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Pilinszky János: Tél és tavasz közt 

 

Hogy tél volt: az első tavaszias napsütésben derül csak ki igazán. A szokatlanul éles ragyogásban 

mintha tussal húzták volna ki a téli utcák rajzát, mindent szürkének, fáradtnak és gyűröttnek 

látunk. Vállunkon mázsás a télikabát; a kirakatok üvegét mintha sűrű por lepné; az utcák sáro-

sak; arcunk színe valószínűtlenül sápadt és fehér. Vitaminhiány, mondjuk, klorofillhiány. S 

mindezt a tavasz előhírének ragyogásában tapasztaljuk meg először. 

A természet újjáéledése a tél legszembetűnőbb külszíne, a természet halandóságának legszem-

betűnőbb burkán át közeledik felénk. Az ég-

bolt vadonatúj kékjét kopár ágak rácsai fogad-

ják. 

S ugyanezt a képet mutatja a liturgikus év meg-

felelő időszaka, ha hasonlíthatatlanul mélyebb 

tartalmak színe alatt is. A nagyböjt komor gyá-

szát a keresztény reménység emelkedő hullá-

mai feszítik. 

Valamikor a tanítványokat is a feltámadás örö-

me a halál legszembetűnőbb jegyei közt érte. A 

sírbatétel, a keresztlevétel kopár tényei után. 

A halál mozdulatlansága után, mi őket is meg-

bénította, halott Mesterükhöz hasonlítva őket. 

Nem lázadoztak, még csak nem is panaszkod-

tak. Egyszerűen tovább szerettek. Tovább sze-

rették a halottat, kit életében talán nem min-

dig tudtak követni. 

 

S itt – a szeretet e „sötétjében” – veszik hírül, hogy akit szeretnek: föltámadott. Szakasztott úgy, 

ahogy azóta is egyedül itt, a szeretet csendjében, „sötétjében” tapasztalhatja meg ki-ki közülünk 

a föltámadás fokozhatatlan intimitását, mivel ez a feltámadás véghetetlenül csendes, s akár a ta-

nítványokra az első húsvét hajnalán, azóta is szinte észrevétlenül köszönt ránk. 

Csendesen, mivel isteni, és észrevétlenül, mivel mindennél hatalmasabb. 
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VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK 

Helyi Választási Iroda 

 

Vezetője:    Radicsné  dr. Soo s Á gnés 

Munkatársa:   Né méth Zsuzsanna 

Elérhetőségek:  Iva nci Ko zo s Ö nkorma nyzati Hivatal 

 Cím:   9931. Iva nc, Kossuth Lajos utca 119. 

 Telefon:    06 94 542 027     

     06 30 628 6126 

 

 

  

Mint ko ztudott léhéto sé g nyí lt a focipa lya dé lkéléti sarka na l  
nagyobb ménnyisé gu  a g, gally léraka sa ra.  
 
Áz o sszéhordott a gakat va llalkozo  gé pi éro vél  
a prilis 10. é s 15. ko zo tt lédara lja.  
 

  Áz ézt ko véto  ido szakban ké rju k,  
 NE vigyénék a hélyszínré több ágat, gallyat!  
 

Á tavaszi va ga sok béjézo dték, í gy ma r ném kélétkézhét to bb nyésédé k az ingatlanokna l. 
Ha mé gis, akkor ké rju k, végyé k fél a kapcsolatot Pungor La szlo val, aki saja t a gaprí to ja val féldolgozza az 
a gakat. Laci a 06 20 321 6280 téléfonsza mon é rhéto  él é s szí vésén ha zhoz mégy, ha hí vja k.  
 
Ko szo nju k a ségí tsé gét! 
 
Á nyí lt té ri é gété s szaba lyait az o nkorma nyzat mindén ho nap élso  csu to rto ki napja n hata rozta még. 
Dé jélénlég is é rvé nybén van a réndkí vu li sza razsa g miatt az orsza gos tu zgyu jta si tilalom. 
Tova bbi hitélés é s folyamatos informa cio  az ala bbi honlapon é rhéto  él:  
      

     https://portal.nebih.gov.hu/tuzgyujtasi-tilalom 
 
   Kérjük a tűzgyújtási rendelkezések mindenki általi tiszteletben tartását! 

