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Falukarácsony
Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket
december 20-án, pénteken,
18 órai kezdettel tartjuk
az iskola tornatermében!
E rendezvényre szeretettel várunk minden ikladi polgárt.
Az ünnepség keretében kerül sor Sára Sándor operatőr,
filmrendező, díszpolgári kitüntetésének átadására.
Kérjük, hogy egy-egy gyertyát és néhány csillagszórót
hozzanak magukkal, mert szeretnénk,
ha az este meghitté, varázslatossá válna!

Újévi koncert
Örömünkre szolgál, hogy 2014 januárjában köszönthetjük,
meghívhatjuk Iklad lakosságát
a január 5-én, 17 órai kezdettel
az Evangélikus templomban tartandó
hagyományos Újévi koncertre,
melyen közreműködik a FIVE BRASS rézfúvós kvintett,
valamint DUNAI TAMÁS színművész.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikeres, boldog új esztendőt kívánunk!

Iklad község Képviselő-testülete
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Testületi Hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) 2013. november
29-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:
A testületi ülés vendége volt Vécsey László országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), Szada község polgármestere. A képviselő úr átadta Orbán Viktor miniszterelnök Bizonyságlevelét, amely tanúsítja,
hogy a magyar kormány Ikladot 63.174.000.-forint
adósságból maradéktalanul kiváltotta.
56 ikladi lakos kérelmet nyújtott be a testülethez a
háziorvos rendelési idejének megváltoztatására. A
testület újra meghallgatta dr. Bodnár Viktor háziorvost, aki ismertette a háziorvos rendelési idejére
vonatkozó szakmai előírásokat, valamint saját álláspontját. Mindezek alapján a háziorvosi rendelési
idő 2014. január 1-től a következő lesz:

A testület 80. születésnapja alkalmából Sára Sándor filmrendező-operatőrt Iklad Község Díszpolgárává választotta. Az oklevél ünnepélyes átadására
a
falukarácsonyi
ünnepségen
kerül
sor
2013. december 20-án.
A testület zárt ülésen
1. négy főnek átmeneti segélyt állapított meg
összesen 30.000.-Ft összegben,
2. egy főnek iskolai étkezési díj formájában
nyújtandó átmeneti segélyt állapított meg.
Dr. Braun Pál
jegyző

Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület hírei

A testület elfogadta az önkormányzat 2013. I-III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Az elmúlt hónap sem telt eseménytelenül az egyesület életében.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
az egyesület tagjai november 15-én Budakalászon
megtekinthették az Északi Régió 24. Német Nemzetiségi Gálaműsorát. A jelenlévők nagyon színvonalas, tartalmas műsorban gyönyörködhettek.
Az egyesület tánccsoportja november 23-án Kisnémediben lépett fel.

A testület módosította a 2013. évi költségvetéséről
szóló rendeletét, amire az év közben meghozott, és
a költségvetést érintő döntések miatt volt szükség.

Ezúttal is szeretnénk tájékoztatni az egyesület tagjait, hogy egyesületünk 2013. 12. 14-én 17:00
órától Közgyűlést tart a Művelődési Házban.

A testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját.

Napirendi pontok:
1. Új alelnök választása
2. Egyebek

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

8:00
8:00
8:00
15:00
8:00

–
–
–
–
–

11:30
11:00
11:00
18:30
10:00

A testület elfogadta a településrendezési terv módosítását. A módosítás következtében a volt iparvágány területe Zkp. (zöldterület, közpark) övezeti besorolást kapott, kiterjesztésre került az Lf. 1.3 jelű
falusias lakóövezet határa, valamint szabályozási
terv készült a Lhotka Géza utca és az aszódi határ
közötti területen falusias lakóövezet jövőbeli kialakítására.
A testület elbírálta a közterületek hó-eltakarítására
beérkezett pályázatokat. Az előírt határidőben egy
pályázat érkezett, Káré Tibor egyéni vállalkozótól,
akivel az önkormányzat szerződést köt a február
végéig tartó munkára. (7.000.-Ft/óra+ ÁFA)
Mint minden évben, a testület idén is összeállította
a községünk 70 éven felüli polgárainak küldendő
karácsonyi csomagokat, amelyeket a képviselő-testület tagjai visznek ki az érintetteknek.
A testület pedagógus szolgálati lakás kiadásáról
döntött.

