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Í gy szó l hózzá m áz unóká m, 

gyere mámá, erdó , s re t vá r. 

Szedju nk szí nes fálevelet, 

fógjunk nyulát, mit ró ká kerget. 

 

Kukóricá s sze le n mit lá tók? 

Sá rgá tó kó n cická ny á ll ótt. 

Hegyes órrá t e gnek tártjá, 

á tó k illátá t szágólgátjá. 

 

Mámá ne zd csák ege r szálád, 

ismeri ó  áz ege rutát? 

Sók rókóná e l itt neki, 

mezó  ne pe mind ismeri. 

 

Tálá lkózik á cická nnyál, 

besze lgetnek, száládgá lnák. 

Há ró ká jó n elszáládnák, 

há ember jó n meglápulnák. 

 

Tápsifu les mezei nyu l 

nyu l cipó ben ne zd meg hógy fut. 

Hegyezi á hósszu  fu le t, 

Ró ká t háll e, vágy csák nesze t? 

 

Hárká lyt lá tók ótt repu lni, 

ódvás fá hóz megy kópógni. 

Mit keres á ke reg álátt? 

Kukác, póndró  bu jj el hámár. 

 

Szó l á fá kón á sók rigó : 

gyertek gyórsán itt á dió ! 

Májd há szó l neku nk á bí ró , 

elfu tyu lju k: itt á dió . 

Elbó du l egy szárvásbiká: 

e n vágyók áz erdó  urá. 

Ő sz ván, kó d e s pá rá s á re t, 

Hól lelem á pá róm meg e n? 

 

Szárvástehe n le pdel sze pen, 

hól ván ó , ki kezem ke rte? 

Milyen bá tór, milyen bu szke, 

esku vó nk lesz - ne z tu nó dve. 

 

Kicsi ó znek szelí d szeme 

ke rdi: lesz-e eledele? 

Vádgesztenye, selymes sze ná, 

góndóljá l rá m te len ne há. 

 

Váddisznó  ótt fu jvá csó rtet, 

málácká i csemege znek. 

Mákkót esznek má ebe dre, 

há á vádá sz nem jó n erre. 

 

Jáj de e des ez á kó rte, 

szó l á dárá zs: ó szre fó zd be! 

Kó stóljá á gyu mó lcsó ket, 

megsze du lve, tá ncót lejtve. 

 

Serege lyráj repu l gyórsán, 

á kertekben szó ló  sók ván. 

Leszedik á szó ló  szeme t, 

á gázdá nák intenek me g. 

 

Mámá, tudód-e, hógy elkó ltó znek, 

á gó lyá k, ge mek, serege lyek? 

Messzi Afriká bá mennek, 

flámingó kkál kergetó znek. 

Mámá, hónne t tudjá k merre ván de l, 

e s mibó l tudjá k mikór lesz te l? 

Há távászódik, ki u zen nekik de lre, 

á gó lyáhí r, hógy indulhátnák ve gre? 

 

E s á fecske k hól fe szkelnek, 

istá lló bán ráknák fe szket? 

Az eresz álá  mie rt e pí t, 

hógyán dálól há fiá ke ri? 

 

Ő sszel jó n á só te t sereg, 

ellepi áz erdó t, re tet. 

Keresi, hógy mit ehet meg, 

ká rógjá, hógy de keve s lett! 

 

,V' betu t í r áz e gre á lu d, 

ó  tó bb betu t í rni nem tud? 

Merre hu znák fent áz e gen, 

Hideg lesz móst, s de lre mennek. 

 

Mámá, á re zsikló nák mie rt nincs lá bá, 

hógyán já r ó  iskólá bá? 

Hógyán tánul meg szá mólni, 

Há á keze n nincs ujj ne ki. 

 

Felhó  szálád áz e gen fent, 

elcsitult má r minden itt lent. 

Betákártá kó d á fó ldet, 

milyen csend lett, hállgásd csák meg. 

 

Menju nk házá mi is mámá, 

mese lju k el, mit lá ttunk má. 

Hállgássuk á sze lzu gá sá t, 

mádá r dálá t, erdó k szává t. 

 

Bedi Józsefné: Séta az unokámmal 
/re szletek/ 
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ARADI KAMARASZÍNHÁZ IVÁNCON 

 
2022. ju lius 29-e n áz Arádi Kámárászí nhá z tágjái ke t eló ádá st is 
bemutátták Ívá ncón á De ryne  Prógrám hózzá já rulá sá vál.  
A jó  idó já rá snák kó szó nhetó en á spórtpá lyá n, szábádte ri szí npá-
dón keru ltek eló ádá srá á vidá m szí nmu vek. 
 
De leló tt A kolozsva ri bí ro  cí mu  mese s dáráb á gyerekeknek szó lt inká bb, de á felnó tteket is mágá vál rá-
gádtá á szí ne szek humórrál tu zdelt, e lethu  já te ká. A Má tyá s kirá lyró l szó ló  ne pmese álápjá n Szente Be lá 
í rtá á szó vegkó nyvet, melyet Gulyá s Levente zene sí tett meg, e s Tege Antál rendeze se ben keru lt szí nre. 
A reneszá nsz kóri kedves dálókkál e s á kórábeli jelmezekkel Má tyá s kirá ly udvárá t ide zte k fel á ne zó k 
eló tt. A dáráb e rdekesse ge, hógy áz igázsá gós Má tyá s mellett Beátrix kirá lyne  álákjá is megjelenik. Ket-
teju k szeretetteljes há zástá rsi vete lkede se indí tjá el á cselekme nyszá lákát áz igázsá góssá g jegye ben. 
 
 

Szerepló k: 
 

Tege Antál 
E der Enikó  
Kátkó  Ferenc 
Szábó Lájós 
Gulyá s Attilá 

 
 
 
 
Zene, tá nc, jó kedv kí se rte áz esti eló ádá st is. Mó ricz Zsigmónd tóllá bó l A Zo rdo g cí mu  pájzá n kóme diá 
tóvá bbi 2 egyfelvóná sós mu ve vel egyesí tve keru lt megrendeze sre Tápásztó  Ernó  jó vóltá bó l. A szí ne szek 
fántásztikus já te ká t áz 5 fó s szábádkái Juhá sz zenekár e ló  zenei kí se rete e s á be ke scsábái Tábá n Tá nc-
egyu ttes tá ncósái tette k me g emle kezetesebbe . A szí nmu  vidá m lákódálmi fórgátággál indult pájzá n jele-
netekkel tárkí tvá, májd á ke só bbi há zástá rsi le tet e s civó dá st is kó nyó rtelen ó szintese ggel mutáttá be. 
De mindezt mulátsá gós fórmá bá ó ltve góndóskódótt á ne zó k szó rákóztátá sá ró l. 
 
A szí npádhóz tártózó  teret is betó ltó tte k á szí ne szek áz eló ádá sók kó zben. A ne zó k kó zvetlen kó zele ben 
is fel-felbukkánt egy-egy szerepló , í gy egy percig sem lánkádt á figyelem á ne zó te ren. 
 
Kellemes nyá r esti prógrámnák lehettek re szesei ázók, ákik e ltek á lehetó se ggel e s megne zte k á De ryne  
Prógrám hózzá já rulá sá bó l megváló suló  ingyen lá tógáthátó  szábádte ri eló ádá st. 
 