TÁJÉKOZTATÁS   

ÁGDARÁLÁS, NYÍLT TÉRI ÉGETÉS 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Ftuzgyujtasi-tilalom%3Ffbclid%3DIwAR0FsNb3x5FRJ2fyq2z37w64GBGIkvoZqJztMWAtB-OUwvdSWMV6c9sJ03E&h=AT0IV7zP9k4f_58RFlxYPyx6QubTA4eMLDyAqVRKLA1KhIM9UAquJqA4kIVm812MlJ9Wq748uHfDUgse7uahNr6jDs7dpMJeT
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LOMTALANÍTÁS, IVÁNC, 2022. ÁPRILIS 6. 

Ivánc  Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy  Ivánc község  

közigazgatási területén lomtalanítást szervez. 

 

LOMTALANÍTÁS SORÁN a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit 

meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladékok (EWC 20 03 07) kerülnek átvételre. 

 

SZÁLLÍTHATÓ  HULLADÉKOK: 

 

Bútor, berendezési tárgy, eszköz (ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas) 

hordók műanyag vagy fa 

kerti garnitúra 

szőnyeg 

nagyobb játék 

ruhanemű, textil  (kisebb darabok bezsákolva) 

 

NEM  SZÁLLÍTHATÓ  HULLADÉKOK: 

 

zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék) 

szelektív  hulladék  (sárgazsákban gyűjthető hulladékok) 

állati tetem 

trágya 

autóbontásból származó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.) 

építési törmelék és bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ajtó, ablak, üveg, falbur-

kolat, padló, szigetelőanyag stb.) 

lapátos, zsákos hulladék (inert,  kommunális) 

személy-, teher-, traktor gumiabroncs 

veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer,  maradék festék, 

festékes göngyöleg,  akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer,  fáradt olaj, olaj, stb.) 

elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép, elektronikai  berendezések bontá-

sából származó hulladékok) 

fém hulladék (hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek, stb.) 

kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túl méretes hulladék, 

befőttesüveg, üvegpalack, hőálló üveg, egyéb üveghulladék. 

 
Figyelem!  

A bezsákolt háztartási hulladék nem minősül lomhulladéknak! 

 
Fontos információ, hogy a lomokat központilag kijelölt  

gyűjtőpontra kell eljuttatni mindenkinek, azaz  
nem az ingatlanok elől lesznek elszállítva. 
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A hulladékok elhelyezésére - 

2022. április 1. (péntek) reggel 7.00 órától- 
2022. április 6. (szerda) reggel 6.00 óráig 

a Művelődési ház (Petőfi Sándor utca 1.) hátsó bejárata melletti kerítés vonalában,  
a helyszínen ellenőrzött keretek közt biztosítunk lehetőséget. 

 

A lomok elszállítását az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Non-

profit Kft. (székhely: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) 

 2022. április 6. napján 6.00 órától végzi. 
 

 A lomtalanításnak ezen rendszere a költséghatékonyság és a hulladékmennyiségek csök-

kentésének elve mentén lett kialakítva. 

A lakóingatlanok elé kihelyezett lomok elszállításáért az Önkormányzatnak komoly összegű 

fizetési kötelezettsége áll fenn. A költség a hulladékok összsúlyából és a szállítás díjából 

adódik. 

Ezért lett kijelölve egy gyűjtőpont, ahova a lomok elszállítását kértük a lakosoktól. Az ilyen módon 

összegyűjtött lomok szolgáltató általi elszállítása díjmentes. 

Azok számára, akiknek a hulladékok elszállítása gondot okoz (idősek, gépjárművel nem ren-

delkezők, mozgáskorlátozottak) az önkormányzat segítséget nyújt a gyűjtőhelyre történő szállítás-

ban, amennyiben a lomtalanítást megelőző napokon - április 1-én és 4-én egész nap; április 5-én 

legkésőbb déli 12 óráig - jelzik igényüket az Önkormányzat felé és a házuk elé kiteszik a hulladékot. 

 

Igénybejelentés: 
Balek Tamás                               +36 30 29 59 776 

Önkormányzati Hivatal:   06 94 542 027 vagy 06 94 442 417 

 
 A lomtalanítás keretében az alábbi, közelben levő hulladékudvarokban  

a NEM ELSZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK LEADÁSÁRA INGYENESEN van lehetőség: 

Körmendi Hulladékudvarban  (a régi rádóci út mellett, a Zala-Müllex Kft. Harasztifalui telephe-

lyével szemközt) hétfőn és csütörtökön, illetve minden hónap második szombatján 8:00 – 15:30 kö-

zött. 

