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Meghívó 
Katalin bál - Szülők bálja 

Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a 

november 23-án, szombaton 20:00 órakor kezdődő 

Katalin bálra. 

Belépő: 2000 Ft 
Támogatójegy: 1000 Ft 

Tombola: 200 Ft 
Zenél: Szignál zenekar 

Fellépő vendég: Dankó Szilvia nótaénekesnő 

A bál bevételének egy részét az óvodás csoportok karácsonyi ajándékaira fordítjuk. A 

fennmaradó összeg az „Alapítvány az Ikladi Óvodásokért” részére kerül befizetésre. 

Meghívó 
Márton napi lámpás felvonulás 

Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a 

november 11-én, hétfőn 16:00 órakor tartandó 

Márton napi lámpás felvonulásunkra. 

Útvonal: Óvoda -> Szabadság út -> Ady Endre utca (köz) -> 

Petőfi Sándor utca -> Tábortűz a Petőfi utca végén a temető feljáratánál. 

A felvonulás után minden kedves résztvevőt 

szeretettel várunk az óvodába, 

 ahol meleg teával vagy forralt borral, 

pogácsával kínáljuk vendégeinket. 
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 Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete (a továbbiakban: testület) 2013. október 25-i 
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

A testület meghallgatta és jóváhagyta dr. Bodnár 
Viktor háziorvos kérelmét a rendelési idő módosí-
tásával kapcsolatban. (A témáról külön cikkben 
adunk tájékoztatást.) 

A testület elfogadta a szociális célú tűzifa-juttatás-
ról szóló rendeletét. Az önkormányzat az államtól 
pályázati úton 14 m3 tűzifát kap. A kérelmeket 
2013. december 10-ig lehet benyújtani. A részletek-
ről a Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklődni. 

Madarász István polgármester tájékoztatta a testü-
letet arról, hogy panaszbejelentést tett a Zöld Híd 
Régió Kft. szemétdíj számlázási gyakorlatával kap-
csolatban. (A szolgáltató ugyanis Ikladon a 
2013/III. negyedévi számlákat a fizetési határidő 
lejárta előtt 1-2 nappal kézbesítette. Volt olyan ré-
sze is a falunak, ahol a fizetési határidő napját kö-
vetően kapták meg a csekket a lakosok.) A szolgál-
tató válaszáról tájékoztatjuk a lakosságot. 

A testület hozzájárulását adta a Magyar Nemzeti 
Autósport Szövetség (MNASZ) hivatalos naptárába 
bejelentett Terep - Rally OB. VII. futamának, 
ADRENALIN KUPA III. (2013. november 16.) a meg-
rendezéséhez. A verseny egyik szakasza lesz Iklad 
határában. 

Marton Zsuzsanna óvodavezető levélben jelezte a 
testületnek, hogy az óvodában jelenleg 2 sajátos 
nevelési igényű (SNI) gyermek nincs ellátva. Ennek 
az az oka, hogy a közoktatási jogszabályok válto-
zása miatt ezeknek a gyermekeknek az ellátása ál-
lami feladat lett. A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Aszódi Tankerülete írásban jelezte, hogy 
utazó gyógypedagógust nem tudnak biztosítani, 
ezért az óvodavezető forduljon az önkormányzat-
hoz. Az önkormányzatok azonban már nem kapnak 
állami normatív támogatást az SNI-s gyermekek el-
látásra. Sajnos ugyanez a helyzet állt elő a logopé-
dia ellátásban is. Az Aszódi Tankerület által bizto-
sított logopédus csak heti 4 órában, összesen 8 
gyermekkel tud foglalkozni. Emiatt 18 gyermek 
nem kap logopédiai ellátást. Az önkormányzatok 
ebben az évben erre az ellátásra sem kapnak állami 
támogatást. A testület úgy határozott, hogy a prob-
léma megoldása érdekében az önkormányzat segít-
séget kér az oktatásirányítás felsőbb szerveitől. 

A testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 73§ (3) bekezdése alapján a Klebels-

berg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tanker-
ületének fenntartásában működő Ikladi Tasnádi 
Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola intézmé-
nyi tanácsába az önkormányzat képviseletére Ma-
darász István polgármestert delegálta. 

A testület az Iklad Községi Football Club kérésének 
részben helyt adva 200.000.-Ft-tal megemelte az 
egyesület 2013. évi támogatását. 

Kékesi Gábor képviselő tiszteletdíjából 20.800.-Ft-
ot ajánlott fel az iskolának „LÜK” versenyfeladat fü-
zetek vásárlására. 

A testület zár ülésén: 
1. két főnek átmeneti segélyt állapított meg 

összesen 35.000.-Ft összegben, 
2. egy főnek élelmiszer formájában nyújtandó 

átmeneti segélyt állapított meg 15.000.-Ft 
összegben. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Óvodánk életéből 

 szeptember 30.-án óvodánk kirándulást szer-
vezett a Jászberényi Állatkertbe, ahol eltöltöt-
tünk egy csodás napot. Szerencsére az idő is ne-
künk kedvezett. Élményekkel telve, kellemesen 
elfáradva érkeztünk haza. 

 Október 12.-én a Nemzetiségi napon óvodánkat 
a két nagyobb csoport képviselte. Műsoraik iga-
zán színesre és színvonalasra sikeredtek. 

 Október 14.-i héten került megrendezésre a be-
takarítási ünnep (Erntedankfest)  

 Október 17.-én vendégül láttuk a zuglói óvodá-
sokat (50 gyermek, 10 felnőtt) akikkel egy tar-
talmas délelőttöt töltöttünk együtt. A közös ün-
neplés után terített asztalok vártak ránk telis-
tele őszi finomságokkal. Később ellátogattunk a 
Falumúzeumba, majd az ebédet is közösen fo-
gyasztottuk el. Vendégeink elégedetten távoztak 
és tavasszal várnak bennünket Budapestre. 

 November 20.-án fényképezést tartunk az óvo-
dában. 

Az óvoda vezetősége 

 

 
A hónap gondolata 

„Bármit tanulsz, magadnak tanulod.” 
 

(Petronius) 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

3 11. szám 

  

Iskolai Hírek 

Beszámoló az októberi eseményekről 

Mozgalmas hónapot tudhatunk magunk mögött, sok izgalmas programmal, versennyel. 
Október 1-én megemlékeztünk a Zenei Világnapról, iskolánk énekkara vezetésével. 
Október 4-én az aradi vértanukról összeállított műsort tekintettük meg, melyet a 4. osztály adott elő. 
Október 7-én rendeztük meg hagyományos német szépkiejtési versenyünket, melyen 27 tanuló vett részt. 
A helyezettek: 4.o. korcsoport: 1. Bártfai Tibor, 2. Odler Álmos, 3. Gaszner Ádám. 5-6. o. korcsoport: 1. 
Lados Kata, 2. Heinczinger Erik, 3. Moharos Boglárka. 7-8.o. korcsoport: 1. Podlaviczki Georgina, 2. 
Strasser Zsombor, 3. Makádi Fanni.  
Október 8-án az alsó tagozatosok a házi szavalóversenyünkön mutathatták meg, milyen szépen szaval-
nak. Helyezettek: 1-2. osztályos korosztályban: 1. Braun Levente 2.b, 2. Balogh Janka 2.b, 3. Papp Dalma 
2.b. 3-4. osztályos korosztályban: 1. Gaszner Ádám 4.o., 2. Bodó Barnabás 3.b, 3. Tóth Zita 3.a. 
Az alsósokat Aszódon Gaszner Ádám fogja képviselni.

Október 9-10-én rendeztük meg a mezei futóversenyt, melyen 10 iskola 300 tanulója vett részt. Iskolánk 
diákjai jól szerepeltek a megmérettetésen, a legjobb iskola címét Tura vehette át. 

