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Ivánci

Jelen
Ady Endre:

Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
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OKTÓBERI MEGEMLÉKEZÉSEK
Október 6. – Az Aradi vértanúk emléknapja
A hagyományok szerint ebben az évben is az Őriszentpéter és Ivánc közötti útszakaszon található Aradi emlékerdőben
emlékeztünk meg a magyar szabadságharc vértanúkról.
A Himnusz közös eléneklése után Kutas Lajos igazgató
úr a Szombathelyi Erdészeti Zrt. nevében köszöntötte a
jelenlévőket.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szombathelyi
szervezetének tagja részletesen kifejtette az 1848-49es szabadságharc ok-okozati összefüggéseit. Hogy miért vált szükségessé a forradalom, mi robbantotta ki, s
hogy milyen eszmék vezették hőseinket. Megismertette az aradi hősök szabadságharcban végzett tiszti tevékenységét, melyért végül halálbüntetéssel sújtották
őket. De ők méltón vállalták az ítéletet.
Bedi Józsefné Wass Albert: Intelem! című versét szavalta el, majd az Ivánci Népdalkör magasztalta az áldozatokat aradi vértanúk hősiességéről szóló népdalokkal.
Az Erdészet részéről Kutas Lajos igazgató és Pandúr Tibor erdész helyeztek el koszorút a kopjafa tövébe, majd Ivánc Önkormányzata nevében Gyarmati Tibor polgármester koszorúzta meg az emlékoszlopot. Az Ivánci Népdalkör és a TIT tagjai virággal és gyertyákkal tisztelegtek a hősök emlékére.
Zárásként a Szózatot és a Székely Himnuszt énekelték el közösen a résztvevők.
A megemlékezés után Kutas Lajos igazgató úr mindenkit szeretettel meghívott a Vadászházba egy ízletes egytálételre.
„… áldom a vértanuk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a' magasztos példáért, melyet az utódoknak
adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!”
Kossuth Lajos, Torino, 1890. szeptember 20.

Október 23. – Nemzeti ünnepünk
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából október 25-én tartottunk ünnepi
megemlékezés. A szentmise után a templom mellett álló Kitelepítettek kopjafájához vonultak a jelenlévők.
Gyarmati Tibor polgármester úr mondott ünnepi beszédet, majd Gyarmati Julianna olvasta fel
Wittner Mária 56-os halálraítélt gondolatait.
Az Ivánci Egyházközség nevében Orsos Zoltán Atya és Fritz Attila az Egyházközség elnöke, majd Ivánc
Önkormányzata nevében a Polgármester Úr helyezett el koszorút a kopjafán. A megemlékezés során
az Ivánci Népdalkör működött közre a magyarság köré fonható dalcsokrával.

Horváth Bernadett
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Idősek Napja
November 7-én Ivánc Község Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Ivánci Alapszervezete közös szervezésben látta vendégül településünk szép korú lakosait a Művelődési Házban egy kellemes délutánra. Gyarmati
Tibor Polgármester Úr köszöntő beszédében felhívta a figyelmet az Idősek tiszteletére és a tőlük való tanulásra,
amit nem lehet a mai modern eszközök által megszerezni.
Kedves kis kulturális műsorral készültek ez alkalomból az Óvodások és az Iskolások. Szavaltak, énekeltek, az
ovisok még táncoltak is, az iskolások pedig előadtak egy kis színjátékot is pár percben, de énekeltek citeraszó
kíséretével is.
Az Ivánci Népdalkör is kedves dalokkal örvendeztette meg a jelenlévőket.
Bodnár Attila és Pap Rita kortalan –örökzöld slágerparádéval érkezett kis falunkba. Szívesen kommunikáltak a
közönséggel, ajándékot is osztottak az aktív résztvevőknek, sőt együtt is énekeltek a bátrabbakkal.
Horváth „Percsák” Sándor és fia Szabolcs szórakoztatta tovább az Időseket a szerény vacsora után. Desszertként a falubeli asszonyok által felajánlott sütemények is az asztalra kerültek, s gyorsan el is fogytak. A falubusz
idén is a résztvevők rendelkezésére állt, hogy megkönnyítse a helyszínre való eljutást és a hazatérést.
Horváth Bernadett
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Az Ivánci Egyházközség eseményei
Az Ivánci Jelen előző számában hirdettük meg a „Templomok éjszakája” című rendezvényt, melyet szeptember 19-én tartottunk. A Nyitott Templomok Napja elnevezésű programsorozat az Ars Sacra Fesztivál kezdeményezéseként indult el az országban az Európai Örökségnapokkal együttműködve. Ezen a napon, minden
év szeptember harmadik szombatján lehetőség nyílik a templomok építészeti, művészeti értékeinek megtekintésére, előadások tartására, kiállítások, kulturális programok szervezésére.

