
 JELEN 

Hírek, események,                          beszámolók Iváncról 

Ivánciaknak! 

IVÁNCI 
26. SZÁM        KARÁCSONY HAVA    TÉLELŐ, ÁLOM HAVA    2022. DECEMBER 

Rátkai Ferenc 

ŐRSÉGI KARÁCSONYFÁK 

 

Őrségi fenyőfák,  

szép karácsonyok, 

Békesség fái, örömhírhozók! 

Jászolyok várnak csillagos gazdagon, 

Égig érő csúcsok földi havason. 

 

Az öröm melege megfagyott szívünkben, 

A béke szerzője békétlen lelkünkben. 

Földi vándoroknak csillagmutató, 

Hűség zöld ágával reményt hozó! 

 

Gyermekkori álmok hófehér angyala, 

Égig érő fenyőfa kéne a földre ma! 

Árnyékában minden ember testvér legyen végre, 

Maradjon meg köztünk mindig az áldott, szent béke! 
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54 ÉVE AZ EGÉSZSÉGÜGY SZOLGÁLATÁBAN 

Dr. Németh Sándor főorvos a Belügyminisztérium által a szociális munka napja alkalmából ado-
mányozott PRO CARITATE díjat vehetett át Budapesten 2022. november 18-án, melyet az egész-
ségügyi ellátásban szociális érzékenységgel végzett több évtizedes kimagasló szakmai tevékeny-
sége elismeréséül érdemelt ki. Az elismerés előterjesztését Ivánc Község Önkormányzata és a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Ivánc intézményvezetői közösen kezdemé-
nyezték. Rendelőjében meg is lepte a Doktor Urat az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal jegy-
zője: Radicsné Dr. Soós Ágnes, Ivánc község polgármestere: Gyarmati Tibor, valamint a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Ivánc igazgatója: Varga Annamária, hogy gratulációi-
kat és jó kívánságaikat személyesen adhassák át a méltó elismeréshez!  
 
Dr. Németh Sándor a Pécsi Orvostudományi Egyetem hallgatójaként szerzett diplomát, majd 1968-tól a körmendi 
kórház szülészet-nőgyógyászatán, illetve sebészetén teljesített szolgálatot. 
1976-ban szakvizsgázott. 1976. szeptember elsején lett megbecsült és köztiszteletben álló háziorvosa jelentős lefedett-
ségű körzetének, ahol jelenleg is praktizál. 

Az Országos Mentőszolgálatnál több évig rendszeresen teljesített szolgálatot. Orvosi ügyeleti feladatokat lát el Körmen-
den és Őriszentpéteren jelenleg is. 
1990 és 2010 között önkormányzati képviselő, 2006 és 2010 között alpolgármester is volt Iváncon. 

2006-ban Vas Megye Önkormányzatától, Vas Megye Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata kitüntetést kapott. 

2013-ban Ivánc Község Önkormányzata Díszpolgári címet adományozott számára hálás elismerése jeléül a településen 
végzett, generációkon átívelő, több évtizedes, egészségmegőrző és gyógyító, orvosi  tevékenységéért, lelkiismeretes és 
fáradhatatlan szolgálatáért. 

2015-ben a megyei napilap online szavazásán az Év orvosa lett Vas megyében. 

Szociális érzékenységét mutatja, hogy orvosi feladatait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyben működő intézmény-
ében, 240 fő időskorú és fogyatékkal élő lakó esetében is maradéktalanul ellátja. 

A világjárvány alatt folyamatosan és kitartóan részt vett a védekezés folyamataiban idős kora ellenére. 

Dr. Németh Sándor  Munkabírása rendkívüli, magatartása betegközpontú, az ellátottakkal szemben korrekt és etikus. 
Évtizedeken keresztül a betegek maximális megbecsülését is kivívta kiemelkedő empatikus és követendően embersé-
ges bánásmódjával. 

80. életévéhez közel még mindig a páciensei egészségét tartja szem 
előtt. Az orvostudomány eszközein túl a lélek egészségére is odafi-
gyel. 

Ivánc Község Önkormányzata és a település lakói nevé-
ben köszönjük sok évtizedes lelkiismeretesen végzett 
munkáját, és szívből gratulálunk az elismeréshez. To-
vábbi eredményes munkájához jó egészséget és sok si-
kert kívánunk! 

 
KÖSZÖNJÜK DOKTOR ÚR! 
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2022. december 16-á n hivátálosán is á tádá srá kerü ltek á felü jí tott já rdá e s ü tszáká-

szok Ivá ncon sájto tá je koztáto  rendezve ny kerete ben. 

