-
csolódó adóztatási feladatokat Ivánc Község Önkormányzatának adóhatósága, az Ivánci Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzője látja el. A kötelezettséggel kapcsolatos kérdéseikkel fordulja-
nak hozzá bizalommal a 94/542-027-es telefonszámon! 
  
Jelen felhívásban foglalt határidő(k) lejártát követően, amennyiben a hálózatra való csatlakozást 
nem kezdeményező vízfogyasztók a talajterhelési díjfizetési kötelezettségüknek (bevallás, meg-
fizetés) sem tesznek eleget, velük szemben az önkormányzati adóhatóság eljárást kezdemé-
nyezhet és a mulasztást az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján 200.000,- Ft 
összegig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. 
  
A fentiekre tekintettel kérem az ivánci ingatlantulajdonosokat, jogosult vízfogyasztókat, hogy 
éljenek a lehetőséggel, és mielőbb kössenek rá a rendelkezésre álló szennyvízcsatorna hálózat-
ra, hiszen mind közvetlen környezetünk, mind tágabb környezetünk védelme és élhetőbbé téte-
le elengedhetetlen közös érdekünk. 
A rákötés részleteiről a VasiViz Zrt –mint szolgáltató -ügyfélszolgálatán adnak felvilágosítást. 
  
Kérem ezen ügyben az érintett ivánci ingatlantulajdonosok környezettudatos, együttműködő 
közreműködését! 



 

 

 
A Covid-19 koronavírus járvány magyarországi megjelenése miatt  

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én országos veszélyhelyzetet hirdetett ki.  
Ivánc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a megemlékezéseket ezért az előírt  

óvintézkedések betartásával, szűk körben tartotta meg a Nemzeti Ünnepeken.  

Ivánc Község Önkormányzatának képviselőtestülete  
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc  

172. évfordulóján szolid koszorúzással  
tisztelgett az Ivánci Nemzetőröknek  

emléket állító kopjafánál a Sigray Emlékparkban. 

TRIANON 100. 

NEMZETI ÜNNEPEINK 

MÁRCIUS 15. 
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A Trianoni békediktátum az I. világháborút lezáró békeszerződések ré-
szeként jött létre. Magyar idő szerint, 100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én 
16:32-kor írták alá Versailles-ban a Nagy-Trianon kastélyban a magyar 
küldöttek: Benárd Ágost a magyar kormány népjóléti és munkaügyi mi-
nisztere, küldöttségvezető és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, ál-
lamtitkár.  
A békeszerződés eredményeként széthullott a Magyar Királyság. 
 
 „... ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a 
pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és leg-
feljebb csak befolyást gyakorolhatott az Osztrák–Magyar Monarchia ügye-
ire, és amely nemzet ezt, mint a legutóbb nyilvánosságra hozott okmányok 
bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket, 
amelyeknek a háborút elő kellett idézniök.…” Gróf Apponyi Albert védőbe-
széde  
 
A 100 éves szomorú évfordulón Ivánc község Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete  együtt emlékezett a megjelentekkel  2020. június 4-én. 
A 16 óra 32 perckor megszólaló harangzúgás kíséretében mécseseket és 

virágokat helyeztek el falunk Trianoni emlékkeresztjénél. 



   

 

Iváncon az Aradi hősök tiszteletének adózva két hagyo-
mányőrző és továbbéltető megemlékezés is volt.  

Délelőtt az Ivánci Népdalkör tagjai, délután a Szombathelyi  
Erdészet, a Vas Megyei TIT és Ivánc Község Önkormányzatá-

nak képviselői helyeztek el koszorút  
az Aradi Vértanúk Emlékerdejében található kopjafánál. 

A járványhelyzet miatt minden szervezetet  
csak pár fő képviselt jelenlétével, így sikerült elkerülni,  

hogy 24 év után se szakadjon meg  
az emlékezet vezérfonala.  

 

OKTÓBER 23. 

Ivánc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
október 23-án este 19.56 perckor a Templomkertben 

állított ivánci Büszkeségpontnál mécses-gyújtással  
néma főhajtás mellett tisztelgett  

a Hősök emléke és 1956 szentsége előtt . 
 

A rendkívüli helyzet miatt  
településünk lakói is egyénileg, vagy családonként  

külön-külön rótták le kegyeletüket az emlékhelyen. 
 

 
 
 
 
 

 
„Ahol a Hősöket nem felejtik,  

mindig lesznek újak!” 
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Dicsőség és tisztelet a Hősöknek! 

OKTÓBER 6.- NEMZETI GYÁSZNAP  



 

 

20 ÉVES AZ IVÁNCI NÉPDALKÖR 

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig 
élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réten.”  * 
 
Idén év elején ünnepeltük fennállásunk 20. évfordulóját. 
Az eseményre meghívtuk az elmúlt időszakban velünk daloló 
társainkat, vezetőinket, valamint a községben működő civil-
szervezetek vezetőit. Önkormányzati segítséggel valósulha-
tott meg mindez, amit köszönünk Polgármester Úrnak.  
Köszöntött bennünket az alkalomból személyesen is ország-
gyűlési képviselőnk, V. Németh Zsolt, Hegyhátszentmárton 
polgármestere, jókívánságait elküldte a Nemzeti Művelődési 
Intézet is, valamint a Népi Mesterségek Műhelye Egyesület. 

 
 
Köszönettel tartozunk, hogy a 20 
év alatt minden segítség adott volt 
ahhoz, hogy idáig eljuthattunk. 
Büszkék vagyunk arra, hogy az ala-
pító tagok közül hatan még ma is a 
kórus aktív tagjai. 

A 20 év döntéseit szemléltettük egy kiállítás keretében, ahol 
fotók, emléklapok, oklevelek, ajándéktárgyak, írásos naplók 
segítették a visszatekintést. Készültek babákra ruhák, ame-
lyek a viseletünket mutatta be, ezt köszönjük Gizi néninek. 
Teret kapott Hugi hobbija is, ahol több száz szalvétája volt 
látható. 
 
Január 22-èn a Költèszet napján két dalos társunkra emlé-
keztünk gyertyagyújtással az ivánci és a 
hegyhátszentmártoni temetőben.  
Január 25-én az önkormányzati hivatal átadásának ünnepi 
programján szerepeltünk.  
Február 22-én a Jótékonysági Egyházközségi farsangi bálon 
szórakoztattuk két népdalcsokorral a vendégeket.  
Sajnos, a járvány miatt itt is érezhető volt, hogy a szereplések, próbák nem a megszokott rend-
ben történhettek.  
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Március 15-i Nemzeti Ünnepre felkészültünk, de sajnos ott már az ismert okok miatt szerepelni 
nem tudtunk, de a koszorúzáson képviseletünk jelen volt. 
A nyáron aztán elkezdtünk próbálni, ahol már nagy örömünkre Törőné Zsuzsi is csatlakozott 
újra hozzánk férjével, így ismét szólt a citera hangja is. Új dalokat gyakoroltunk és készültünk a 
falunapra, ahol már így tudtunk bemutatkozni. Részt vettünk a Bagolytúrán is, ahol becsülettel 
bejártuk a terepet, teljesítettük a feladatokat korunkat meghazudtoló módon. 
Augusztus 29-ére meghívást kaptunk Zalaháshágyra, melyet nagy örömmel fogadtunk, hisz 
már több alkalommal énekeltünk a zalai faluban. Szerepeltünk két népdalcsokorral, majd egy 
közös műsorral is az ott működő népdalkörrel, majd dalra fakasztottuk a közönséget is. 
Sajnos, szeptember 10-én volt az utolsó próbánk, mivel a járványhelyzet ismét közbeszólt. Két 
alkalommal képviseltük énekkarunkat megemlékező gyertyagyújtáson: június 4-én a Trianon 
keresztnél, október 23-án az 56-os Büszkeségponton. Október 6-án az Aradi Emlékerdőben em-
lékeztünk meg virágok, mécsesek elhelyezésével, verssel a Nemzeti Gyásznap alkalmából. 
Természetesen vannak tervek, új dalok a tarsolyunkban és nagyon várjuk, hogy újra együtt le-
hessünk a próbákon, a rendezvényeken. Azonosulni tudunk Kodály Zoltán* szavaival:  
„A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték – mind meghatározza.” 
 
