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Vargha Gyula: Aratás felé 

 

Legszebb a táj így aratás felé, 

Hőség, aszály ha el nem perzselé; 

Az élet teljét csillogtatja már 

Teljes pompában a királyi nyár. 

 

Sötét sátrat feszítenek a fák, 

Megbúnak ottan a fehér tanyák; 

Lombok közé őszt sejtető jegyül 

Egy sárguló levélke sem vegyül. 

 

De a zöld színben mennyi változat, 

Ezüst zászlóját bontja itt a zab; 

Tengeri-táblán a sűrű sorok 

Haragos zöld hulláma háborog. 

 

 

 

A széna már boglyákban, de a rét 

Zsendíti újra gyenge friss füvét, 

Minden fűszálon harmatcsepp remeg, 

Zománcba játszó drága gyöngyszemek. 

 

Napfényben úszva tündököl a táj, 

Olyan, mint egy gazdag, kevély király. 

Diszül reá az érő gabonák 

Már föltevék az arany koronát. 
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TAVASZKÖSZÖNTŐ RENDEZVÉNY IVÁNCON  

 
A tavasz színei  

 
A tavasz szí nei cí mmel tavaszkö szö ntö  kultura lis rendezve nyt szerveztu nk Iva ncön 2022. a prilis 23-a n a 
re gi isköla e pu lete ben. A kia llí ta ssal egybekö tö tt prögram a terme szetve delem jegye ben zajlött.  
 
A rendezve ny re sztvevö it Csider Sa ndör kö ltö -tana r Förra s 
cí mu  kö lteme nye vel kö szö ntö tte k helyi dia kla nyök: Sipös 
Re ka, Cze der Zsanett e s Kiss Vira g. 
Gyarmati Tibör, Iva nc kö zse g pölga rmestere is kö szö ntö tte a 
vende geket, kiemelten a Nemzeti Mu velö de si Inte zet Vas 
Megyei Igazgatö sa ga nak vezetö je t, É les Krisztina megyei 
igazgatö t, Hegyha tszentma rtön pölga rmestere t, Pa l La szlö t 
e s az elö adö kat.  

É les Krisztina igazgatö  a Nemzeti 
Mu velö de si Inte zet a ltal indí tött szakkö rö kö n elke szu lt ta rgyak kia llí ta sa t 
nyitötta meg. Élmöndta, högy Vas megye ben 124 telepu le sen indult szakkö ri 
teve kenyse g. Mint a Vas Megyei É rte kta r Bizöttsa g tagja, a helyi e rte kek meg-
becsu le se re is felhí vta a figyelmet. „Milyen csöda latös dölög, högy a helyszí -
nen ezekbö l is la thatö  ne ha ny darab” - fejezte ki elismere se t -„hiszen a hagyö-
ma nyökat, e rte keket e ltetni kell.” Mint ahögy a szakkö rö n is egyu tt munka l-
ködik az idö s e s a fiatal, kö zben besze lgetnek, tanulnak egyma stö l e s gyö nyö -
ru  ke zmu ves dölgökat alkötnak egyu tt - kö zö sse gben.  
 

Iva ncön gyö ngyfu ze s szakkö r szervezö dö tt az NMI ta mögata sa val. A kapött gyö ngyö kbö l nyakla ncöt, 
karkö tö t, fu lbevalö t, gömböt e s köka rda t is fu ztek az u gyes kezu  tagök. 
Az elke szu lt e kszereket izgatöttan helyezte k el egy haszna latön kí vu li akva riumban a kia llí ta sra. A ke t 
hetes kia llí ta si idö szak leja rta uta n mindenki hazavihette az a ltala ke szí tett terme keket. Azö ta bu szke n 
viselhetik az egyedi darabökat. A visszajelze sek szerint sörban zsebelik be a dicse reteket a la tva nyös 
gyö ngye kszerekkel. 
Hegyha tszentma rtönban me zeskala cs szakkö rö n vehettek re szt az e rdeklö dö k. Ott a ku lö nbö zö  alkal-
mak me zeskala csait ke szí tette k el: kara csönytö l ege szen hu sve tig, a körabeli va sa rök me zesba b-figura in 
a t az Anya k napi tu krö s szí vekig. Terme szetesen tö bbfe le dí szí te si tech-
nika val is megismerkedtek - cukörma zzal í rö ka zva, felu letkezele ssel be-
szí nezve, illetve hu zött technika val vagy egyszeru en magökkal dí szí tve. 
 
Fö lnagy Csaba gita rös e nekmöndö  ismert ne pzenei feldölgöza ssal, saja t 
szerzeme nyekkel e s ö rse giesí tett dalszö vegekkel szö raköztatta a kö zö n-
se get. Az Érdö  kö zepe ben ja rök cí mu  ne pdal feldölgöza sa, mely a Repub-
lic egyu ttesnek kö szö nhetö en sla ger lett, - me lta n kapcsölö dött az ese-
me ny te ma ja höz e s remek hangulatöt teremtett a fölytata shöz. 
 

 
Az O rse gi Nemzeti Park Igazgatö sa g terme szetve delmi ö re, Szekeres Zsö fia Iva nc ter-
me szeti e rte keirö l tartött e rdekes elö ada st, melybö l megtudhatta k a jelenle vö k pe lda -
ul azt is, högy a tavaszi csigagömba csak ezen a teru leten tala lhatö  meg, valamint az 
örsza g legnagyöbb bu kkfa ja is Iva ncön a gasködik. A madarakrö l, a Ra ba rö l e s töva bbi 
nö ve nyekrö l is e rdekes införma ciö kat hallöttak a jelenle vö k. Kideru lt, högy e vrö l e vre 
ma s-ma s gö lya t la thatunk a fe szkekben, ba r szinte mindenki azt göndölja, högy 
ugyanaz a gö lya-pa r te r vissza egy-egy fe szekre. 
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GASZTRO VIDEÓSOROZAT 

Az Iva nci Ne pdalkö r vasi e s kisalfö ldi 
ne pdalökbö l ö sszea llí tött csökra citera-
kí se rettel hangzött el.  
 
