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Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit a
2012. október 13-án, szombaton
15 órakor kezdődő

Német Nemzetiségi Napra!
A műsor koszorúzással kezdődik a
Ráday téren található emlékműnél,
majd az iskola tornatermében folytatódik!
Fellépőink lesznek:






Kaloda tánccsoport Galgagyörkről
Német Nemzetiségi Vegyeskórus Berkenyéről
Német Nemzetiségi Közhasznú Kulturális Egyesület énekkara, tánccsoportja, zenekara
ikladi óvodások
ikladi iskolások

Az estét bállal zárjuk!
A bál alatt büfé üzemel!
Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad

Meghívó
Iklad Község Önkormányzata és az Ikladi Általános Iskola tisztelettel meghívja
községünk lakóit az 1956-os Forradalom és Szabadságharc és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre,
melyet Október 19-én, pénteken, 18 órakor tartunk a Művelődési Házban.
Az ünnepségre az Általános Iskola 7. osztályos tanulói készülnek műsorral.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.
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Testületi Hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2012. szeptember 22-ei rendkívüli ünnepi ülésén, illetve
szeptember 28-ai ülésén az alábbi napirendeket
tárgyalta meg:
Szeptember 22.
A testület szeptember 22-én rendkívüli ünnepi
ülést tartott a házasságkötő teremben abból az
alkalomból,
hogy
Iklad
és
Tauplitz
testvértelepülési kapcsolata idén 20 éves. Az ülésen Iklad Község Képviselő-testülete teljes létszámban, valamint Tauplitz Község Önkormányzata képviseletében Peter Schweiger polgármester, Rudolf Ampersberger alpolgármester, Josef
Pichler hivatalvezető és Manfred Planitzer gazdasági vezető vettek részt. Madarász István és Peter
Schweiger polgármesterek felidézték az elmúlt 20
év közös eseményeit és élményeit. Ezt követően a
testület egyhangú szavazással elfogadta az alábbi
határozatot:
„Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés c) pontja, a 10.§ (1) bekezdés f) pontja, valamint a Helyi Önkormányzatok
Európai Chartája 10. cikk 3. pontja alapján, Iklad
és Tauplitz községek testvérfalusi kapcsolatának 20. évfordulója alkalmából az alábbi
határozatot hozza:

A testület elfogadta az önkormányzat 2012. első
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A testület elfogadta az önkormányzati rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
rendeletét, melynek értelmében a rendeletek tervezetét a falu honlapján közzé kell tenni és arról
bárki véleményt nyilváníthat.
A testület felhatalmazást adott a polgármesternek
a Galgamenti Viziközmű Kft. által Turán épített
üzemviteli épület telekkönyvi feltüntetéséhez
szükséges szerződés aláírására.
A testület a Temető út és a Hársfa utca közötti
szakasz közvilágításának megvalósítása ügyében
árajánlat és terv bekéréséről döntött.
A testület zárt ülésén:
1. két főnek átmeneti segélyt állapított meg
összesen 25.000.-Ft összegben
2. egy főnek átmeneti segély helyett természetbeni juttatást állapított meg
3. egy fő ápolási díjának megszüntetéséről
döntött
Dr. Braun Pál
Jegyző

Nyílt levél Csatószeg község
lakóinak

A Képviselő-testület Iklad és Tauplitz községek
között 1992 óta folyamatosan fennálló partneri és
baráti kapcsolatokra tekintettel megerősíti az
1993-ban kötött testvérfalusi megállapodást
és kinyilvánítja további együttműködési
szándékát.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves csatószegi Barátaink!
E levél segítségével szeretnék tájékoztatást
adni örömünkről, mely 2012–es év Falunapján
érte faluközösségünket.

A Képviselő-testület reményét fejezi ki, hogy a két
település közös múltjának tradícióit, lakóinak közös gyökereit a jövő generációk is méltóképpen
ápolják és továbbadják az őket követő nemzedékeknek.”