Október 11-én Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából a falusi könyvtárba felolvasó 
napra invitált minket Kiss Regina, könyvtáros. A felső tagozatosok Weöres Sándor verseket olvastak fel 
az alsósoknak, melyet mindkét korosztály nagyon élvezett. 

Az alsósok a nemzetiségi délután hetében szebbnél szebb tököket faragtak, melyekkel iskolánkat díszí-
tették.  

Október 12-én iskolánk tanulói is részt vettek a Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Nemzetiségi 
Délutánon. Az énekkar sváb dalokkal, a 3.a osztály szűri népi játékokkal, a 8.b osztály pedig nemzetiségi 
tánccal készült a rendezvényre. Szép színvonalas előadást láthattunk tőlük! 

Október 16-án volt iskolánkban a betakarítási ünnep. Tanulóink a színvonalas megnyitó után jó étvágy-
gyal csipegettek az otthonról hozott gyümölcsökből, magvakból, lekvárokból. Köszönjük a szülőknek a 
finom falatokat! 

Október 18-án Gaszner Ádám (4.o.) és Strasser Lilla (6.o.) képviselték iskolánkat Aszódon, a Petőfi sza-
valóversenyen. Tanulóink szépen szerepeltek, külön oklevéllel tértek haza. Köszönjük Gasznerné Ecker 
Andreának, aki gyerekeinket a helyszínre szállította. 

Október 5-én a 2.a és b, 19-én a 3.a és b osztályok látogatást tettek Budapesten a repülőtérre. Nagy 
élmény volt gyerekeinknek ez a látványos program. Tanulóink fegyelmezett viselkedésével a repülőtér 
vezetése is nagyon meg volt elégedve, aminek hangot is adtak.
Köszönjük Miskoff Gábor apukának, aki leszervezte ezt a nagyszerű programot.  

Október 22-én, kedden délig nyitva álltak az osztálytermek ajtajai az érdeklődők előtt. Köszönjük szépen 
a nagyszámú érdeklődést a kedves szülők és nagyszülők részéről.  

Szintén ugyanezen a napon, délben tartottuk meg iskolai ünnepélyünket, és emlékeztünk meg az 1956 
októberében történtekről a 7. osztályosok közreműködésével, akik este 6 órakor a Művelődési Házban a 
falu ünnepségen ismételték meg színvonalas műsorukat.  
Október 20.-án elérkezett az idei év II. Bozsik tornájának időpontja, amelyet ezúttal Ikladon rendeztünk 
meg. Ragyogó napsütésben, kitűnően előkészített pályákat vehettek birtokba a 3 korcsoport fiatal 
labdazsonglőrei. Reggel az U7 korosztály képviselői játszottak, majd következtek a legkisebbek. Színvo-
nalas mérkőzéseket játszottak. Utoljára a 11 évesek léptek pályára. 
Köszönjük a szülők segítségét és a lelkes szurkolást! 

Valamint köszönet jár Klenovszkiné Piri Évának az iratrendező papucsokért, valamint Podlaviczky Ró-
bertnek a táblák újrafestéséért. 

folytatás a következő oldalon… 
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Néhány gondolat a Nemzetiségi 
Délutánról és egyebekről 