 

Pankaszi Hulladékudvarban is közel 20 féle hulladékfajtát lehet díjmentesen bevinni érvényes 

lakcímkártyával rendelkezők számára. Pankasz, Kossuth Lajos utca vége (94/200-564) 

szerda: 8 -15.30-ig 

minden hó 4. szombat: 8 -12.00-ig 

 

További info:   https://stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/ 

 

Aki nem tudja megoldani nagy darabos elektronikai hulladék leadását — a fenti telefonszá-

mokon jelezve — az önkormányzat gyűjtőfuvart szervez a hulladékudvarba. 

 

Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak tartva, 

hogy ezek a hulladékok ne erdőbe, árokpartra, 

hanem a megfelelő ártalmatlanítási helyre kerüljenek! 

 

https://stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/
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Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton Ivánc 

Község Önkormányzata 21. 058. 461 forintot kapott a Belügyminisztérium támogatásával. Ez a fej-

lesztések 95%-át biztosította, melyhez több mint egy millió forint önerőt tett hozzá az önkormányzat. 

Az elvégzett tevékenységek keretében az Önkormányzati Hivatal tetőszerkezetének felújítása, bá-

dogos munkák, közlekedő járdák és csapadékelvezető rendszer kiépítése valósult meg. 

2022. január 21-én a hivatalos átadás is megtörtént V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő által. 

Az épületet falunk szülötte, Gróf Sigray Antal, egykori országgyűlési képviselő, kormánybiztos épít-

tette a közszolgálat biztosítására. 2020-ban a Vas Megyei Értéktárba is felvételre került, mint a Sig-

ray épített örökség része. 

A korábbi felújítások 2019-ben az energetikai fejlesztésre irányultak TOP pályázat keretében 32 mil-

lió forintos támogatásból. Ezt kiegészítve a tavalyi munkálatokkal a hivatal teljes épülete megújult 

külsővel és belsővel ad otthont a hivatali ügyek intézéséhez, nemcsak az Ivánciaknak, de a további 

6 település lakóinak is, akik az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalt felkeresik. 

Feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása — ÁTADÁS 
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Adománygyűjtés az ukrán menekültek részére 

Az Ukrajnában zajló háborús helyzet miatt nagyon sok Kárpátaljai testvérünk menekült Magyarországra. Ellátásuk na-

gyon kemény kihívások elé állítja a magyar társadalmat. Számos kezdeményezés indult az érkező családok támogatásá-

ra, adományok gyűjtésére. 

Ivánc Község Önkormányzata is csatlakozott a humanitárius segítségnyújtáshoz. A hivatalban szépen gyűltek is az ado-

mányok, melyeket március elején elszállítottunk a körmendi gyűjtőközpontba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büszkén elmondhatjuk, hogy ilyen mértékű összefogás nem volt még Iváncon. 

Köszönjük az eddigi adományokat, minden önzetlen segítséget,  

amit az Ivánciak az elmúlt hetekben, napokban felajánlottak! 

 

A további háborús események miatt a segítségre szoruló emberek száma folyamatosan emelkedik, így további adomá-

nyokat remélünk a község lakóitól. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiemelt gyűjtőpontként működik itt Iváncon is. Az intézmény portáján (Ivánc, 

Kossuth Lajos utca 1.) lehet leadni a következő felajánlott tartós élelmiszereket - természetesen, amennyiben lehe-

tőségük van:  

       Tartós tej (UHT) 

       Májkrém (kenhető) konzerv 

       Csomagolt száraz szalámi 

       Müzli szelet 

       Instant kávé 

       Mini üdítő 0,2 dl 

 

      Köszönet az adományozóknak! 
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Idén március 1-ére esett Húshagyó kedd, ezzel véget ért a farsangi mulatságok időszaka. Másnap hamvazószerdán 

megkezdődött a 40 napos böjt, melynek során Jézus feltámadására, húsvétra készülnek a keresztények. Hamvazószer-

dán és a következő vasárnapi misén a hívek homlokára keresztet rajzolt Kiss György plébános: „Emlékezzél, ember, 

hogy por vagy és porrá leszel…” A hamu jelképezi a bűnbánatot és magát az elmúlást. Sajátosan a nagyböjthöz kötődő 

szertartás a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek jelképesen végig kísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton. 

Ezt Iváncon is megtették a hívek: a szentmisék kezdete előtt a templom falán található Krisztus útját a kereszttel bemu-

tató festmények előtt imádkozva. 

Április 9-én /szombaton/ délelőtt lesz a húsvéti gyóntatás.  