 

 
Szerepló k:  

 
E der Enikó ,  

Hársá nyi Attilá, 
Kátkó  Ferenc, 
Tege Antál 
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A Fálunáp eló este je n hágyómá nyósán megrendeze sre keru lt á VI. Iva nci Bagolytu ra. 11 lelkes csápát vá gótt neki 
áz e jszáká bá nyu ló  já te kós tu rá nák, ó sszesen kó zel 90 fó  re szve tele vel. A májdnem 9 km-es tá vón, 7 á llómá són e s 
egy meglepete s megá lló bán kellett teljesí teniu k áz induló knák. A feládátók kó zó tt kirákó , tótó , ce lbá dóbó - e s ru-
gó , kó d-keresó , u gyesse gi e s lógikái feládátók is vólták, de dálók felismere se vel is megmutátháttá k á tudá sukát e s 
rá termettse gu ket áz elszá nt já te kósók. A meglepete s á llómá s á Hósszu májór jelenlegi u gyinte zó je nek, Krisztiá n-
nák á felájá nlá sá bó l, áz ó  e s pá rjá kó zremu kó de se vel váló sult meg. A helyszí n ádtá lehetó se gekhez me ltó n pátkó -
dóbá s vólt á feládát, á m frissí tó  fálátókkál e s inniváló vál is ke szu ltek á csápátók fógádá sá rá. A kijeló lt u tvónálát 
nágyjá bó l 3 ó rá álátt tette k meg á versenyzó k. A spórtpá lyá n friss e lme nyeikkel gázdágódvá tártótták beszá móló t, 
áhól egy kis vende glá tá ssál fógádtá k ó ket á szervezó k. Az eredme nyhirdete sre ázónbán vá rniuk kellett má snápig.  
 
A Fálunáp de leló ttje n zájlótt á VI. Baranyai Gyula Kispa lya s Labdaru go  Torna, melynek eredme nye t Ne meth Lá sz-
ló  ó sszegezte: 
„Augusztus első szombatján megrendezésre került a VI. Baranyai Gyula emléktorna. Az idén 6 csapat nevezett, mely-
nek zöme helyi játékosokat vonultatott fel. Körmérkőzéses rendszerben bonyolítottuk le a tornát, ami azt jelenti, 
hogy mindenki mindenkivel megmérkőzik. A tavalyihoz hasonlóan játékvezetők nélkül gurult a labda a fair play szel-

lemében. Köbli Attila, Molnár Csaba, Németh 
László pályabírókként segítették a meccseket. 
Nagyon sportszerű keretek közt zajlott le a torna.  
Az első helyen az Úgyis a pályára fogjuk csapata 
végzett. A második a Vadása, míg a képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára az Ivánci ifjak állhattak 
fel. A negyedik helyet A Zöld Sasok, ötödiket a 
Vezérbikák, míg a hatodik helyet a Sivatagi ro-
hamcsigák szerezték meg. A torna gólkirálya Né-
meth Bence, a legjobb kapus Varga Bence lett.  

 
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában segített.” 
                                 Németh László 
A Falunapi szentmise is á Spórtpá lyá n keru lt bemutátá srá, melyet Kiss 
György plébános celebrált. Az ünnepi szentmise közben felszentel-
te áz Ívá nci Ró mái Kátólikus Egyhá zkó zse g u j rendezve nysá trá t. 
Bódórkó s Lá szló ne , E vá ne ni vá lláltá á ká ntórkódá st áz u nnepi álkálóm-
bó l. 
A kulturá lis mu sór á Senior Ne pta ncegyu ttes Ko rmend tá ncós pródukci-
ó já vál vette kezdete t, ákikhez egy kó zó s bemutátó  ereje ig csátlákózótt á 
Ká rmentó  Ne pzenei Egyu ttes, melynek nágybó gó se V. Ne meth Zsolt mi-
niszterelnöki biztos. Szátmári táncókhóz szólt á nótá. A közös sze-
reple s utá n á Ká rmentó k Erde lybó l szá rmázó  pe terláki ne pzene vel, 
májd rá bákó zi ne pdálókkál szó rákóztáttá k á kó zó nse get. 

 
A Ke pviseló  Ú r ezutá n ne há ny percben kó szó ntó tte á 
jelenle vó ket. Kiemelte áz egyedi e pí te su  ivá nci templó-
mót á helyi e rte kek kó zu l, melyet szí vesen csódá l, ámi-
kór á thálád á telepu le sen. Elismeró en szó lt á helyi e r-
te kek kiá llí tá sá ró l, melyet móst má r hágyómá nyt te-
remtve szervez meg Tubólyne  Bálá zs Nó rá e vró l e vre á 
Fálunáp álkálmá bó l áz itt e ló k sájá t felájá nlá sáibó l. A 
fó zó versenyen ke szu ló  mágyárós e telek is á mágyár 
identitá st e s á nemzeti e rze st eró sí tik - móndtá á Ke p-
viseló  Ú r. 

VI. BAGOLYTÚRA ÉS  

FALUNAP  

2022. 
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Besze de ben á kó zó sse gi ó sszetártózá srá hí vtá fel á figyelmet: „mert enne l fóntósább nincsen, mint á szeme lyes 
tálá lkózá s, e s ezt nem pó tóljá semmi, sem áz ónline, sem á telefónós kápcsóláttártá s.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Némethné Baksa Eszti, áz Őrség mesemóndójá népmese fórmájábán móndtá el „Mi 
dó gá ván áz ásszónynák?”, hógy á fe rfiák jóbbán megbecsu lje k ó ket, májd „A pletyká s ász-
szóny” cí mu  ne pmese vel kiegyenlí tette á nemek pá rhárcá t. 
 
Kó zben á há tte rben ke szu ló dó tt áz Alterego Zenekar, ámely szómbáthelyi fiátálókbó l á lló  
feltó rekvó  róck egyu ttes.  
Sájá t szerzeme nyeikbó l ádták eló  egy kisebb kóncertet.  
Dinámikus megjelene su kkel e s zene ju kkel percek álátt á szí npád ele  csálógáttá k á ne zó ket. 
 
 
 
 

A ve rpezsdí tó  u temek utá n u jább ne pzenei fel-
le pó  kó vetkezett.  Az Iva nci e s a Zalaha sha gyi 
Népdalkörök külön-ku ló n is, májd kó zó sen is 
e nekeltek. Linka Sa ndor á mu lt e vben í rt má r 
egy dált Ívá ncró l, ide n pedig kifejezetten áz 
Ívá nci Fálunáp ihlette á kó lteme nye t. A ne pdál-
kó ró k tágjáivál kó zó sen el is e nekelte k á szí n-
pádón áz u j szerzeme nyt.  
 

 
Szó vivó ju k, Ne meth Zsuzsánná í gy fóglál-
tá ó ssze á fálunápi e lme nyeiket: 
 
Az énekkarunk lázasan készült az idei fa-

lunapra, és az ezt megelőző bagolytúrára 

is. Csapatunk sajnos nem tudott teljes lét-

számban részt venni ezen, de igyekeztünk, 

hogy minden így is tökéletes legyen. 

A péntek esti túrán 4 fős 50+os volt a csa-
patunk, ezzel mindenképpen elsők vol-

tunk. Becsülettel minden állomáshelyen teljesítettünk 80-100%-ban a feladatokat, de sajnos a puzzle kirakós, rájöt-
tünk, nem a mi műfajunk volt. Ez végül is meghatározta, hogy a többi előkelő eredmény ellenére is VI. helyen végez-
tünk (ez középmezőny volt). Mindezek ellenére nagyon élveztük és jól éreztük magunkat.  
Másnap reggel aztán már a kukta szerepét vettük át, hiszen segítettük a falunapi ebéd-vacsora előkészületeit végez-

ni a szakácsnak. 