Október 12-én délután tisztelettel emlékeztünk 
őseinkre és azokra az emberekre, akik az ikladi né-
metség, a hagyományok fennmaradása, ápolása te-
rén kiemelkedő munkát végeztek. Ennek a megem-
lékezésnek a keretében a Magyarországi Németek 
Himnuszának elhangzása után Babka László, tele-
pülésünk lelkésze mondta el gondolatait, majd 
megkoszorúztuk az emléktáblát. 
A rendezvény az iskola tornatermében folytatódott 
a vendégcsoportok, a helyi óvodások, iskolások, és 
a kulturális egyesület csoportjainak műsorával. 
Valamennyien igen színvonalas előadással tették 
emlékezetessé ezt a napot. Jóleső érzés, hogy van-
nak emberek, akiknek fontos a múlt, és hagyomá-
nyaink életben tartása. A műsor után szíves ven-
déglátással köszöntük meg a fellépő csoportok be-
mutatkozását. 
Ugyanakkor szomorú, és elgondolkodtató az a vi-
selkedés, ami tapasztalható volt, és sajnos nem 
csak most, hanem rendszeresen a rendezvényeken. 
Arról van szó, hogy amikor a gyermekek végeztek a 
műsorukkal, a nézők közül sokan felálltak, és el-
mentek, holott az óvodások és iskolások felügyelete 
is megoldott lett volna, vagy akár ők is végignézhet-
ték volna a többiek előadását. A fellépő csoportok 
lelkiismeretes felkészülése talán megérdemli, hogy 
végignézzük, végighallgassuk őket, és akkor legkö-
zelebb nem fordul elő az az eset, hogy a kezdéskor 
zsúfolásig telt „nézőtéren” már menet közben „ko-
pasz foltok” keletkeznek, a végén pedig tizenöt néző 
tapsol az igen színvonalas műsort adó zenekarnak. 

Más, de összehasonlításra érdemes: Egyesületünk 
énekkara október 19-én, Berkenyén, egy kis nógrádi 
sváb faluban mutatkozott be, (lakóinak száma még 
harmadrésze sincs az ikladinak, mindössze 660 fő) 
az ottani Nemzetiségi Nap vendégeként. A rendez-
vényterem, ami nagyobb, mint a mi iskolánk torna-
terme, szintén zsúfolásig telt. A fellépő óvodások, is-
kolások és a vendégcsoportok színes műsora 
 

 
mosolyt csalt a nézők arcára, jókedvet és vidám han-
gulatot teremtett a helyiségben. A gyerekek a saját 
produkciójuk után leültek, és megnézték, megtap-
solták a többiek bemutatkozását. A szülők és a töb-
biek minden gond nélkül végignézték az egész mű-
sort, és még utána sem rohantak el, hanem jóízű be-
szélgetésekkel, ismerkedéssel fejezték be ezt a na-
pot. Mindannyiunk számára emlékezetes és irigy-
lésre méltó rendezvény volt. Bízunk benne, hogy 
egyszer nálunk is eljutunk erre a szintre, és mi is 
őszinte tisztelettel tudunk emlékezni, és őszinte 
örömmel őrizzük őseink hagyatékát. 

Holicza Sándorné 
Német Nemz. Önk. Képviselő 

NNKKE hírei 

Október 12-én, a Nemzetiségi Délutánon egyesüle-
tük mindhárom csoportja fellépett. 
2013. október 19-én egyesületünk egy nagyon szín-
vonalas  rendezvényen vett részt a német nemzeti-
ségű Berkenyén, ahol az énekkarunk mutatkozott 
be Huszár Xénia vezetésével. Köszönjük az énekkar 
lelkes munkáját. 
Október 26-án táncos lányaink Domonyban a 
Nyugdíjas napon szerepeltek nagy sikerrel. Köszön-
jük a lányok lelkesedését. 

 

 Novemberi programunk: 
 
4. (H.)    Őszi szünet utáni első tanítási nap 
11. (H.) du.  Márton napi felvonulás 
15. (P.) Közzéteszik a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizs-

gát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára 
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét 

22. (P.)  14.00  Sulibál – alsósoknak 
  17.00  Sulibál – felsősöknek  
29. (P.)    I s k o l a gy ű l é s 

Az iskola tanulói és dolgozói 
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Az idejében felismert melldaganat 
gyógyítható! 

Az Ikladon lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 
 akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 

év, névre szóló meghívót kapnak 

mammográfiás szűrővizsgálatra. 

A vizsgálat helye: 

Flór Ferenc Kórház 
 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

tel.: 06 (28) 507-126. 

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen 
részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!  

A szűrővizsgálat térítésmentes. 

Iklad Község Önkormányzata ingyenes autóbuszt 
biztosít a vizsgálatra. 