Április 10-én, Virágvasárnap kezdődik el a nagyhét, amely Jézus kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, 

húsvétra vezet el minket. A nagyhét a tavasz újjászületésére koncentrál, a természet megújulása a test és a lélek meg-

újulását is hozza. Az Oltáriszentség és az egyházi rend (papság) megalapítását ünnepeljük Nagycsütörtökön. A nagycsü-

törtök esti szentmise elején, a dicsőítést követően elnémul az orgona, a templomok csengői és harangjai is elhallgatnak 

a nagyszombati vigília szertartásáig: úgy tartják, ilyenkor Rómába mennek, hogy ott gyászolják Krisztust.  

Jézus az utolsó vacsorán, szeretetének végső jelét adva, megmosta tizenkét apostola lábát. Az utolsó vacsorán vett bú-

csút Jézus tanítványaitól, hiszen ezt követően fogták el. Az elfogatásra és Jézus ruháitól való megfosztására emlékeztet 

a nagycsütörtöki liturgia az oltárfosztással: minden díszt eltávolítanak az oltárról. A jézusi szenvedésre figyelmeztet az 

is, hogy nagycsütörtök estétől húsvétig a Katolikus Egyház nem mutat be szentmisét. Nagypéntek az egyházi év leg-

csendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. 

A Nagyszombat húsvét vigíliája, Krisztus sírban pihenésének emléknapja. Ekkor ér véget a böjti időszak, A nagyszombati 

örömünnep este a tűzszenteléssel kezdődik, a fehér ruhát öltött pap megáldja a tüzet, meggyújtják Krisztus feltámadá-

sát jelképező húsvéti gyertyát. A misén felhangzó Alleluját harangzúgás csengőszó és az orgona hangjai kísérik, majd 

felcsendül a Glória. Ezt követi a keresztvízszentelés, majd az éjszakai virrasztó mise, a vigília is a feltámadást ünnepeli. 

Noha a körmenet nem része a vigíliának, a mise végén a 11. század óta az esti órákban elindul a feltámadási körmenet. 

Templomunkban este 18:30-kor kezdődik el a szertartás, majd az-

után indul el a feltámadási körmenet. A körment után a húsvéti ele-

delek megáldása lesz. Húsvétvasárnap fél 12-kor kezdődik az ünnepi 

szentmise. 

„Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, 

hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, 

ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugo-

dott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halál-

ból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra ad-

tam.” (Mt 28,5-7) 

 

Áldott húsvéti ünnepeket! 

 

 Krisztus feltámadott!..... mert valóban feltámadott! 

 

Ivánci Római Katolikus Egyházközség rovata 
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A kormány március 3-i rendelkezésének megfelelően egyházmegyénk templomaiban március 7-étől nem kötelező a 

szájmaszk viselése. A szenteltvíz is visszahelyezhető eredeti helyére. Ugyanakkor felhívjuk a hívők figyelmét az egész-

ségügyi szabályok fokozott és folyamatos betartására. Önmagunk és mások egészségének védelme továbbra is legyen 

lelkiismereti kötelességünk! 

 

A Szombathelyi Egyházmegye mindenkit szeretettel hív Fekete Szabolcs Benedek atya püspökké szentelé-

sére a szombathelyi Székesegyházba. Az ünnepi szertartás 2022. április 18-án, húsvéthétfőn 15 órakor kez-

dődik. 

Április 03: Magyarország szavaz. Mi, keresztény magyarok pedig már választottunk: az értünk megfeszített és feltá-

madott Jézus Krisztust! A politikai pártok és rendszerek egyszer elmúlnak, de Jézus igazsága mindörökké megmarad! 

"Ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el". (Lk 21,33) 

 

"Döbbenetes az, ami a határainkon túl történik. Hatalmas tragédiák, amiket alig tudunk talán felmérni. Teljesen üres 

üzletek, rengeteg ember, aki az otthonát elveszítette, kétségbeesetten gondol a besorozott rokonra, testvérre, férjre, 

édesapára. A legfőbb kötelességünk ebben a helyzetben tenni és segíteni. Vagyis szállást adni, élelmet adni és legin-

kább gondoskodni azokról, akik hosszú távon nem tudnak majd az otthonukba, a hazájukba visszatérni..."  