A Belü gyminiszte riüm tá mogátá sá vál ü jült meg Ivá ncon á kb. 800 me ter hosszü sá gü  

já rdászákász — á Coop boltto l á Sigráy káste lyig. Válámint á Mágyár Fálü Prográm tá -

mogátá sá vál á Büblá há z mellett elhelyezkedo  262 helyrájzi szá mü  ü t e s á Mü velo de si 

há z melletti 85 helyrájzi szá mü  ütcá is ü j bürkolátot kápott. 

 

A „Büblá párton” Gyármáti Tibor szeretettel ko szo nto tte á jelenle vo ket.  

Elmondtá, hogy 12 e ve sikertelenek á beádott ü tfelü jí tá si pá lyá zátok, eze rt is o ro m, hogy most ilyen o sz-

szeggel sikerü lt á Mágyár Fálü Prográm pá lyá zátá. Kiemelte á kivitelezo  Kulcsá r Bé lá, á Vási Aszfált-Gép 

Kft. ügyvézétő igázgátójá nágyvonálúságát, hogy á pályázátok beádásákor tett eredeti ájánlátté-

teli á ron válo sí tottá meg á berühá zá st. Pedig á gázdásá gi helyzet á pá lyá zát benyü jtá sá o tá jelento s me r-

te kben vá ltozott, í gy fo leg áz e pí to ipár á rái is. Há lá s szí vvel ko szo nte meg V. Né méth Zsolt orszá ggyu lé si 

képvisélő, minisztérélnöki biztos támogátását, hogy áz ütóbbi években több nyertes pályázáttál 

is leheto ve  tette Ivá nc fejlo de se t, melyeknek o sszegszerü se ge t tekintve is bü szke k lehetü nk. Visszáütált 

á legüto bbi Hüngáriküm Bizottsá g á ltál nyü jtott tá mogátá srá is, melynek ko szo nheto en megválo sült á 

Gro f Sigráy Antál Emle khely á Ple bá niá n.  

Ezt á gondolátmenetet ko vette á Ke pviselo  Ú r, miütá n o  is ko szo nto tte á re sztvevo ket. „Egy telepü le s 

e lete ákkor kiegyensü lyozott, há fizikái e s szellemi fejlo de se pá rhüzámos, Ivá ncon ez á ketto sse g meg-

ván; nemre giben á tádták egy Sigráy-emle khelyet, most pedig á felü jí tott ütákát.” Elá rültá, hogy szákmái 

szemmel is megfigyelte á felü jí tott ütákát. Ko ze leti tápásztálátái szerint, há egy já rdá to redezett, átto l 

me g hászná lháto , de á bábákocsik kis kerekeinek nem megfelelo . I gy ázt kí vá ntá, hogy á felü jí tott já rdá -

kon mine l to bb ele gedett kismámá toljá á bábákocsit, mert ákkor á já rdá má r nem ce l lesz, hánem esz-

ko z áhhoz, hogy á telepü le s fennmárádjon. 

Az á tádá st jelke pezo  szálágá tvá gá s ütá n Kiss Gyo rgy ple bá nos megá ldottá á felü jí tott ko zlekede si ü tvo-

nálákát. 

A jo vo  e vi  tová bbi sikeres pá lyá zátok reme nye ben bü csü zták egymá sto l á re sztvevo k, hiszen me g ván 

felü jí tá srá vá ro  ü t Ivá ncon. 

FELÚJÍTOTT JÁRDASZAKASZOK ÉS BELTERÜLETI UTAK ÁTADÁSA  
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TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 

Önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan települési támogatásokkal segítette a gyermeket nevelő csalá-

dok az időskorúak és rászorulók mindennapjait.  

Ivánc szociális rendeletében meghatározott települési támogatások keretében: 

A Gyermeknevelést segítő települési támogatást idén is kétszer igényelhették a családok. Augusztusban iskolakez-

désre (70 gyermek) 20.000,-Ft és decemberben, az ünnepekhez közeledve (66 gyermek) 25.000,-Ft volt a gyer-

mekenkénti kapott támogatás.  

Az Időskorúak támogatása 25.000,- Ft összegben került meghatározásra az idei évben, mely 80 fő időskorú ivánci 

lakos részére került kifizetésre. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felhívására 5 db „A” típusú pályázat érkezett be. 

A Képviselő-testület mind az öt benyújtott pályázatot pozitív elbírálásban részesítette. 

A támogatott felsőoktatásban tanuló ivánci hallgatók 10 hónapra (a 20222/2023-as tanév II. félévétől - 

2023/2024-es tanév I. félévéig) 10.000 Ft/hó Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesülnek. Összes 

támogatás mértéke: 500.000 Ft/10 hónap 

        Az Arany János ösztöndíjprogram keretében 1 fő középiskolás diák kapott  támogatást az önkormányzattól     

     10.000,- Ft/hó összegben a 2022-es évben (5 hónapra) 

Rendkívüli települési támogatás:  

2 fő kérelmező és családja részére 160.000,- Ft összegű rendkívüli támogatást nyújtott az önkormányzat, 

1 fő kérelmező és családja természetbeni támogatásként havonta 15.000,- Ft összegű élelmiszercsomagot kap az 

önkormányzattól az év végéig összesen 180.000,- Ft értékben. 