Jelentkezni Botyik Katalin védőnőnél lehet a 
28/403-384-es telefonszámon. 

Az autóbusz 2013. november 25-én hétfőn 
12:15-kor indul 

a műszergyári megállóból és utána minden ikladi 
buszmegállóban megáll. 

Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

tel.: 06 (1) 465-3823 

A lehetőség adott!                      Éljenek vele! 

Méhnyak rákszűrésről 

Ikladon az ANTSZ-től a 25-65 év közötti hölgyek-
nek, akik 2013-ban meghívólevelet kaptak méh-
nyak rák szűrővizsgálatra az év végéig van mó-
dom a vizsgálat elvégzésére.  
E betegségben évente hazánkban mintegy 500 nő 
hal meg. Az idejében felismert méhnyak rák jól gyó-
gyítható.  

Mindenképpen javaslom, hogy saját egészsége ér-
dekében, éljen ezzel a lehetőséggel, akár a védőnő-
nél, akár a nőgyógyászánál. 
A szűrést előzetes bejelentkezés után szerdán-
ként 13oo -15oo óráig végzem a meghívólevéllel 
rendelkező hölgyeknek. 

Cím: Védőnői Szolgálat Iklad, Szabadság u. 61. 
Tel: 28-403-384 vagy 06-30-455-0462 

Botyik Katalin 
védőnő 

Háziorvosi rendelési idő változás! 

2014. január 1-től 

Tisztelt Ikladiak! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a háziorvosi rendelési 
idő 2014. január 1-től megváltozik az alábbiak 
szerint: 

Hétfő:  08-11 
Kedd:  15-18 
Szerda:  08-11 
Csütörtök: 08-11 
Péntek:  08-11 

Péntek: Összevont rendelés. Páratlan héten 
dr. Bodnár Viktor rendel Ikladon, páros héten 
dr. Lénárd Magdolna rendel Domonyban. (Január 
3-án pénteken az összevont rendelés Ikladon lesz.) 

Dr. Bodnár Viktor 
háziorvos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egy mondatban… 

 Autóbuszos Adventi kirándulás Ausztriába, 
Steyr városba, december 7-én, szombaton. Je-
lentkezés és bővebb információ Braunné Monori 
Máriánál a 06-30-635-8467-es telefonszámon. 
 

 Zöldhulladék szállítást ez évben már csak 
november 14-én és 28-án végez, a Zöld Híd Ré-
gió Kft. Kérjük, hogy a hulladékot összekö-
tözve, illetve zsákban tegyék ki a házak elé. 
Az ehhez használható zsákok 51 Ft-os áron be-
szerezhetők a Művelődési Házban és a Polgár-
mesteri Hivatalban. 

Véradás 

Az 2013. október 21-i véradáson részt vettek: 

Babinecz Judit, Blaubacher Tibor, Bodó Elek, 
Braun Csaba, Braun Éva, Braun Pál, Bujdosó 
Zsolt, Csetényi Andrea, Csóri János, Csóriné 
Blaubacher Marianna, Deszk Zoltán, Deszk Zol-
tánné, Dudás János, Ecker Dániel, Ecker 
Endre, Ecker Zsuzsanna, Furák Mihály Róbert, 
Jancsovics Mihály, Laczik Csaba, Oláh Lajos, 
Podlaviczki Györgyike, Pribeli András, Rácz Fe-
renc, Raffai Sándor, Rigó József, Schmidinger 
Béla, Schmidinger Gabriella, Szűcs Lajosné, 
Valusz Attila, Vér János, Viczkó Gyula, Wilhelm 
Zsuzsanna. 

Minden beteg nevében köszönjük önzetlen 
segítségüket! 
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Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele:  
November 24-én, 16 órától 

 Zsírégető torna: szerdánként 18:00 órától, 
heti rendszerességgel a Művelődési Házban. 
Szeretettel vár mindenkit Bazsik Dóra személyi 
edző. A leghatékonyabb zsírégetés érdekében 
ötvözzük az erősítő köredzést és az aerob moz-
gásformákat, mely minden korosztály számára 
ajánlott. Egyéni, saját tempóban történő fel-
adatvégzés. 