Minden egyesületi tag megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk!
Ebben az évben – az immár hagyománnyá vált –
óévzáró bulinkat 2013. december 29-én
(vasárnap) 18:00 órától tartjuk a Művelődési Házban, melyre sok szeretettel meghívjuk az egyesület
tagjait és hozzátartozóit.
A málenkij robotra elhurcoltak emlékére a fáklyás
felvonulásunkat 2014. január 11-én (szombat)
17:00 órától kezdjük meg.
Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az év folyamán segítették, támogatták
egyesületünk működését, reméljük, hogy az elkövetkező évben is számíthatunk segítő támogatásukra!
Az egyesület választmányi tagjai minden egyesületi
tagnak és ikladi lakosnak szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak!
NNKKE
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Védőnői felhívás

Kedves Szülők, Gyerekek!

Köszönöm, hogy olyan sokan eljöttek a mammográfiai szűrésre! Az ANTSZ felé jeleztem, hogy a szervezést nem sikerült flottul megoldaniuk, és elnézést kértek a résztvevőktől. Ígéretet tettek arra,
hogy jövőre jobban odafigyelnek! Remélem, hogy
legközelebb is ilyen lelkes társasággal mehetek a
szűrésre! Köszönjük az ingyenes szállítást az önkormányzatnak!

Elkezdődött az Advent, az ünnepre való várakozás
és a készülődés időszaka…

A nőgyógyászati szűrést idén utoljára 12. 04-én volt
módomban elvégezni.
Az évi utolsó baba-mama klub 12.18-án lesz megtartva. 2014-ben az első baba-mama klub 01. 09én lesz.

Akinek van kedve és ideje, hogy együtt hangolódjunk 2013. december 13.-án (péntek) 16 órától
a könyvtárban, óvodásokat, kisiskolásokat nagyobb testvéreikkel, szüleikkel, nagyszüleikkel szeretettel várok!
Néhány alapkellék (színes papírok, fenyőág, toboz,
ragasztó, stb) a könyvtárban már előkészületben
rendelkezésre áll, de akár hozott anyagból is mindenki kreatív ötleteit megvalósíthatja.
Tisztelettel:
Kiss Regina
könyvtáros

2013. december 24-től 31-ig szabadságon leszek.
A falu lakosságának meghitt ünnepeket
és boldog újévet kívánok!
„Ha egy tündér megkérdezné
Az életben mit szeretnék,
A fejemben kavarogna
Ezer kérdés gondolata.
Ám, ha jól meggondolom
Nem kell nekem pénz, nagy vagyon
Nem kell lottó főnyeremény,
Csak ne hagyjon el a remény.
Hitet kérnék mázsa számra,
Szeretetet a világba,
Jóindulatot egy egész zsákkal,
Türelmet is egy padlással.
Kérném, hogy a szó ne vágjon,
S a szeretet többé ne fájjon.”
Botyik Katalin
Védőnő

Véradás

Felhívás
Kérjük Iklad polgárait, hogy a tél beköszöntével
gondoskodjanak a lakóházuk előtti járdaszakasz
síkosság-mentesítéséről, és az autókkal történő
parkolásuk során NE akadályozzák a hókotrók
elhaladását.
Köszönjük

Meghívó
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Ikladi Csoportja szeretettel
meghívja tagtársait és támogatóit ünnepi taggyűlésére.
Helye: Művelődési Ház
Ideje: 2013. december 19. csütörtökön 14 óra.

Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszöni:

Minden tagtársunknak szerény ajándékkal szeretnénk kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben boldog újesztendőt kívánni.
Kérjük tagtársainkat, hogy személyes részvételükkel tiszteljék meg összejövetelünket, s kérjük továbbá, hogy hozzák magukkal egyesületi tagkönyvüket és a 2013. évi tagdíj befizetését igazoló csekkszelvényt.