A délutáni műsorra meghívtuk a Zalaháshágyi Énekkart is, akikkel évek óta tartjuk a kapcsolatot, számos alkalom-

mal szerepeltünk náluk. Őket fogadtuk az általunk készített sütivel is, ők pedig két dalcsokorral kedveskedtek a kö-

zönségnek.  
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Közös éneklés is volt, ahol Linka Sándor - Dal a falunapról című dalát adtuk elő a szerző közreműködésével is. 

Az általunk felhangzó dalcsokor első részében arató dalokat, majd Rábaközi csokrot énekeltünk. Ezt követően került 

műsorra Zetor Zsolti, aki mulatós dalaival nagyon felfűtötte a hangulatot, így a zalaiakkal közösen elfoglaltuk a 

táncplaccot egy jó közös bulira. 

Az énekkarunk tagjai közül néhányan a süti versenyre is beneveztünk, ezzel is hozzájárulva a nap programjaihoz. A 

helyi értékeket megmutató kiállításon is aktív résztvevők voltunk kézimunka, gyöngyfűzés, babakiállítás, kaspó-

készítés volt, amivel büszkélkedhettünk. 

Két fárasztó nap volt igaz, de nagy élvezettel vettünk részt a nap folyamán szinte 

minden programban, ezzel is érzékeltetve kis csapatunk összetartó erejét. 

 

Zetor Zsolti, á zenei tv csátórnák mulátós előádójá Heves megyéből érke-

zett Ívá ncrá, de ó rse gi szá rmázá sá ró l bu szke n nyilátkózótt. Sájá t dáláivál e s 

kó zismert slá gerekkel pillánátók álátt á tá ncpárkettre csá bí tóttá á jó kedvu  

re sztvevó ket. 

A de lutá n fólyámá n tó bb kí se ró prógrám is szí nesí tette á rendezve nyt. Linká 

Sá ndór lógikái já te kós ásztálá ná l áz egyszeru nek tu nó , de me gis góndólkódá srá 

ke sztetó  já te kók ókózták fejtó re st. Simón Ístvá n ne pi fájá te káit má r ismeró sen 

kezelte k á gyerekek. Keresztes Lájóssál lóváglá si lehetó se g nyí lt á futbállpá lyá tu lóldálá n. A Mágyár Má ltái Szere-

tetszólgá lát munkátá rsái bemutáttá k á ke zzel ke szí tett terme keiket, melyekbó l vá sá rólni is lehetett. Peresztegine  

Vájdá Jólá n fázekás mu ve sz szinte n á sájá t álkótá sáit e rte kesí tette, de hó fehe r kis figurá kát is hózótt, melyeket á 

helyszí nen sájá t máguk festhettek ki á vá sá rló k. 

Galambos Bernivel színes kárkötőt készíthettek á gyerekek, és fürdősó üvegcsét tölthettek egyedi mintá-

vál.  

 

Az ó ltó zó  e pu lete nek á ve delme ben keru lt kiálákí tá srá á Helyi e rte kek 

kiá llí tá sá Tubólyne  Bálá zs Nó rá szerveze se ben. Sók tá rgyát áz eló zó  

e vekben is kiá llí tóttunk má r, de vólt sók u j lá tniváló  e s tó bb u j álkótá s is, 

ámelyeket szinte n ivá nciák ke szí tettek sájá t kezu leg. A kiá llí tótt tá rgyák 

csák ezen áz egy nápón lá thátó ák í gy egyu tt, hiszen kó zvetlenu l Fálunáp 

eló tt hózzuk el á felájá nló któ l, májd á rendezve ny utá n visszá is keru l-

nek á tulájdónósukhóz. De e rdemes megtekinteni, hógy mennyi e rte k 

ván telepu le su nkó n. Nágyón jó  lenne, há ezzel áz ifjábbák is kedvet káp-

ná nák egy-egy ke zmu ves teve kenyse ghez, hógy á ke só bbiekben se szákádjón meg ez á hágyómá nyó rzó  tá rlát. 

 

A fó zó verseny 13.00 ó rákór vette kezdete t, melyen 3 csápát indult. Í gy mindhá rmán biztósák lehettek benne má r 

áz eleje n, hógy dóbógó rá keru lnek. Az ó nkórmá nyzát 2 kg hu st e s tu zifá t biztósí tótt á kezde shez, minden tóvá bbi 

eszkó zró l e s hózzá váló ró l á nevezó knek kellett góndóskódniuk. A felte tel csupá n ánnyi vólt, hógy pó rkó lt álápu  

e telt ke szí tsenek. Az e rte kele sne l szempónt vólt, hógy váló bán pó rkó lt álápu -e áz e tel, mennyire e tvá gygerjesztó , 

í zle ses á megjelene se, milyen á fu szereze se e s áz í zek hármó niá já. 

De lutá n lássán e rkeztek á há zi su teme ny versenyre is á szemet-

szá ját gyó nyó rkó dtetó  desszertek. Ve gu l 11 fe le váriá ció bó l kel-

lett á zsu rinek á 3 legjóbbát kivá lásztániá. Az e rte kele s sórá n fi-

gyeltek á su teme nyek megjelene se re, í zvilá gá rá e s póntóztá k á 

há ziás jelleget is. 

A fó zó versenyen elke szu lt e teleket kó stóltá meg eló szó r á zsu ri, 

májd á su teme nyek kó vetkeztek. A zsu ri tágjái Boda Ro bertne  

Erika, Szőcs Róbert és Varga Krisztián vólták. Természetesen 

nem tudtá k, melyik e telt, illetve melyik su teme nyt ki ke szí tette, csák á rá tu zó tt sórszá mókát lá ttá k.  
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Egyete rte sben vá lásztóttá k ki á legjóbb há rmát, de á dóbógó s sórrend kiálákí tá sá hósszásább elemze st vett ige ny-

be. Várgá Krisztiá n egyedi mintá vál e getett fákánálákkál is hózzá já rult á versenyhez, melyeket á fó zó - e s á su te-

me ny verseny elsó  há róm helyezettje kápótt.  

 

A zsu ri dó nte se t kó vetó en kezdó dhettek á kó szó netnyilvá ní tá sók, eredme nyhirdete sek. Ívá nc Kó zse g Ő nkór-

má nyzátá nák e s Ke pviseló -testu lete nek ke pviselete ben Gyarmati Tibor polga rmester e s Tubolyne  Bala zs No ra 

alpolgármester ádótt át elismeréseket. 

 

Móst má r e vek ó tá vá lláljá Steigervald Antalne  E va 

és Varga Ferencné Rózsika á templóm környéké-

nek virá gósí tá sá t, á má r megle vó  nó ve nyek á pólá sá t, 

e s e vró l e vre u ltetnek is hózzá  ne há ny u jább fájtá t. 

Pe ldáe rte ku  ó nke ntes munká juk, mellyel fólyámátó-

sán rendezetten tártjá k á telepu le s fó  nevezetesse -

ge t ó vezó  teret. 

 

A Bágólytu rá nyerteseinek kihirdete se vel fólytátó dótt 
áz eredme nyhirdete sek sórá. Minden re sztvevó  csápát 
kápótt óklevelet emle kbe.  
Az elsó  há róm helyezett egy kis kupá vál e s egy u veg 
itállál u nnepelhette á helyeze se t. A nyertes csápát Red 
Side néven nevezett á játékós túrán. 
 
A fó zó  verseny  eredme nyhirdete se n Boda Roland e s 
családja vehette át áz első helyezettnek járó díját. 
Má sódik Tubóly Bárnábá s, á hármádik Fritz Dzsenifer 
e s segí tó -
ik lettek.  

