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Március 9-én, vasárnap 14.30 órakor
az Általános Iskola tornatermében
hagyományos

NŐNAPI ÜNNEPSÉGET
tartunk.
Közreműködik:
Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület
Fúvószenekara és a zeneiskola fúvós tanulói
Mindenkit szeretettel várunk!

Ünnepi megemlékezés
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére 2014. március 14-én, pénteken,
18 órai kezdettel ünnepi megemlékezést tartunk
a Művelődési Házban, melyre tisztelettel
meghívjuk településünk lakóit.

Az Általános Iskola hatodik osztályos
tanulói készülnek ünnepi műsorral.
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!

Testületi hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2014. február
28-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta
meg:
A testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi
költségvetését. A bevételi főösszeg 374.564.000.Ft, a kiadási főösszeg 374.564.000.-Ft.
A testület jóváhagyta az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás
alapdokumentumainak módosítását.
A testület együttműködési megállapodást hagyott
jóvá a Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesülettel a
Szabadság út 65. szám alatti volt iskola/óvoda
épületének felújítási projektjére, valamint az Iklad
Községi Football Clubbal a községi sporttelep öltöző épületének tető-felújítási projektjére.
A testület együttműködési megállapodást hagyott
jóvá a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai
Egyesülettel a Galga-mente turizmusának fejlesztési érdekében.
A testület csatlakozott az idén megalakult Galgamente és Térsége Leader Egyesülethez, és kinyilvánította részvételi szándékát a 2014-2020. közötti vidékfejlesztési feladatokban.
A testület zár ülésén
1. egy főnek temetési segélyt állapított meg
20.000.-Ft összegben
2. egy főnek élelmiszer formájában nyújtandó
eseti önkormányzati segélyt állapított meg
10.000.-Ft összegben
3. egy főnek rendszeres gyermeknevelési támogatást állapított meg egy év időtartamra, havi 5.000.-Ft összegben.
Dr. Braun Pál
jegyző

Fontos telefonszámok
Mentők:
Tűzoltóság:
Rendőrség:
Központi segélyhívó:
Központi tudakozó:

104
105
107
112
198

Dr. Bodnár Viktor háziorvos:
06-28-403-846
Orvosi ügyelet Aszód:
06-20-9-271-171
Szakorvosi rendelőintézet Aszód:
06-28-500-790
06-28-400-536