A Magyar Vöröskereszt valamint az Országos Vérellátó Szolgálat.

A hónap gondolata

2014. január 9-én, csütörtökön
15-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház

Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját kérjük feltétlenül hozza magával!

„Jót s jól, ebben áll a nagy titok”
(Kazinczy)

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Iskolai Hírek
Beszámoló a novemberi eseményekről

A november havi tanulmányi versenyünk a következőképpen alakult: I. a legtöbb ötöst gyűjtő 3.a (12,9
db/fő), II. az 5. osztály (11,8 db/fő), III. a 4. osztály (11,6 db/fő). Ebben a hónapban csak ötös érdemjegyet szerzett Gaszner Ádám (4.o.) és Katona Csenge (8.o.).
November 11-én részt vettünk a Márton napi lámpás felvonuláson. Az alsó tagozatból minden osztály
jelen volt, a felsősök közül pedig az 5. és a 7. osztály kísérte a menetet. Programunkat a 3. osztály előadása nyitotta meg. A séta után az iskolában meleg tea és sütemény várta a gyerekeket. Köszönjük a
szülők segítségét!
November 22-én tartottuk a DÖK által szervezett sulibulit. Mindkét korosztály remekül érezte magát, a
hangulat fergeteges volt. Nagy sikere volt a zenei kívánságlistának, amit a felsősök már hetekkel előtte
összeállítottak. Köszönjük a 4. és a 8. osztályos szülőknek a büfében végzett munkájukat, valamint köszönjük mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult gyerekeink szórakozásához.
Néhány szó a sporteredményekről:
November 10-én vasárnap Aszódon vettünk részt a körzeti Bozsik focitorna következő fordulóján. Korosztályos csapataink nagyon szépen szerepeltek.
November 21-én az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskolában mérettettünk meg Kistérségi teremlabdarúgó tornán. U9-es korosztályunk az előkelő 2. helyezést, U11-es korosztályunk a 4. helyezést érte
el a focikupán. A szállításban több szülő is segített, köszönjük nekik: Mayer József, Klenovszki György,
Bártfainé Szabó Tímea, Gasznerné Ecker Andrea.
November 25-26-án Kartalon vettünk részt a kistérségi teremfocin. Tanulóink sportszerűen küzdöttek,
és végül a 7-8. osztályosok az I., míg az 5-6. osztályosok. a VII. helyet szerezték meg. Köszönjük a segítséget a gyerekek szállításában Kajos Józsefnek és Teréki Attilának.
Idén is elkészítjük a jégpályát. Kérjük a szülőket, hogy biztosítsák gyerekeiknek a meleg sapkát, kesztyűt,
nadrágot, hogy a kinti órákban ne fázzanak meg!

December havi program:
2-4. (H-Sze.)
5. (Cs.)

A gyengén teljesítő tanulók felmérése, szüleik értesítése
17:00

Zongorakoncertet adnak zeneiskolásaink az emeleti aulában,
Kántor Zsolt tanár úr vezetésével

6. (P.)

du.

Mikulás osztálykeretekben
Német vers- és prózamondó verseny Zuglóban

10. (K.)
16. (H.)

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
17:00

18-20. (Sze-P.)
18. (Sze.)

Fogadóóra, csak a gyengén teljesítő tanulók szüleinek
Karácsonyi projektnapok

7:45

Iskolagyűlés
Mézeskalács sütés, díszítés

19. (Cs.)

16:00

20. (P.)

Mézeskalács kihordás (4-8. osztályosok)
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

12:00

Iskolai karácsonyi ünnepség

16:00

Karácsonyi Forgatag – Vásár

23 - január 3-ig

TÉLI

SZ Ü N E T

2014. január 6. (H)

Első tanítási nap
Az iskola nevelői és dolgozói

Web: www.iklad.hu
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Egy mondatban…
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ünnepek
alatt a szemétszállítás rendje változatlan, tehát
26-án, karácsonykor is gyűjti a hulladékot a
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
 Sajnos a múlt hónapban meghirdetett nyelvtanfolyamok közül csak a németet tudjuk elindítani, mivel a pályázaton ennek a támogatását ítélték meg. Az angol tanfolyamra újra pályázunk, és reméljük, hogy a következő hónapban már sikeresek leszünk.