 
 
A há zi su teme nyek versenye n Bedi Támá sne  ku ló nleges sákktórtá -
vál nyerte meg á zsu ri elismere se t.  
De mivel nem tudótt jelen lenni á dí jkiósztó n, eze rt fiá vette á t he-
lyette á nyereme nye t. A má sódik helyezett su teme nyt Hórvá th Jó -
zsefne  su tó tte, á hármádikát pedig Tubóly Pánná. 
 

Az eredme nyhirdete sek kó zben el-
ke szu lt á vácsórá is. Íde n á kisrá kósi 
fálugóndnók, Kova cs Zsolt vá lláltá áz 
álkálmi száká cs teendó it. Kó szó nju k sze pen á kó zremu kó de se t! Az eló ke szu letek-
ben áz Ívá nci Ne pdálkó r e s ne há ny ivá nci ó nke ntes segí tett.  
 
Az Ő rse g zenekárá, áz Eló retólt Helyó rse g á mu lt e vben is nágy sikerrel szerepelt 
áz Ívá nci Fálunápón. Íde n is remek hángulátót teremtettek. A felle pó k sórá t á 
Hóppá  bulizenekár zá rtá, ákik áz idei tóplistá k e s á kórá bbi e vek legfelkápóttább 
slá gereivel góndóskódták á mulátó  kó zó nse g re sze re tálpálá váló ró l. 
 

 

NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁSOKAT, AZ ÖNKÉNTESEK MUNKÁJÁT,  

A FELAJÁNLÓK SEGÍTSÉGÉT! 

 EGYÜTT, KÖZÖS ERŐVEL JÖHETETT LÉTRE AZ IDEI FALUNAP IS IVÁNCON! 
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Kedves Könyvtárlátogatók! 

A kialakult energia-veszélyhelyzet hatására megemelkedett rezsiárak miatt 
Ivánc Község Önkormányzata is megszorításokra kényszerül. Az egyik ilyen 
megszorítás a községi könyvtár működésével kapcsolatos. 

Ezúton tájékoztatom az ivánci könyvtárlátogatókat, hogy a könyvtár eddigi 
nyitva tartási ideje előre egyeztetett időpontokra korlátozódik. Ez mit jelent? 

A könyvtári helyiségben nem lesz fűtés az őszi-téli időszakban, ezért a hosz-
szabb ideig való ott tartózkodás nem ajánlott egészségügyi okok miatt. Ezért 
2022. október 1-jétől a megadott időintervallumban és egyéb előre egyezte-
tett időpontokban vehetők igénybe a könyvtári szolgáltatások. Így csak a 
megbeszélt időpontokban lesz nyitva tartás az aktuális szolgáltatáshoz szük-
séges rövid időtartamban. 

Tehát könyv, cd, dvd, folyóirat kölcsönzés, lexikonok használata, internetről 
letölthető dokumentumok, digitális anyagok keresése, nyomtatása továbbra 
is elérhető. Valamint egy újabb szolgáltatással állunk rendelkezésre: igény 
szerint házhoz szállítunk. Ha olyan könyvet szeretne kölcsönözni, melynek az 
íróját és a címét ismeri, vagy az érdeklődési körének megfelelő és megtalál-
ható a könyvtár polcain, illetve az előfizetett folyóiratok bármelyikét szívesen 
eljuttatjuk a megadott ivánci lakcímre. 

Az alábbi időpontokban Ivánc Község Önkormányzati hivatalában elérhetnek 
személyesen, vagy telefonon, messenger üzenetben illetve emailben, ha 
könyvtári szolgáltatást vennének igénybe: 

 

Kedden és csütörtökön 14. 00 - 16. 00 óra között. 

Tel: 06 30 122 9040       

 Email: programszervezes@ivanc.hu 

 

Bármilyen könyvtárral kapcsolatos kérés, kérdés esetén 

 szívesen állok rendelkezésre. 

 

Horváth Bernadett 

közművelődési munkatárs és könyvtáros 

  
Linka Sándor:  Dal a falunapról 

Má ván Ívá ncnák á fálunápjá, 

Hángulátá t sók-sók minden ádjá. 

Fócipá lyá n csátá znák á srá cók, 

Gyó zeleme rt szurkólnák á lá nyók. 

 

Já tszáni is sók mindennel lehet, 

Pró bá ljá ki, áki ilyet szeret. 

Ku ló nleges itten á fájá te k, 

Ő sszerákni legyen bennu nk szá nde k. 

 

A mu sór má r reggel megkezdó dik, 

A vádá szát kórá n megtó rte nik. 

Ve ge lett á m váddisznó nák, ó znek, 

A bó lle rek finómsá gót fó znek. 

 

Jut á m itten e tel mindenkinek, 

Házá csák á bendó je ben vihet. 

Ke szu l itt jó  pó rkó lt, gulyá sleves, 

Őrszá gunkbán e ke t e tel neves. 

 

Eve s kó zben hállgássuk á zene t. 

Bórrál - só rrel ve dju k meg áz epe t. 

Lá ssuk - hálljuk á szí npád mu sórá t, 

Tápsóljuk meg á felle pó k sórá t. 

 

Hógyhá ette l-ittá l má r eleget, 

Bó ven e rzed á nyá ri meleget. 

A csillágók feltu nnek áz e gre, 

Tá ncólhátnák á pá rók má r ve gre. 

 

A jó  kedvu nk tártsón ege sz e jjel, 

A tá ncóló k ne menjenek sze jjel. 

A zene tó l legyen jó  hángulát, 

Só rtó l-bórtó l pedig áki mulát. 

 

A mulátsá g tártsón á m hájnálig, 

Ameddig á só te tse g itt lákik. 

Pirkádátkór pá linká rá vá gyni, 

Í gy kó nnyebb lesz májd házátálá lni. 

 

Legyen vidá m á m á fálunápunk. 

Veszekedni reme lju k nem fógunk. 

Bí zzunk á m á bóldógább jó vó be, 

Tálá lkózzunk u jrá itt jó vó re! 

 

Szómbáthely, 2022. 07.14. 

Linka Sándor á Fálunáp után egy náppál töl-

tó tte be 80. e lete ve t. E kerek e vfórduló  álkálmá -

bó l á pólgá rmester kó szó ntó tte  á fálu neve ben. 

De ó  is ájá nde kkál e rkezett: Dál á fálunápró l cí -

mu  kó lteme nye t itt ólváshátjá k. 

VÁLTOZÁSOK A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSÁBAN 

mailto:programszervezes@ivanc.hu


  8 

 