 Szeretetteljes karácsonyt, békés új évet kívánunk Mindenkinek! 
 
           Németh Zsuzsanna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Kodály Zoltán zeneszerző, népzenekutató (1882-1967.) 



 

 

AZ IVÁNCI EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 

Egyházközségi Jótékonysági Bál 
Az Ivánci Római Katolikus Egyházközség nagy örömmel fogadta, hogy a Magyar Falu Program 
keretében pozitív támogatói határozat segítségével megújulhatott a Plébánia épülete. A közel 22 
millió forintos támogatás a belső tér felújítását csak részben fedezi, ezért célul tűztük ki az épít-
kezés befejezéséhez szükséges forrá-
sok előteremtését. Ennek első állo-
másaként február 22-én megrende-
zésre került egyházközségünk Jóté-
konysági farsangi bálja, melynek célja 
a közösség építése és a plébánia épü-
let közösségi terének kialakításához 
szükséges támogatás és a hiányzó 
források pótlása volt.  
16 órától vártuk az ivánci Művelődési 
Házban a farsangi mulatságra érkező-
ket. Az Ivánci Népdalkör kedvcsináló 
nótacsokra után a Vasi Vadászkürt 
együttes szólaltatta meg fúvós hangszereit. A gyerekek jelmezes felvonulása elmaradhatatlan 
része volt az eseménynek, amely után vidáman bevállalták a limbó-táncot is. Miközben zajlott a 
tombola-árusítás, híres fellépők váltották egymást a színpadon. Sztárvendégünk a 
„slágergyáros” Sláger Tibó és a Gin-Tonic zenekar megalapozta a jó hangulatot, jókedvű adomá-
nyozóink  táncra is perdültek. Az est további részében a Maximum együttes szolgáltatta a 
„talpalávalót”. 
Egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél 
érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport akarja megmutatni mire képes. Ők azok, akik 

nem a világ megváltását tűzték ki célul maguk 
elé, hanem csak a közvetlen környezetüknek 
szeretnének hasznára lenni. Böjte Csaba szavai-
val: „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember 
van, az kezdjen el valami jót tenni, s meglátja, 
milyen sokan 
odaállnak mel-
lé.” Ez úton is 
szeretnénk kö-
szönetet mon-

dani MINDENKINEK, aki bármilyen formában segítette a jóté-
konysági bál lebonyolítását, köszönjük az anyagi és tárgyi fel-
ajánlásokat! 
A koronavírus miatt kialakult helyzet miatt március 22-től, 
Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetelt a nyilvá-
nos liturgia. De a hívek on-line közvetítésen keresztül végigkí-
sérhették a szentmiséket. Június 4-én, a Trianoni szerződés 
100. évfordulóján némán emlékeztünk a trianoni keresztnél 
Magyarország szétszakadására,  csak a harangok szóltak. 
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Áldott, szép karácsonyi ünnepeket kívánunk  
Mindenkinek! 

A kis Jézus gyermeki szeretete, a Boldogságos Szűz Mária 
és Szent József boldogsága,  

a királyok méltósága, a pásztorok  
egyszerűsége töltse el szíveteket és lelketeket ! 

Mindenkinek, Istentől megáldott, boldog újévet kívánunk! 
 

Az Úr gondviselése kísérje és vigyázza  
mindannyiunk életét! 

 
Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra! 

 
Fritz Attila, az egyházközség elnöke 

December 6-án, Szent Miklós ünnepén  
templomunkban az adventi koszorún a második  

gyertyát a Mikulás gyújtotta meg. 
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Augusztus 1-én Falunapi ünnepi szentmise volt templomunkban. A szertartás keretében az 
Ivánci Polgárőr Egyesület fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából az Önkormányzat zász-
lószalagot adományozott az egyesületnek. A szentmisén megható pillanatok részesei is lehet-
tünk, amikor felolvasták a 25 év alatt elhunyt 30 ivánci polgárőr nevét. Szent László király köz-
benjárása alatt és példájától vezetve induljanak újabb évek, évtizedek áldozatos munkája, szol-
gálata felé. Oltalmazzák és segítsék Ivánc község lakóit úgy, ahogyan a zászló másik oldalán a 
falu címerét övező két vigyázó kéz ezt jelképesen mutatja. A szentmisén a ,,Rád találtam” Dicsőí-
tő Zenekar közreműködött. 
Az augusztus 2-i szentmise keretében első szent áldozásban részesült: Belső Adrienn, Déri Dó-
ra és Kakas Dominik.  
 
 1 Úton zarándoknap-a világ testi-lelki egészségéért 
 
,,Boldog az ember, akinek ereje, s szíve zarándokútra készül."  
       /Zsoltárok könyve/ 
 
Augusztus 15-én Mária Úti zarándoklat volt Nagyboldogasszony 
ünnepén, - Boldog Brenner János útvonalának - egyik állomása volt 
Ivánc. A zarándokok közös imádsággal és énekekkel köszöntötték a templomban a Boldogságos 
Szűzanyát, majd az ivánci hívek egy kis reggelivel és frissítővel vendégelték meg a gyalogos za-
rándokcsoportot az elmaradhatatlan  ,,Mária Úti" emblémával ellátott zsíros kenyérrel, kis be-
szélgetés után folytatták útjukat Hegyhátszentmárton felé.  
 
Székely János szombathelyi megyéspüspök imádsága a világ testi-lelki egészségéért: 
„Mennyei Atyánk! Tégy minket újra remélni, szeretni és alkotni képes, egymás kezébe megtaláló, a Te kezedbe 
kapaszkodó közösséggé! Add, hogy ez a zarándoklat is egy lépés legyen a belső gyógyulás, talpra állás útján! 
Add, hogy a zarándoklat lépései a szívünkben megtett lépések legyenek Feléd, egymás felé, lelki megújulásunk 
felé! 
Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk! Boldog Batthyány László, a szegények orvo-
sa, könyörögj érettünk, Amen!” 

Sajnos az őszi és téli hónapokat is a koronavírus világjárvány határozta-határozza meg, a jár-
ványügyi előírások betartása mellet jelenleg a szentmisék nyilvánosak.  



 

 

Az idei évi Falunapi rendezvény a hagyományokhoz hűen, de mégis új programokkal kiegészítve 
került megszervezésre, megtartásra. 
A Falunaphoz kapcsolódó gyermekprogram várta a kisebb korosztály alkotni kívánó résztvevő-
it. A könyvtárban 2020. július 30-án, csütörtökön Némethné Orbán Szilvia könyvtárvezető Ivánc 
címerét ábrázoló kulcstartók készítésével várta a fiatalokat. Maradandó, hasznos és települé-
sünkhöz kötődő tárgyakkal gazdagodtak az ügyes kis kézművesek, amit köszönünk a könyvtár 
vezetőjének. 