/Székely János Szombathelyi megyéspüspök/ 

Ki ott villámlasz a kardok hegyén, 
Mint a nagyoktól sokszor hallom én, 
Az emberszívbe költözz már bele – 

Az Istennek csak ott lehet helye. 
Nőjjön virág a holtak sírjain, 
Az élőnek ne légyen élte kín, 

Áldva nézzen föl rád a földhatár – 
Uram, a háborút parancsold vissza már!" 

Móra Ferenc: Esti imádság 
A háborús gyermekszobában 

 
"Ki fényesebb vagy, mint a csillagok 
S oly nagy, amilyen kicsi én vagyok, 

Én nem tudom, mi az a háború, 
De látom, hogy mindenki szomorú. 

A katonák dolgát se értem én, 
Csak a könyűt édes szülőm szemén 

És reszketek, mint a fiókmadár – 
Uram, a háborút parancsold vissza már! 

 
Hogy miért bocsájtottad szabadon, 
Szent akaratod én nem kutatom – 

De ládd, azóta meghalt a derű, 
A kenyerünknek íze keserű, 

Még a kakas-szós hajnal is setét, 
Hallgatni félek este a mesét, 

Álmomba mindig ég a babavár – 
Uram, a háborút parancsold vissza már! 

 
Térdelve kérlek, szóm zokon ne vedd, 
Hisz hogy szállhassak pörbe én veled: 

De fű, de fa, de sok madárhalott, 
Jó isten, téged mivel bánthatott? 

S örömed abba néked lehet-e, 
Hogy árvával van a világ tele, 

Ki azt se tudja, hogy ő árva már? – 
Uram, a háborút parancsold vissza már! 

Fritz Attila 

Ivánci Egyházközség elnöke 
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HÁZIORVOSI RENDELŐ TÁJÉKOZTATÓJA 

 
Kedves Páciensek! 
 
Az ivánci körzetbe tartozó páciensek körében az új típusú koronavírus okozta megbetegedés ellen a negyedik 
körös oltások beadása zajlott az elmúlt hónapban.  
126 fő kapott oltást a körzetben, a szociális intézményben pedig 240 fő. 
  
Jelenleg a vastagbél-szűrés jelentőségére hívjuk fel pácienseink figyelmét. Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma Egészségügyért Felelős Államtitkársága térítésmentes vastagbélszűrésre szóló meghívólevelet küld az 50-
70 év közötti nők és férfiak számára.  
Aki kapott ilyen levelet, jelentkezzen minél hamarabb a háziorvosánál. Egy vastagbélszűrési csomagot fog 
kapni, mellyel otthonában elvégezheti a mintavételt a megadott módon. A mintákat postai úton kell elkülde-
ni. A vizsgálat eredményéről két hét múlva tájékozódhat a háziorvosi rendelőben. 
A vastagbéldaganat a második leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbetegedés, amely las-
san és hosszú ideig tünetek megjelenése nélkül fejlődik ki. A szűrővizsgálattal már ebben a korai szakaszban 
felfedezhető. Minél korábbi stádiumban fedezik fel az elváltozást, annál nagyobb a gyógyulás esélye! A be-
tegség korai felismerése és kezelése az életét mentheti meg! 
Iváncon a 2019-es évben a szűrővizsgálaton részt vett lakosok közül 8 főnél kezdődő daganatos elváltozás 
került időben felfedezésre. 
  
Végezetül ismételten kérjük kedves pácienseinket, hogy a rendelőbe való érkezést megelőzően szíveskedje-
nek időpontot kérni, telefonon bejelentkezni.  
 
Telefonos időpont egyeztetés: 06 30 317 7171 

  
Jó egészséget kívánunk mindenkinek!  

 
Az ivánci háziorvosi praxis dolgozói 

  
 Fogorvosi rendelő címe:     Csákánydoroszló, Vasút u. 33.  
 
    Időpont egyeztetés:      06-94-442-001 (rendelési idő alatt) 
 
 
 Fogorvos:        Dr. Megyeri Zoltán 
 
  Rendelési idő: 
          Hétfő:   12.45 - 18.15 óráig 
 
          Csütörtök:  07:00 - 12.30 óráig 
 

 
Hétvégén, munkaszüneti napokon: 

 
Szombathely, Markusovszky Lajos u. 8. 

8.00-14.00 óra között 

Telefon: +36 94 313 340 

FOGORVOSI RENDELŐ, CSÁKÁNYDOROSZLÓ 
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Á Magyar kultu ra napja élo ésté jé n Iva nc polga rméstéré ko zmu vélo dé si fo rumra hí vta o sszé a ké pvisélo -téstu lét 

tagjait, a civil égyésu léték é s ném béjégyzétt ko zo ssé gék ké pvisélo it, ahol léhéto sé gét kaptak a ko zmu vélo dé ssél 

é s a kultura lis programokkal kapcsolatos é szrévé téléik, javaslataik mégoszta sa ra. 