É rdekes szí nföltja völt a rendezve nynek 
a kisa llatök bemutatö ja, melyen hulla -
mös e s nimfa papaga jök, tö rpenyu l e s 
hö rcsö g megtekinte se re völt lehetö se g. 
A kisa llatök tö bbse ge helyi lakösöktö l sza rmazik, akik szí vesen fögadta k el a felke re st, högy bemutassa k 
ha zi kedvencu ket pa r ö ra ereje ig. De Csa ka nydöröszlö bö l is e rkeztek papaga jök a kia llí ta sra. 
 

A kö tö tt prögramelemek uta n mindenki tala lt la tnivalö t, 
mikö zben vende gla ta sra is sör keru lt. A zsí rös kenye ren 
ezu ttal a Nemzeti Mu velö de si Inte zet lögöja dí szelgett 
piröspaprika val szí nezve a ma r hagyöma nyösnak sza mí -
tö  Iva nc feliratös kenyerek mellett.  
 
Kö tetlen besze lgete sek alakultak. A gyö ngyfu zö  szakkö r 
tagjai bemutatö t tartöttak egy-egy e kszer elke szí te se nek 
menete rö l. Ki is lehetett prö ba lni, milyen lehet a pici 
gyö ngyö k me g kisebb gyö ngylyukait megtala lni. Ézuta n 
me g inka bb ja rt az elismere s az alkötö knak. 

 
 
Az Iva nc cí mere t a bra zölö  kirakö  a gyerekeket kö -
tö tte le inka bb.  
 
Iva nc Kö zse g O nkörma nyzata a rendezve ny a ltal 
szerette völna megide zni a mindenki a ltal va gyött 
igazi tavaszi hangulatöt a terme szetben e s az embe-
ri szí vekben is egyara nt. 
 
 

A bö jti idö szakban felve telre keru lt gasztrö sörözatunk 2. me diaanyaga, mely-

ben Ne meth Zsuzsanna va llalta, högy a könyha ja ban bemutatja a dö dö lleke szí -

te s rejtelmeit a kamera k elö tt. 

A dö dö lle az O rse g jellegzetes paraszti e tele. O nmaga ban tejfö llel, vagy sala ta val, 

savanyu sa ggal is ta lalhatö , de az í nyencek pö rkö lttel fögyasztja k szí vesebben. 

Az elke szu lt videö  az ala bbi linken tekinthetö  meg: 
      
     https://www.yöutube.cöm/watch?v=2rkTVWaxdhc&t=83s 

 
Aki kedvet e rez, högy kamera nk elö tt bemutassa egy tradiciöna lis ö rse gi e tel elke szí te si mö dja t, e s nem ököz gön-

döt sza ma ra, ha a könyha ja ban förgatunk, akkör va rjuk jelentkeze se t a 06 30 122 9040-es telefönsza mön! 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkTVWaxdhc&t=83s
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KIHÍVÁS NAPJA 2022. 

31 évvel ezelőtt indult el a „Challenge Day”, vagy-
is a Kihívás napja elnevezésű program, melyhez 
Ivánc község korábban már többször is csatlako-
zott. 
Idén ismét meghirdette programját a Magyar Sza-
badidősport Szövetség, melynek célja  „örömet 
szerezni a sport, a mozgás segítségével minden 
résztvevőnek”. 
 
2022. május 25-én - hazánkkal együtt - közel 50 
országban zajlott e vetélkedés szerte a világban. 
A lakosság tagjai sportolva segíthették hozzá te-
lepülésüket a „Magyarország legsportosabb 
települése” cím elnyeréséhez. A lebonyolítás 
lényege, hogy ezen a napon mely településen 
teljesítenek több 15 perces sportolást 
(sportaktivitást), a település lélekszámához ké-
pest. 
Ivánc Község Önkormányzata idén újfent csatla-
kozott a felhíváshoz, azzal a szándékkal, hogy a 
település lakóit kimozdítsa a szürke hétköznapok-
ból, közösségbe invitálja és közös játékra motivál-
ja őket.   
 
Az Ivánci Községi Sportkör a 0.00 órától induló 
kihívást 11-es rúgó bajnoksággal nyitotta meg 
stílszerűen május 25-én 0 óra 00 perckor. 25 fő 
vett részt a lámpafényes eseményen. 
 
Délelőtt néhányan jelentkeztek egyéni sportaktivi-
tással támogatásképpen. Legtöbben a kerékpáro-
zást választották tevékenységként. Délután több-
féle sporteszköz biztosításával vártuk az ivánci-
akat a sportpályán. Tollaslabda-szettek, ping-
pong szettek, kosár- és focilabdák, röplabdák, 
célba-dobó játékok, faütők, hulla-hopp karikák, 
ugrókötelek, frizbik, kislabdák, kötélhúzási lehető-
ség, ügyességi akadálypálya várta a falu apraját-
nagyját a kihívás minél sikeresebb teljesítéséhez.  
A szociális intézményből is érkeztek résztvevők. 
Hamar elfoglalták magukat a sporteszközökkel, 
mindenki talált magának kedvencet. De a kötél-
hajtás és a kötélhúzás okozta a legvidámabb per-
ceket.  

Közben gyarapodott a létszám munkából és iskolából 
érkezőkkel. Kerékpáros csoport is alakult, akik út köz-
ben másokat is mozgásra hívtak. Egy kis időre benépe-
sült a sportpálya, de már láttuk a közeledő sötét felhő-
ket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csoportos foglalkozást is szerveztünk - amelyet min-
denki egy időben tud teljesíteni (zenés torna, aerobik), 
illetve csapatjátékokat is szerettünk volna tartani (4-5 
fős csapatok labdajátékokban való megmérettetése), 
de sajnos az időjárás ezeket a terveket meghiúsította. 
Az eső ellenére a fedett részen még folytatódtak a ping
-pong partik és a célba dobások. De új résztvevőkre 
már nem számíthattunk. A lovaglás és a zárásként ter-
vezett levezető falufutás is elmaradt a szakadó eső mi-
att. 
 
A jelenlévők aktivitásának köszönhetően elég sok 
sporttevékenységet tudtunk regisztrálni, mert szinte 
minden lehetőséget kipróbáltak 15 perces időintervallu-
mokban. Számunkra is hihetetlen, hogy ezzel a regiszt-
rált teljesítménnyel az országos megmérettetésben a 
Települések között, az I. kategóriában (700 főnél ki-
sebb lélekszámú) megszereztük a dobogós III. helye-
zést!!!! 