Július 31-én, immár negyedik alkalom-
mal került sor a vetélkedőkkel tarkított, 
ivánci erdőt-mezőt, azaz az 
Asszonypusztát, az Ördöglimbát, a Gana-
jos dűlőt, a Nagy Mezőt, a Kecske-hátat 
és a Kis rétet feltáró Bagolytúrára. A kö-
zösségeket mozgósító program töretlen 
népszerűségnek örvendett, hisz az idei 
esztendőben 14 csapat „mérte” össze 
ügyességét. A csapatok ötletesebbnél öt-
letesebb indulóinak bemutatását köve-
tően indulhattak a terepre az idei évi él-
mények begyűjtésére. Az éjszakába nyú-
ló program célba érkező csapatait ha-
rapni- és innivaló várta a sportpályán. 
Az esti, éjszakai tereptúra nem tette le-
hetővé a táj szépségében való gyönyör-
ködést, ami igazán megér még egy kirán-

dulást! Az eredményhirdetést a következő napi Falunapi program keretében várták a résztve-
vők. Az egyes állomásokon teljesített eltérő eredmények alapján a találgatások ellenére sem le-
hetett megjósolni, melyik csapat lett a befutó. A helyezettek sorrendben a „Csapatunk”, a 
„Kiszabadultak” és a „Hörpikék” csapata lett. Az újonnan résztvevő és a visszatérő csapatok leg-
fiatalabb és legidősebb tagjai egyaránt elismerésben részesültek kitartó teljesítményükért. 
Köszönet illeti a program szervezésében és a lebonyolításban résztvevő segítő támogatókat, név 
szerint: Kónya Károly, Kónya Gábor, Pungor Nikolett, Fritz Attila, Fritz Dzsenifer, Sütő József, 
Sütő Józsefné Andi, Dr. Németh Sándorné Bella, Némethné Orbán Szilvia, Dolgos Levente és Pé-
ter Hunor! 
 
Némi pihenést követően, másnap reggel 
kezdődhetett a falunapi rendezvénysorozat 
a IV. Baranyai Gyula Kispályás Labdarúgó 
Torna programmal. Az emléktorna megren-
dezéséért és a falu sport-, valamint közös-
ségi életében jelentős szerepet betöltött né-
hai Baranyai Gyula emlékének méltókép-
pen történő megőrzéséért a településünk 
köszönetét fejezi ki a szervezők, Németh 
László, Molnár Csaba és Köbli Attila részére. 

IVÁNCI FALUNAP 2020. 
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A visszatérő, összeszokott nyolc csapat játéksorozatának győztese a pankaszi „Barátok” csapata 
lett. Döntő mérkőzésüket a „Vadása VE” csapatával játszotta.  
 
A délelőtti program másik jelentős eseménye a 25 éves Ivánci Polgárőr Egyesület tiszteletére 
Kiss György plébános celebrálta szentmise volt, amelyet Ludvik Jonas, a Szlovén Veterán Baráti 
Szövetség Katonai Tagozatának örökös tiszteletbeli elnöke, és Igor Klariča Szlovén Veterán Ba-
ráti Szövetség Muravidéki Egységének Elnökhelyettese jelenlétükkel és méltató szavaikkal is 
megtiszteltek. Az egyesület, és egyben a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek elnöke, Bedi Ákos a 
szervezet tevékenységét összegző beszédében megemlékezett az egyesület néhai alapító tagjai-
ról. Szívszorító emlékek törtek felszínre a 30 név hallatán, akik már a mennyei országból tekin-
tenek az egyesület földi tevékenységére. Sajnos, egy ugyancsak jelentőségteljes eseményen való 
elfoglaltsága miatt, Dóka Ferenc plébános nem tudott ezen szertartáson részt venni, azonban 
mint az egyesület alapítójaként a jelen lévők hálás szívvel tekintettek vissza nélkülözhetetlen 
szerepére. A 25 éves évforduló alakalmából emlékplakett került átadásra Gyarmati Tiborné pol-
gármester asszony, alapító, 
Gyarmati Tibor polgármester 
úr, a két meghívott szlovén 
vendég Ludvik Jonas és Igor 
Klarič részére. Dóka Ferenc 
plébánost, alapítót az egyesü-
let képviselői személyesen ke-
resik fel az emlékplakett át-
adása alkalmából. A jubileumi 
ünnep megemlékezéseként az 
önkormányzat emlékszalagot 
tűzött az egyesület zászlajára, 
amelyet a szentmise meghitt, 
méltó módon emelt ünnepi 
keretek közé. 
 
A délutáni programok sorából minden korosztály kedvére válogathatott. A kisebb korosztály 
számára Simon István népi fajátékai, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai ké-
szítette arcfestés alkotásai, Keresztes Lajos bácsi nyújtotta lovaglási lehetőség, légvár és játszó-
szőnyeg biztosították a kellemes időtöltést. Anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák és testvé-
rek szintén élvezték a közös játék, beszélgetés örömteli pillanatait, ezen felül felajánlott sütemé-
nyeket kóstolhattak a legkisebbek. 
Az Országos Mentőszolgálat Őriszentpéteri kirendeltsége lehetőséget biztosított egészségügyi 
szűrővizsgálatokra, amelyet többen, hálás szívvel igénybe is vettek. A hála szavai hangzottak el 
akkor is, amikor egy emberséges hozzáállással végzett mentőszolgálati betegszállítás kapcsán 
ismerősként merült fel a szűrést végző szakszemélyzet egyik tagja. Az egészségmegőrzéshez 
kapcsolódó új programként Fülöp Anita biztosított aromaterápiás és frissítő talpmasszázst. A 
lehetőséggel élők egyértelműen a kezelés pozitív hatásáról tanúskodnak. 
Újdonságként jelent meg a programok közt a boksz sportág Mill Boksz Pro bemutató mérkőzé-
sei, ahol a sportág neves képviselőivel a WBO nagyközépsúlyú világbajnokkal, Szili Istvánnal és 
az IBF váltósúlyú európai bajnokkal, Tóth Lászlóval személyesen is megismerkedhettünk. Az el-
ért eredmények és a tekintélyes külső ellenére, szerény, példamutató személyekkel találkozhat-
tunk. A mérkőzéseken elhangzott buzdító szavak a sport iránt érdeklődők lelkesedését tükrözte. 
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Szintén új színfoltként gazdagította a Falunapi rendezvényt a 
helyi értékeket és kézműves munkákat bemutató kiállítás. Akik-
re büszkék lehetünk: néhai Agg Gyuláné Rozália népi hímzései-
vel díszített ruháival, Németh Jánosné Gizi néni díszruhába öl-
töztetett babáival, Gyarmati Tiborné Ibolya elődeink életéről 
készült írásaival, Dr. Németh Sándorné Bella goblein varrás 
technikával készült képével, Gérnyi Lászlóné Margit néni horgo-
lással készült terítőivel, dísztárgyaival, Tarafásné Szuki Ilona 
egyedi virágtartóival és Horváth Józsefné Marika hímzett kézi-
munkáival mutatták be helyi értékeinket. A kiállítás egyben ha-
gyományteremtő céllal is szerveződött. Reméljük, a jövőben új 
helyi alkotók munkáit tudjuk a nagyközönség elé tárni, annak 
érdekében, hogy büszkeséggel töltse el mind az alkotót és tele-
pülésünket. 
 