Erdélyben tett látogatásaink közben léptemnyomon belebotlottunk a különböző méretű és
funkciójú Székelykapukba, családi házak, önkormányzati épületek, temetők, sőt még szabadon álló területeken is szép díszét adták a területeknek. Csodálatos míves- faragásokkal fejezi ki
az erdélyi ember lelki világát. Szóval nem lehet
leírni a kapu szép díszeit, azt látni kell. Vendéglátóinkkal sokat beszélgettünk ezekről az ékességekről.
Egy alkalommal elragadtatásomban elmondtam,
hogy nálunk Ikladon is jó szolgálatot tenne egy
ilyen kapu, mivel a temetőnk nagyon nyitott.
Látogatásunkról hazatérve e beszélgetés feledésbe
is merült nem gondoltam rá egészen addig, amíg
Fazakas Imre barátom meg nem kérdezte, hogy
mit szólnék egy ilyen ajándékhoz.
A meglepetéstől hogy egyáltalán még emlékszik
beszélgetésünkre, szinte szólni sem tudtam. Majd
a megvalósításról kezdtünk beszélni.

Szeptember 28.
A testület egyhangú szavazással úgy döntött,
hogy az általános iskola működtetését a 2013.
évtől átvállalja az államtól.
Születésének 110. évfordulója tiszteletére a testület az általános iskolát volt igazgatójáról, Tasnádi
Lajosról szeretné elnevezni. A döntés előtt a véleményezésre jogosultak (nevelőtestület, szülői
szervezet, német nemzetiségi önkormányzat) állásfoglalását is kikéri.
A testület módosította a 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amire az év közben megállapított pótelőirányzatok miatt volt szükség.

Web: www.iklad.hu
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A szót tett követte. Az alapokat az ikladi önkormányzat csináltatta. A szállítást Braun János
képviselő végezte (kb. 1600 km).
S most a kapuról: a csatószegi erdőbirtokossági
társulás adományozta a kapu elkészítéséhez
szükséges fát. A művészi faragásokat Kovács Gábor és fia, István készítették el. A díszes motívumok között a kapun elhelyezett idézet emlékeztet
emberi mulandóságunkra.
„Szegény, gazdag, úr és szolga e
sírkertbe jössz majd sorba.
Itt pihen majd fáradt tested,
ha jól végezted be életed.”
Német barátaink „nagyítóval vizsgálták” a faragott
díszeket, hogy vajon milyen eszközzel faragták.
Meg kellett állapítaniuk, hogy „kézimunka”.
S a csodák folytatódtak, Fábián László polgármester úr, szavaival méltatta közel húsz éves
kapcsolatunkat, s átadta Csatószeg község ajándékát.
Megható közjáték volt, hogy az avató ünnepség
alatt csatószegi barátaink székely ruhában díszsorfalat álltak.
Az avató ünnepség után a kapu elkezdte betölteni
feladatát. Az ikladi polgárok szemlélik a műalkotást, majd a szemük hozzászokik a szép látványhoz, és mindennapi életük része lesz.
A sok valóra vált csodás esemény után, községünk egy újabb alkotással lett szebb.
Köszönjük: Fábián László,
Fazakas Imre
Erdőbirtokosság
Csatószeg népe
Iklad község lakói nevében:
Madarász István
Polgármester
ui.: A képviselő-testület döntése, hogy a
Székelykapu melletti kerítés egy sövény ültetésével lesz még esztétikussá téve.