Ivánc országos 3. helyezett a 700 főnél kisebb lélekszámú települések között 
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GYEREKNAP ÉS NYÁRKÖSZÖNTŐ 

Szép nyárias időben, jó hangulatban telt május végén 

a Gyereknapi nyárköszöntő rendezvény az ivánci 

sportpályán. A kisebb gyerekeknek légvár, trambulin, 

játszószőnyeg biztosította a szórakozási lehetősége-

ket. Keresztes Lajos jóvoltából lovagolni is lehetett. 

Kiss-Pintér Viktóriával bőr karkötők készültek a Könyv-

tári Szolgáltató Rendszer támogatásával. A nagyob-

bak ügyességi és sportjátékokkal foglalták el magukat.  

De a szülők sem maradhattak ki a jóból. A kötélhúzás-

ban az apukák is örömmel részt vettek, míg az anyu-

kák közül néhányan inkább népi táncban álltak a kislá-

nyok mellé.  

Az Ivánci Polgárőr Egyesülettől édességet 

kapott a falu apraja. Az önkormányzatnak 

felajánlott adományból pedig zsákbamacs-

kát húzhattak, és egy-egy buborékfújó is 

jutott a jelenlévő gyerekeknek. Köszönjük a 

felajánlást az új ivánci lakosoknak: Szőcs 

Róbertnek és Babay Dianának.  

A helyben sütött lángos és a frissítő innivaló 

biztosította az energia-ellátást, hogy sötéte-

désig kitartson a jókedv és a kacagás. 

Köszönet a lángos sütésé-

ért: Tubolyné Balázs Nórá-

nak, Németh Zsuzsannának 

és Horváth Józsefnének. 

A helyszínen és az elpako-

lás során nyújtott segítő ke-

zek mindig örömmel töltik el 

szívünket, köszönjük a részt-

vevők ily szíves viszonzását!  

Köszönjük szépen minden Résztvevőnek, a szervezésben Segítőknek, hogy hozzájárultak ehhez a szép 
eredményhez! 
 
Külön köszönet a 
Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat - Ivánc 
Gondviselés Házá-
nak a támogató je-
lenlétért! Reméljük, 
kellemes élmények-
kel gazdagodtak az 
intézmény lakói! 

Fotó: 

https://www.facebook.com/MMSZ-Gondvisel%C3%A9s-H%C3%A1za-Iv%C3%A1nc-105172628782698 
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JÚNIUS 4.—TRIANONRA EMLÉKEZTÜNK 

2022. június 4-én, szombaton, 16 óra 32 perckor  

harangszóval és gyertyagyújtással emlékeztünk  

a TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM aláírására  

Magyarország szétszakadásának 102. évfordulóján.  

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT 

  

2022. július 27-én, 11.00 - 12.30  között 

   computeres látásvizsgálattal egybekötött 

 szemüvegrendelést tart Iváncon 

  a Zwik-ker Optika 

 

HELYSZÍN: Ivánc, Kossuth L. u. 80. 

 (a volt iskola épülete) 
 

AKCIÓ: Annyi százalék kedvezményt kap a szemüvegkeret árából, amennyi idős! 
A kész szemüvegeket a rendelés helyszínére visszaszállítják! 

Bejelentkezés: 06 70 389 2579, 06 70 389 1483  
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GYÉMÁNT– ÉS ARANYDIPLOMA KERÜLT ÁTADÁSRA 

2022. ju nius 15-e n tartötta a szöka sös tane vza rö  u nnepse ge t a Csaba Jö zsef A ltala nös Isköla Csa ka nydö-

röszlö ban. Ézu ttal azönban nemcsak a gyerekek kaptak jutalmat a jö  tanulma nyi eredme nyu ke rt, rend-

kí vu li elismere seket is adöma nyözött az inte zme ny igazgatö ja, Kozo  Jo zsef. Az iva nci e rintettek kö zu l 

László Gézáné nyugdíjas pedagógus a gyémántdiplömáját vehette át e jeles napön. Dr. Németh 

Sándorné pedig aranydiplömát kapött. 

Az arany dí szökleve l 50, a gye ma nt dí szökleve l 60 e vvel a megszerzett diplöma uta n adöma nyözhatö  a 

völt hallgatö k re sze re, akik kö zmegbecsu le sre me ltö ak, szakmai munka juk e s e letu tjuk is pe ldamutatö . 

Iva nc Kö zse g O nkörma nyzata jutalömban re szesí tette a kitu ntetett pedagö gusökat, melyet Iva nc pölga r-

mestere, Gyarmati Tibor adött a t egy-egy csökör vira g kí se rete ben a tane vza rö  u nnepe lyen. 

Szí vbö l gratula lunk a kitu ntete sekhez! Jö  ege szse get e s töva bbi böldög nyugdí jas e veket kí va nunk az 

elismere sekhez! 

FOGORVOSI RENDELŐ, CSÁKÁNYDOROSZLÓ 

  
 Fogorvosi rendelő címe:     Csákánydoroszló, Vasút u. 33.  
    Időpont egyeztetés:      06-94-442-001 (rendelési idő alatt) 
 Fogorvos:        Dr. Megyeri Zoltán 
 
  Rendelési idő: 
          Hétfő:   13:30—19:30 óráig 
         
          Kedd:   07:30—13.00, 13:30—19:00 
 
          Csütörtök:  07:30 - 13:00 óráig 
 

 
Hétvégén, munkaszüneti napokon: 

Szombathely, Markusovszky Lajos u. 8. 

8.00-14.00 óra között 

Telefon: +36 94 313 340 
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IVÁNCI GRÓF SIGRAY KLÁRA ÓVODA 

O vödai e letu nket tavasszal is sza mös prögram szí nesí ti. 

Az elsö  e s egyben az egyik legszebb tavaszi u nnepu nk az anya knapja. 

Verssel,dalökkal e s aja nde kkal ke szu ltu nk. Az erre kijelö lt helyen minden kisgyerek ku lö n kö szö ntö tte 

e desanyja t. 