Zenei produkcióval Starboy Thomas rapper szórakoztatta a rendezvény résztvevőit. Az angol 
nyelvű fiatalos lendületű előadó dalaiban a mindnyájunkat érintő mindennapi problémákról 
énekelt, kiemelve ezek megosztásának, kibeszélésének fontosságát. 
A hagyományok tiszteletét képviselve hallhattuk az Ivánci Népdalkör színvonalas előadását. A 
Kodály Zoltán gyűjtéseiből összeállított friss népdalcsokor hangszeres kíséretét citera biztosí-
totta.  Meg kell említeni, hogy a Népdalkör tagjai a falunapi rendezvény szervezési munkáiból is 
aktívan kivették részüket, amiért dupla köszönet jár! 
 
A rendezvény szívmelengető eseménye a köszönetnyilvánítások, elismerések átadása. Elsőként 
a koronavírus járvány megfékezése érdekében végzett munkájukért, maszkok varrásáért kaptak 
elismerést és köszönetet Kromcsák Jánosné Hugi, Bedi Tamásné Timi, Tóth Lászlóné Magdi, 
Molnár Imréné Mariska, Szabó Ella, Murmann Richardné Gizi és Czéderné Váradi Zsuzsa. 
Külön gratuláció illette meg Bedi Ákost, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, az OPSZ el-
nökségi tagját, aki a muravidéki Sever Rendőr Veterán Szövetség 2019. december 6-án, Mura-
szombaton  megtartott éves emléknapján a kiváló együttműködés terén végzett munkájáért a 
Sever Szlovénia Egyesület Aranyjelét - mely egyébként a civil embernek adható legmagasabb 
elismerését - vehette át. 
 
Településünk közterületein, a templom körüli zöldfelület rendszeres fenntartásában, szépítésé-
ben végzett kitartó munkájukért elismerésben részesültek Varga Ferencné Rózsi és Steigervald 
Antalné Éva. Önzetlen tevékenységük példaértékű! 
Az ivánci közönség számára még ismeretlen zenei együttes, a Trilla & Franzi biztosította a 
bulihangulatot. Bemutatkozásuk mindenki számára pozitív élményekkel zárta a 2020. évi Falu-
napi rendezvényt. 
Külön köszönet illeti meg a rendezvény szervezésében, lebonyolításában szerepet vállaló közre-
működőket, a finom falatok elkészítésében összeszokott csapatot Vass József, Kromcsák Jánosné 
Hugi, Gérnyi Ferenc, Petrov László Petya vezetésével, valamint a támogatókat: a rendezvény 
helyszínéül szolgáló sátrakért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a főzéshez 
szükséges hús alapanyagért a Vadása Vadgazdálkodási Egyesületnek, az anyagi támogatást  fel-
ajánlóknak és Ivánc község Önkormányzatának, dolgozóinak, önkormányzati képviselőknek. 
         

Tubolyné Balázs Nóra alpolgármester 

20. oldal 
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25 ÉVES AZ IVÁNCI POLGÁRŐR EGYESÜLET  

Az Ivánci Polgárőr Egyesület fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte idén. A kialakult vírushelyzet mi-
att szerény megemlékezéssel készültek a 25 évvel ezelőtti megalakulásuk felidézésére az ivánci Falunap 
keretein belül.  Az ünnepi szentmisén az egyesület tagjai is részt vettek, a szertartás közben Ivánc Köz-
ség Önkormányzata zászlószalagot adományozott az egyesületnek, melyet Tubolyné Balázs Nóra Alpol-
gármester Asszony kötött fel a Polgárőrök zászlajára. Rövid történeti áttekintés után Bedi Ákos Elnök Úr 
megköszönte az egyesületi tagok önkéntes munkáját, mellyel nagyban hozzájárulnak a község közbiz-
tonságának és az itt élők mindennapjainak védelméhez.  Ezután megható pillanatok következtek: Mol-
nár Csaba Alelnök Úr felolvasta a 25 év alatt elhunyt 30 ivánci polgárőr nevét. 
 
Múlt év végén Bedi Ákos a Vas Megyei Polgárőr Szövetség és az Ivánci Polgárőr Egyesület elnöke, az 
OPSZ elnökségi tagja részére a muravidéki Sever Rendőr Veterán Szövetség a Sever Szlovénia Egyesület 
Aranyjelét adományozta a kiváló együttműködés terén végzett munkájáért.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyesület önkéntesei az idei évben két baleseti helyszínen segítették a rendőrség munkáját.  
 
Csákánydoroszló felé haladva egy tejbegyűjtő tartálykocsi (kb. kétezer liter tejjel) csúszott meg a 
Moláka parton. A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely az árokba dőlt. Személyi sérülés nem 
történt. Kamionmentő segítségével húzták vissza az útra a járművet, miközben az ivánci polgárőrök se-
gédkeztek a helyszín biztosításában és a forgalomirányításban. 
A másik baleset Ivánc központjában a boltnál történt, amikor egy ittas állapotú férfi autójával áttért a 
szemközti sávba, egy szemből érkező autóval összeütközött, s azt a szalagkorlátnak préselte. A vétlen, 
ivánci kötődésű sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították. A helyszínen a kör-
mendi tűzoltóknak az ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesületi tagok és az önkéntes polgárőrök egyaránt se-
gítettek. Ilyenkor fontos feladat a helyszín biztosítása a személyi és a műszaki mentés illetve az úttest 
letakarításának idejére, jelzőőri feladatok ellátása, az átmenő forgalom elterelése másik irányban. 
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Kedves Páciensek! 
 

Először is köszönjük a járványhelyzetben mutatott együttműködéseket és felelősségteljes vi-
selkedésüket! 
Bizonyára mindannyian tudják, hogy a járványügyi intézkedések egyik fő célja a veszélyezte-
tettek védelme, ezért ismételten kérünk mindenkit az intézkedések önkéntes és felelős be-
tartására. 
Sajnos már szinte mindenki közvetlen  környezetében előfordult pozitív eset, megbetegedés. 
Van, aki könnyebben, van, aki nehezebben viseli, és sajnos tragikus eseteket is láttunk. 
Mindenkit arra kérünk, hogy ne csak a hatósági papírt és intézkedést érezze magára és a vele 
egy háztartásban élőkre nézve is kötelezőnek, hanem a legcsekélyebb gyanú esetén is tartsák 
be a karantén-, a maszkviselés és a távolságtartás szabályait, mert ezzel életeket menthetnek. 
Senki nem tudhatja, hogy kinek- hogyan, hány áttéten keresztül adja át esetleg a vírust és so-
dor akár életveszélybe valakit, aki veszélyeztetett. 
A rendelő elérhetőségei nem változtak, az időpontkérés, az elektronikus receptírás és -
ügyintézés már olajozottan működnek.  Tel.: 06-94-442-057 
Ez ügyben is köszönjük együttműködésüket! A receptíratások és egyéb kérések kapcsán is ér-
demes legalább néhány nappal előre gondolkodni, hiszen az esetleges sürgősségi ellátások mi-
att nem mindig tudjuk azonnal intézni ezeket. 
Azoknak, akik esetleg otthonukban gyógyulnak, ajánljuk figyelmükbe a Semmelweis Egyetem 
betegtájékoztatóját (mely elérhető a semmelweiss.hu oldalon, a koronavírus tájékoztató felüle-
ten a „Mit tehetünk” menüpontra kattintva), és ismételten kérjük, hogy állapotukról telefonon 
rendszeres gyakorisággal számoljanak be, hogy szükség esetén időben tudjunk megfelelő dön-
téseket hozni. 
 