Az általános iskola működtetéséről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013. január 1-jén
hatályba lépő rendelkezése szerint az állam gondoskodik az általános iskolai nevelési feladatok
ellátásról. Ez azt jelenti, hogy az ikladi általános
iskolát a továbbiakban az állam irányítja, minden
korábbi fenntartói hatáskör (alapdokumentumok
elfogadása, pedagógus létszámkeret megállapítása, indítható osztályok számának meghatározása,
intézményvezető választás stb.) az önkormányzattól elkerül az állami intézményfenntartó központokhoz.
A törvény értelmében a 3.000 fő alatti önkormányzatok szeptember 30-ig szándéknyilatkozatot tehetnek arról, hogy a rendelkezésükre álló
saját és átengedett bevételek terhére a következő
naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést
képesek átvállalni. A működtető köteles az iskolaépületet fenntartani, annak közüzemi, tűz-és
vagyonvédelmi, balesetvédelmi költségeit viselni,
állagát megóvni.
Sajnos a törvényi határidő leteltéig sem ismertük
meg a működtetés vállalásához szükséges költségvetési finanszírozási adatokat.
Ennek ellenére a képviselő-testület 2012. szeptember 28-ai ülésén egyhangúlag úgy döntött,
hogy az iskolai feladatellátást szolgáló ingó és
ingatlan vagyon működtetését átvállalja az államtól
A képviselő-testület a döntés meghozatalakor
szem előtt tartotta azt a tényt, hogy az iskola a
falu újratelepítése óta a faluközösség elengedhetetlen rész volt, a falu polgárai napjainkban és az
elmúlt évszázadokban mindig is magukénak érezték, fejlődését, szépülését segítették.
Ennek bizonyítékául szolgáljon többek között
Asztalos István - Brandtner Pál: Iklad - Egy magyarországi német falu története című könyvéből
egy idézet:
„Az új iskola – melléképületekkel együtt – 1911.
őszére készen volt, a kor követelményeinek – mind
a két tanterem, mind a két tanítói lakás – teljesen
megfelelt. Más helyen már említettük, hogy a költségeket Iklad népe biztosította. Ezt az iskolát államosították 1948-ban.”(369. o.)
Meggyőződésem, hogy az önkormányzatnak ilyen
előzmények után erkölcsi kötelessége volt a működtetés átvállalása a törvényes kereteken belül.
Őszintén remélem, hogy az iskola a jövőben is
fontos része lesz falunk kulturális életének, és
tovább növeli Iklad népességmegtartó erejét.
Madarász István
polgármester

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Kistérségi hírek

Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület Hírei

A Többcélú Társulás Tanácsa
szeptember 19-i üléséről
A Tanács először tájékoztatót hallgatott meg a
2012. május 29. és 2012. augusztus 5. közötti
időszakban megszervezett „parlagfű elleni védelem” országos közfoglalkoztatási programról. A
program keretében 9 fő napi 8 órás alkalmazására nyílt lehetőség a kistérségben, 2 millió forintos
pályázati támogatással. A teljes pénzügyi elszámolásra szeptember hónapban került sor. A két
hónap alatt közel 150 ezer m2 területet sikerült a
parlagfűtől megtisztítani.
A Tanács ezek után elfogadta a Társulás 2012. I.
félévi pénzügyi beszámolóját, amely szerint a Társulás éves költségvetésének főösszege 165,3 millió Ft, amelyből az állami költségvetésből származó normatív támogatás 103 millió Ft, a társult
önkormányzatok hozzájárulása a közösen vállalt
feladatokhoz 7,8 millió Ft, az egyéb támogatásértékű bevétel 51 millió Ft. A bevételek és kiadások
teljesülése időarányos. Pest Megye Önkormányzata ez évben teljesítette a megállapodás szerinti
kötelezettségét: a 2010. és 2011. évi támogatását
a nevelési tanácsadási feladathoz.
A befolyt bevételekből a Kartal – Verseg közoktatási intézményfenntartó társulás 7,9 millió, az
Iklad – Domony közoktatási intézményfenntartó
társulás 4,3 millió, az aszódi székhelyű szociális
és gyermekjóléti intézményfenntartó társulás 9,8
millió Ft-ot használhatott fel az I. félévben. A Pedagógiai Szakszolgálat a 9 településen ellátott
nevelési
tanácsadási,
logopédiai,
gyógytestnevelési és korai fejlesztési feladatai kiadásainak összege 27,7 millió Ft, a társult önkormányzatok egyéb közös közszolgáltatásaira a Társulás
5,8 millió Ft-ot fordított, segítve ezzel az önkormányzati feladatok ellátását.
A Pedagógiai Szakszolgálat 2012/13-as tanévkezdéséhez kapcsolódóan a Társulási Tanács a
gyógy-testnevelés és a logopédia túlóraszámát
határozta meg, illetve az iskolapszichológus foglalkoztatását hosszabbította meg az ellátáshoz
fenntartására vonatkozó nyertes pályázat terhére.
A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló
aktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről
bővebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak
(www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