Á hélyi léhéto sé gék, saja tossa gok figyélémbévé télé vél a ko zsé g kultura lis hagyoma nyainak, é rté kéinék mégo rzé sé 

é s tova bbo ro kí té sé cé lja bo l kélt é létré a fo rum. Iva nc kultura lis é lété nék javí ta sa, ko zo ssé gi é lété nék félléndí té sé 

a kitu zo tt féladat a lakossa g ké pvisélo inék bévona sa val.  

Polga rméstér u r bésza molt a mu lt é vbén mégvalo sí tott réndézvé nyékro l, majd 

égyénké nt méghallgatta a jélénlé vo k vé lémé nyé t, javaslatait azokkal kapcsolat-

ban. Áz idéi é vi térvék ismértété sé uta n u jabb o tléték is félméru lték, é s sajnos 

az aggodalmak, problé ma k is. 

Á bészé lgété s ko zbén a ké pvisélo -téstu lét ko szo nété t féjézté ki Né méthné  Ör-

ba n Szilvia iva nci ko nyvta ros félé  a sok é vés ko nyvta ri féladatélla ta s méllétt 

vé gzétt kultura lis, ko zo ssé gforma lo  tévé kénysé gé é rt. 

Ivánc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

Némethné Orbán Szilvia részére PRO COMMUNITATE IVÁNC DÍJAT ADO-

MÁNYOZ hálás élismérésé jéléül annak, hogy Ivánc közösségi, kulturális 

é lété bén ko zél ké t é vtizédig méghata rozo  szérépét to lto tt bé, mint a ko zsé gi 

ko nyvta r vézéto jé. Ezén tévé kénysé gé vél hozza ja rult a hélyi idéntita s éro so dé -

sé héz, tévé kénysé gé a ltal généra cio knak biztosí totta a lélkiismérétés ko nyvta ri 

féladatélla ta st. 

Szilvia nagyon o ru lt az élisméré snék, a to lé mégszokott széré ny mo don hangoz-

tatta, hogy még sém é rdémli. Dé í gé rétét tétt, hogy ré sztvévo ké nt tova bbra is 

aktí v marad a télépu lé s ko zo ssé gi é lété bén, s ségí to ké nt is sza mí thatunk ra .  

Á ré sztvévo k gratula ltak Szilvia nak, miuta n a tvétté a dí jat. Ko tétlén bészé lgété ssél za rult a fo rum. 

PRO COMMUNITATE DÍJAT KAPOTT: NÉMETHNÉ ORBÁN SZILVIA 

KULTÚR-TOTÓ 2022. 

Á Magyar Kultu ra Napja alkalma bo l idé n é v éléjé n is méghirdéttu k Kultu r-Toto  ja té kunkat. Ú jabb, néhézébb ké r-

dé sékkél a llí tottuk o sszé a 13+1-és ké rdé ssort. Ezu ttal Iva nc to rté nélmé vél kapcsolatban kutakodhattak a féjto -

ro k kédvélo i. Viszont az intérnét ném ségí tétt mindén ésétbén. Hélybén égy-égy hélyszí n mégkérésé sé vél, vagy 

égy-égy é lo  szémé ly mégké rdézé sé vél tala lhatta k még a ké rdé sékré a jo  va laszokat a kitarto  mégféjto k. Dé né -

ha ny ésétbén az Iva nci Télépu lé si E rté kta r fu zétéibén is méglélhétté k a mégolda st. Hogy né szégju k a béku ldo k 

kédvé t, ézé rt mé g égy-égy javí ta si léhéto sé gét is biztosí tottunk a hélyés va laszok féldérí té sé é rdéké bén, mélynék 

a hélyi idéntita studat mégéro sí té sé is cé lja volt égybén. To bb é rdékés informa cio t is mégtudhattak a falu to rté nél-

mé ro l, akik ido t sza ntak a toto  kito lté sé ré. Ko szo nju k a visszajélzé sékét is! 

 

Á hélyés mégféjté st béku ldo k ko zo tt V. Né méth Zsolt orsza ggyu lé si ké pvisélo  sorsolta ki ha rom aja ndé kcsoma-

gunkat. Nyertesek: Czé dér Zsanétt, Dr. Né méth Sa ndorné , Czé dér Gyo rgy (Á féladva ny kapcsa n ném tiltottuk még 

égy ha ztarta sbo l to bb csala dtag ré szvé télé t.) 