Papagáj kiállítás

Művelődési Ház programjából


Nyugdíjas klub karácsonyi összejövetele:
December 15-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 mozgásformákat, mely minden korosztály számára
ajánlott. Egyéni, saját tempóban történő feladatvégzés.



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



Színházlátogatás:


December 30-án, Hétfőn este
Budapesti Operettszínház
Elfújta a szél
Belépődíj: 6000.- 6900.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Január 12-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 1. előadás
Az aranyember
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Január 13-án, Hétfőn este
Madách Színház
Mary Poppins
Belépődíj: 3200.- 4600.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Január 19-én, Vasárnap este
Budapesti Operettszínház
Csárdáskirálynő
Belépődíj: 1500.- (Kedvezményes ár)
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Február 23-án, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 2. előadás
Munkácsy, a festőfejedelem
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor

2013. december 14-én, 15-17 óra között a
Művelődési Házban!
Belépődíj ovisoknak ingyenes. (Egy felnőtt kísérő
maximum 3 óvodás korú gyermeket hozhat.)
Hat éves kor felett a belépődíj: 1000 Ft, de akciósan
ezen a napon 500 Ft-ért látogatható a kiállítás.

Bagyin Katalin

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Egy nap vidéken

A Rozmaringról

Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa
neki, milyen szegény emberek is vannak, és hogy a
gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt,
hogy milyen szerencsés családban él. Egy egyszerű
falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot
és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén
tartottak, az apa megkérdezte fiát. - Nos, mit gondolsz erről az útról? - Nagyon jó volt, apa! - Láttad,
hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek? - Igen. - És mit láttál meg mindebből?
- Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik
négy. Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg
egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák
árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké
addig, amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. Te és anyu viszont egész nap
dolgoztok, és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben,
mire a kisfiú hozzátette:
Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen
gazdagok is lehetnénk.

A rozmaring a magyarországi németek kedvelt
és igen nagy becsben tartott növénye. Az összetartozás és a hűség, az apró fehér rozmaringvirág pedig a tisztaság, az ártatlanság jelképe.

„Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.”

A rozmaring a sváb ember életviteléhez, ünnepeihez és hétköznapjaihoz szorosan hozzátartozott:
 Egyes vidékeken szentelt vízbe mártott rozmaringággal permetezték meg a gyermekágyas
anyát és pólyás babáját, minden jót kívánva nekik.
 A jegyespár rozmaringággal a kezében járt vasárnaponként a templomba, ezzel hozták az emberek tudtára, hogy jegyben járnak.
 Az esküvő alkalmával a menyasszony hajába
vagy a koszorúba fonták a rozmaring ágat, a vőlegénynek a kalapja köré varrták fel. A vendégsereg a menyasszony rokonaitól színes selyemszalagokkal díszített ágacskákat kapott, melyet
a templomba menetelkor mindenki a kezében
tartott.
 Az ádventi ünnepkör névnapjait szokás volt piros almába szúrt, szalaggal díszített rozmaringgal köszönteni.
 A német nemzetiségek lakta falvakban a
"chriskindli" = betlehemezés kellékei között is
megjelenik a rozmaring, például: azzal díszítik a
pásztorok kalapjait, a lányok rozmaring csokorral díszített botot visznek, egyes szereplők fején
rozmaring korona van, a nagy angyal egy almába tűzött apró masnikkal díszített rozmaring
ágat visz, stb.
 A katonasághoz besorolt fiatalok, a regruták is
rozmaringággal díszítették kalapjukat.
 Az emberi lét végén a ravatalt, a koporsót és a
fedelét is e növénnyel díszítették és a sírra is egy
rozmaring bokrot ültettek.

/Róth Márta/

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
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