Ma jusban egy ege sznapös kira ndula sön völtunk. Élla tögattunk a Zalaegerszegi a llatparkba,majd a nem-

re gen nyí lt kalandpark ja tszö tere t vette k birtökba. A MC’Dönalds györse tteremben ebe deltu nk a gyere-

kek nagy ö rö me re. Ézuta n Keszthely völt az utice l,ahöl egy ö ra s se tahajö za sön vettu nk re szt,majd min-

den ba törsa gunkat ö sszeszedve az ö ria skere krö l csöda ltuk meg a Balatönt. Rengeteg e lme ny-

nyel ,kellemesen elfa radva e rtu nk haza. 

Ézu tön is kö szö nju k a Csaba Jö zsef A ltala nös Isköla vezete se nek,högy rendelkeze su nkre böcsa tötta az 

iskölabuszt. 

Ma jus ve ge n megla tögattuk a Vizi Va ndör Terme -

szetve delmi La tögatö kö zpöntöt. 

A kia llí ta sön megismerkedtu nk a Ra ba fölyö val e s 

kö rnyezete vel,majd lese ta ltunk a Ra ba fölyö  part-

ja ra e s e lö ben is megcsöda ltuk. 

Levezete s ke ppen pedig egy kis idö -

re mie nk völt a ja tszö te r. 
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Ézen a he ten pedig me g egy helyi tu ra va r ra nk. Élse ta lunk a Hösszu  Majörba,ahöl ma r va rnak minket e s 

a lövakkal fögunk ismerkedni ,bara tközni. 

 

Az idei e vet 11 gyerekkel za r-

tuk,amibö l 5-en elballagtak. 

 

Mivel jelenleg a kö rzetu nkben 

egy ha röm e ves köru  kisgyer-

mek van a beirata sna l egy gyer-

meket irattak be,de az ö sz fölya-

ma n egy csala d Iva ncra kö ltö zik ,egy csala d pedig csa ka nydöröszlö bö l jelezte ,högy ide iratja k gyerme-

keiket. 

Sajna latös mö dön egyre tö bb fiatal csala d hagyja el telepu le su nket,ezenkí vu l a felsö mara ci gyerekek-

nek,annak ellene re högy telepu le sileg az iva nci kö rjegyzö se ghez tartöznak, a csa ka nydöröszlö i ö vöda a 

kijeö lt ö vöda juk. 

A falugöndnöki szölga lat ige nybeve tele vel me g a nya r fölyama n e s jö vö re is sza mös kira ndula st terve-

zu nk,mind a kö zelben ,mind ta völabbi re szeken. Nagyön föntösnak tartjuk a kö rnyezetu nk e rte keinek 

felfedeze se t ,í gy kö telesse gu nknek tartjuk az ö rse g minden kincse nek megismertete se t a gyerekekkel. 

 
Le gra dyne  Kö bli Krisztina 

ö vödavezetö  
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IVÁNCI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

2022. a prilis 18-a n, Hu sve the tfö n egyha zkö zse -
gu nk ne ha ny tagja ke pviselte az iva nci hí vö ket 
Fekete Szabolcs Benedek atya püspökké szen-
tele se n, a szömbathelyi Sze kesegyha zban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma jus 8-a n az u nnepi szentmise kerete ben elsö  
szent a ldöza s szentse ge ben re szesu lt ha röm iva n-
ci gyermek:  
 
Bilics Kiara Fruzsina, Gyarmati Ignác és Péter 
Csanád. 

Ma jus 18-a n völt Szent II. Ja nös Pa l pa pa szu lete s-
e nek 102. e vfördulö ja. Karöl Jö zef Wöjtyła ne ven 
szu letett 1920. ma jus 18-a n Wadöwice ben. 1946. 
növember 1-je n szentelte pappa  Sapieha bí börös 
Krakkö ban. Nem sökkal ke sö bb Rö ma ba ku ldte k, 
ahöl teölö giai döktöra tust szerzett. 1978. öktö ber 
16-a n va lasztötta k pa pa va . Utö da, XVI. Benedek 
pa pa 2011. ma jus 1-je n böldögga  avatta. Szentte  
avata sa ra 2014. a prilis 27-e n, az Isteni irgalmas-
sa g vasa rnapja n keru lt sör. 

Ju nius 5. PU NKO SDVASA RNAP 

Pu nkö sd u nnepe hu sve t uta n a legre gibb u nnepu nk. 
Tö rte nete visszanyu lik az O szö vetse g vila ga ba. O ke-
reszte ny szöka s szerint pu nkö sd a hu sve t e s a hu s-
ve ti idö  megköröna za sa, amelyet Keleten e s Nyuga-
tön egyara nt u nnepeltek.  
Pu nkö sd u nnepi napja n ha röm föntös eseme ny tö r-
te nt: a Szentle lek eljö vetele, mint Krisztus megva ltö  
tette nek gyu mö lcse e s beteljesí tö je; az Égyha z ala-
pí ta sa, e s az ege sz vila gra kiterjedö  missziö s munka 
kezdete. Ézek az eseme nyek Urunk, Je zus Krisztus 
í ge rete alapja n tö rte ntek. 
 
Ju nius 6. A Böldögsa gös Szu z Ma ria, az Égyha z Any-
ja u nnepe 
,,Böldögsa gös Szu zanya nk, Hözza d fördulunk, Fö-
gadj mindenkit anyai pala stöd ala , segí tsd ö ket, 
högy ölyan szeretettel göndözza k gyermekeiket, 
amint Te göndöztad egyszu lö tt Szent Fiadat. 
Nö veld bennu nk is a hitet, a reme nyt e s a szeretetet, 
segí ts högy söha el ne veszí tsu k ezt." 
Az Istentiszteleti e s Szentse gi Köngrega ciö  2018 
tavasza n elrendelte a Böldögsa gös Szu z Ma ria nak, 
az Égyha z Anyja nak kö telezö  emle knapja t, melyet 
pu nkö sdhe tfö n u nnepelu nk a liturgia ban. 
 

Ju nius 12-e n völt az Antal napi bu csu  e s a bu csu i 
szentmise. 
Ju nius 13. PA DUAI SZÉNT ANTAL a ldözö pap, szer-
zetes e s egyha ztaní tö  emle knapja.  