25.  SZÁM        SZENT ANDRÁS HAVA, ŐSZUTÓ  HAVA   2022. NOVEMBER 

Augusztus utólsó  he tve ge je n hágyómá nyós nyá rbu csu ztátó  rendezve nyu nkre hí vtuk ó ssze áz ivá nci gyerekeket 
e s csálá djáikát. Ú gyesse gi e s spórtjá te kók, ke zmu ves fóglálkózá s, trámbulin, le gvá r e s já tszó szó nyeg vá rtá á legif-
jább ivá nciákát.  
Az ászfáltózótt kósá rlábdá pá lyá n kere kpá rós u gyesse gi pá lyá keru lt kiálákí tá srá, melytó l eló szó r kisse  ó dzkódták 
á fiátálók, de hámár megtálá ltá k á megfeleló  sebesse get á pá lyá hibá tlán teljesí te se hez. 
Az ákádá lypá lyá n is kipró bá lháttá k mágukát á gyerekek, hógy mennyire lustulták el á nyá rón. Egyensu lyózá s, 
bukfenceze s, ákádá ly á tugrá sá, hulláhópp káriká bá ugrá s, pó kjá rá s, mócsá rjá rá s is vólt á feládátók kó zó tt.  
A kisebbeknek tetszett á ce lbá dóbá s kónzerves dóbózókrá is.  
Lógikái kirákó s já te k e s rájzólá si, szí neze si lehetó se g is ádó dótt egy kis pihene s ereje ig.  
A ke zmu ves fóglálkózá st Szo cs Ro bertnek e s Babai Dia nak kó szó n-
hetju k. Kórá bbán ke szí tett gipszfigurá kát bócsá tótták áz ó nkór-
má nyzát rendelkeze se re, á feste shez szu kse ges mindenfe le esz-
kó zzel egyu tt. A felájá nlótt tá rgyákón kí vu l áktí v kó zremu kó de -
su kkel is szí vesen tá mógáttá k á prógrámót. A festett gipszfigurá k 
e rte kele se ne l is á tó lu k szá rmázó  ájá nde kókkál dí jáztuk á legu gye-
sebb álkótá sókát, de minden tóvá bbi kis festó mu ve sz kápótt egy-
egy szelet finómsá gót is. 
Tóvá bbi ó nke ntes segí tó ink vólták á lá ngós ke szí te se ne l e s kiádá -
sá ná l is. Ne meth Zsuzsanna, Horva th Jo zsefne  e s Tubolyne  Bala zs 
Nóra á tikkásztó meleg ellenére is nágy lelkesedéssel sütöt-
te k á nyá r kedvenc stránde tele t, á lá ngóst. Dr. Ne meth Sa ndorne  
e s Bábái Diá ná pedig á felte tró l góndóskódótt. 

 
A má r megszókótt csápós kániszterbó l fólyt á má lnászó rpis frissí tó , e s páttógátótt 
kukóricá is keru lt áz ásztálrá á nássóló k re sze re. 
 
A felke rt zsu ritágók áz ilyen eseme nyeken váló  e rte kele sne l mindig há lá tlánnák e r-
zik á feládátót, hógy mie rt kell „leg-et” hirdetni e s kiemelni á 3 legjóbbán sikeru lt 
dárábót. Hiszen á mágá mó djá n mindenki u gyes, mindenki sze pet álkót. E s egye b-
ke nt is, nem lehet ó sszehásónlí táni egy ó vódá st e s egy iskólá skóru  gyereket, áz iskó-
lá s kórósztá lyón belu l sem mindegy, hógy álsó s, vágy felsó s, …stb. De váláhógy me g-
is ó sztó nó zni kell á gyerekeket. Terme szetesen, áhógy á lehetó se gek engedik, min-
denki káp á munká já e rt egy kis ápró sá gót csere be, nemcsák á kiemeltek. Azón kí vu l 
dicse ró  szávákkál, hásznós jó  táná csókkál is ellá tjá k ó ket, hógy legkó zelebb me g 
szebben sikeru ljenek áz árányós remekmu vek. De ezzel kápcsólátbán is vá rjuk á 
szu ló k, e rdekló dó k ó tleteit, tippjeit áz u jsá g há tlápjá n tálá lhátó  ele rhetó se geken! 

 

 

 

 
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és Ivánc Község Önkormányzata közös megemlékezést tartott a Nemzeti Gyásznapon, 
2022. október 6-án 12.30 órakor az Aradi Emlékerdőben. 
Kutas Lajos a Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatóság erdészeti igazgatója köszöntötte a résztvevőket. 
Megemlékező beszédet mondott Dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, muzeológus, a Smidt Múzeum intézmény-
vezetője. 
Az Ivánci Népdalkör katonadalokkal és Vass József külön szóló énekkel adózott a hősök emlékének. 
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és Ivánc Község Önkormányzata közös megemlékezést tartott a Nemzeti Gyásznapon, 
2022. október 6-án 12.30 órakor az Aradi Emlékerdőben. 
Kutas Lajos a Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatóság erdészeti igazgatója köszöntötte a résztvevőket. 
Megemlékező beszédet mondott Dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, muzeológus, a Smidt Múzeum intézmény-

vezetője. 

MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI GYÁSZNAPON 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ 
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Az Ivánci Népdalkör katonadalokkal és Vass József külön 

szóló énekkel adózott a hősök emlékének. 

A rendezvényen részt vett a hagyományoknak megfelelően 

a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület tag-

sága, valamint - hagyományteremtő szándékkal—a Kör-

mendi Kölcsey Ferenc Gimnázium képviselői, diákjai. 

A megemlékezők elhelyezték koszorúikat és virágaikat az 

emlékmű elé, majd gyertyát gyújtottak a halálraítélt hős 

aradi vértanúk emlékére. 

 

Simon Zoltán (1939-2022.) ivánci születésű erdész a meg-

emlékezés előtti napon hunyt el. Az egykori erdész munkás-

ságáról, életéről Gyarmati Tibor polgármester emlékezett 

meg, méltatta munkásságát, Ivánchoz való kötődését. 

GRÓF SIGRAY ANTAL EMLÉKHELY ÉS KIÁLLÍTÁS 

MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG 

Megvalósult a régóta dédelgetett elképzelés: az Agrárminisztérium jóvoltából, a Hungarikum Bizottság Támo-
gatásával létrejött a Gróf Sigray Antal Emlékhely az ivánci plébánia épületében. A Sigray család örököseinek 
együttműködésével több 1945-ben az ivánci Sigray kastélyból az ország különböző múzeumaiba áthelyezett 
műkincs, bútorzat, berendezési tárgy illetve egyéb tárgy került vissza Iváncra. A gróf eredeti ruházata, a hoz-
zá tartozó díszítő ékszerekkel, valamint kardja is a kiállítás részévé vált. Somhegyi Tamás a muzeológusi 
tapasztalatainak és a kiállítások tervezésében, szervezésében szerzett gyakorlatiasságának köszönhetően 
szakértő tanácsokkal segítette a kiállítás létrejöttét. Az önzetlen segítők és a háttérmunkálatokban résztvevők 
is nagy mértékben hozzájárultak a sikeres megvalósuláshoz. 

 

A Sigrayak szellemiségéhez és az 
általuk fejlődésnek indított Ivánc 
virágkorához méltó kiállítást sze-
rettünk volna a nagyérdemű elé 
tárni, melyre 2022. október 16-án 
sor került.  

 

A megnyitó ünnepség hálaadó 
szentmiséjét Márfi Gyula nyugal-
mazott veszprémi érsek celeb-
rálta.  

A szentmisén részt vett a község 
plébánosa Kiss György atya mel-
lett Köbli Tamás plébános, illetve Dóka Ferenc őriszentpéteri plébános, aki személyében utolsóként 
lakta az ivánci plébániát.  

A szentmise után az ünneplő közönség átvonult a plébánia udvarára, ahol a Vas Megyei Vadászkürt Egyesü-
let - Köbli Gábor közreműködésével - kürtszóval kísérte az átadás pillanatait. 

 

Ivánc község polgármestere, Gyarmati Tibor köszöntötte a Sigray család örököseit és a meghívott vendége-
ket. „Buzgósággal az istenhitben, hűséggel a magyar haza szeretetében” — a Sigrayak jelmondata legyen 
jelen mindennapjainkban.  

Az ünnepi alkalomból beszédet mondott: V. Németh Zsolt nemzeti értékeinket védő miniszterelnöki biztos, 
országgyűlési képviselő. Vámos Zoltán főispán, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjeként; Békés Márton 
történész-politológus, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója, „A becsület politikája” című könyv írója. Az 
örökösök képviseletében Báró Schell József szólalt fel az átadón.  
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V. Németh Zsolt szerint a kiállítás csak az egyik lépése annak, hogy a magyar politika és kultúrtörté-
net méltatlanul elfeledett alakjára felhívjuk a figyelmet. „Szeretnénk, ha élete munkássága sokkal szélesebb 
körben is ismertté válna.” Óriási értéknek nevezte, hogy nagyszerű elődünk, Sigray Antal és családjának éle-
te teljes egészében elérhetővé vált. 