Méltányossági segélyek: különböző szociális okokból az önkormányzat méltányossági segélyt összesen 377.769,- 

Ft összegben juttatott, ezen belül 

5 fő részére természetbeni támogatás (tűzifa biztosítása) került megállapításra összesen: 205.800,- Ft összegben 

3 fő részére pénzbeli támogatás került megállapításra összesen: 171.969,- Ft összegben  

 

SZOCIÁLIS TÜZIFA TÁMOGATÁS 2022. 

A Belügyminisztérium a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 

jogcímen a miniszteri döntésnek megfelelően 775.335,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Ivánc Köz-

ség Önkormányzatát. A jóváhagyott tüzelőanyag fajtája és mennyisége: keménylombos tűzifa, 37 erdei köbméter. A 

támogatás igénylése szempontrendszer alapján történt.  

A szállítási költségeket önkormányzatunk a 

korábbi évekhez hasonlóan átvállalta. Ezek 

alapján 15 fő részesült szociális tűzifa támoga-

tásban.  

További 4 fő kapott méltányossági kérelem 

alapján tűzifát, melyet az önkormányzat teher-

gépkocsijával juttattunk el az érintettekhez. 
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékosok és 

Időskorúak Otthona Ivánc intézmény 15 darab élelmiszer csomagot 

ajánlott fel rászoruló ivánci lakosok részére az „Adni öröm” adomány-

gyűjtő akció keretében egy hazai áruházlánc együttműködésével.  

 

Hálás szívvel köszönjük az intézmény vezetőjének, Varga Annamáriának és Panker Mihály regionális ügyvezető úrnak a 

karitatív felajánlását. Az adomány-csomagokat december 20-án juttattuk el 15 fő alacsony jövedelemmel rendelkező 

ivánci lakos részére. 

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészség-
károsodást, megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett család-
tag elvesztését. 
 
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan 
pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indíta-
nak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál. 
  
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad 
a gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörtén-
hessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre 
szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgálta-
tás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve 
hogy a károsult kártérítést kapjon. 
 
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
(CCHR) hazai csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is hasz-
nálnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmód-
dal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos 
alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sér-
tik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely 
kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget. 
 
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét! 
 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
 
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig) 
 
panasz@cchr.hu info@cchr.hu 

www.emberijogok.hu 

„ADNI ÖRÖM” 

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN 

mailto:panasz@cchr.hu
mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
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A TÜCSÖK BÁBCSOPORT IVÁNCON 

Celldömölkről érkezett Iváncra a Tücsök Bábcsoport a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásának köszönhe-

tően. Az eredetileg beharangozott „A lila majom” című előadás helyett négy rövid mesét adott elő a gyerekekből álló 

csoport. A bábcsoport alapítója, Nagy Márta tanárnő köszöntötte a nézőket, akik szép számban gyűltek össze az iskolá-

ban. A legkisebb karon ülő kisgyerektől kezdve egészen az idős korosztályig több felnőtt is kíváncsian várta az előadást. 

A bábok a mesék képzeletbeli világában játékos történetekbe rejtve hívják fel a figyelmet a jó cselekedetekre, észrevét-

lenül tanítják meg a megfelelő magatartási, viselkedési formákat. Így például a kiskacsa énekesmadár szeretett volna 

lenni, de végül megtalálta a saját lehetőségeit kacsaként. A gyáva kiskutya pedig megtanulta, hogy győzze le a félelme-

it. 

A bábszereplők időnként a nézőket is bevonták az előadásba: beszélgettek a nézőkkel, vagy éppen éneklésre, esetleg 

tornára vették rá a gyerekeket, akik örömmel működtek együtt a 

bábokkal. 

Az előadás után lehetőséget kaptak a gyerekek, hogy kipróbálhas-

sák a bábfigurákat. Így közelről is megnézhették, megfoghatták a 

mesejátékok szereplőit. A gyerekek büszkén adtak elő néhány 

mondatot az anyukáiknak a mesefigurákat utánozva. Így egy kis 

időre újra gyerekzsivajtól zengett az iskola épülete. Jókedvűen, 

örömteli élményekkel gazdagodva térhettek haza a bábelőadás 

nézői. 