Web: www.iklad.hu

Szeptember hónapban is több fellépése volt egyesületünk csoportjainak.
Az egyesület tánccsoportja a zenekar kíséretével
német táncokat adott elő szeptember 15-én,
Váckisújfalun a szüreti felvonuláson.
Szeptember 22-én, a szlovákiai Szádalmáson, a
Tizedbeszedő fesztiválon osztrák táncokat, valamint countryt adott elő a „Blaublumen” tánccsoport.
Továbbra is várjuk nagy szeretettel azok jelentkezését, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy egy jó
csapatban énekeljenek, táncoljanak, illetve zenéljenek.
Próbák az alábbi időpontokban vannak:
Énekkari próba: minden kedden 17:30 órakor
Huszár Xénia vezetésével az óvodában.
Táncpróba: minden hétfőn 18:30 órakor
dr. Braun Pálné (Andi) irányításával, valamint
minden szombaton 18:00 órakor Wenczl József
vezetésével, aki sváb táncokat tanít a Művelődési
Házban.
Zenekari próba: minden hétfőn 18:00 órától Varga Sándor vezetésével szintén a Művelődési Házban.
Ha még bizonytalan, ingadozik, jöjjön el és tekintse meg próbáinkat!
Jelentkezését az nnkke.iklad@gmail.com e-mail
címen,
a
próbák
helyszínén,
illetve
a
06-28-634-387 telefonszámon tudjuk fogadni.
NNKKE

Véradás
2012. október 10-én, szerdán
14-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház
Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszöni:
A Magyar Vöröskereszt valamint az Országos Vérellátó Szolgálat.
Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját feltétlenül mindenki hozza magával!
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Szüreti felvonulásról
Ez évben is megtartottuk szüreti felvonulásunkat.
A menetet lovas vezette, akit két hintó, majd a
felvonulókat vivő lovas kocsik sora követett. A
sort kisvonat zárta, amelyen a legkisebbek utaztak, óvónők és dajkák felügyelete mellett. A nagy
létszámú
falubeli
felvonuló
mellett,
idén
Tauplitz-i vendégeink is részt vettek az ünnepségen. Ők még soha nem jártak nálunk a szüreti
felvonulás alkalmával. Nagyon tetszett nekik a
színes forgatag, és örömmel kapcsolódtak be a
táncokba is. Vendégeink nagyon jól érezték magukat. Ezúton is köszönjük minden vendéglátó
család segítségét, hogy önzetlenül hozzájárultak ennek a kapcsolatnak az elmélyítéséhez,
és vendégeink jó szívű elszállásolásával is
öregbítették településünk jó hírnevét. Köszönjük továbbá minden segítőnek és támogatónak, hogy munkájával, vagy bármilyen módon
hozzájárult a rendezvény sikeres és színvonalas lebonyolításához.
A szervezők

Gyerekfoci
A világhírű labdarúgóról, Bozsik Józsefről elnevezett, gyermekek számára útjára indított gyermeklabdarúgó tornát rendezett az ikladi sportkör
szeptember 22-én. A 6, 8 és 10 éves palánták közül közel 200 gyermek élvezte önfeledten az egész
nap folyamán a víg őszi napsütést, akik közül az
ikladi lurkók száma megközelítette a 30-35 főt. 5
környékbeli településről érkeztek vendégjátékosok,
akik közül mind boldogan tért haza a nap végén. A
kiírás értelmében az eredményeket nem számolták
a rendezők, hanem a torna végén mindenki számára egy kis ajándékkal kedveskedtek a sportkör
vezetői. Az ősz folyamán még két hasonló tornán
vesznek részt fiatal tehetségeink.
Ikladi sportkör

KIADÓ ÜZLET
Iklad, Szabadság út 8. sz. alatti, 43 m2-es
üzlethelyiség kiadó! (Eddig fagylaltozó volt.) Az
üzlet
parkolóval,
és
külön
közműmérőórákkal rendelkezik. Szolgáltatás céljára
(pl: fodrászat, szépségszalon) is alkalmas.
Érdeklődni: 06-28-403-668-as telefonszámon.