Web: www.iklad.hu

Időskorúak részére
Az időskorú személyek napjainkban életkori, fizikai, mentális helyzetüknél, állapotuknál fogva
fokozottabban veszélyeztetettek bizonyos bűncselekményekkel szemben.
Az elkövetők a legkülönfélébb indokokkal szólítják
meg az idős embereket, elterelve figyelmüket a
bűncselekmények elkövetése érdekében.
Elsősorban lakásukba, házukba különböző trükkökkel megpróbálnak bejutni, hogy onnan ékszert, takarékbetétkönyvet, készpénzt tulajdonítsanak el.
A leggyakrabban előforduló trükkök:
- gázár-támogatást,
adomány
zöldséget
(krumplit), vagy nyugdíj kiegészítést hozott;
- más hivatali jellegre hivatkozik; (Vöröskereszt, ill. önkormányzati dolgozó)
- pénzt szeretnének felváltani; (általában
20.000 Ft-ost!)
- WC-re szeretne menni;
- rosszullétre hivatkozik;
- vizet kér;
- szomszéd telket szeretné megvásárolni;
- hozzátartozójától pénzt, tűzifát stb. hoztak!
Egyéb biztonsági tanácsok:
- Ne nyisson kaput idegen, ismeretlen személyeknek!
- Tigáz, Elmű-Émász munkatársainak rendelkezniük kell azonosítást szolgáló igazolvánnyal, vagy
megbízólevéllel. Ezen iratokat a szolgáltató alkalmazottja köteles megmutatni!
- Alkalmi munkát ne vállaltasson fel idegen személyekkel!
- Ne hagyja nyitva kapuját, házát még akkor sem,
ha az udvaron, vagy a kertben tartózkodik!
- Ne hagyja kapujának, házának kulcsát lábtörlő,
virágcserép alatt, egyéb helyen!
- Ne hagyja őrizetlenül azt a helyiséget, ahol nyitva van az ablak!
- Ne nyisson ajtót éjszaka, bármilyen zajt hall!
- Fizikai támadás esetén saját élete, testi épsége
védelmében ne tanúsítson ellenállást!
A támadót, amennyire lehetősége van rá, alaposan figyelje meg! (személyleírása, ruházata, különös ismertetőjele, merre távozott)
- Nyugdíj folyósítás időszakában,- ha lehetősége
van rá,- kérje meg családtagját, hogy legyen jelen
az átvételkor és annak biztonságos elhelyezésekor!
- Lehetőség szerint ne tartsanak otthon nagyobb
mennyiségű készpénzt!
Probléma esetén hívja a 107-es vagy 112-es
segélykérő számot vagy értesítse az aszódi
rendőrőrs járőreit a 20/516-5940-es telefonszámon.
Deszk Péter r. tzls.
körzeti megbízott
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Az óvoda életéből
Február hónapban lezajlottak a farsangi mulatságok. 21-én péntek délelőtt az óvodánkban rendeztük meg jelmezes farsangunkat. A gyerekek nagy
örömmel készültek erre a napra és igazi színes
forgatag kerekedett. Nagyon sok szép jelmezt láthattunk, melyeket a gyerekek csoportról-csoportra
járva be is mutathattak. Az előtérben vidám zenére rophattuk, ameddig a lábunk bírta. Erre a napra a konyhás nénik finom farsangi fánkkal kedveskedtek.
Február 23-án, vasárnap került megrendezésre
az óvodások Népi Farsangja. A két nagycsoport
nagyon színvonalas műsort adott elő. Előtte óvodánk néptánccsoportja mutatkozott be tartalmas
műsorukkal, élőzene kíséretében. Megköszönjük
Klagyivik Pálnak, óvodapedagógusainknak és segítőiknek a felkészítést. A fellépések után a táncházban Farkas Levente apukája húzta a talpalávalót.
A tánc után minden gyerek húzott egy zsákbamacskát, és kapott egy finom perecet. A pereceket
Rosenberger Ákos szüleinek köszönhettük.
Köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy ezen a napon a bevételünk 184.000 Forint volt. Ezt az öszszeget az alapítvány és az óvoda fejlesztésére fordítjuk.
Köszönjük a középső csoportos szülőknek a sok
finom süteményt és külön köszönet a nagycsoportos szülőknek, akik segítettek a színpad szétszedésében.
Név szerint: Romfa János, Rottenhoffer Mihály,
Ádám Gábor, Rosenberger Tamás, Rosenberger
Ármin, Gajdos Attila, Tomasek István, Dr. Braun
Pál, Ecker Péter, Szabó László, Ágfalvi Zoltán, Török János, Tóth István, Bartha Gusztáv, Madarász
Balázs, Lovász István, Dr. Bodó Zsolt, Papp Tamás, Tóth Péter, Márton László, Máté Zoltán, Dicse Pál, Kékesi Zsolt, Braun József (Braun Lilien
apukája) és Braun József karbantartó.
Márciusi programjainkról
Március 13-án a két nagycsoport ellátogat Aszódra, hogy az 1848-as emlékműnél elhelyezzék nemzeti színű zászlójukat. A kisebb csoportok a falumúzeumba sétálnak.
Március 14-én nevelés nélküli munkanapot tartunk. Az előző évben a vecsési kollégák egy szakmai napon látták vendégül óvodánk dolgozóit.
Viszonzásképpen idén mi fogadjuk őket egy tartalmas szakmai nap keretében.
Március 24-ei héten papírgyűjtést szervezünk.
Csakúgy, mint ősszel a hátsó bejáratnál elhelyezett konténerbe lehet majd gyűjteni a papírokat.
Szeretnénk köszönetet mondani Bártfai Milán
szüleinek, akik 50.000 Forint értékben játékokat
vásároltak óvodánknak, valamint Kurucz Attilának, aki az 5. csoportba dekorációt készített.
Az óvoda dolgozói és gyermekei

Művelődési Ház programjából


Nyugdíjas klub következő klubdélutánja:
Március 23-án, 16 órától



Színházlátogatás:


Március 9-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet, 3. előadás
Hattyúdal
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Március 25-én, Kedd este
József Attila Színház
Újvidéki Színház vendégjátéka
West Side Story
Belépődíj: 1500.- (Kedvezményes ár!)
Utazási költség: nincs!
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Április 27-én, Vasárnap este
Budapesti Operettszínház
Marica grófnő
Belépődíj: 2000.- (Kedvezményes ár!)
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor
Bagyin Katalin

Egy mondatban…
 Gépjárművezetői tanfolyamot indítunk március
24-én, hétfőn 18 órai kezdettel a Művelődési
Házban. Hegedűs Károly oktató várja a tanulni
vágyókat.
 Autóbuszos kirándulás a napfényes Olaszországba, Velence, Verona, Padova útvonalon
május 2-3-án. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás Braunné Monori Máriánál (Mona) a 0628-403-095, vagy a 06-30-635-8467-as telefonszámon.