2015. szeptember 19-én az ivánci Szent Miklós Római Katolikus Templom is kitárt kapukkal várta híveit a Nyitott Templomok Napján! Az Ivánci Egyházközség elnökeként köszöntöttem a jelenlévőket. Majd orgonaszó
mellett közös imádkozás, éneklés tette meghitté a hangulatot. Lehetőség nyílt a templom építészeti elemeinek, szakrális helyeinek megtekintésére, történelmi vonatkozásainak megismerésére, a templomban található
használati eszközök közelebbi megtekintésére. Érdekes emléktárgyak történetét is megtudhattuk: például,
hogy Gróf Sigray II. József és lánya, Felicitas urnái a szívüket tartalmazza. Illetve meg is foghattuk a híres
ezüstkelyhet, melyet Sigray Ferenc ajándékozott az ivánci plébániának a kálvinista eretnekek elűzése után
1674-ben. A régi keresztleveleket is megnézhették az érdeklődők.. Volt, aki megtalálta a rokonai nevét ezeken
a dokumentumokon.
Október 18-án, a szentmise után Orsos Zoltán Plébános Úr megáldotta és felszentelte az Ivánci Önkéntes
Tűzoltó Egyesület új szolgálati Skoda Yeti gépjárművét, melyet nemrégiben pályázat útján nyertek.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc október 23-i nemzeti ünnepére október 25-én, a Szentmisén
emlékeztünk. Majd a mise után a templom mellett felállított kopjafánál koszorúzással és gyertyagyújtással folytattuk a megemlékezést, melynek során elhelyeztük az ünnepi koszorúkat a kopjafán. (további részletek az
„Októberi megemlékezések” című írásban olvashatók)
November 1-jén, Mindenszentek napján a Szentmise után a templom kriptájában gyertyát gyújtottunk Végh
József atya sírjánál, ezzel tisztelegve emléke előtt.
November 15-én, Hegyhátszentmártonba zarándokoltak az ivánci hívek, ahol templomuk védőszentjére Szent
Mártonra emlékeztek a helyiek. A szentmise végén Orsos Zoltán atya megáldotta és újra szentelte a kis faluban lévő kőkeresztet, melyet a lakók közösen újítottak fel.
Dec. 6-án, Szent Miklós napján- templomunk védőszentjének napja, és a falu eredeti búcsúnapja- az ünnepi
szentmisén meglátogatott bennünket a Mikulás, aki meggyújtotta az adventi koszorún a második gyertyát és
szaloncukrot osztott a híveknek.
Miklós püspök egykor régen segített a szegény népen.
Őt dicsérte koldus, árva, emlékezzünk jóságára.
Szegény ember három lánya megnőtt, s nem volt hozománya.
Megtudta ezt Miklós püspök, s pénzzé tette a nagy üstöt.
Zacskó pénzzel arra sétált, ablak alatt lopva megállt.
Csörgést hallott a szegény lány, cipőjébe pottyant dénár
Sok év múlva Miklós meghalt, Gyerek, szegény mind sírt sok jajt.
Ki fog rajtunk segíteni, Miklós helyett sok jót tenni
Megszólalt a gondos apa, kinek volt egy gondolata:
felöltözöm ruhájába, nem szakad meg osztozása
Ajándékos, kedves Szentünk példaképpen jár előttünk.
Emlékére adnak nékem sok jót, amit kíván szívem.
...mint kiderült a déli harangszó is templomunkból szólt e napon a Kossuth rádióban.
Az alábbi linken 11:58-nál található az interneten: http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2015-12-06
December 16-án karácsonyi szent gyónásra volt lehetőség, melyben Tóth Tibor Felsőszölnök Plébánosa
segített Orsos Zoltán Plébános Úrnak.
Fritz Attila
Ivánci Egyházközség
elnöke
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Kereszt-szentelés
Advent 4. vasárnapján, vagyis december 20-án, vasárnap a
Szentmise után ünnepélyesen vonultak el a hívek a templomból a
legutóbb felújított út menti kereszthez, amely a „Mise-úton” található a Pálinkafőzde mellett. A „Kiss-ék” keresztje néven ismert eredeti keresztet az időjárás viszontagságai már annyira felemésztették,
hogy egy teljesen új fából készült keresztet emeltek a helyére, s
erre helyezték át az eredeti, újrafestett Corpus-t, s az „INRI” feliratot megőrző kis táblát. Orsos Zoltán Plébános Úr megáldotta, felszentelte a keresztet. Hálával köszönte meg az Önkormányzatnak
és Belső Rolandnak a felújítási munkálatokat. A hívek közös énekkel, imával fejezték ki tiszteletüket a kereszt múltbéli jelentősége
iránt.
E kereszt felújítása is a közmunka-program részeként, a közmunkások részvételével került megvalósításra az Önkormányzat kezdeményezésére - mondta el Gyarmati Tibor Polgármester Úr az
áldás után, - de Belső Roland anyagilag és kétkezi munkával is
támogatta, segítette a kivitelezést. A Dolgos testvérek szellemi,
tárgyi öröksége is ez a kereszt, a Polgármester Úr kérte őket, hogy
adják át a családjuknak a kereszt történetét nemzedékről nemzedékre, hogy minél tovább fennmaradjon ez az örökség az utódok
körében is.
A záró ének után Belső Roland meghívta a jelenlévőket a Pálinkafőzdébe egy agapéra. Örömmel fogadta a meghívást mindenki:
nemcsak pálinka volt kínálaton, ízletes meleg punccsal és pogácsával is kedveskedtek a vendéglátók.
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Az Ivánci Könyvtár
Könyvtárunkban a hagyományos szolgáltatások (könyv, újság, folyóirat, CD, DVD kölcsönzés) mellett lehetőség
van internetezésre, nyomtatásra, fénymásolásra, és társasjátékozásra is.
Az elmúlt években tovább bővült a könyvtárak tevékenységi köre. Ma már a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer támogatásával programok szervezésével, lebonyolításával is foglalkozunk.
Ebben az évben négy nagyobb rendezvény valósulhatott
meg.
Csider Sándorral való találkozóra még az év elején került
sor. A Tarisznyások együttes a falunapi programokat
színesítette. Ősszel került sor a szombathelyi Mesebolt
Bábszínház színvonalas előadására. Úgy gondolom sokat
Tarisznyások együttes
veszített, aki nem vett részt Az égigérőfa című zenés
mesejáték bemutatóján. Legutóbb pedig Dr. Hollerné
Mecséri Annamária tartott egy átfogó és érdekes, diabemutatóval összekötött interaktív előadást a gyermekjátékok történetéről, ahogy az alcím is jelezte, az ostáblától az Xbox-ig.
Több kézműves foglalkozásra is sor került, mint például: tojásfestés, gyurmázás, kavicsfestés, karácsonyi díszek készítése.
A programsorozat jövőre is folytatódni fog, az igényfelmérés már megtörtént. Szeretném, ha minél többen
részt vennének ezeken az igényes, érdekes és nem utolsó sorban ingyenes programokon.
Szeretettel várok mindenkit a könyvtárba és a rendezvényeinkre is!
Mesebolt Bábszínház