Egy mondatban…


Újra kapható Dirndli ruha és egyéb népviseleti ruhaféle a Művelődési házban.



Ez év őszén is megszervezi az Önkormányzat
a zöldhulladék elszállítást, a tárgyalások folyamatban vannak, a jövő hét folyamán értesítjük a lakosságot, az időpontokról, egyéb
tudnivalókról.

Legyünk óvatosak az idegenekkel
Községünket sem elkerülő esemény az újabb csalások felbukkanása. Az utcákban folyamatosan
jövő-menő,
ilyen-olyan
árucikket
felvásárló/kínáló „mozgóboltok” mellett már fel sem tűnnek azok az alkalmi árusok, akik hol – ismeretlen
eredetű – tűzifával, hol – hasonló tulajdonsággal
bíró – zöldségfélékkel (pl. burgonya) kiabálják tele
fülünket. Így ősszel különösen elszaporodnak
ezen kellemetlen látogatók, akik hamis mérőeszközökkel mérve, és esetleg hamis fizetőeszközöket
használva csapnak be bennünket, akár rossz
minőségű terméket sózva ránk (a cikk írója is
esett már áldozatul ilyen üzletnek). Legyünk éberek, és ha lehet, ne vásároljunk váratlanul felbukkanó, kapuinkon erőszakosan átkiabáló idegenektől.
Cikkünk sajnos itt még nem érhet véget. Figyelmet kell szentelni azon (a hírközlő csatornákon
keresztül eddig kívülállókként szemlélt, ám a napokban községünkben is előfordult) eseménynek,
hogy egyes személyek (akár ketten-hárman is) jól
szituált, illedelmes közüzemi alkalmazottaknak
adják ki magukat, akik pénzt „beszedni” jönnek,
majd felkínálva egy húszezrest, ráveszik az ügyfelet (pl. községünk egyik lakóját), hogy próbálja
felváltani, mert nincs aprójuk visszaadni. Ekkor
kifigyelik, hol rejti a többi pénzt vagy az értékeit,
majd egy óvatlan pillanatban, miközben figyelmét
elterelik, kifosztják. Egy másik esetben pedig hasonlóan nagy összegű hamis papírpénzt próbálnak idegen emberek (nők vagy férfiak) felváltatni
a gyanútlan áldozattal, aki sajnos csak később
szerez tudomást arról, hogy hamis pénzt kapott
vissza. Ezért kérjük, semmiképpen ne engedjenek
be idegeneket a házukba, a pénzük helyét pedig
őrizzék legféltettebb titkaik között!
Fontos tudni, hogy a szolgáltatók a közüzemi
tartozásokról mindig levélben értesítik az ügyfelet, a kiegyenlítés pedig csekken, átutalással
vagy (egyes esetekben) az ügyfélszolgálati irodán keresztül történhet, semmiképpen sem az
otthonunkban!
Intsen bennünket ez az írás még nagyobb óvatosságra az idegenekkel szemben!
Egy szemfüles járókelő