Vámos Zoltán főispán hangsúlyozta: Sigray Antal szülőfalujának, Iváncnak és birtokainak tudatos 
gazdája, nagylelkű mecénása, a hazai lovas sport kiválósága, sikeres katonatiszt, megfontolt diplomata, főis-
pán és kormánybiztos volt, aki arra törekedett, hogy hazája érdekeit, szülőföldje függetlenségét és integritá-
sát szolgálja. „Bármilyen szerepbe is helyezte a történelem, bármilyen magasságot és mélységet kellett meg-
élnie, nem távolodott el a hagyomány és az er-
kölcs értékálló parancsától”.  

A becsület politikája című könyve keletkezési kö-
rülményeinek bemutatásával kezdte mondandóját 
Békés Márton. Elmesélte röviden milyen be-
nyomást szerzett az ivánci látogatásai alkalmával. 
Kiemelte, hogy a közösségben rejlő erő érintette 
meg leginkább. A gróf 1935-ös beszédéből idézett: 
„Én azt a királyságot, amelyről beszélek, a nép 
széles rétegein nyugvó, alkotmányos alapon álló, a 
szociális kérdéseket melegen felkaroló, a nép sze-
retetének, a nép bizalmának és megértésének tá-
maszával rendelkező királyságnak remélem, kép-
zelem, óhajtom és akarom.” 

 

Báró Schell József megköszönte az érsek úr 
prédikációját és a remek beszédeket. Kiemelte a 
gróf egykori személyi titkárának, Sárkány Barnának a közreműködését a hagyaték megmentésében. Egy 
eredeti Sigray Antalról készült festményt adományozott az emlékhelyre. 

 

A plébánia épületben kialakított emlékhely mellett az iskola épületében is két kapcsolódó kiállítást tekinthet-
tek meg az érdeklődők. Az utolsó magyar királyról, a boldoggá avatott IV. Károlyról szóló „Életút és Emléke-
zet” című roll-up kiállítás a Habsburg Ottó Alapítvány  támogató közreműködésének köszönhetően tárult az 
ivánci közönség elé, melyet az alapítvány igazgatóhelyettese Fejérdy Gergely mutatott be. A Vas Megyei Le-
véltár által létrehozott Trianon 100 „Összetartoztunk - Összetartozunk” című vándorkiállítás első állomáshe-
lye itt Iváncon volt. Dr Melega Miklós, a Vas Megyei Levéltár igazgatója adta át a látványos múltidéző tárlatot. 

A kulturális műsor a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes fellé-
pésével kezdődött. A tánccsoport autentikus megjelenése 
öltözködésben, zeneiségben és a táncok hagyományos 
mozgásvilágát ötvözve teremtette meg a korszak hangula-
tát. Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas me-
gyei igazgatója, a Vas Megyei Értéktár Bizottság tagja 
közvetlenül a táncos produkció után mondott néhány gon-
dolatot a helyi értékek jelentőségéről, a meghirdetett Vas 
Megyei Helyi Értékek Hete programsorozatról, melyhez 
közel 200 település csatlakozott a megyében. A kiállítás 
megnyitója pontosan beleillet a programsorozatba, hiszen 
a Sigray Család szellemi és épített hagyatéka a Vas Me-
gyei Értéktár részét képezi. 

Az Ivánci Népdalkör a helyi társadalmi ünnepek állandó 
szereplője az alkalomhoz illő vasi népdalcsokorral készült 
az átadóra.  

Zárásként a Magyar Örökség-díjas Misztrál verséneklő 
együttes a Hungarikum támogatás keretében adott koncertet a nagyérdeműnek. Megzenésítéseik forrása a 
magyar népzenei hagyomány, versválasztásaikban fontos szerepet játszik az európai és a magyar történe-
lem iránti érdeklődés. Így méltó befejezéssel zárult az Ivánc virágkorának számító korszak visszaidézése, 
melyet a Sigray család tett maradandó és megbecsülésre méltó emlékké. 

 

A Magyar Nyugat Könyvkiadó vezetője, Gyurátz Ferenc is részt vett a megnyitón. Békés Márton: A becsület 
politikája című könyv kiadója volt 2007-ben, s most a könyv 2022-es új kiadását – amelyhez a szerző az első  
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Őktó ber 23-á n, á Nemzeti u nnepen á vásá rnápi szentmise utá n á hí vó k egyu tt vónulták ki á templóm 
kertben le vó  ivá nci 56-ós Bu szkese gpónthóz.  
A Himnusz kó zó s ele nekle se utá n á telepu le s pólgá rmestere, Gyármáti Tibór móndótt besze det. Felvá -
zóltá á jelen kór tó rte ne seit. A szómsze d órszá gókbán du ló  há -
bóru  kó vetkezme nyei ege sz Euró pá rá kihátnák – móndtá. „Mái 
vilá gunk legnágyóbb e rte ke: á be ke.” Szigeti Jó zsef ákkóri ple -
bá nós 1956-ós szerepe ró l is megemle kezett. Egyhá zi kiemel-
kedó  szerepe mellett fóntós kó ze leti, kereszte ny mágyár nem-
zetben góndólkódó  pe ldáádó  mintáke p is vólt. Besze de ve ge n 
á be ke ben bí zvá kitártá st kí vá nt mindenkinek. 
 
Tubólyne  Bálá zs Nó rá álpólgá rmesterrel fó hájtá s mellett elhe-
lyezte k áz ó nkórmá nyzát kószóru já t áz emle kmu vó n. 
 

A virá gnák megtiltáni nem lehet cí mmel zene s iródálmi 
esten vehettek re szt áz e rdekló dó k á Vás Megyei Kó nyv-
tá rellá tá si Szólgá ltátó  Rendszer jó vóltá bó l óktó ber 21-e n, 
pe nteken este áz iskólá bán. 
A Petó fi 200 emle ke v álkálmá bó l á Ro zsabors Mu hely eló -
ádó i Petó fi Sá ndór ku ló nbó zó  e letszákászáibán í ró dótt 
szerelmes verseibó l vá lógátták ó ssze egy csókórrá váló t. 
Módern zenei kó ntó sben szó lálták meg á kó ltó  lí rá i. Sáj-
nós, á versmóndó  betegse g miátt nem tudótt á kólle gá ivál 
szerepelni, de Nagy Kriszta e s Dala Jo zsef duó já í gy is le lekemeló  hángulátót teremtett. 
Az eló ádó k kó zvetlense ge, szí ve lyes jelleme áz eló ádá s kó zben e s utá ná is e rzó dó tt. A prógrám utá n szí -
vesen márádták me g besze lgetni á cseke ly szá mu  re sztvevó kkel. 
 
A Kó nyvtá rellá tá si Szólgá ltátó  Rendszer tá mógátá sá vál sókfe le prógrám ige nyel-
hetó  á kistelepu le sekre. A legközelebbi könyvtári program a celldömölki Tücsök 

Bábcsoport előadásában A lila majom című mesés bábjáték, mely az elfogadás-
ról szól. A bábcsópórt érdekessége, hógy gyerekek áz előádók. A prógrám meghívó-
já t á re szletes infórmá ció kkál áz u jsá g há tlápjá n tálá ljá k. 
 