ITT JÁRT A MIKULÁS 

Itt já rt Ivá ncon ide n is á Mikülá s, csák nem á várá zsszá njá n, hánem áz o nkormá nyzát feldí szí tett, pláto s já rmü ve n 

kereste fel á gyerekeket, áhogy á korá bbi e vekben. A csápáde kos ido já rá s nem kí me lte á Mikülá st e s segí to it. 

Mennyivel szebb e s vidá mább lett volná, há hávázott volná inká bb.  De á gyerekek nem riádták visszá á szákádo  

eso to l sem, á kápübán izgátottán vá rtá k, hogy mikor e r odá hozzá jük á nágyszáká llü .  

 

Nágyon sok kedves rájzzál, leve llel is ke szü ltek á fogádá sá rá. To bb 

helyen mondo ká vál, vágy dállál ko szo nto tte k. Itt-ott egy pohá r me-

leg teá vál gondoskodták á vá rákozo k, hogy á Mikülá s ne fá zhásson 

ü t ko zben, e s persze ákádt pá r ü tráválo  finom fálát is. 

 

A kisebb gyermekek me g kicsit fe ltek á hosszü  fehe r száká llá to l, de 

á szü lo k o le ben, biztonsá gbán e rezte k mágükát e s e rdeklo dve fo-

gádtá k el á kis ájá nde kcsomágot. A bá trábbák má r tüdtá k, hogy á 

csengo t o k is megszo láltáthátjá k, e s hogy á száloncükor ányá nák e s 

ápá nák já r. 

 

A Mikülá s nem is kesergett á rossz ido  miátt, pedig 

bizony bo rig á zott! De ánnyi szeretetet kápott áz 

ivá nci gyerekekto l, hogy jo vo re is nágy o ro mmel te r 

visszá hozzá jük. 
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Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok – 
Ivánc, Felsőmarác, Hegyhátszentmárton, Pankasz, Kisrákos, Viszák és Szaknyér – Képviselő-testületei az Ivánci Közös 
Önkormányzati Hivatalban (Ivánci Hivatalban és a Pankaszi Kirendeltségen) 

2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendeltek el. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva tart.   

A Hivatal az igazgatási szünet ideje alatt ügyeleti rendszerben – telefonon előre egyeztetett időpontban - biztosítja a 
halaszthatatlan közfeladatok folyamatos és zavartalan ellátását. 

 Munkanapokon 8.00 és 12.00 óra között: 

  - általános ügyelet a +36 30 385 2584 telefonszámon 

  - halotti anyakönyvi ügyintézés a +36 30 628 6126 telefonszámon hívható.  
 
Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2022. december 21. (szerda) 
Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap:  2023. január 9. (hétfő) 
 

Kérem fentiek szíves megértését.  

          Radicsné dr. Soós Ágnes sk. 
          Jegyző 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL 

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal 

9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119. 

Tel. (94) 542-027   

ÁRAMSZÜNET 

Tisztelt Ivánciak! 

Áramszünet várható az év első napjaiban. 

Az érintett szakaszokon hálózatfejlesztés, szabványosítás történik. A fejlesztésnek köszönhetően nagyobb 

üzembiztonság és terhelhetőbb villamos rendszer áll a szolgáltatást igénybevevők részére. 

Az áramszünet az alábbi helyszíneken és időpontokban várható: 

 Ivánc Kossuth Lajos utca 26, 27, 29, 31. 

 Dózsa György utca teljes 

 2023. 01.11, 01.12, 01.13. és 2023.01.16, 01.17-én 

 8-16 óráig 

Valamint 

 

 Ivánc Kossuth utca páros: 72, páratlan: 47-105. 

 2023.01.16-án 

 8-16 óráig 
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26.  SZÁM        KARÁCSONY HAVA, TÉLELŐ, ÁLOM HAVA   2022. DECEMBER 

 

 

 

 

 

 

  

 

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN  

ÁLDOTT,  SZERETETTELJES  

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS  

REMÉNYTELJES, BÉKÉS,  

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 

 

 

További képekért és információkért látogasson el Ivánc község honlapjára és facebook oldalára! 

Továbbra is várjuk kedves olvasóink hozzászólásait, írásait, javaslatait!  

Keressenek bennünket személyesen vagy e-mail-ben: 

Gyarmati Tibor: polgarmester@ivanc.hu, tel.: +36/30/797 817 

Horváth Bernadett: programszervezes@ivanc.hu, tel.: +36/30/122 9040 

Kiadja: Ivánc Község Önkormányzata  

A kiadásért felelős: Gyarmati Tibor  

Szerkesztő: Horváth Bernadett  

„Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

S gondoljatok rá holnap és minden áldott 

Napján e múló életnek ,s legyen 

A betlehemi énekből öröm, 

A karácsonyi álomból valóság, 

És békessége már az embereknek!”  

   (Juhász Gyula) 