Az utasök, szöbra szök, agyagmunka sök e s pörcela n-
ke szí tö k ve dö szentje. A köldusök pa rtfögö ja, de 
kö zbenja ra sa t szöka s ke rni elveszett ta rgyak meg-
tala la sa e rt e s mindennapi bajökban is. 
PA DUAI SZÉNT ANTAL 1195-ben szu letett Lissza-
bönban, Pörtuga lia fö va rösa ban.  

15 e vesen ma r A göstön-rendi kanönök, majd pappa  
szentele se uta n ferences szerzetes lett. 
1220 nyara n ugyanis Marökkö bö l Köimbra ba höz-
ta k ö t ferences ve rtanu  fö ldi maradva nyait. A la t-
va ny indí tötta ö t a szege nyse gre, e s e bresztette fel 
va gya t a ma rtí römsa g ira nt. Afrika ban szeretett völ-
na missziöna rius lenni. Remete Szent Antal neve t 
vette fel.  
Antal mindenkit szeretett, a gazdagök ira nt re szve t-
tel völt, a szege nyeke rt azönban minden lehetö t 
megprö ba lt. Élhaszna lt szervezete, szí vbaja idö  
elö tt elnyu tte, 1231. ju nius 13-a n, fiatalön, 36 e ve-
sen halt meg Pa dua elö va rösa ban, Szent Kla ra lea -
nyainak Arcella nevu  kölöstöra ban.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1978
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_16.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_16.
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pa_(egyh%C3%A1zf%C5%91)
https://hu.wikipedia.org/wiki/XVI._Benedek_p%C3%A1pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/XVI._Benedek_p%C3%A1pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/2011
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_1.
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Fritz Attila 

Iva nci Égyha zkö zse g elnö ke 

Ju nius 19. U rnapja, a mi Urunk Je zus Krisztus 

szent teste nek e s ve re nek u nnepe 

,,U dvö zle gy Olta riszentse g!  
Csöda latös szent istense g! 
Te ged szí vbö l mind ima dunk,   
Olta rödnak trö nja n a ldunk. 
U dvö zle gy szent Szakramentöm! 
Sza zezerszer, meg ezerszer, e n Je zusöm!" 
 

Ju nius 26-a n a Szent Pe ter e s Szent Pa l u nnepi 

szentmise Hegyha tszentma rtönban keru lt bemu-

tata sra. 

Ju nius 29. Szent Pe ter e s Pa l apöstöl u nnepe 

A rö mai egyha zat alapí tö  ke t apöstöl fö u nnepe, 
ju nius 29-e az Égyha z egyse ge nek e s katölikus 
völta nak u nnepe – möndta XVI. Benedek 2005-
ben. Pe ter-Pa l napja Szent Pe ter, az apöstölfeje-
delem e s Szent Pa l, a ne pek apöstöla nak kö zö s 
u nnepe. Ve rtanu hala luk emle knapja az arata s 
kezdete t is jelzi. 
A ke t apöstöl sí rja fö le  e pu lt a vatika ni Szent Pe -
ter-bazilika e s a falakön kí vu li Szent Pa l-bazilika – 
szerepel a Katölikus Lexikönban. 
Pe ter-Pa l a magyar kalenda riumban jeles nap: az 
arata s kezdete nek egyik leggyaköribb idö pöntja.  
 

 

A magyar nyelvteru leten a ltala ban u gy tartötta k, 

högy ezen a napön hasad meg a bu za tö ve, jelezve n, 

högy arathatö  a bu za, s kezdö dhet az arata s. A ne pi 

megfigyele sek szerint e napöt kö vetö en vette kez-

dete t az igazi nya r. 

 

2022. ju nius 30-a n 

Rátkai Ferenc 

gördön mu ve sz-

tana r, karnagy, ze-

neszerzö , az iva nci 

egyha zkö zse g ka n-

töra e lete nek 84. 

e ve ben hösszu , tu -

relemmel viselt 

su lyös betegse ge uta n elhunyt. Szu lö faluja ban, Hör-

va tna dalja n kí se rtu k utölsö  fö ldi u tja ra. 

 
2022. ju lius 2-a n a Capella Savaria egyu ttes köncer-
tet adött a templömban, melyet Ra tkai Ferenc emle -
ke re aja nlöttak fel. 
Nagyön sze p e s meghatö  zenedarabök hangzöttek fel  
az ölasz zeneszerzö k mu veibö l. 
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IN MEMORIAM RÁTKAI FERENC 

„Van az emlék …... Valaki itt hagyta őket. Valaki, aki elment.  
De hagyott valamit. Sok emléket. Amelyek itt vannak hangban, 

hangjegyben, képben, festményben…” 
 

Rátkai Ferenc Horvátnádalján született 1938. szeptember 21-én 

szegény, katolikus hívő családba. 14 testvére közül hárman papok 

lettek. Ő az érettségi után az országos kántorképzőn szerzett okle-

velet, majd gordon művésztanári és zenekarvezetői diplo-

mát. Rajzot és festészetet tanult, a zenei alapokat a szombathelyi 

zeneiskolában sajátította el. 

Budapesten dolgozott kántorkarnagyként, gyermekkórust veze-

tett. A Magyar Rádió gyermekkórusának énekszolfézs tanára és a 

Rajkó zenekar tanára volt. A Magyar Állami Operaház, és a Buda-

pesti Filharmónia Társaság zenekarában 30 évig zenekari művész-

ként dolgozott. 

 

"Rátkai Ferenc szíve tele van derűs, szép énekekkel és szavakkal, 

mert ezt kapta kisgyermek korában. Egy 14 gyermekes családba 

született, ahol természetes volt a jóság, a derű, a hit, az imádság, 

a munka, az egyszerűség, az ének. A család szíve mindig tele volt 

Isten jelenlétével.” – Székely János szombathelyi püspök szavai 

Feri bácsiról. 

 

Ritkán találkozhatunk ilyen emberrel. Már az első perctől kezdve magára vonta a figyelmet társaságban. 