SZERELMES PETŐFI: „A VIRÁGNAK MEGTILTANI NEM LEHET” 

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK 

kiadás óta eltelt idő eredményeit összegző előtanulmányt írt, s kiegészítette a könyv képmellékletét is — és 
más, a témához kapcsolódó könyveket, kiadványokat értékesített az emlékhely átadója után. 

 

Bízunk benne, hogy a felnövekvő nemzedék a kiállított tárgyakon keresztül átérzi a „Sigrayak” jelentős szere-
pét Ivánc és az ország történelmében. A rendkívüli hiánypótló tárlat kiemelten mutatja be Gróf Sigray Antal 
munkásságát és szellemiségét. Büszkék lehetünk, hogy tárgyiasult formában is őrizhetjük és örökíthetjük to-
vább nemcsak a település, de az egész megye és az ország számára is értékeket teremtő Sigray hagyaté-
kot. 
 

A plébánián nyílt Sigray Emlékhely és Kiállítás előre egyeztetett időpontban megtekinthető.  

Az alábbi telefonszámokon várjuk az érdeklődők jelentkezését: 

 

 06 30 797 8173        06 30 122 9040 
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IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 

November elején köszöntöttük településünk 65 év feletti lakóit. A rendezvény rendhagyó módon az iskolában került 
megrendezésre. Ezzel nyitotta beszédét a Polgármester Úr is. Megköszönte a jelenlévők részvételét, majd több néző-
pontból is kielemezte az idős kor nagyságát. Magyarország és Ivánc történelmének 92 évre való visszatekintésével ér-
zékeltette az eltelt időszak hangsúlyos eseményeit, melyet Ivánc legidősebb lakója átélhetett. A bibliából és költőktől 
idézve szintén az idős kor tiszteletét emelte ki. „A hosszú életkor mindig áldás! Lehet, hogy fáj, hogy nehezen kelsz fel, 

hogy nem találsz valamit, vagy elfelejtesz dolgokat, 
hogy bottal segíted lépted. De mindez egy dolgot je-
lent: azt, hogy élsz, hogy részesültél a hosszú élet áldá-
sában.” 
A polgármesteri ünnepi beszéd után az Ivánci fiatalok 
képviseletében 10 gyermek köszöntötte a vendégeket. 
Nagymamákról és nagypapákról szóló verseket szaval-
tak, a költők gondolataiban írták körül az idős kor szép-
ségét és kínjait is egyaránt. Egy rövid humoros jelene-
tet is előadtak, mely szerint egy házaspár az 50. házas-
sági évfordulója alkalmából újból fogadalmat tesz az 
anyakönyvvezető előtt. A paródiát hallgatva szem nem 
maradt szárazon, persze csakis örömkönnyek hullottak 
a nevetéstől. 

 
Csider Sándor költő, tanár már ismerősként érkezett a községbe. 
Verseiben az élet tükröződik. Kiemelte a kimondott szavak jelentő-
ségét. Biztosan mindenkinek akad legalább egy mondata az elődei-
től, amelyet bármikor fel tud idézni. Ilyen mondatokat kívánt a je-
lenlévőknek, amelyeket majd az ő utódaik fognak emlegetni tanul-
ságul. A falu közösségéről is szót ejtett. Nem szabad hagyni, hogy 
bármely politikai eszme szétszakítsa az emberi kapcsolatokat, ba-
rátságokat - szólt a jótanács. „Egy faluban ne legyünk ellenségek, 
találjuk meg, ami összeköt minket!”A közelgő ünnepek alkalmából 
az adventi ünnepkörről és a karácsonyról is hangzottak el idézetek. 
Ezúttal az előadást Babai Norbi és Kozma Viktória színesítette a ver-

sek mondanivalójához kapcsolódó dalokkal. 
 
Ivánc község három legidősebb lakóját külön is köszöntötte Tubolyné Balázs Nóra és 
Gyarmati Tibor. A legidősebb ivánci lakos: Nagy Lajos, őt Köbli László és Molnár Imréné 
követi az életkor szerinti besorolásban. Örömmel fogadták a gratulációkat a rangidő-
sek, mindhárman jelen voltak a rendezvényen. 
Néhányan már várták a korábbi képekből összeállított vetítést. Hiszen szájról szájra 
már terjedt a meghívottak között, hogy László Gézánét felkerestük a 70-es években 
készült fényképekért. A vetítés alapötletét a Petőfi Sándor Ifjúsági Klub naplói adták. 
Az 1972-73-as években készült naplók a klubélet eseményeit, foglalkozásait tartalmaz-
zák, fényképekkel illusztrálva és leírásokkal kiegészítve. Éppen 50 év telt el a naplók 
készítése óta. A kerek évforduló még hangsúlyosabbá tette a visszaemlékezést. Csak-
hogy jó pár fotó hiányzik már az albumokból, ezért fordultunk Rózsi nénihez, aki kész-

séggel segített. További fotókat keresett, melyeket kategorizálva bocsátott rendelkezésünkre. Így további képekkel bő-
vült az emlékek sora a színjátszókról, a néptánc-csoportokról, a 
vetélkedőkről és a kirándulásokról. 
 
A Kati Bisztró által biztosított vacsora után Babai Norbi és Kozma 
Viktória retro slágereivel tovább folytatódott a visszaemlékezések 
sora. Ezen az estén újra fiatalok lehettek településünk szépkorú 
lakói. 

Köszönjük a szereplést vállaló gyerekek,  
a segítők és a süteményt-felajánlók támogatását! 

A közösségi támogatás nagy mértékben hozzájárult  
a rendezvény sikeréhez!  

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! 
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ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓK 

Út– és járdafelújitás Iváncon 

 

Történelmi jelentőségű a  szeptemberben történt járda rekonstrukció, mely a község járda felületeinek 100%-

os megújulását eredményezte. 

A Belügyminisztérium támogatásával megújult 800 méter hosszúságú szakasz — a Coop bolttól a Sig-

ray kastélyig — összesen hat helyrajzi számú járdát érintett. 

A minőségi járda kiállítását a petőmihályfai Vasi Aszfalt Gép Kft végezte. 

Az építési műszaki követelmények  betartása mellett, a járda felületen található csapadékelvezető rendszer 

fém fedlapjai is felújításra kerültek a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése érdekében. A beruhá-

zás összértéke 14 229 340 Ft, melyből önkormányzatunk 2 134 401 Ft önerőt vállalt. 

 

Egy héttel a gyalogos járdák elkészülte után újabb gépsorok gyülekezetek Iváncon. 

A Magyar Falu Program támogatásával két út új köntöst kapott, egészen az alapoktól. 

A Bubla ház mellett elhelyezkedő 262 hrsz-ú út Terramix technológiával készült, mely alapozás után gyönyö-

rű aszfalt burkolatot kapott. Elegánsan hozzáillesztve alul a Kossuth Lajos utcához, fölül a Thököly Imre utcá-

hoz. 

A Művelődési ház melletti 85 hrsz-ú utca is hasonló mélyalapozást kapott több mint 800 méter hosszban. Ezt 

követően három rétegű felületi zárás került elhelyezésre kátrány-emulzió és különböző szemcseméretű ba-

zalt terítésével. A mostani pergő bazaltos réteg a használat során elaszfaltosodik és egységes szerkezetű 

lesz. 

Az út beruházások összértéke 31 854 5454 forint. 

A járdákhoz hasonlóan a kivitelezést az utak esetében is a Vasi Aszfalt Gép Kft végezte. 