Álláskereső klub
2014 márciusától a Családsegítő Szolgálatnál az
Álláskereső Klub szerdánként 13 -14 óráig lesz a
Művelődési házban, a Családsegítő Szolgálat helyiségében.
Itt az álláskeresőnek lehetősége van ingyenes telefon használatra, segítséget kap az internetes álláskeresésben, önéletrajz írásban.
Berta Judit családgondozó
Ikladi Családsegítő Szolgálat

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Iskolai Hírek
Beszámoló a februári hónapról

 Kazinczy szépkiejtési verseny: február 14-én került megrendezésre a Kazinczy-verseny Aszódon,
melyen iskolánkat két tanuló képviselte, Strasser Lilla (6.o.) és Pelyvás Attila (7.o.). Az 5-6. osztályos korcsoportban Strasser Lilla 3. helyezést ért el.
 Zrínyi matematika verseny: február 21-én, pénteken, Bodó Barnabás (3.b), Gaszner Ádám (4.o.),
Bobák Bettina (5.o.), Becskereki Dorka (6.o.), Pelyvás Attila (7.o.) tanulóink részt vettek Aszódon a
Csengey Általános Iskolában megrendezett Zrínyi matematika versenyen. Izgatottan várjuk az eredményeket. Köszönjük szépen Gaszner Ádám és Becskereki Dorka szüleinek, hogy a gyerekeket a
verseny helyszínére szállították.
 Evangélikus megyei hittanverseny: február 22-én, szombaton az EGA-ban a 3-4. osztályos korosztályban Fekete Kristóf, Gaszner Ádám, Csóri Lujza, Schmidinger Bence, az 5-6. osztályos korcsoportban Blaubacher Dániel, Braun Bence, Reitmayer Ákos tanulóink vettek részt a versenyen.
A 3-4. osztályosok holt versenyben I. helyezést, az 5-6. osztályosok II. helyezést értek el. Gratulálunk
nekik és Babka László tisztelendő úrnak, aki felkészítette gyerekeinket.
 Sport: Az idei első megmérettetésre került sor február 16-án, vasárnap délelőtt a kartali sportcsarnokban. Két korosztályban (U9, U11) indultunk, korosztályonként több csapattal. Nagyon sok érdeklődő szülő kísérte el a jó hangulatú tornára a mintegy 40 gyereket. Szívből köszönjük, hogy a szülők
segítik az edzőt a gyerekek szállításában.
 Köszönet:
A Farsangi mulatságunkhoz minden évben az első osztályos apukák szokták felállítani a színpadot.
Ebben az évben Dr. Braun Pál, Klagyivik Attila, Tolmácsi Csaba, Tolmácsi Ádám, (1.a),
Auerbach Károly, Balogh János, Csikós András, Fülöp Zsolt, Kovács Krisztián, Mayer József,
Moharos András, Teréki Attila, Várszegi Tamás (1.b) vettek részt ebben a munkában. Köszönjük
fáradozásukat.
Támogatták Farsangi Bálunkat: Penomit Zrt, Balatoni Lászlóné, Aszódi Kenyérgyár, Langáné
Erika, Refle Csilla, GÓ-KER Bt, Lenke esküvői ruhakölcsönző. Köszönjük a felajánlásokat!
MÁRCIUS

3. (H.)
4. (K.)
7. (P.)
14. (P.)

16.
17.
27.
28.

(V.)
(H.)
(Cs.)
(P.)