Egyben értesítjük a lakosságot, hogy korlátozott számban még tudunk néhány influenzaoltást 
is biztosítani- éljenek a lehetőséggel! 
A koronavírus- oltásra való regisztráció is elindult már elektronikusan a vakcinainfo.gov.hu 
oldalon. 
A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár, de lehetőséget kínál a védelemre. 
Az idősebb korosztály számára ugyanez a lehetőség postai levél formájában is elérhető. 
 
Végezetül békés- áldott ünnepi időszakot kívánunk! Idén különösen megfontoltan kell ünne-
pelnünk, gondoljuk át alaposan, hogy hogyan tehetjük meghitté az ünnepet mások veszélyezte-
tése nélkül. Különösen vigyázzunk a veszélyeztetett korosztályra- mindig, ha felmerül akár a 
legcsekélyebb kétely, válasszák a biztonságos változatot! Utólag sajnos már késő lehet átgon-
dolni, inkább ne is adjunk esélyt a veszélyeztetésnek. 
 
Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak! 
 

         A háziorvosi praxis dolgozói 

HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ  
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Mit tegyen otthon, ha koronavírusra  utaló tünetei vannak? 
 

Maradjon otthon, értesítse a családot, háziorvost! 
A családtagokkal is tartson kellő távolságot! Mosson rendszeresen kezet, a WC, fürdő és konyha kilincse-
ket és egyéb használati eszközöket naponta többször fertőtlenítőszerrel törölje át! A levett ruházatot 
mielőbb mossa ki, az ágyneműt gyakran cserélje! 
Bevásárláshoz (bolt, patika) kérjen segítséget / házhozszállítást! 
Fokozza a biztonságérzetet, ha megismeri és felírja Ön is azokat  a telefonszámokat (pl. mentő, házior-
vos, ügyelet), amelyeket hívhat, amennyiben szükséges. 
A tüneteket a megfázás, vagy influenza esetén alkalmazott módszerekkel is kezelheti (pl. gyógyteák, pi-
henés, stb.), hozzátéve és betartva az orvos utasításait is. Javasolt a vitaminok szedése is: legfőképpen C-
vitamin, 14 éves korig 500 mg/nap, 14 éves kor fölött 1000 mg/nap adagban, továbbá D-vitamin, gyere-
keknek 2000NE/nap, felnőtteknek 5000 NE/nap, de minimum 2000 NE/nap adagban. 
A láz, a köhögés, a torokfájás hatékonyan kezelhető számos, közismert gyógyszerrel (pl. paracetamol 
vagy ibuprofen tartalmú gyógyszerek, vagy Algopyrin, a betegtájékoztató szerint alkalmazva). 
Igyon elegendő folyadékot! Amikor a vizelet színe világos, akkor megfelelő a folyadékbevitel. 
Amikor fekszik, váltogassa a testhelyzeteket, annak érdekében, hogy a levegő tüdejének minden részét 
jól átjárhassa! A hason fekvés kifejezetten jó hatású! 
A leghatékonyabban pihenéssel és sok alvással tudja aktiválni szervezete gyógyító erejét. Szervezetének 
időre és pihenésre van szüksége, hogy fel tudja venni a harcot, és ki tudja dolgozni a megfelelő védeke-
zési stratégiát a vírussal szemben. Ezért nagyon fontos, hogy a pihenés valódi pihenés legyen és ne ott-
honi munkavégzés! A fáradékonyság és álmosság jelzés a testétől, hogy beindultak a szervezet saját ön-
gyógyító mechanizmusai. Engedje meg magának a pihenést és alvást, hogy a szervezete tehesse a dolgát. 
Ez az időszak most lehetőség arra, hogy olyan pihentető, kikapcsolódást segítő dolgokkal foglalkozzon, 
amikre máskor nincs ideje. 
 

Mit tegyen tesztelés előtt? 
 

Ha tünetei vannak, konzultáljon telefonon a háziorvosával, aki - amennyiben indokoltnak tartja -, értesí-
ti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a mintavétel érdekében. Számítsunk arra, hogy a mintavételt 
végző dolgozók fehér „szkafanderbe” öltözve érkeznek majd. Fontos, hogy a mintavétel előtt 2 órával ne 
egyen, csak vizet igyon, ne dohányozzon, ne mosson fogat! 
A teszt eredményéről a háziorvos értesíti Önt, illetve (ha rendel- kezik ügyfélkapu regisztrációval), meg-
nézheti a teszt eredményét az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, az https://
www.eeszt.gov.hu/ oldalon 
 

Mikor szükséges mentőt hívni? 
 

Egyes tünetek jelzik, hogy önnek azonnali segítségre van szüksége. Hívja a mentőket a 112-es számon, 
ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja: 
 

- súlyos, vagy fokozódó nehézlégzés, fulladás (pihegés, légszomj, kékes ajkak, sápadtság) 
- súlyos, vagy fokozódó mellkasi vagy felhasi fájdalom  
- hirtelen megjelenő, súlyos, vagy fokozódó erős fájdalom 
- ájulás, eszméletvesztés  
- hirtelen jelentkező erőteljes szédülés, vagy hirtelen fellépő látászavar, vagy beszédzavar  
- súlyos, hirtelen megjelenő végtagi ügyetlenség, mozgászavar, bénulás 
- környezet által észlelt, zavarodottság, zavartság  
- vérköpés vagy vérhányás, vagy csillapíthatatlan vérzés  
- tartósan fennálló, egyre fokozódó hányás vagy hasmenés 

INFORMÁCIÓK COVID-19 TÜNETEK ESETÉN 



 

 

 
Milyen információkra van szüksége a mentőknek? 
 

Az ön neve (ha hozzátartozó telefonál: ki a beteg?)  
Pontos cím: hol van a beteg? Milyen tünetek miatt hívja a mentőket?  
Fontos előzmények (pl.: igazolt koronavírus fertőzött)  
(Ha szükséges: hogyan jutnak be a mentők a házba vagy lakásba) 

 
Ha kórházba kell mennie  
Ha a mentők úgy ítélik meg, hogy az Ön számára biztonságosabb a kórházi ellátás, akkor a területileg 
illetékes kórház fertőző osztályára, járványkórházba, vagy más, COVID-ellátásra kijelölt intézménybe 
kerülhet. A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek, és újra ellenőrzik, hogy Ön koronaví-
russal fertőzött-e vagy sem. Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal fertőzött, akkor 
olyan osztályon fogják kezelni, amelyik felkészült erre az ellátásra is. Ha nem fertőzött, és más betegsége 
van, akkor a betegségének megfelelő osztályra kerül. 
 