Kézműves foglalkozás

Némethné Orbán Szilvia

Magyar Véradók Napja – november 27.
1988-tól kezdődően tartja meg minden év november 27-én a Véradók Napját Magyarországon a Magyar Vöröskereszt. A
rendezvényen a többszörös véradókat, a véradásszervezésben részt vevőket, a véradóbarát munkahelyeket és a véradómozgalom támogatóit ünneplik, elismerésben részesítik.
Szombathelyen a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete hívta öszsze és jutalmazta a vasi véradókat és a véradás megvalósulásának segítőit.
Az ivánci Bauer József 90-szeres véradásért, Tóth János 95-szörös
véradásért kapott kitüntetést. De őket is megelőzte egy ivánci hölgy:
Szabó Ella, aki példaértékű módon eddig már 100-szor nyújtotta segítő
karját véradáson.
Idén a központi véradó ünnepséget Budapesten szervezte meg a humanitárius szervezet és az Országos Vérellátó Szolgálat, melyre meghívást kapott Szabó Ella is, hogy elismerésben részesíthessék. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Pro Vita” díját így személyesen vette át november
Fotó: Önkéntes véradás – Magyar
27-én a helyszínen. Ritka a hölgyek körében, hogy ilyen sokszor tudjanak
vért adni. Gratulálunk a kitüntetéséhez! További jó egészséget kívánunk,
Vöröskereszt facebook oldal
hogy ez a szép kerek szám tovább növekedhessen!
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ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTÉSEK

Ivánc, Felsőmarác, Hegyhátszentmárton, Kisrákos, Pankasz, Szaknyér és Viszák települések polgármesterei
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9931 Ivánc, Kossuth L. utca 119.
Ellátandó feladatok:
Az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, valamint a 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 81.§-ában
meghatározott feladatok ellátása; egyéb, a jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok
ellátása.
A

munkakör

betöltője

irányítása

alá

tartozó

szervezeti

egységek

megnevezése:

Az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal és Pankaszi Kirendeltsége.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló"
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
 közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a
teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, melyeknél a Kttv. 247.§ (4) bekezdése alkalmazható
Előnyt jelentő kompetenciák:


nagy fokú önállóság, koordinációs, kommunikációs, problémamegoldó és kapcsolatteremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz, iskolai végzettségeket, képzettséget, szakvizsgát igazoló okirat másolata,
 telefonos vagy elektronikus elérhetőség közlése,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 adatkezelési nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat tételi eljárást vállalja.
 motivációs levél, mely kitér a jegyzői beosztással kapcsolatos szakmai-vezetői elképzelésekre.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:2016. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyarmati Tibor polgármester nyújt, a 06-70 255-6693 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével
(9931 Ivánc, Kossuth L. utca 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot P/596/2015/Á , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 Személyesen: Tóth Zoltán ügyintéző, Vas megye, 9931 Ivánc, Kossuth L. utca 119.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az Mötv. 83.§ b.) pontja alapján az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Önkormányzatok polgármesterei döntenek. A kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével történik.
A kiíró az elbírálást követő 5 napon belül a pályázóknak értesítést küld. A pályázat akkor érvényes, ha a formai
és tartalmi feltételeknek megfelel, határidőben beérkezett. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje:2016. január22.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.ivanc.hu - 2015. december 22.
 Ivánc, Felsőmarác és Hegyhátszentmárton községek Önkormányzatainak hirdetőtáblája 2015..december 22.
 Pankasz, Kisrákos, Szaknyér és Viszák községek Önkormányzatainak hirdetőtáblája 2015..december 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által
az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

MÜLLEX KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft.
Székhely: 9784 Harasztifalu, Nyárfasor
Tel: 94 / 594 – 307, 94 / 594 – 308, 94 / 726 – 000 Fax: 94 / 594 – 309
Web: www.mullexkormend.hu
E-mail: kozszolgaltato@mullexkorm end.hu

Figyelem !
Fontos Változás!
A Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. a szilárd hulladékszállítással kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatja Önöket:
Ivánc, Felsőmarác, Hegyhátszentmárton községekben a (kukás) vegyes hulladékszállítást a
január 01–én (pénteken) elvégzett szállítás után egész évben
új időpontban,
kétheti rendszerességgel páros naptári héten

HÉTFŐN
végezzük.
Az első szállítási nap: január 11. ( hétfő )
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket reggel 6 órára helyezzék ki!
Köszönjük együttműködésüket.
Tisztelettel:
MÜLLEX KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft.

