
Iváncsa épített öröksége 
 

A megye keleti határánál fekvő község. • Első említése Iváncs alakban egy 1270 után kiadott és 1291. 
évi átiratban megmaradt oklevélből ismert. A török hódoltság elején, 1543-ban teljesen elpusztult. A 
XIX. században lakói bevándorolt reformátusok és katolikusok voltak, akik a határt gyümölcsfákkal, a 
hegyet szőlővel ültették be, a földeken pedig főleg búzát és kukoricát termeltek. 
 
VIRÁG 2005 (81.) 

 
 
Szent Kereszt felmagasztalása templom 
Fő utca 
 
A római katolikus felekezet 1907-ben épített egy iskolakápolnát, ahol 1985-ig, az új templom 
megépüléséig a szentmiséket tartották. A mai, szabadon álló, modern templomot tetőszerkezetének 
íves vonalvezetése egyedivé teszi, ugyanakkor telepítése és magassága illeszkedik a környező 
lakóépületek kialakításához. A község közösségi-kulturális célú építményeinek egyik kiemelkedő 
eleme. 
 
TAK 2017 (14.) 
 
 
Református templom 
Fő utca 
 
Északkelet-délnyugati tengelyű, neogótikus stílusú templom, délnyugati, homlokzat előtti, 22 méter 
magas toronnyal. A helybeli hívek 1848-ban egyszerű imaházat építettek, amelyet 1874-ben az utca 
felől lekerítettek. A jelenlegi templom 1914-15-ben épült a székesfehérvári Kszantner és Pintér cég 
tervei alapján. Az alapkövet 1914-ben helyezték el, felszentelése 1915. augusztus 22-én történt. 
Ugyanebben az évben építették a parókiát is. A templom belsejét 1954-ben újították fel, majd 
fennállásának 50. évfordulójára renoválták a külsejét. 1982-1986 között teljes külső-belső felújításra 
került sor. Minden oldalán lépcsőzetes támpillérekkel erősítették meg, északkeleti vége egyenes 
záródású. Tömege egyszerű, nyeregtetős kialakítású. Homlokzati tornya 30 méter magas. A 9X19 
méteres belső tér fölé rabitz mennyezet borul. A belső két végében egy-egy fából készített karzat áll, 
a szószéket a fölötte lévő lapos hangvetővel az északnyugati fal közepéhez erősítették. Az úrasztala 
márványból készült.  
 
TAK 2017 (13.), VÁRADY 1994 (302-305.) 
 
 
Helytörténeti Gyűjtemény 
Fő utca 3. 
 
Utcasorban szabadon álló, földszintes, T alaprajzú nyeregtetős épület. Egykori községháza. Ablakai 
vakolatkeretelésűek. Az Ady Endre utca felőli hátsó homlokzatán külső padlásfeljárót alakítottak ki. A 
gyűjtemény alapját a Fűrész Gyula nyugalmazott iskolaigazgató által az 1960-as évek végétől gyűjtött 
anyag adja. A falusi emberek jelentős életmódváltása következtében a paraszti lét eszközei ekkorra 
többnyire elveszítették eredeti funkciójukat. Az anyagot először a régi művelődési otthonban 
szervezték gyűjteménnyé 1972-ben, majd a ’80-as években az egykori református iskolában, 1994-
ben a régi községházán nyert elhelyezést.  
 



https://ikmk.hu/ivancsai-helytorteneti-gyujtemeny/, 
http://www.museum.hu/muzeum/328/Helytorteneti_Gyujtemeny?f  
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