15.30
17.00

Nevelőtestületi megbeszélés
Fogadóóra
Pilotprüfung - próbanyelvvizsga - a 8. osztályosok számára, a 7. osztályosok közreműködésével.
Németnyelvű vers- és prózamondó verseny Vecsésen
8.00-12.00 Nyílt nap minden osztályban
12.00
Iskolai ünnepély március 15. alkalmából
18.00
Ünnepség a Művelődési Házban
VI. Vilmos Teremlabdarúgó Kupa Ikladon
Egészség projektnap
Kézilabda mérkőzés 5-8. osztályos lányok számára Bagon
Mese és prózamondó verseny Domonyban
Az iskola tanulói és dolgozói

Web: www.iklad.hu
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Az ikladi sakkéletről

K

omoly sakkmúlttal büszkélkedhet Iklad,
hiszen a múlt század 60-70-es éveiben az
egykori műszergyárnak egészen „ütős” kis
sakkcsapata volt. Többnyire az akkori MB2-es
bajnokság élvonalában küzdöttek, ám az 1989. évi
politikai fordulatot követő privatizáció és az ezzel
járó személyi változások pontot tettek a műszergyári sakkéletre.
Az
ezredforduló
kezdeti
éveiben
létrejött
Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete vette át
a stafétabotot azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy kicsit szélesebb körben, a Galga patak több
településén éleszti újjá a hagyományokat. Hiszen
egykor beszélhettünk hévízgyörki, turai, zsámboki
sakkozásról is, minthogy ők általában tudtak csapatot indítani a Pest megyei bajnokság 1-2. osztályában. A GVSE természetesen egy egészségesebb
alapokra helyezett sakkéletet óhajtott építeni (és
működtetni!), s ennek a lényege az utánpótlásnevelés, amely nem volt jellemző a korábbi időszakokra. Megcéloztuk a fentebb említett települések oktatási és nevelési intézményeit, s ezt az évezredes táblás játékot bevittük az iskolák és óvodák falai közé. Szerencsére az említett intézmények vezetőiben partnerekre leltünk, miután köztudomású a rendszeres sakkozás jótékony hatása.
Még ha nem is lesz sakkversenyző minden növendékünkből, ez a játék segíti őket a tanulásban is.
Edzi a figyelmet, a türelmet, az állhatatosságot,
fejleszti a számítási (és egyéb készségeket), az
optimalizációt, a bátor és ellenőrzött kockázatvállalást, és még sorolhatnám, mennyiféle személyiségjegy erősödésével számolhatunk, különös tekintettel a kreatív vonásokra. Sportegyesületünk
évente több versenyt szervez, s már óvodás korban ismerkedhetnek egymással a különböző óvodák növendékei. Mi több, az iskolában is folytathatják ugyanezt.
Az idei diákolimpia Pest megyei döntőjét Aszódon,
az evangélikus gimnáziumban szervezte a Pest
megyei Sakkszövetség, s ezen a versenyen három
növendék képviselte az ikladi iskolát: Bodó Barnabás, Hajdú Miklós és Varga Dániel. Nem kisebb volt a tét, mint bejutni az országos döntőbe,
s ha ez nem is sikerült a három fiatal versenyzőnek ebben az erős mezőnyben, igen bátran játszották végig a hét rapidjátszmát (2x15 perc gondolkodási idő), s ehhez is gratulálhatunk. Szemmel láthatóan jól érezték magukat ezen az erős
tornán, s erről meggyőződhetnek a kedves olvasók
is, ha felkeresik honlapunkat (www.gvse.x3.hu),
ahol megfelelő fotódokumentáció várja Önöket,
nemcsak a diákolimpiát illetően, de az egyéb ifjú-

sági versenyeket is. Mind e mellett honlapunkon
tájékoztatjuk az érdeklődőket a további sakkesemények időpontjáról, helyszínéről, így a „sakkos
szülők” előre tudnak tervezni. A heti egy foglalkozás természetesen nem elég ahhoz, hogy profi versenyzővé váljanak növendékeink. Azonban épp
Ikladon akad kitűnő példa: a 16 éves Szabó Zoltán személyében, hogy kellő önszorgalommal komoly versenyzői szintre lehet eljutni. Zoli is az
iskolában kezdte sakkozói pályafutását, s ma már
nemzetközi (FIDE) értékszámot tudhat magáénak,
ponterős tagja csapatunknak, az éltáblán küzd, s
kettős igazolással az MB2-es bajnokságban is szerephez jut Gödöllő csapatában.
Az ikladi önkormányzat a 2013. évben vissza nem
térítendő támogatással segítette egyesületünk
munkáját, s ezúton szeretnénk ezt nyilvánosan is
megköszönni.
Tóth Máté

Sok kicsi sokra megy
Tisztelt adófizető polgárok!
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak
a
személyi
jövedelemadó
1%-ára:
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-1-13
Galga Tenisz Egyesület
18664593-1-13
Galga Természet és Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület
18695113-1-13
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány
19181675-1-13
Iklad Diák Sportkör Alapítvány
19177531-1-13
Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú
Egyesület
18661985-1-13
Tasnádi Lajos Alapítvány
18687817-1-13
(Evangélikus gyülekezet alapítványa)

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával, hogy
megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítványok, civil szervezetek célkitűzései.