Harasztifalu, 2015. december 16.
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Ivánc 106 Hrsz. terület csapadékvíz és szivárgó víz elvezetése
Elkészült- a kemény fagyok beállta előtt a korábban sok problémát okozó vízfolyás a bolt és a kocsma mellett.
Az Áfész épületegyüttes körül számos feltörő forrás nehezítette a mindennapok során az arra járók közlekedését.
A beruházás a településen folyó közmunkaprogram része volt, de mivel ez nem fedezte a teljes bekerülési költséget, ezért az önkormányzat jelentős anyagi hozzájárulásával támogatta a megvalósulást. A tulajdonos Körmendi Áfész közel 200 ezer forinttal járult hozzá a munkákhoz.
A teljes bekerülési költség 1.5 millió Ft.
Ez tartalmazza a tervezési költségeket, gépi földmunkát, több mint 100 méter dréncső és vízelvezető cső szakszerű fektetését, megfelelő talajtakarást zúzalékkal. 25 méter térkővel borított járda készült két oldalról szegélylyel övezve. A feltört, hiányzó részek pótlása új aszfaltréteggel történt.
A szakmunkákat a Zéta 2002 Bt, valamint a Németh Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft végezte.
Reméljük, hogy a régóta meglévő vízátfolyás problémája megoldódik. Így a közlekedés biztonságossá válhat az
itt élők számára.
Gyarmati Tibor
Polgármester
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Ivánc Települési Értéktár
Kedves Ivánciak!
Tisztelettel értesítem a falu lakosságát, hogy a Települési Értéktár létrehozására és gyűjteményének gyarapítására elnyert támogatás felhasználása megtörtént. A 2 db irodabútor és a 3 db irodai szék lehetőséget biztosít a
számítógép, monitor és scanner elhelyezésére és az archiválási munka elősegítésére. Az asztali számítógép és
monitor biztosítja, hogy a nemzeti értékek önálló adatrögzítése, archiválása valósuljon meg, ezáltal kutatók
számára is hozzáférhető legyen. A scanner beszerzésével megoldottá válik a nemzeti értéket bemutató fényképek, tervrajzok stb. minőségben történő rögzítése.Ivánc nemzeti értékeinek széles nagyközönséggel történő
megismertetése érdekében útjára indított füzetsorozatunk, az Ivánci Értéktár Füzetek kiadása szintén a pályázati
keretből valósult meg. A megjelent kettő füzetben tizenkettő nemzeti értéket mutatunk be. Az első füzet
Kresznerics Ferenc szellemi hagyatékának ismertetésével kezdődik. A tudós pap örökségének megóvása azért
is kiemelkedően fontos, mert a 2016. évben ünnepeljük Kresznerics Ferenc születésének 300. évfordulóját.
Az első füzet betekintést nyújt az ivánci Gergely-járás és a Madarak és Fák Napja hagyományaiba. Épített
örökségeink közöl a Szent Miklós Római Katolikus Templom és a Nepomuki Szent János szobor került ismertetésre.A második füzetben áttekintést adunk gróf Sigray Antal szellemi és tárgyai hagyatékáról, a Helytörténeti
Múzeumról, az ivánci színjátszó csoportról, a Levente Egyesületről, valamint az 1920-as évek sikeres versenylótenyésztéséről. Az Ivánc Értéktár Füzetek lapszámait szeretnénk eljuttatni könyvtárakba, Tourinform Irodákba, terjesztésükben segítségünkre lesz a Nemzeti Művelődési Intézet. Az első kettő füzet január közepétől mindenki számára megtekinthető a Teleházban.
A támogatásnak köszönhető a Települési Értékár honlap létrejötte. A honlap menüpontjai: Ivánc imája, Ivánc az
Őrség kapuja, képgyűjtemény, dokumentumok, kapcsolat, Ivánc nemzeti értékei, vendégkönyv, hírek, kapcsolódó oldalak, sajtó, érdekességek. A honlap a www.ivancertektar. hu oldalon lesz elérhető január első felében.