Feri bácsi igazi egyéniség volt. Szívesen mesélt a tapasztalatairól, szívesen adta át tudását, történeteit - csu-

pán önzetlen tiszta szívű szeretetből. Bárki azonnal a szívébe zárta őt. Ugyanakkor meglepő is volt a nyíltsága, 

a közvetlensége. Tehetsége sok művészeti ágban megmutatkozott: rajzolt, festett, zenélt, és zenét szerzett, 

dalszöveget, költeményeket is írt. Mellette nem lehetett unatkozni. Élménybeszámolóit dalokkal, rímekkel 

vagy komikummal színezte. Rendíthetetlen hittel mindig csak a jóra törekedett. Szívesen vett részt Ivánc kö-

zösségi eseményein. A vendég fellépő zenekarok tagjait is lenyűgözte tudásával, életszeretetével. Múlt évben 

a Falunapon került megnyitásra az  alkotásaiból egy kiállítás, mely azóta is várja az érdeklődőket. 

 

Feri bácsi páratlan személyisége hiányozni fog Ivánc vallási és közösségi életéből. 

 

Örvendjetek, jó emberek című kiadványának előszavából idézzük Őt: 

 

„Énektől volt hangos a názáreti ház - ahol Mária és Szent József énekelt a kis Jézusnak. Nekünk Anyánk és 

Apánk. Ezek a szent énekek - „munkadalok" - fejsze, fűrész kíséretével kísérnek ma is. Hatásukra így lettem 

költőjük, zeneszerzőjük. Akkor írtam őket, amikor történelmünk talán legnagyobb megpróbáltatásai között 

éltünk, amikor szinte mindenki hallgatott, mint a száraz ágon ülő csüggedt madarak. Szent Ferenc prédikált a 

madaraknak, Szent Antal a halaknak - én Nektek, kicsi és nagy Testvéreim, hogy csoda történjen Veletek, 

Bennetek! Ne csak hallgassátok, hanem visszhangozzátok ajkatokkal, szívetekkel! Örvendjetek, jó emberek!” 
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FELHÍVÁS 

 

 

 

 

Kedves Ivánciak! 

A Virágos Magyarország felhívásán 2002-ben Ivánc 

község elnyerte a Legvirágosabb magyar település 

országos első helyezést.  

Röviddel ezután Európa 3. legvirágosabb  

települése címet is megkapta. 
 

A 20 évvel ezelőtti faluszépítő összefogás  

jubileumára, a szép emlékek felelevenítése,  

illetve újabb emlékek szerzése érdekében  

Ivánc Község Önkormányzata az idei évben is csatla-

kozott a felhíváshoz. 
 

Kérjük, az Iváncon élő jó szándékú, jó érzésű, a helyi identitással átszellemült lakosságot, hogy lehetőségei-

hez mérten támogassa a versenyen való minőségi részvételt a saját lakhelye, közvetlen lakókörnyezete rend-

ben tartásával, szépítésével, felvirágoztatásával! 

Akinek módjában áll a köztereken, utcaképeken is javítani, örömmel fogadnánk önkéntes segítő szándékát! A 

rendezett településkép közérzetünk és életminőségünk  

szempontjából is nélkülözhetetlen. A kulturált és vonzó környezet kialakítása, a környezettudatos szemlélet 

erősítése, és a természeti valamint az épített örökség megőrzése  

turisztikai jelentőséggel is bír. 
 

Idén több mint 10 millió Ft értékben osztanak ki kertészeti utalványokat, emellett a szervezőbizottsági tago-

kat delegáló szervezetek díjai, a minisztériumi elismerések és a szponzori díjak is gazdát keresnek. Minden 

település elismerő oklevelet és a települési zöldfelület-gazdálkodást részletesen kiértékelő szakértői véle-

ményt kap. Az országos díjátadó mellett idén három területi díjkiosztóval is készülnek a szervezők. 

Tegyük közösen szebbé lakóhelyünket, és legyünk büszkék  

a 20 évvel ezelőtt elért kitüntető címre! 
 

Köszönjük támogató faluszépítő tevékenységét! 

 

Ivánc Község Önkormányzata 
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ERDÉLYI LÁTOGATÓK 

2022. június 17-én, pénteken Iváncra is elláto-

gatott az az Erdélyből érkezett csoport, akik a 

Hargita Megyei Értéktár családi vetélkedőjé-

nek győzteseiként nyerték el a magyar testvér-

megye vendéglátását. A Vas Megyei Értéktár 

Bizottság elnöke, Kevy Albert kísérte az Őri-

szentpéteren elszállásolt családokat a megye 

különböző nevezetességeihez.  

Izsák-Székely Lóránt, Csíkszentmi-

hály polgármesterének   nagyapja itt 

élt Iváncon a II. világháború idején, 

innen került hadifogságba. Számos 

hasonló kapcsolat köti össze a két 

települést. 

Az erdélyi vendégeket az Ivánci Nép-

dalkör és az önkormányzat látta ven-

dégül a Turistaházban.  

 

 

 
 
 
 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet az elmúlt évhez hasonlóan szakköri alapanyagot, eszközt és mód-
szertani oktató kisfilmeket biztosít szakkörök megvalósításához 2022 őszén.  
Múlt évben a gyöngyfűzés szakkör került megvalósításra Iváncon, amelynek az elkészült termékeit 
tavasszal kiállítás formájában be is mutattuk az iskolában.  
 
Ivánc közösségi oldalán szavazást indítottunk pár kiválasztott szakkörrel, köztük a gyertyaöntés és 
a vesszőfonás — hogy igényfelmérést végezzünk egy újabb szakkör elindítása előtt. De időközben 
értesítés érkezett az NMI Vas Megyei Igazgatóságától, hogy gyertyaöntés szakkör alapanyag-
csomagjai elfogytak, pedig arra jelentkeztek volna többen. Ezért vesszőfonás szakkörre nyújtottunk 
be pályázatot. Az ősz folyamán várható az alapanyag megérkezése. Azután tudjuk a szakkört meg-
szervezni, melyről a későbbiekben részletes tájékoztatást fogunk adni. 

ASZAKKÖR 

Az Ivánci Népdalkör székely népdalcsokorral kö-

szöntötte a testvérmegyéből érkezőket. Majd Vass 

József  csíki népdalokkal örvendeztette meg a csa-

ládokat, akik a kedves fogadtatásért hálájukat az 

ősi székely himnusz eléneklésével fejezték ki. 