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Iskolai Hírek
Szeptember 3-án megnyitotta kapuját az iskola. 219 tanuló kezdte meg a 2012/2013-as tanévet. A
nyolcadikosok 38 elsőst kísértek át az óvodából, akik a tanévnyitó ünnepséget érdeklődve figyelték, hiszen még minden új volt számukra. Mint minden évben, idén is sok feladat vár ránk: projektnapok,
kirándulások, versenyek, és persze nem utolsó sorban sok-sok tanulás. Mindenkinek kitartást és szorgalmat kívánunk mindehhez!
Néhány szó a nyáron történtekről:
Iskolánk tanulói a nyári szünetet táborozással kezdték. Az alsó tagozatosok Visegrádra utaztak erdei
táborba, ahol csodás egy hetet töltöttek, sok izgalmas programmal. A felsősök Fenyőfőn táboroztak és
gyönyörködhettek a Bakony szépségeiben. A diákok az előző tanévben először utaztak táborozni Ausztriába, ahol a délelőttöket tanulással, a délutánokat pedig érdekes programokkal töltötték. Mindhárom
tábor nagyon jól sikerült és baleset nélkül lezajlott.
A kosárlabda szerelmesei pedig a kosártáborban hódolhattak szenvedélyüknek. 120 vendégdiák és 10
ikladi tanuló vett részt az edzésekkel teli táborban, ahol azért kézműves foglalkozásra is maradt energiájuk a fiataloknak.
Augusztusban 11 tanulónk töltött egy hetet Domonyvölgyben, Színjátszó táborban. Szilágyi József vezetésével minden nap érdekes drámafoglalkozásokat tartottak, valamint a hét végére egy színdarabot is
összeállítottak.
Szeptemberi események:
Szeptember 3-án a Diákönkormányzati munka is beindult, az osztályok megválasztották a képviselőiket, majd kialakult az idei tanév DÖK tanácsa:
Elnök – Deszk Anikó (8. o.) / patronáló tanár: Boda Gergely
Tanulmányis – Szabó Boglárka (8. o.) / patronáló tanár: Braun Tünde
Fegyelmis – Strasser Lilla (5. o.) / patronáló tanár: Budai Tünde
Kultúros – Kovács Anna (7. b) / patronáló tanár: Takács Istvánné
Környezet védelmis – Hajdú Helga (6. o.) / patronáló tanár: Bócsai Ildikó
Sportos – Gabella Dániel (6. o.) / patronáló tanár: Juhász Attila
Szeptember 17-én megszerveztük a hagyományos DÖK-napunkat, amely idén az Olimpia jegyében zajlott. A vegyes csapatok tanári kísérettel kisétáltak a községi sportpályához, közben teljesítették a különböző állomások feladatait. Mindenki nagyon jól érezte magát!
Szeptember 21-én szerveztük meg a papírgyűjtést. Diákjaink lelkesen hozták a papírt, köszönjük mindenki fáradozását! A következő eredmények születtek: III. helyezett a 6. osztály, II. helyezett 2/b osztály,
I. helyezett a 3. osztály lett. Az alsó tagozat több mint 4 tonna, a felsősök pedig több mint 3 tonna papírt gyűjtöttek. A konténer pakolását a 8. osztály segítette, köszönjük munkájukat, valamint mindenkinek, aki hozzájárult a szép eredményhez!
Szeptember 22-én volt az idei szezon első Bozsik labdarúgó tornája. 6 településről érkeztek az U7, U9,
U11-es korosztály csapatai. Tanulóink nagyon szépen szerepeltek minden korosztályban. A következő
megmérettetés Aszódon lesz, amelyre lelkesen készülünk.
Októberi program:
Október 5.
Október 8.
7.45
Október 11.
Október 16.
Október 17.
14.00
Október 19.
8.00-12.00
12.00
Október 22.
Október 23.
Október 26.
7.45

Október 29 – november 4

Nevelőtestületi értekezlet (1. tanítás nélküli munkanap)
Megemlékezés az Aradi vértanukról
Német nyelvi szépkiejtési verseny
Erntedankfest az iskolában
Házi Petőfi Sándor szavalóverseny alsó tagozatosoknak
Nyílt nap minden osztályban
Ünnepély a Köztársaság Napja alkalmából
Országos pihenőnap – nincs tanítás
Nemzeti ünnep – nincs tanítás
I s k o l a gy ű l é s
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Pályaválasztási projektnap
Őszi szünet
Nevelőtestület