A honlap folyamatosan bővíthető annak érdekében, hogy valamennyi nemzeti értékünk megjelenítése megvalósulhasson.
Ivánc Települési Értéktár gyarapodása
A Települési Értéktár gyűjteményi anyaga folyamatosan bővül. Eddig közel ötven javaslat érkezett be a falunkban fellelhető nemzeti értékek Települési Értéktárba történő felvétele érdekében. Javaslatok érkeztek a kulturális örökség, az épített környezet, a természeti környezet, a sport, az ipari- és műszaki megoldások, az agrár- és
élelmiszergazdaság és a turizmus témakörökön belül.
Beérkezett javaslatok kategóriák szerint
Kulturális örökségek: Kresznerics Ferenc szellemi hagyatéka, ivánci olvasókör, ivánci KALOT-KÁLÁSZ,
katolikus lányok és legények önkéntes szervezete, ivánci színjátszó csoport, Ivánc szólás-mondásai, ivánci
Gergely-járás, Ivánczy család hagyatéka, gróf Sigray Antal kocsisa, Nepomuki Szent János szobor, Ivánc Római Katolikus Templom faszobrai, Sigray József végakarata, Ivánc és átvezető útjai mentén található út-menti
keresztek, Templomkert, Ivánc Községi Önkormányzati Temető emlékei, Helytörténeti Múzeum, Ivánc híres
szülöttei, Ivánc múltját őrző jegyzőkönyvek és alapszabályok, Ivánc legrégebbi népi vallásos emlékei, 1907-es
díjjegyes zárt-levelezőlap.
Ipari- és műszaki megoldások: kismesterségek Iváncon, len feldolgozás hagyományai Iváncon, kenyérsütés,
kalákában végzett munkák, kosárfonás
Agrár- és élelmiszer: rozs és búza aratásának hagyományai, len, hajdina, köles termesztésének hagyománya,
rétek és legelők
Egészség- és életmód: a természet közelsége, mi folyónk a Rába, Madarak és Fák Napja Iváncon
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Természeti környezet: erdő- mező gyógynövényei, Sigray erdő
Épített környezet: Szent Miklós Római Katolikus Templom, Sigray Kastély és kastélypark, Sigray emlékpark
- Millenniumi emlékpark, Avar kori temetkezés, eltűnt települések nyomában, Ivánc belterületi településszerkezete, főerdészház, Trianoni békediktátummal elcsatolt területek
Turizmus, vendéglátás: Kastélypark a tulipánfával, falusi vendéglátás – búcsú nap, egyházi ünnepek és vendéglátás
Sport: halastó, Levente Egyesület, versenylótenyésztés Iváncon
A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek nyilvántartása papír formátumban (Javaslati Lap, szükség szerint Leíró Karton) és elektronikusan valósul meg. Az elektronikus nyilvántartás során mindegyik nemzeti érték
külön-külön szerepel. A nemzeti értékhez tartozóan rögzítésre kerül a javaslati lap, a honlapon szereplő szöveg
és képi anyag, önálló fotó(k), leíró karton (amennyiben szükséges), támogató levél, bizottsági határozat az értéktárba történő felvételről, forráshivatkozások.
A megkezdett munka eredményes folytatása céljából tisztelettel kérek minden Iváncit, hogy tegyenek javaslatokat nemzeti értékeinkre. A beérkezett javaslatok felsorolásából kitűnik, hogy milyen sokféle lehetőség van
örökségeinek feltárására.
Karácsony a család és a szeretet ünnepe a tél csöndje pedig a szép gondolatok, a visszaemlékezések időszaka.
Lehetőség a régi emlékek felidézésére, amelyeket szüleink és nagyszüleink hagytak ránk örökül. Előkerülnek a
régi albumok, dobozok, amelyekben őrizzük emlékeinket, s amely emlékek kapcsolódnak Ivánc múltbéli életéhez. A következő generációknak legalább annyira fontos az ősök emlékeibe való „kapaszkodás”, mint
mindannyiunknak. Egyszer majd szükségük lesz rájuk, addig viszont a mi felelősségünk összegyűjteni, megőrizni és megismertetni elődeink hagyatékát.
Somhegyi Tamás