Ebéd után az ivánci templomot és a kertjében lévő 

emlékműveket tekintették meg mielőtt tovább in-

dultak a vasi értékeket felsorakoztató körútjukra. 
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DÉRYNÉ PROGRAM — SZÍNHHÁZ MINDENKINEK 

Szeretettel várunk Minden Érdeklődőt az Aradi Kamaraszínház  

2022. július 29-én, pénteken a 10.00 és a 20.00 órakor kezdődő előadásaira! 

A helyszín később még pontosításra kerül! 
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ŐRSÉG-GORICKO-RAAB MENTŐCSOPORT HÍREI 

Május 28-án Bükfürdő adott otthont a VII. Vas Megyei 

Tűzoltó Találkozónak, amelyen közel ötszáz tűzoltó sora-

kozott fel és gyereknapi programokkal is készültek a 

szervezők . 

 A megnyitón beszédet mondott dr. Bognár Balázs tű. 

dandártábornok, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóság igazgatója és Majthényi László, a Vas Megyei 

Közgyűlés elnöke. 

Brutscher József köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, 

hogy a káreseményeket közös erővel fel lehet számolni. 

„Célunk ezért továbbra is, hogy Vas megye élen járjon 

megelőzésben, a mentő tűzvédelemben, a preventív ha-

tósági feladatellátásban, így a jövőben is folytatni fogjuk 

a reagálóképesség fejlesztését." 

A műszaki mentési felszerelések bemutatása mellett 

olajtűz oltási bemutatót is tartottak a tűzoltók, de a gyer-

mekeknek lehetősége nyílt tűzoltó gépjárművekkel is 

utazni. Volt kistűzoltó avatás, és a gyerekeknek külön 

kistűzoltó akadálypálya. A rendezvény nemes célt is szol-

gált, ugyanis véradásra is lehetőség nyílt a Magyar Vö-

röskereszt által üzemeltetett helyiségben. 

A rendezvénnyel párhuzamosan a Vas Megyei Területi 

Mentőcsoportok V. Vas Megyei Szakmai Versenyét is 

megrendezték. Az egy területi és hét járási Vas megyei 

mentőcsoportnak négy állomásból álló versenyt kellett 

teljesítenie. 7 fős csapattal indultunk a küzdelemben. Az 

első állomáson sérült mentése volt a feladat alpintechni-

kával bordon kötélpályán. Az akadálypályán kúszófolyo-

só, gumi futópálya, labirintus, homokzsákdobálás nehe-

zítette a minél gyorsabban történő célba érést. Mivel a 

mentőcsoportok 

többsége az alapvető 

vízkár elhárítási fel-

adatokra alakult, így 

a harmadik állomá-

son védmű építése 

volt a cél. Az utolsó, 

a szivattyúzási fel-

adat volt, ahol egy 

tartályból kiemelt 

vízzel kellett feltölte-

ni a másik üres tar-

tályt. 

A versenyben az első helyet a Sárvári Járási Rába Mentő-

csoport szerezte meg, második az Őrség-Goricko-Raab 

Mentőcsoport lett, míg a dobogó harmadik fokára a Vas-

vári Járási Hegyhát Mentőcsoport állhatott fel. A legjob-

baknak járó elismerést dr. Bognár Balázs tű. dandártá-

bornok, igazgató, Lakatár Gábor tű. alezredes, megbízott 

igazgatóhelyettes, Horváth Zoltán tű. alezredes, gazdasá-

gi igazgatóhelyettes és Poór Balázs tű. ezredes, polgári 

védelmi főfelügyelő adta át a mentőcsoportok vezetői-

nek. 

Tisztelettel megköszönöm az Őrség-Gorickó-Raab men-

tőcsoport versenyző állományának az odaadó becsületes 

helytállásukat, mellyel a dobogós második helyezést el-

értük. Idő közben a sárvári mentő csoport átadta a az 

országos verseny jogát, úgyhogy mi megyünk oda! 

Június 20-án az ivánci Tűzoltó Egyesület és az Őrség-

Gorickó-Raab Mentőcsoport Egyesület járművei részt 

vettek a Csaba József Általános Iskola által szervezett 

napközis tábor első napján.  
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Tóth Jánossal ketten tartottunk foglalkozást és bemutatót,  

amelyet nagy érdeklődéssel fogadtak a gyerekek. K 

öszönjük a lehetőséget! 

 

 

 

 

 

 

Június 29-én az Őrség-Gorickó-Raab mentőcsoport  

egyesület egy quaddal és egy utánfutóval gazdagodott!! 

 

 

 

  Fritz  József  

   Ő. R. G. Mentőcsoport Parancsnoka 

2022. ju lius 2-a n a körhu  hangszereken ja tszö  Capella Savaria kamarazenekar isme t köncertet adött az 
Iva nci Szent Miklö s Templömban. Mint elmöndta k, a mu lt e vi szí ves fögadtata st szerette k völna viszö-
nözni a saja t pa lya zati förra sukbö l. É szak- e s De l-Ita lia barökk zene je bö l tartöttak hangzatös bemutatö t 
Vivaldi e s Durante szerzeme nyeivel. A zenekar Ra tkai Ferenc emle ke re aja nlötta fel a köncertet.  
Kallö  Zsölt mu ve szeti vezetö  elmöndta, högy milyen me ly benyöma st tett a zenekar tagjaira elö zö  elö -
ada suk uta n. Az utölsö  kö nnyfakasztö  Bach zenemu  kifejezetten Feri ba csi u dvö sse ge re csendu lt fel a 
meghatö dött kö zö nse g sza ma ra, melyet teljes a hí tattal mutatött be a zenekar. 
 
Mu ve szeti vezetö : Kallö  Zsölt  Szö lista k: Bertalan Andrea, Sereg Szabölcs, Kallö  Zsölt 
 
Ta mögatö : Émberi Érö förra s Ta mögata skezelö  

A CAPELLA SAVARIA ÚJRA IVÁNCON 
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SIGRAY ANTAL EMLÉKHELY, KIÁLLÍTÁS ÉS ÁTADÓ ÜNNEPSÉG 

2022. augusztus 27-én nagyszabású átadóünnepség kíséretében a Plébánián megnyitjuk a Sigray Antal emlékhelyet és 

kiállítást, mellyel egy régóta vágyott, országos szinten is egyedülálló tárlat valósul meg Iváncon. 