Külön köszönet Kulcsár Béla Ügyvezető Úrnak, aki - az építőiparban tapasztalható jelentős áremelkedé-

sek ellenére - mindkét projekt megvalósítását a benyújtáskor odaítélt összegért végezte el, amely jóval ko-

rábban volt, mint a fizikai befejezés. Ez a gesztusértékű hozzáállás járult hozzá, hogy nem terhelte plusz költ-

ség önkormányzatunkat. 

Kérünk mindenkit, hogy az utak használata során óvják, védjék a burkolatokat az indokolatlan, nem rendelte-

tésszerű használattól. Így remélhetjük, hogy hosszú évtizedekig élvezhető és biztonságos lesz a közúti közle-

kedés ezen szakaszokon. 
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Zöld hírek 

 
Avar és kerti hulladék égetés 

 
A jelenleg érvényben lévő önkormányzati rendelet szerint minden hónap első csütörtöki napján lehet nyílt téri 
égetést végezni, ha ezt az országos tilalom nem írja felül. 
A nyári hosszú száraz, csapadékmentes időszak miatt országos tűzgyújtási tilalom lett kihirdetve. E rendelke-
zést ősszel feloldották, így a helyi rendelet szerint lehet nyílt téri égetést végezni a  fentiek alapján. 
Mindenkit jó szándékkal biztatunk az otthoni komposztálásra, amely a kertben és a háztartásokban keletke-
ző ,,hulladékokat'' hasznos anyaggá (komposzt) alakítja. 
A kisebb ágak is lebomlanak. 
A vastagabb fás részek nem nagy ráfordított munkával, darabolással fűtés vagy kerti főzőcske, sütögetés 
fontos eleme is lehet. 

 

Központi gyűjtőhely a pálya mellett  

 
A nyár folyamán vállalkozó által darálásra kerültek a pálya mellett elhelyezett, gyűjtött ágak, gallyak. Ezután 
tábla kihelyezésére került sor, miszerint ott a továbbiakban ágak, gallyak elhelyezése tilos. Az indokok között 
szerepel a terület tájértékének megtartása, a közeli lakóházak biztonsága (tűzveszély). 

 

A továbbiakban is fogunk lehetőséget biztosítani ágak gyűjtésére más helyszínen. Az optimális terület kivá-
lasztása folyamatban van. Amint ismert lesz, jelezni fogjuk a falu lakosságának. Addig is kérjük szíves türel-
müket! 

 

 

Házszám feltüntetése kötelező 

 

A településen sokszor okoz problémát az ingatlanok beazonosítása, tekintettel arra, hogy a házszámok egy-
általán nem vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre. A házszámtábla beszerzéséről, kihe-
lyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 14/A. § (5) bekezdése írja 
elő, hogy a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. 

14/A. § ... (5) „Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.” 

 

Továbbá Ivánc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-
megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 10. §-a is tartalmazza: 

10. § „Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy 

– amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható 

helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ház-
falára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.” 

 

Ivánc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztása, megszegés jogkövetkezményeiről szóló 7/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 17. §-a  
értelmében a házszám feltüntetésének elmulasztása közösségi együttélést sértő magatartás: 

17. § „A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója, kezelője, 
ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartá-
sáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.” 

 

A házszámtábla hiánya vagy nem megfelelő elhelyezése megnehezíti a betegszállítók, a mentőszolgá-
lat, a tűzoltóság, a rendőrség, a postai szolgálat, valamint a többi közszolgáltató munkáját.  
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Akut rosszullét esetén az időben történő ellátás életet menthet – segítsük a mentők munkáját a megadott cím 
gyors és könnyű megtalálhatóságával! 

 
A beazonosíthatóság továbbá a lakosság érdekeit, valamint a közbiztonság megteremtését is szolgálja. Erre 
való tekintettel, kérjük a tisztelt ingatlan-tulajdonosokat, a fent leírtak alapján szíveskedjenek gondoskodni az 
ingatlanok beazonosíthatóságáról! 

Köszönjük! 
 
Rezsicsökkentés tájékoztató 
 
A közelmúlt eseményei kapcsán mindenki találkozhatott a megnövekedett energiadíjak ellensúlyozására tett 
különböző intézkedésekkel. 
 
A jelentős rezsiköltség emelések önkormányzatunkat sem kímélték, így több épületnél változásokra került sor 
a számlázási és a felhasználási paraméterek terén. 
 
Teljes leállás lépett életbe a következő épületekben a fűtési időszakban: 
Művelődési ház, Sportöltöző, Posta melletti épület (76/A), Könyvtár (működési feltételek részletesebben ol-
vashatóak a 9. oldalon) 

 

Havi diktálásra tértünk át az Önkormányzati Hivatal, az Óvoda, az iskola és a turistaház esetében. 

A közösségi színteret áthelyeztük az iskola épületébe, ahol kisebb légteret kell befűteni a cserép-

kályhának.  A gázfűtés csak kiegészítésre szolgál. 

A turistaház csak egyéb rendezvény igénye esetén fűtött. Az ott található cserépkályha is jó hatásfo-

kú. A gázkazán itt is csak tartalékalapot képez. 

 

Ahogy a gázdíjaknál, úgy az elektromos energia díjainál is havi diktálásos rendszerre tértünk át a 

szolgáltatási helyeken. Így lényegesen csökkentek a szolgáltatók által megállapított havi általány-

költségekből kalkulált díjak. 

 

Az előző időszak gáz egységára átlagosan négyszeresére, míg a villamos energia több mint három-

szorosára emelkedett.A szerződéses díjak 2022. december 31-ig szólnak, egyelőre nem ismertek 

az újak, így tervezni nem tudunk a 2023-as évre. 

 

Bízunk benne, hogy a kiváltó okok megoldása előtérbe kerül és enyhülnek az energiaárak vala-

mennyi felhasználó esetében. 

 
 

MEGHÍVÓ 
KÖZMEGHALLGATÁS 

 

Ivánc Község Önkormányzata 2022. november 22. napján (kedden) 18
00

 órai kezdettel  

közmeghallgatást tart az Iskola épületében (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 80.) 

 

Minden Érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

     Gyarmati Tibor  

       polgármester 
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Kiadja: Ivánc Község Önkormányzata  

A kiadásért felelős: Gyarmati Tibor  

Szerkesztő: Horváth Bernadett  

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 

Hulladékgyűjtési napok 2023. Ivánc 

   A HETI KOMMUNÁLIS ÜRÍTÉS 2023-BAN SZERDAI NAPOKON TÖRTÉNIK! 

További részletes tájékoztatás: www.stkh.hu 

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonfprofit Kft. 

  Heti kommunális ürítés 
napjai 

Szelektív gyűjtés 
napja 

Zöld hulladékgyűjtés 
napja 

Karácsonyfagyűjtés 
napja 

Január 4., 11., 18., 25. 26. - 19. 

Február 1.,   8., 15., 22. 23. - 2. 

Március 1.,   8., 15., 22., 29. 23. - - 

Április 5., 12., 19., 26. 27. 28. - 

Május 3., 10., 17., 24., 31. 25. 26. - 

Június 7., 14., 21., 28. 22. 23. - 

Július 5., 12., 19., 26. 27. 28. - 

Augusztus 2.,   9., 16., 23., 30. 24. 25. - 

Szeptember 6., 13., 20., 27. 28. 22. - 

Október 4., 11., 18., 25. 26. 27. - 

November 1.,   8., 15., 22., 29. 23. 24. - 

December 6., 13., 20., 27. 28. - - 

                  

                             Szeretettel hívunk  
   minden Kedves Érdeklődőt 

   A LILA MAJOM című bábjátékra 
 a celldömölki Tücsök Bábcsoport előadásában! 

 

Helyszín: Ivánc, Iskola.  
Időpont: 2022. november 18. 17.00 óra 

 