Az Ivánci KSK beszámolója
Az Ivánci KSK a 2015/2016-os bajnokságban a megyei II. osztályú bajnokság Körmendi csoportjában indult. A csoport küzdelmei augusztus 16-án kezdődtek az utolsó fordulót pedig november 22-én rendezték. A felnőtt csapat 14 mérkőzésen 3 győzelem, 1 döntetlen mellett 10-szer hagyta el vesztesen a pályát. 10 pontot gyűjtve, 13.-ként zárta az őszi szezont a gárda.
Az U-19-es csapat jóval sikeresebb szereplést tudhat maga mögött: 9 győzelem, 1 döntetlen
és mindössze 4 vereség. Ez 28 megszerzett pontot jelent, amivel a fiúk a 6. helyen állnak a bajnokságban.
Egy jó tavaszi szerepléssel a fiatalok még a dobogóra is odaérhetnek, mivel mindössze 2 ponttal vannak
lemaradva a jelenlegi 3. helyezettől.
Az őszi idény lezárásaként a csapat egy disznóvágással egybekötött bankettot tartott, amely nagyon jó
hangulatban zajlott. A vezetőség a téli szünetben mindenképpen szeretné megerősíteni a felnőtt csapat
keretét. A kiszemelt játékosokkal az egyeztetések már megkezdődtek. Cél a középmezőnybe történő felzárkózás. A bajnokság tavasszal március 6-án veszi kezdetét, az utolsó fordulót pedig június 12-én rendezik.
A vezetőség köszöni mindenkinek, aki bármit is hozzátett a csapat eredményes működéséhez.
Békés, Meghitt Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!
Ivánci Községi Sportkör
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MEGHÍVÓ
Ezúton szeretettel meghívunk mindenkit a karácsonyi pásztorjátékra, melyet