Köszönjük!

A hónap gondolata
„Aki meg akar tenni valamit, talál rá
módot, aki nem, az talál kifogást.”
(Ismeretlen)

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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A Rozmaring

Úgy vélik, a rozmaring gátolja az egészséges agy
megöregedését, azaz fitten és élesen tartja agyunkat.

Ígéretünkhöz híven folytatjuk a rozmaringgal kapcsolatos érdekességek megosztását.

Emellett számos előny írható még a rozmaring
javára:
1. Megelőzi a mellrákot
2. Gátolja a bőr öregedését
3. Nagyon jó méregtelenítő
4. Enyhe vízhajtó hatású

Mostani számunkban hatásaival ismerkedhetünk
meg.
A levelekben előforduló rozmarinsav gyulladáscsökkentő hatású. Kiválóan használható a reumás
panaszok enyhítésére, idegzsábánál bedörzsölő
vagy gyógyfürdőként, ajánlják alacsony vérnyomás, illetve a lábak keringési elégtelenségeinél is.
Belsőleg önmagában ne, vagy csak igen óvatosan
használjuk, de a szélhajtó, illetve az emésztést
elősegítő teakeverékekben igen jó hatású. Illóolaja
a húsfélék tartósítását is kiválóan elősegíti amellett, hogy kellemes ízt is ad hozzá.
A népi gyógyászatban görcsoldónak is használják,
egyes helyeken a borok ízesítésében is szerepet
játszik.
Használhatjuk hajunk sötétítésére, valamint
hajkondicionálóként, illetve erősítőként.
Forrázatát ideg-, és gyomorerősítőként, epehajtó,
görcsoldó szerként, de a kellemetlen klimaxos
érzések megszüntetésére is használják. Frissen
vagy szárazon fürdővízbe tehetjük: 1 kanál
olivaolajjal felforraljuk 1 liter vízben. A rozmaringos fürdő frissítő hatású és izomlazításra is kiválóan alkalmas.
Illóolaja
felhasználható fájdalomcsillapítóként
reumás kezeléseknél, bedörzsölve javítja a vérkeringést. A leveleiből főzött gyógytea epe- és vizelethajtó, idegerősítő és étvágyjavító, bár inkább csak
teakeverékek alkotórészeként alkalmazzák.
A napjainkban végzett kutatások rámutattak a
rozmaring agyunkat védő hatásaira. A rozmaring
kivonat olyan összetevőt tartalmaz, amely megvédhet bennünket a sztróktól és más idegrendszeri elváltozásoktól, az Alzheimer-kórtól és az időskori demenciától.

Fűszerként a konyha nélkülözhetetlen kelléke.
Étvágyfokozó, illetve emésztést elősegítő hatását
használják fel az ételkészítésnél, amikor a baromfi-, bárány-, vadhúsokat sütés előtt rozmaringlevéllel szórják be. Hasonló hatást érhetünk el, ha a
burgonya, borsó, spárga, mángold főzőlevébe rozmaringágat dobunk. A ma oly népszerű flekkenés roston sütésnél is egyre gyakrabban használják.
Különösen jól harmonizál a rozmaring a babérral
és a kakukkfűvel, a fokhagymával és a szőlővel. A
sertés- és bárányhús-szeleteket rozmaringágyra
fektetik, nyúlból és vadból készülő ételek pácának, szószoknak az ízesítésére is kitűnő. Kiválóan
illik sült cukkinihoz, padlizsánhoz vagy paradicsomhoz. A nyílt tűzön grillezett szárnyasokat
szívesen borítják rozmaringágakkal. Hasonló ízt
kapunk, ha grillezésnél az izzó parázsra szórunk
rozmaringot.
A biokertészek igen nagyra becsülik, főzetének
kitűnő rovarirtó hatást tulajdonítanak, illata elriaszt egyes kártevőket.

Német Istentisztelet
2014-ben is folytatódnak a német istentiszteletek!
Minden alkalommal vasárnap délután 16 órakor
kezdődnek. A következő időpontokat hirdetjük:
 április 6.
 május 4.
Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit!
Iklad község evangélikus lelkésze
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad
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