 Csütörtökönként 18 órától jóga foglalkozás 
a Művelődési Házban. Információ és jelentke-
zés a 06-70-453-6215-ös telefonszámon. 

 Színházlátogatás: 

 November 22-én, Pénteken este 
Budapesti Operettszínház 
Csókos asszony 
Belépődíj: 2000.-  
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 November 24-én, Vasárnap este 
Budapesti Operettszínház 
Menyasszonytánc 
Belépődíj: 1500.-  
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Bagyin Katalin 

Alapítványi hírek 

Az „Iklad Község Ifjúságáért” alapítvány kuratóri-
uma kéri az egyetemek, főiskolák nappali tago-
zatán első diplomát szerző azon hallgatóit, akik 
alapítványi támogatásban részesülnek, hogy a 
2013-2014-es tanév első félévéről szóló iskola-
látogatási igazolásukat november 20-ig juttas-
sák el a Művelődési Házba! 

Alapítvány Kuratóriuma 

Induló kezdő nyelvtanfolyamok 

A Katedra Nyelviskola által a Művelődési Házban 
lehetőség nyílik felnőtt, kezdő nyelvtanfolyam el-
végzésére, 12-12 fő részére (német vagy angol). A 
tanfolyamok várhatóan 2014 januárjában indul-
nak, szombatonként, napi 6 tanórás képzésben, 
8.30-tól 13.30-ig. Összes óraszám 100 óra, ked-
vezményes díja 4500.-/fő. 
Fontos, hogy a jelentkezők ezen időszak alatt nem 
vehetnek részt más, államilag finanszírozott kép-
zésben, illetve egy személy csak egy ilyen tanfolya-
mon vehet részt, vagyis nem lehetséges, hogy elő-
ször elvégzi pl. a németet, utána pedig az angolt.  
A kedvezményesség feltétele még, a 80%-os jelen-
lét, vagyis a 100 órából minimum 80-on való rész-
vétel, illetve a 30 óránkénti vizsgák 60%-os teljesí-
tése.  
Ha valaki a feltételeket nem teljesíti, akkor a részt 
vett órákat 1000 Ft/ óra összeggel vissza kell fizet-
nie a nyelviskolának. A tankönyv ingyenes. 
Jelentkezés a Művelődési Házban legkésőbb 2013. 
november 20-ig, illetve a létszámkeret betöltéséig. 
Jelentkezés, ill. bővebb információ a 06-28-403-
387-es telefonszámon illetve a muvhaz@iklad.hu e-
mail címen lehetséges. 

Bozsik torna Ikladon 

2013.10.20.-án elérkezett az idei év II. Bozsik tor-
nájának időpontja, amelyet ezúttal Ikladon rendez-
tünk meg. Ragyogó napsütésben, kitűnően előké-
szített pályákat vehettek birtokba a 3 korcsoport fi-
atal labdazsonglőrei. Reggel az U7 korosztály kép-
viselői nyitották meg a napot. Itt az ikladi színeket 
3 csapat is képviselte. Már a mellényeket is le lehe-
tett venni mikor következtek a legkisebbek. Színvo-
nalas mérkőzéseket játszottak, ahol a gyermekek 
2/3-a ikladi volt, szám szerint 15-en. 
Legkésőbb a 11 évesek léptek pályára. A 4 mérkő-
zésen hol nagyon jól, hol kevésbé színvonalasan 
tették-vették a labdát. 
Büszkeséggel tölthet el minket, hogy rengetek 
szülő, érdeklődő kísérte végig az eseményeket, ahol 
közel 200 gyermek vett részt, amiből 95 ikladi volt. 
A tornák végén a községi fociklub által biztosított 
csokoládékat élvezettel majszolták a fáradt focipa-
lánták. 

Hrncsár Tamás
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