Mit vigyen a kórházba?  
Fontos, hogy vigyen magával folyadékot és nem romlandó élelmiszert, hogy ezek a felvételi vizsgálatok, 
a várakozás ideje alatt is kéznél legyenek. A kórházban a következőkre lesz szüksége:  

személyes iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)  
értesítendő hozzátartozó elérhetősége (telefonszáma)  
rendszeresen szedett gyógyszerek listája és legalább néhány napra gyógyszer 
lázmérő  
ha cukorbeteg: vércukormérője és (ha használja) inzulin készítménye  
ha asztmás/COPD-s: inhalációs gyógyszerei, inhalátora  
hálóruha, pizsama  
papucs  
törölköző  
tisztálkodási szerek   
mobiltelefon és töltő  
ha van: szemüveg, járóbot  
szabadidő eltöltéséhez szükséges eszközök, pl. könyv, rejtvény 

 
Hol kaphat lelki segítséget?  
A betegség időszaka sok kérdést vethet fel. Vannak, akikben felerősödnek ilyenkor az aggodalmak, szo-
rongások. Sokat segíthet, ha megosztja az érzéseit, gondolatait a családtagjaival, barátaival. Ha további 
segítségre lenne szüksége, a következő helyeken kaphat ingyenes segítséget: 
  
 Önkéntes pszichológus segítők: 
 Pszi pont – pro bono: https://pszi.hu 
 Meghallgatunk online: https://meghallgatunk.online 
  
 Ha azonnali lelki segítségre van szüksége: 
 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége:  116-123 (bármilyen vezetékes vagy 
mobilszolgálatótól előtárcsázás nélkül, 0-24 órában ingyenesen hívható)  
 Délután Telefonos Lelkisegély Szolgálat 40 év felettiek számára: 06 80 200 866 (minden nap 18-21 óra 
között hívható). 
 Kék Vonal gyermekek és 24 év alatti fiatalok számára: 116 111  
 Kék Vonal szülők, hozzátartozók számára, akik egy gyermekkel kapcsolatban szeretnének tanácsot kér-
ni: 116 000  
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A koronavírus betegségről, a koronavírusos betegek otthoni ápolásáról, mentális egészségmeg-
őrzésről, légzőtornáról, relaxációról:  
Útmutató: a koronavírusos betegek otthoni ápolásával, lelki támogatásával, valamint a vírus okozta 
pszichés terhek leküzdésével kapcsolatban (Semmelweis Egyetem): https://semmelweis.hu/
hirek/2020/03/31/utmutato-a-koronavirusosbetegek-otthoni-apolasa 
 

Légzőtorna gyakorlatok koronavírus betegek részére (Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika): 
Videó: https://semmelweis.hu/pulmonologia/  videók címszó alatt: légzőtorna gyakorlatok (ezek aján-
lottak COVID betegeknek is) 
Leírás: https://semmelweis.hu/pulmonologia/files/2020/05/L%C3%A9gz%C5 %91tornagyakorlatok-
1.pdf 
Relaxációs hanganyagok (Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet)  https://
semmelweis.hu/magtud/2020/05/27/letoltheto-relaxacioshanganyagok/   
 

Mielőbbi gyógyulást kívánunk! 

        /Forrás: Semmelweis Egyetem tájékoztatója/ 

 

„Istenünk, a koronavírus elleni védekezés idején fordulunk Hozzád. Bocsánatot kérünk azért, mert gyakran 
élünk úgy, mintha Te nem is léteznél, és sokszor csak akkor gondolunk Rád, mikor súlyos veszélyekben és 
szükséghelyzetekben vagyunk. 
Kérünk Téged, ments meg bennünket ettől a vírustól, mely félelemmel tölt el minket! Mentsd meg népedet, 
hogy visszatérhessen Hozzád és dicsérhessen Téged közösségeinkben! 
Őrizd és vigasztald a fertőzötteket, az időseket, akik magányosak, mozgásképteleneket, és a szociális ottho-
nok lakóit, mert immunrendszerük már nem tudja megvédeni őket! 
Támogasd azokat az orvosokat, a betegápolókat, gondozókat, akik gondoskodnak a betegekről, akik nagy-
lelkűen ápolják őket, világosítsd meg a döntéshozók értelmét és azokét is, akik a tudományos kutatások 
végzésével keresik a kiutat a járványból! 
Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terje-
désének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. 
Adj mindannyiunknak belső komolyságot és szívünknek békét, mely a Benned való bizalomból születik, 
Urunk, életünk, aki értünk önmagadat adtad! 
Fogadd be az örök élet teljességébe az elhunytakat! Jézus adja meg nekik az égben a koronát, most és örök 
időkön át! !  
Mindezeket kérjük Tőled, a Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, Szent József, Szent Rókus, Szent 
Kamill, Szent Julianna, Boldog Batthyány Strattmann László égi pártfogóink közbenjárására.” 
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TORNATEREM ÉS ISKOLABŐVÍTÉS 
 
Hosszú évtizedes várakozás után végre megvalósul az oly sokszor emlegetett, vágyott, megálmodott tor-
naterem a Csaba József Általános Iskola udvarán.  
 
Látványosan halad az iskola udvarán a tornaterem építése, ahova a csákányi gyerekeken kívül a környe-
ző településekről is járnak tanulók. Így az ivánci fiatalok is nagy örömmel várják már, hogy a kinti hideg-
ben, vagy a szűk benti folyosón töltött testnevelési órák helyett a tornagyakorlatok végzésére alkalmas 
tágas, sportburkolattal ellátott, sporteszközökkel felszerelt teremben tornázhassanak.  
 
A kormány 1254/2020. (V. 26.) Korm. határozata szerint idén nyáron elkezdődhetett az építkezés. A 
szerkezetkész állapot elérését november elején Bokréta ünnepség jelezte. 
A tornaterem küzdőterének mérete 18x30 méteres kialakítású lesz, 7 méteres belmagassággal. Az elő-
térből közvetlenül nyílik majd a küzdőtér, a vizesblokk, az öltözők és az elsősegélynyújtó helyiség. A lé-
tesítményt ellátó kazánház külön bejárattal fog rendelkezni, itt található majd a füstelvezető, illetve a 
használati melegvíz tároló tartályok is. A tornacsarnok köré térburkolat is kerül kialakított parkolóhe-
lyekkel. 

A tornaterem látványterve.  Forrás. Csakanydoroszlo.hu 
 
 
További kiemelt jelentőségű projekt is kezdetét vette az iskolában: elindultak az iskola épületének a bő-
vítési munkálatai.  Az iskola és a polytechnikai épületet kapcsolja össze az új bővítmény. Várhatóan mo-
dern kialakítású szaktantermek is helyet kaphatnak az új, akadálymentesített épületrészben. 

 

SOHA NEM LÁTOTT FEJLESZTÉS CSÁKÁNYDOROSZLÓBAN 
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Január 25-én került sor az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal épületének a hivatalos átadó ün-
nepségére a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00027 számú, „Ivánc Közös Önkormányzati Hivatal épüle-
tének energetikai korszerűsítése” című nyertes pályázat keretein belül.  
 

A megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, mi-
niszteri biztos, Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, akik Ivánc Község Polgármes-
terével, Gyarmati Tiborral egyetemben köszöntőbeszédet is mondtak az átadáson résztvevők-
nek.  
„Nagyon örülök az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal megújulásának. Végre az itt dolgozók is 
méltó körülmények között tudják végezni munkájukat, és reményeim szerint a beruházás az ide 
tartozó települések lakossága számára is jobb hangulatú, hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé.” 
- mondta V. Németh Zsolt a jelenlévőknek.  
 

Az elhangzott beszédek után 
az Ivánci Népdalkör adta elő 
az alkalomra összeváloga-
tott népi dalcsokrát. Az épü-
let hivatalos átadása után 
Kiss György, az Ivánci Egy-
házközség plébánosa áldá-
sával megnyitotta a közön-
ség előtt a korszerűvé válto-
zott hivatal bejáratát. Az ér-
deklődők ekkor megtekint-
hették a felújítási munkála-
tok eredményét. 

IVÁNCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Átadó ünnepség  

Nyáron foglalkoztatási lehetőség nyílt a 16-25 év közötti, tanulói jogviszonnyal rendelkező ivánci tanu-
lók számára diákmunka keretében. A plébánia, mint szakrális tér nyílászáróinak újrafestése volt a kitű-
zött cél. 5 diák jelentkezett a felhívásra. Példaértékű, ahogy minden szakmai megalapozottság nélkül, 
szorgalommal és lelkesedéssel végezték el a rájuk bízott munkálatokat. 

 
 
 
Pungor Vanessza 
Czibere Barbara 
Németh Lili 
Gyarmati Flóra 
László Dávid 

NYÁRI DIÁKMUNKA 



 

 

AZ IVÁNCI BOKSZKLUB TÖRTÉNÉSEI 

A 2020-as év első eseménye február folyamán volt: Franciaországban jártunk a Cintivel, egy Marseille melletti 
kisvárosban az Universal Boxing Organization meghívására. Czimber Zoltánnal Berlinben voltunk. Utána szervez-
tük meg a március 8-i Nőnapi jótékonysági rendezvényünket az ivánci Művelődési Házban.  
A Mill Boksz Promotion és a Feja Gym Ivánc közös szervezésében valósult meg a lll. Ivánci Profi Box gála, melynek 
teljes bevételét Kámán Eliza 11 éves mozgássérült körmendi kislány gyógykezelésére ajánlottuk fel. A gála Fővéd-
nöke Erdei Madár Zsolt volt. Ezen a gálán a kislánynak a teljes műtéti összege, majdnem 1 millió Ft összejött -  
azért falusi szinten ez nem kis összeg. Nem is beszélve arról, hogy ajándékban és egyéb tárgyi dologban még to-
vábbi egy millió forint értékű adomány gyűlt össze a részére. 
Sajnos, március 12-én emailt kaptam a szövetségtől, hogy a korona vírus miatt felejtsünk el mindenféle hivatalos 
rendezvényt. Az edzéseken maximum 10 fő vehetett részt, illetve semmilyen tömegrendezvényt nem tarthattunk 
zárt térben. Később már a kinti rendezvényeket is letiltották. Onnantól gyakorlatilag egészen szeptemberig csak 
úgynevezett „pofon partikat” tartottunk. Ezek gyakorlatilag közös edzések versenykörülmények között, ahol 
kesztyűzések mennek. 
Háromszor tudtunk ilyen „pofon partit” tartani, 
például ilyen volt a Falunapon lejátszott edző-
meccsek sorozata is. 9 szakosztályt hívtunk meg 
augusztus 1-jén. Gyakorlatilag az egész nyugat-
dunántúli régió egyesületei képviselték magu-
kat. Osztrák, szlovén klubokból is érkeztek hoz-
zánk vendégek, Mariborból, Muraszombatból és 
Eisenstadtból. Elfogadta a meghívásunkat a 
WBO nagyközépsúlyú világbajnoka, Szili István, 
aki épp a napokban nyerte meg az IBO szervezet 
nagyközépsúlyú interkontinentális címét.  De itt 
volt az IBF váltósúlyú európai bajnoka, Tóth 
László is, valamint a nagyváltó- és középsúlyban 
is szép sikereket elért ökölvívó, Krämer Pé-
ter.  Sajnos betegség miatt nem vehetett részt az 
eseményen Növényi Norbert, de megígérte, 
hogy pótolja az elmaradt látogatást.  
Ekkor tudtunk először mi edzők egymás között beszélni arról, hogy mi várható az év hátralevő részében. Valam-

ennyien ezekkel a pofon partikkal próbáltuk 
fenntartani a versenyzőink edzettségi szintjét. 
Az évet újabb jótékonysági adományozással zár-
juk. Darmos József, a balatonalmádi Darmos Box 
Klubnak a vezetője és nagyon jó barátom hívta 
fel a figyelmünket egy nélkülöző kislányra, akit 
Vörös Klaudiának hívnak. Súlyos fogyatékkal élő 
kislány, akit az édesanyja egyedül nevel szerény 
körülmények között. Az ő részükre gyűjtöttünk 
tartós élelmiszert, ruházatot, játékokat, könyve-
ket, de még tűzifát is kaptak a felhívásunk ered-
ményeként. Egyik szponzorunk jóvoltából az 
édesanya kap egy mobiltelefont is, hozzá tarto-
zó lebeszélhetőséggel együtt. Reméljük, hogy 
meghozzuk nekik a boldogságot karácsonyra. 
Jövő évre is vannak már terveink, de a vírus-

helyzettől is nagyban függ, hogy mi teljesülhet. Két gálát is szeretnénk megrendezni, ahol helyi kötődésű verseny-
zőt szeretnénk címmérkőzésre a ringbe állítani. A jótékonykodást is szeretnénk folytatni, a szombathelyi Zseb-
oroszlán Vas Megyei Koraszülöttekért Alapítványnak tettem ígéretet, azt szeretném megvalósítani.  
             

Lőrincz Lajos 
 

28. oldal 

IVÁNCI  JELEN 



   

 

29.  oldal 

18.  SZÁM 

Az idei nevelési évet 13 gyermekkel kezdtük. Két nagycsoportosunktól köszöntünk el, ők megkezdték iskolai 
tanulmányaikat Csákánydoroszlóban. Óvodai ballagásukat a májusi rendkívüli szünet miatt augusztusban tar-
tottuk meg. Két új gyermeket fogadtunk. Egy 2,5 éves és egy 3 éves  kisgyermek lett csoportunk új tagja. Ja-
nuárban ismét  érkezik hozzánk egy kisfiú. 
Ősszel a vírus helyzet ellenére még tudtunk több óvodán kívüli programot 
szervezni. A közeli erdőben őszi terményeket gyűjtöttünk,melyeket  később 
kreatív tevékenykedések során felhasználtunk. 
Októberben falubusszal kirándultunk az Őrségben. Őriszentpéteren fazekas-
kodtunk,majd megnéztük a templomot is.Betekinthettünk egy jurta belsejébe. 

Nagyrákoson Eszti néni , a falu polgármeste-
re mesélt nekünk és megmutatta a gazdasá-
got is. 
Ezután ellátogattunk a  szalafői Pityerszerre, 
ahol nagy örömmel vették birtokba a 
játszóházat, majd megtekintettük a 
pityerszeri műemlék házakat, pihenésképpen 
pedig nagyon jót játszottunk a Pityerke 
játszótéren. 
A hazafelé úton megálltunk a pankaszi Ha-
ranglábnál. 
Ezúton is köszönjük a szervezés-
ben és a kivitelezésben nyújtott 
segítségét Balek Tamás falugond-
noknak, a sportkörnek, hogy ren-
delkezésünkre bocsájtotta a sport-

kör buszát, Déri Mártonnak a szállításban nyújtott segítségét és 
Németh Zsuzsannának az önkéntes segítségét. 
A mindennapok felgyorsult világában törekszünk a lehető legna-
gyobb nyugalom kialakítására. Ennek érdekében különböző 
módszereket alkalmazunk. Rendszeresen zenés meditációt alkal-
mazunk. A néptáncoktatást sem hagytuk abba. Jelenleg külsős sze-
mélyek nem jöhetnek az óvodába, de heti egy alkalommal beiktat-
tuk a napirendünkbe a néptáncot. 
Az egyik legjobban várt időszak a gyerekek életében az advent. Ezen belül is nagy izgalommal várják minden 
évben a Mikulást, aki idén is meglátogatta óvodánkat. Nagy izgalommal készülünk a karácsonyra. A serény 
kis kezek elkészítették az adventi koszorút és mézes süteményt is sütöttünk. Ed-

dig minden évben egy ka-
rácsonyváró családi dél-
utánra vártuk a szülő-
ket,amit sajnos idén a 
vírushelyzetre való tekin-
tettel nem tudunk megtar-
tani,de így is ,meghitt 
családi légkörben 
készülünk,várjuk az év 
egyik legszebb ünnepét. 
 