A Vas Megyei Értéktár részét képező gróf Sigray Család szellemi, tárgyi és épített örökségének méltó bemutatása, meg-

őrzése és továbbörökítése céljából Ivánc Község Önkormányzata a Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya felé pá-

lyázatot nyújtott be, amelynek köszönhetően 4 millió Ft összegű támogatásban  részesült. 

A Plébánia épülete teljes terjedelmében ki lesz használva a tematikus rendszerbe válogatott emléktárgyak elhelyezésé-

vel. A Sigray Család leszármazottai is értékes tárgyi örökséget bocsátanak rendelkezésre. Az örökség birtokosa a báró 

Schell család Magyarországon. Jótékony felajánlásuknak köszönhetően több 1945-ben az ivánci Sigray kastélyból az 

ország különböző múzeumaiba áthelyezett műkincs, bútorzat, berendezési tárgy illetve egyéb tárgy kerül vissza Ivánc-

ra. A Sigray emlékszoba országos szinten is hiánypótló jelentőséggel bír, mivel Magyarország történelmében jelentős 

szerepet töltöttek be a család tagjai.  

Szeretnénk kérni, ha valakinek a birtokában van a Sigray kastélyhoz, örökséghez köthető tárgyi emléke, fényképe, do-

kumentuma, amelyet a kiállítás tárgykörébe felajánlana, jelezze önkormányzatunknál!  

Az előkészületek folyamatban vannak. A rendezvény részleteit később közöljük, amelyre már most előzetesen szere-

tettel invitáljuk a település lakóit! 

 

Tisztelt Ivánciak! 

Ivánc Község Önkormányzata a 2021. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott  

BM pályázat keretében az Önkormányzat 12.094.939,- Ft vissza nem térítendő támogatást igényelt a 214/6, 214/8, 

214/9, 214/10, 214/11, 214/12 hrsz-ú belterületi járdák felújítására.  A pályázathoz az önkormányzatunk komoly össze-

gű önerőt is vállalt bruttó 2.134.401,- Ft összegben.  

A kivitelezési munkálatok július második felében elkezdődnek a Coop bolttól a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Gondviselés Házáig. Kérjük türelmüket és megértésüket az esetlegesen párosuló közlekedési nehézségek miatt!  

Hosszú évek sikertelen pályázatai után lett nyertes a járdarekonstrukciós törekvésünk, ezért kérjük, a felújítással érin-

tett ingatlanok tulajdonosait, hogy az előttük húzódó járdaszakasz jó gazdája legyen a jövőben!Óvjuk, tartsuk rendben, 

hiszen mindnyájunk érdeke a közös értékeink védelme! 

Április elején kihirdetésre kerültek a Magyar Falu Program útfelújítási felhívásának nyertesei.  

Ivánc  önkormányzata, 31. 402. 072 forintos támogatásban részesül a nyertes pályázatnak köszönhetően, 

melyből a 85-ös helyrajzi számú út (kultúrház mögötti utca) és a Bubla-házak mellett található összekötő út 

burkolata újul meg teljesen. Reméljük, hogy az ott élők és az arra közlekedők életét megkönnyíti és a telepü-

lést élhetőbbé teszi a fejlesztés. Tudjuk, hogy a községben máshol is szükségesek hasonló intézkedések, je-

lenleg is van benn elbírálásra váró útfelújítással kapcsolatos pályázatunk. Törekszünk, hogy kisebb léptékkel, 

de folyamatosan fejlesszük a kínálkozó lehetőségekkel a településünk úthálózatát, hogy a mai kornak megfe-

lelő körülmények szerint élhetővé tegyük lakhelyünket, Iváncot. 

JÁRDA FELÚJÍTÁS 

 MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN ÚTFELÚJÍTÁS 
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  Kedves Ivánciak! Kedves Támogatóink! 
 

  Az idei évben is a hagyományok szerint augusztus első hétvégéjén  

kerül megrendezésre az Ivánci Falunap, 2022. augusztus 6-án, szombaton. 

 

 

A helyi értékekre, hagyományaink ápolására szeretnénk továbbra is nagy hangsúlyt fektetni. Ahogy a korábbi 

években nagy sikernek örvendő kiállítások valósultak meg, úgy idén is szeretnénk a helyi alkotásokból, gyűj-

teményekből egy tárlatot felvonultatni. Ezért várjuk a helyi alkotók, kézművesek felajánlásait, kézzel készített 

tárgyait, műveit a kiállításhoz, illetve a helyszínen történő elkészítési folyamat prezentálására! 

 A rendezvény sikere érdekében várjuk az anyagi vagy tárgyi felajánlásokat is, illetve mindazok jelentkezését, 

akik ötleteikkel, részvételükkel támogatni tudják a Falunapot 2022. augusztus 3-áig akár személyesen, telefo-

non, vagy elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken: 

 Gyarmati Tibor, polgármester: 30/797-8173; polgarmester@ivanc.hu 

 Horváth Bernadett, közművelődési munkatárs: 30/122-9040; programszervezes@ivanc.hu 

Köszönjük segítő és támogató közreműködésüket! Közreműködéseteket! 

Ivánc, 2022. július 13.          Ivánc Község Önkormányzata 

 

FELHÍVÁS — FALUNAP 2022. 

A falunapi programok keretében főzőversenyt szervezünk, melyre csapatok jelentkezését várjuk! 

Feladat: pörkölt alapú étel helyszínen történő elkészítése. 

Az önkormányzat tűzifát és 2 kg húst biztosít csapatonként. 

További hozzávalók és eszközök beszerzése a nevezett csapatok feladata. 

Jelentkezési határidő: augusztus 5. péntek 12.00 óra 

Nevezés és további információ: a lentebb található elérhetőségeken 

  
A falunap keretében süteménysütő versenyt is rendezünk. 

Bármilyen otthon elkészített házi jellegű süteménnyel - a receptjével együtt - lehet nevezni a helyszínen. 
  

Nevezési díj nincs! 
  

A szakmai zsűri mindkét kategóriában az első három helyezettet díjazza. 

IVÁNCI BAGOLYTÚRA 
 2022. augusztus 5-6.  
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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 

 