az ivánci Szent Miklós Római Katolikus Templomban
adnak elő az ivánci iskolás gyerekek

2015. december 23-án, délután 15.00 órakor!
További Közreműködők:
- Bedi Fruzsina – karácsonyi vers
- néhány Ivánci Óvodás – szereplők
- az Ivánci Népdalkör – ének
- Belső Roland, kántor – orgonaszó

Kedves Gyerekek! Kicsik és Nagyok!
Emlékeztek december 5-ére. Akkor látogattam el Iváncra. Nagyon vártam, hogy találkozzam Veletek. Igen nehéz teli puttonnyal érkeztem, de szerencsére Ti jók voltatok, így puttonyom hamar kiürült.
Nagy örömmel és még nagyobb szívvel osztottam szét ajándékaimat köztetek. Sok helyre kellett eljutnom, ezért
pihenni hagytam szarvasaimat. Bejártam egész Iváncot, ahogy láthattátok nem gyalog, hanem kistraktorral.
Nagyon nagy élmény volt számomra a traktorozás, mert még soha nem ajándékoztam ilyen különleges módon.
A telet hozó esti fényben láttam csillogó szemeiteket, nevető arcotok eszembe juttatta egyik kedves versemet,
mondogattam is, amíg egyik helyről a másikra értem:
Szemben velem üveghegyek,
a tetejük cukorsüveg.
Tejfehér a határ,
Télapó erre jár!

Lába nyomán zúzmara,
havas, jeges az útja.
Kíséri a förgeteg,
meghozza az ünnepet.