   
 Légrádyné Köbli Krisztina óvodavezető 

AZ IVÁNCI SIGRAY KLÁRA ÓVODA ESEMÉNYEI 



 

 

FIGYELEMFELHÍVÁS! 

30. oldal 

IVÁNCI  JELEN 

Ivánc közbiztonságát veszélyeztető, feltehetően megtévesztő, ,,kereskedelmi" szándékkal 
(pl.:akciós ágynemű) kerestek fel idős korú, egyedül élőket településünkön.  
Szeretném megkérni a tisztelt Ivánciakat, hogy fokozott figyelemmel kísérjék a környezetükben 
élő időseket, akik a legkiszolgáltatottabbak az ilyen esetekben! 
Kellő elővigyázatossággal az ilyen események megelőzhetőek! 
 
Az ilyenkor adható jó tanácsok továbbadásában, tudatosításában is kérnék szépen segítséget: 
- Tudatosan hétköznap napközben érkeznek különleges ürüggyel. 
- Lakása bejárati ajtaját akkor is tartsa kulcsra zárva, ha otthon tartózkodik, hiszen nem biztos, 
hogy észreveszi a hívatlan látogatót! 
- Amikor elmegy otthonról, ne hagyjon nyitva semmit, még akkor sem, ha csak rövid időre terve-
zi a távollétet! 
- Amíg a kert hátsó végében dolgozik, vagy esetleg csak kint pihen, minden esetben zárja be a 
bejárati ajtókat és az ablakokat! 
- Lehetőség szerint ne tartson otthon nagyobb összegű készpénzt! 
- A szúnyogháló nem véd, a tolvajnak nem állja útját! 
- Táskáját, kulcsait, egyéb értékeit ne hagyja a bejárati ajtó közelében, vagy jól látható helyen! 
- Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg az érkező személy kilétéről! Amennyiben ide-
genek csengetnek be, szolgáltatást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, esetleg pénzváltás ürügyé-
vel keresik Önt, ne engedje be őket lakásába! 
 
Amennyiben gyanúsan mozgó idegeneket látnak, jegyezzék meg személyleírásukat, az általuk 
használt jármű típusát, színét, rendszámát és hívják bizalommal a 112-es segélykérő számot, 
vagy jelezzék az Önkormányzati Hivatalban-06 94 542 027. 
 
Két kiváló Körzeti Megbízott rendőrünk elérhetősége: 
 
Németh Zoltán r. főtörzsőrmester telefonszáma: 0620 96 40 716  
 
Sebők Győző r. főtörzszászlós telefonszáma: 0620 40 46 797  
 
 
A Polgárőrség helyi és megyei elnökével, Bedi Ákossal egyeztetve tisztelettel kérjük (nem csak) 
a polgárőr tagokat, hanem minden segítőkész embertársunkat, hogy az Ivánciak védelme érde-
kében fokozott figyelmet tanúsítsanak!  
 
Továbbra is vigyázzunk egymásra és értékeinkre! 
 
Köszönettel: Gyarmati Tibor  
 

 
 



   

 

Az idei évben rendhagyó módon érkezett a Mikulás a telepü-
lésünkön élő gyerekekhez: az Önkormányzat feldíszített, ki-
világított járművét kölcsön véve egyenként kereste fel Ivánc 
legifjabb lakosait. A Mikulás érkezését csengettyűszóval je-
lezte, miközben hangszóróból kedves gyerekdalok kísérték 
az útvonalán.  

Lelkesen várakoztak a családok az előírásoknak megfelelő-
en a saját kapujuk előtt, hogy kis csomagját személyesen ve-
hesse át mindenki, aki jó volt egész évben. A gyerekek bát-
ran léptek a várva várt Mikulás elé. Verssel, dallal, az ügye-
sebbek rajzzal, süteménnyel készültek a fogadására, de 
olyan is volt, aki megszeppent, s elakadt a hangja. A Mikulás 
csengettyűje nagy népszerűségnek örvendett kicsik s na-
gyok körében egyaránt.   

Az örömtől ragyogó gyermekarcok látványa elhalványította 
a mögöttünk álló esztendő szomorú korlátait. Mindenütt egybehangzóan szólt a búcsúzás: 
„Gyere jövőre is Mikulás!” 

Kedves Ivánciak! 
 
December 1-től ismét Ivánc Község Önkormányzatánál dolgozom. A Nemzeti Művelődési Intézet támo-
gatásával a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program keretében valósult meg a foglalkoztatá-
som közművelődési asszisztensként. Hegyhátszentmárton Község Önkormányzata is csatlakozott a 
programhoz, így ott is lesznek feladataim. Lehetőségem van rá, hogy a megfelelő szakképesítést is meg-
szerezzem a tevékenységem minél színvonalasabb ellátásához. Részt veszek a Nemzeti Művelődési Inté-

zet Vas Megyei Igazgatósága által szervezett köz-
művelődési szakmai képzésen, amely 1 év múlva 
szakmai vizsgával zárul. 
Ha elvonult a covid felhő, sok szeretettel hívom, 
várom önöket, titeket az önkormányzat rendez-
vényeire és a Nemzeti Művelődési Intézet prog-
ramjaira, hogy újjáéleszthessük a községünk, kö-
zösségünk kulturális életét, új értékeket alkothas-
sunk és tovább örökíthessük, éltessük hagyomá-
nyainkat.  Addig is várom az ötleteket, javaslato-
kat csoportos programokhoz, közös rendezvé-
nyekhez a megadott elérhetőségeimen. 
 
  Horváth Bernadett   
        közművelődési asszisztens 

RENDHAGYÓ MIKULÁS VÁRÁS 

31. oldal 

18.  SZÁM 

RÉGI-ÚJ ISMERŐS A KÖZMŰVELŐDÉSBEN 



 

 

Kiadja: Ivánc Község Önkormányzata 

A kiadásért felelős: Gyarmati Tibor 

Szerkesztő: Horváth Bernadett 

Továbbra is várjuk kedves olvasóink hozzászólásait, írásait, javaslatait!  
Keressenek bennünket személyesen vagy e-mail-ben: 

Gyarmati Tibor: polgarmester@ivanc.hu, tel.: +36/30/797 8173 
Horváth Bernadett: programszervezes@ivanc.hu, tel.: +36/30/122 9040 

„ A djon Isten minden jót 

Ez új esztendőben: 

Zsíros esőt, kövér hót, 

Ez új esztendőben; 

Bő aratást, szüretet, 

Egészséget, jó kedvet 

Adjon Isten minden jót 

Ez új esztendőben: 

Vegye el mind a nem jót 

Ez új esztendőben; 

Mitől félünk, mentsen meg, 

Amit várunk, legyen meg, 

Szeretetteljes, áldott, békés karácsonyi ünnepeket  
és egészségben, sikerekben bővelkedő 

boldog új évet kíván 
Ivánc Község Önkormányzata és Képviselőtestülete 