Gratula lunk nyértéséinknék! Áz aja ndé kot a sorsola st ko véto én mindannyian mégkapta k. 

 

Ko szo nju k mindén Mégféjto nék a ja té kban valo  ré szvé télt! 
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Áz iva nci mu vélo dé si ha zban szérvéztu k 2022. ma rcius 15-é n az 1848-49-és forradalom é s szabadsa gharc 174. 

é vfordulo ja alkalma bo l az u nnépi réndézvé nyt. Á hélyi fiatalok é s az Iva nci Né pdalko r széréplé sé uta n a Dé ryné  

Program kérété bén koma romi élo ado k tétté k téljéssé  a mu sort. 

Ma rcius 15-é n, 15.00 o ra ra gyu lték o sszé az iva nciak a ko zo ssé g szí ntéré bé a némzéti u nnép alkalma bo l. Á Him-

nusz ko zo s élé néklé sé uta n Gyarmati Tibor polga rméstér ko szo nto tté a szé p sza mban mégjélént u nnéplo  ko zo n-

sé gét. 

Bészé dé t a Himnusz soraival indí totta. Á magyar í ro k, ko lto k lé lékémélo  soraikkal a hazaszérététét, a magyar tu-

datot, a némzéti idéntita st ko zvétí tik. „Kis némzét vagyunk, dé sza mos vila graszo lo  dologra bu szké k léhétu nk, 

amélyék csak igaz magyar szí vvél jo hétték lé tré.” Nagyon fontos, hogy gyérmékéink é s fiataljaink ismérjé k é s 

bu szké n vallja k magyarsa gukat. 

Ku lo n ko szo nto tté a ré sztvévo  fiatalokat is, mégko szo nté a széréplo knék a félké szu lé st. Á gyérékék kapcsa n kité rt 

a ko zélédo  né pszavaza s fontossa ga ra, mély a magyar ta rsadalom jo vo jé t is é rinti égybén. Á jélénlég a magyar ta r-

sadalomnak a rto  té nyézo kré, ésémé nyékré hí vta fél a figyélmét. Á pandé mia n a t, a gazdasa gra néhézédo  migra ci-

o s nyoma s, é s most a szomszé dos orsza gban du lo  ha boru  is ka rté konyan é rinti a némzétu nkét. Á Ka rpa talja ro l 

ménéku lo k ré szé ré Iva nc Ko zsé g Ö nkorma nyzata is szérvézétt adoma nygyu jté st, mélyét Iva ncon éddig mé g ném 

tapasztalt ségí tsé gnyu jta s o vézétt. Magyarorsza g Euro pa ban béto lto tt szérépé t jéllémézté, kicsinysé gé méllétt 

mé gis ku lo nlégés ké péssé gékkél réndélkézik. Pio  atya Magyarorsza gro l szo lo  pro fé cia ja ban í gy jéllémézté haza n-

kat: “Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár 

még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldog-

ság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony 

helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra.” 

Mindszénty Jo zséf Magyarorsza g utolso  hércégprí ma sa gondolata t is idé zté, akinék mondata tala n Magyarorsza g, 

Euro pa, dé aka r a vila g mégménté sé t jélénthétné : „Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól.” Árra 

ké rté a jélénlé vo két, fogadja k még é gondolatokat. 

Istén o vja még Magyarorsza got atto l a ha boru to l, ami itt a szomszé dban vészé lyforra ské nt lésélkédik ra nk! - za rta 

rémé nyékkél téli bészé dé t, mély uta n élkézdo do tt a kultura lis mu sor. 

Áz Iva nci fiatalok vérsés-pro zai élo ada sa t zénéi bété ték é s a ha tté rbén kivétí tétt diaké pék égé szí tétté k ki.  

 

 

 

 

 

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 174. ÉVFORDULÓJA 
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Áz also s koroszta lyto l a ma r dolgozo  ifju sa gig to bb koroszta ly is ké pviséltétté maga t. Á Némzéti dal réfré njé t ko -

zo sén szavalta k, majd jélké pés koszoru t fontak piros é s féhé r (papí r)ro zsa ikbo l a szabadsa gharc ho séinék émlé -

ké ré. Á Magyar vagyok cí mu  dallal za rult a fiatalok mu sora, mélynék szo lo  ré szé t Gyarmati Ádé l é nékélté. Mégha-

to  élo ada sukat a ko zo nsé g vastapssal jutalmazta. 