Teljes szívemből örvendeztem, amikor oda jöttetek hozzám,
a bátrabbaktól még verseket és kedves énekeket hallhattam.
Biztos emlékeztek, amikor mondtam nektek, hogy ilyen jó
szívű és kedves gyerekekhez jövőre szintén ellátogatok, és
tele puttonnyal hozom meglepetéseimet. A jövő évben ismét eljövök, hogy találkozzunk, addig viszont legyetek jók
és szorgoskodók és persze sokat gondoljatok rám!
Kívánok nektek sok szépet és vidámságot, nagy-nagy szeretet családotok körében! Jövőre találkozunk!
Szeretettel: a Mikulás
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Egyik Kedves Olvasónk ezzel a karácsonyi recepttel kíván kellemes ünnepeket mindenkinek:

Finn diós koszorú
Hozzávalók (2 koszorúhoz):
30 g élesztő, 100 g cukor, 3 dl tej, 500 g finomliszt, 2 tojás, 1 csipet só, 1 ek. kardamóm vagy mézeskalácsfűszer, 100 g vaj vagy margarin, a kenéshez 2 tojássárgája, 2 ek. pirított lapmandula
Töltelékhez: 125 g vaj vagy margarin, 2 ek. liszt, 150 g barna cukor, 150 g durvára vágott dió
1. Az élesztőt a teljes mennyiségből elvett 1 kk. cukorral és 1 dl langyos tejjel elkeverjük, felfuttatjuk.
A lisztet tálba szitáljuk, a közepébe mélyedést készítünk, beleöntjük az élesztős tejet, a széléről kevés
lisztet keverünk hozzá, letakarjuk és 10 percig kelesztjük.
2. Közben a maradék tejet elkeverjük a tojásokkal, a maradék cukorral, csipet sóval, a kardamómmal és az
olvasztott vajjal. A lisztben megkelt kovászhoz adjuk, és hólyagosra kidolgozzuk. Konyharuhával letakarjuk, langyos helyen a kétszeresére kelesztjük (35-40 perc).
3. A töltelékhez a vajat habosra keverjük a liszttel, a barna cukorral, végül a dióval. A tésztát lisztezett
deszkára húzzuk, lazán átgyúrjuk, 2 cipóra osztjuk.
4. Egyenként téglalap alakúra nyújtjuk, rákenjük a tölteléket, feltekerjük, kör alakban meghajlítjuk, a két
végét összenyomjuk. Sütőpapírral kibélelünk 2 tepsit.
5. A koronákat a tepsikre emeljük, tetejüket 2-3 cm-enként mélyen bevágjuk, de nem vágjuk át egészen!
6. A vágás mentén keletkező szeleteket felváltva kifelé-befelé nyomjuk. Konyharuhával letakarjuk, ismét
kelesztjük (20 perc). A sütőt előmelegítjük 200 fokra (gázsütő: 3. fokozat). A koszorúk tetejét megkenjük tojássárgájával, megszórjuk a lapmandulával, és a forró sütőben 20-25 percig sütjük.
Ha nagyon pirulna a tetejük, alufóliával letakarjuk. Egy kevés a töltelékből is kifolyik és megpirul, nem
kell megijedni! A sütőlapon hagyjuk langyosra hűlni, majd rácsra csúsztatva egészen kihűtjük.

Kellemes ünnepeket és jó étvágyat kívánok:
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Ivánc Község Minden Kedves Lakójának
ÁLDOTT, BÉKÉS, SZERETETTELJES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS SIKEREKBEN BŐVELKEDŐ
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN:
Ivánc Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete!

Továbbra is várjuk Kedves Olvasóink hozzászólásait, írásait, javaslatait!
Keressenek meg minket személyesen a Teleházban,
Ivánc Község facebook oldalán vagy e-mail-ben!
Gyarmati Tibor: polgarmester@ivanc.hu
Horváth Bernadett: ivanckult2@gmail.com
Somhegyi Tamás: ivanckult@gmail.com

Kiadja: Ivánc Község Önkormányzata
A kiadásért felelős: Gyarmati Tibor
Készült: Az ivánci Teleházban
Szerkesztők: Horváth Bernadett, Somhegyi Tamás
Az újság az NMI támogatásával valósult meg.
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