Web: www.iklad.hu
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Kovács – Magyar András,
a szellemvilág hírnöke.
Hívásunkra, nemzetközi előadássorozatának egyik
állomására, városunkba érkezik. Előadásának címe:
Tudatszintváltás
Olyan megdöbbentő információkat tár elénk a szellemvilágról, amelyeket királyok, misztikusok, klasszikusok,
művészek, és a tudományos élet Nobel-díjas tudósai is
vallottak, ám a nagyközönség előtt többnyire titokban
maradt. Hogy miért? Kiszámíthatatlannak vélték a következményeit, és egyben tartottak az emberek öntudatra ébredésétől.
”A legnagyobb titok az igazság” Szellemi sugallatokra előkerült tények című új könyvében elénk
tárja az eltitkolt és sok helyen eltorzított valóságot.
Megmutatja azt a szellemi utat, amely lámpásként ad
irányt a XXI. század emberének.
Tudományos felismerésekről szól, a létközben rekedt
szellemekkel kapcsolatosan.
Egy újszerű, váratlan nézőpontból ismerteti a bennünk
és a világban történő jelenségeket.
Korábban is találkoztunk történelmi torzításokkal, de a
Templomos Lovagok legyilkolását követően mindez
arcátlanul nagy méreteket öltött a XII. században. Sötét középkor bélyeget kapta ez az időszak. Az -izmusok,
filozófiák, vallások, tudomány, jog, majd az ipari forradalom is kiszolgálójává vált az emberiség lelki- és szellemi elsötétítésének. Az igazság megszűnt jogi kategóriaként létezni. Eltérítették az embert a spirituális,
szellemi öntudatától. A tömegek felé árasztott hazugságok következtében csorbultak az igaz emberi értékek.
Az emberiség fantasztikus szintre jutott a technikai
vívmányokat illetően, ám helytelenül, az ember lelki- és
szellemi fejlettsége helyett a technika által elért eredményekkel kezdte azonosítani magát.
Albert Einstein nézeteit akkor ismerték el, miután a
tudomány köztudottá merte tenni, hogy a fény is kettős
természetű: hol anyag, hol energia. A materializmus
anyagról felállított téziseit zúzták rommá ezzel. Az
anyag valójában az energia-, a fény egy besűrűsödött
formája, ekképpen az ember is.
S aki megreked az anyagi világ tudatának szintjén, az
képtelen lesz tudatváltásra, emelkedésre.
Buddha, Jézus és más nagy misztikusok, mindezt láthatták előre, amikor így fogalmaztak: „Aki testtől való
az test, aki lélektől való az lélek.” „Nem test szerint
járok, hanem szellem szerint.” A szent könyveket, Védákat, Bibliát, Koránt…, mind szellemlények üzenték
meg médiumokon, prófétákon keresztül.
Akik másokra bízzák az életük feletti felelősségvállalást: orvostól, paptól, testi-, lelki gyógyulásukat, mentális rabságukból való felszabadulásukat, és nem saját
érett személyiségüktől, életvitelüktől, egy eltorzult életfilozófia rabjai maradnak, akiknek az életét a másoktól
való függés határozza meg.
Az ember kvantumfizikai értelemben egy csodálatos
hullámmező. Megdöbbentő mennyiségű mintája és
struktúrája létezik egy-egy teremtménynek, azonban
egy személy energiamintája olyan egyedi, mint az
ujjlenyomata.
Az érzékelt és felismert, azonosított mezők alapján
pontos leírást lehet adni a vizsgált személyek energetikai állapotáról, gyengeségeiről, erősségéről, kapcsolatainak minőségéről, igényeiről, érzelmeiről, pszichológiai,
lelki- és spirituális szellemi létük egészségéről.
A Matrix Drops computerek el tudnak igazodni az emberek energia mezőiben. Képesek felismerni a kezelhető
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és látszólag kezelhetetlen tulajdonságaikat, illetve
gyengeségeiket. Amennyiben egy hozzánk forduló
személy azzal a szándékkal keres meg bennünket,
hogy változtatni szeretne eddigi felfogásán, az
élethez való hozzáállásán, e szándékában útmutatásunkkal segítségére tudunk lenni. Tanácsadó irodáink és szellemi iskolám kapui szintén nyitva álnak
az érdeklődők előtt.
Módszereink és tapasztalataink túlmutatnak számtalan, tudományosnak vélt ismereten. Felméréseink
megváltoztatják az emberi természetről, a kultúráról,
vallásról, történelemről, és a valóságról kialakított
dogmákat. Egy új önfelfedezési kaland mindez.
Miért ellenálló a tudomány és a vallás a természetfelettivel szemben?
Mert az emberek, köztük a tudósok és a papok sem
objektívek, függenek a hitüktől, mint a drogosok a narkotikumoktól. Ha valaki megpróbálja elvenni az alkoholistától az italt, a dohányostól a cigarettát, a drogostól a
narkotikumot, a hívőtől a megrögzöttsége dogmatikus
részeit, megtapasztalhatja, milyen nagy ellenállással
találja szemben magát. Azonban a lelke mélyén minden
függőségben szenvedő bevallja: sajátos helyzete a gyengeségének köszönhető.
A materialista tudomány évszázadokon keresztül tagadta a természetfeletti létét, és ezt a függőségét nem
fogja könnyen feladni.
Mit ígér annak, aki fontolóra vesz néhány dolgot, amelyet az Ön előadásán hall?
Számára még az is megváltozhat, ahogy önmagára és a
világra tekint. Hosszú távon veszélyesebb ragaszkodni
a megrögzöttségeinkhez, mint szembenézni a jelenlegi
valósággal.
Ha nem válunk újra olyanná, mint a gyermek, ha nem
tudunk ártatlanul rácsodálkozni a kvantumfizika adta
felismerésekre, nem tudunk belépni a XXI. század által
nyújtott varázslatos szellemi kapun.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
„Északi” csoport