Áz Iva nci Né pdalko r az 1848–49-és forradalom é s szabadsa gharc vézéto  égyé nisé gé ro l, Kossuth Lajosro l szo lo  

katonai vonatkoza su  vérbunkos dalokat é nékélt. Vass Jo zséf a Bésoroztak éngém cí mu  dalt szo lo ban adta élo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á hélyi amato r féllé po k uta n a Dé ryné  Program hozza ja rula sa val a Thé Árt. No ta rsulat Tétémréhí va s cí mu  élo -

ada sa ko vétkézétt. Á koma romi zéné szék To th Tibor szí né sz vézété sé vél zéné s o sszéa llí ta st adtak élo  Árany Ja nos 

ballada ibo l é s az Ö sziké k lí ra ja bo l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áz élo ada s ko zbén félidé zétt ko ltémé nyék élgondolkodtatta k a né zo két. Á ballada k tragikus hangvitélé jobban 

a té rézhéto  a mégzéné sí tétt élo ada snak ko szo nhéto én. Mondanivalo juk sok ésétbén ma is aktua lis. Volt olyan né -

zo , aki mégfogadta az élo ada s uta n, hogy u jra élo vészi Árany Ja nos ballada s-ko tété t, hogy a mé ly é rzé sékét u jra 

félidé zhéssé. 

Áz o nkorma nyzat mélég téa val é s némzéti szí nu  linzérrél la tta véndé gu l a ré sztvévo két, hogy még tudja k osztani 

égyma ssal a mu sorro l alkotott vé lémé nyu két. Á gyérékék sok dicsé rétbén ré szésu lték. Á koma romi ta rsulat tagjai 

is csatlakoztak pa r pérc éréjé ig a bészé lgéto kho z. 
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ASZAKKÖR — Gyöngyfűzés  

A SZAKKÖR a Nemzeti Művelődési Intézet tudásmegosztó online felülete. Célja, hogy a hagyományos szakköri 

tevékenységek egyes fázisaiba az internet segítségével avassa be a látogatókat, ezáltal összegyűjtse, rendsze-

rezze és népszerűsítse a különböző közösségi tevékenységi formákat.  

Iváncon a gyöngyfűzés szakkör keretében készítenek a résztvevők különböző ékszereket: nyakláncot, fülbeva-

lót, karkötőt az 5 fő részére küldött alapanyagokból. Március 15-ére kokárda is készült. A legutóbbi foglalko-

záson gyöngygombot fűztek, ami az eddigi mozzanatok után új kihívás elé állította a csoportot. A továbbiak-

ban Peyote gyűrű és gyöngybogyó készítésére is lehetőség lesz.  Április végén kiállítás keretében bárki meg-

tekintheti az elkészült munkákat. 

Az aszakkor.hu weboldal bemutató videókon keresztül díjmentesen biztosít lehetőséget a szakköri tevékenységek ki-

próbálására. A gyöngyfűzés, a hímzés, a csipkeverés és a mézeskalács-készítés fortélyain kívül  a vesszőfonás, a neme-

zelés, valamint a gasztro szakkör folyamataiba is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A folyamatos fejlesztéseknek 

és bővítésnek köszönhetően újabb szakkörök is várhatók a közeljövőben. 
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Ivánci Népdalkör 

Népdalkörünk februárban, az idei évi első összejövetelen, a közeljövő 

feladatait átbeszélve, megkezdte a próbákat. Előkészültünk a március 15-i 

nemzeti ünnepre, melyre verbunkos dalokat választottunk. Közben meghívást 

kaptunk Bajánsenyére egy hagyományőrző - tökmagköpesztő - rendezvényen 

való szereplésre. Folytak annak megfelelően a próbák, és örömünkre Törőné 

Zsuzsi citerával vállalta kíséretünket, melynek nagyon örültünk, és ter-

mészetesen a közönségünk tetszését is elnyerte.  

 Külön örültek Vas Józsi nótacsokor szólójának is.  

 

 Reméljük, az elkövetkező időben nem lesz a pró-

báinknak akadálya,  és szívesen teszünk eleget ren-

dezvényeken való szerepléseknek. 

 

    A csapat kicsi - de lelkes! 

Németh Zsuzsanna 

szóvívő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  Fo-

tók: Kemencei 

Ilona 
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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 

 