Eredmények
Iklad KFC – GEAC-SZIE 5-2
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (2),
Pálházi Lóránt, Sinkó József, Styevkó
Gábor
Püspökhatvan SE – Iklad KFC 4-3
Gólszerzők: Juhász Jácint, Rosenberger
Dániel, Sinkó József
Iklad KFC – Galgahévíz SK 5-1
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (2),
Sinkó József (2), Mayer Péter
Csomád KSK – Iklad KFC 0-1
Gólszerző: Pálházi Lóránt
Iklad KFC – Vácrátóti KSE 1-1
Gólszerző: Rosenberger Dániel

Őszi sorsolás, 2012/2013
Dátum
09.19.
08.26.
09.02.
09.09.
09.15.
09.23.
09.30.
10.07.
10.14.
10.21.
10.28.
11.04.
11.11.
11.18.
11.24.

Hazai - Vendég
Iklad KFC – GEAC-SZIE
Vácduka KSK – Iklad KFC
Iklad KFC – Valkó KSK
Püspökhatvan SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Galgahévíz SK
Csomád KSK – Iklad KFC
Iklad KFC – Vácrátóti KSE
Vác-Deákvár SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Fortuna SC-Kismaros
Erdőkertesi SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Nagymaros FC
Iklad KFC – Kistarcsai VSC
Bagi TC ’96 – Iklad KFC
Iklad KFC – Aszód FC
Iklad KFC – Kerepesi BSE

FN
5-2
1-4
2-2
4-3
5-1
0-1
1-1

Ifi
1-1
2-1
3-1
2-0
0-7
3-1

Ifjúsági eredmények
Püspökhatvan SE – Iklad KFC 3-1
Gólszerző: Gódor Richárd
Iklad KFC – Galgahévíz SK 2-0
Gólszerzők: Ecker Bence, Laukó Milán
Csomád KSK – Iklad KFC 0-7
Gólszerzők: Braun Barna (2), Ecker Ádám, Ecker Dávid, Laukó
Milán, Krivánszki László, Zdenkó Roland
Iklad KFC – Vácrátóti KSE 3-1
Gólszerzők: Bártfai Máté, Ecker Bence, Laukó Milán

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiv@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-381
Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin
Szerkesztők: Braun Anikó
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387
Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2012. november 6-7.

Web: www.iklad.hu

