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Márton napi lámpás felvonulás
Tisztelettel és szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklődőt a
november 11-én, kedden, 16:00 órakor tartandó

Márton napi lámpás felvonulásunkra.
Útvonal: Óvoda – Iskola tér - Szabadság út - Ady Endre utca (köz) Petőfi Sándor utca - Tábortűz a Petőfi utca végén a temető feljáratánál.
A tábortűz után szívesen látjuk vendégeinket
egy kis pogácsára, forralt borra, teára az óvodába!
Szeretettel várunk mindenkit!

MEGHÍVÓ
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület előadásában
2014. november 15-én, szombaton,18 órai kezdettel
Közkívánatra újra bemutatásra kerülnek a
VIDÁM NÉPI KOMÉDIÁK a Művelődési Házban,
JÓTÉKONYSÁGI EST keretében.
Jöjjön el, és kapcsolódjon ki!
Belépődíj nincs, de támogatást köszönettel elfogadunk,
amit az épülő közösségi ház berendezéseinek megvásárlására ajánlunk fel.

Katalin bál - Szülők bálja
Tisztelettel és szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklődőt a
november 22-én, szombaton,
20:00 órakor kezdődő

Katalin bálra.
Belépő: 1500 Ft
Támogatójegy: 1000Ft
Zenél: Klagyivik Attila

A bál bevételéből a csoportok karácsonyi ajándékát kívánjuk
megvásárolni, illetve az óvoda alsó szintjének a lambéria
cseréjét és pótlását kívánjuk megvalósítani.
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A helyhatósági és a nemzetiségi
választásról
Helyhatósági választás
Névjegyzéken szereplő választók száma:
Szavazóként megjelent:

1724 fő
910 fő

Nemzetiségi választás
Névjegyzéken szereplő választók száma:
Szavazóként megjelent:

180 fő
131 fő

2014. október 12-i polgármester-választás
eredménye

2014. október 12-i német nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredménye
Megválasztható képviselők száma: 4 fő
Név

Szavazatszám

1.

HOLICZA SÁNDORNÉ

95

2.

GALBAVI PÉTER

87

3.

BRAUN PÁL

87

4.

MAYER JÓZSEF

87

5.

CSÓRINÉ
BLAUBACHER
MARIANNA

72

6.

BRAUN JÓZSEFNÉ

51

Megválasztott polgármester: Madarász István
Név

Szavazatszám

1.

MADARÁSZ ISTVÁN

402

2.

KLENK ZOLTÁN

394

3.

BANKÓ ZOLTÁN

91

4.

PÁLY ISTVÁN

16

2014. október 12-i önkormányzati
képviselő-választás eredménye
Megválasztható képviselők száma 6 fő.
Név

Szavazatszám

1.

UNGI JÓZSEF

679

2.

FURÁK MIHÁLY RÓBERT

450

3.

ECKER JÓZSEF

399

4.

KÉKESI GÁBOR

395

5.

FILÓ GÁBOR

392

6.

BAGYIN KATALIN

380

7.

ECKER ZSUZSANNA

334

8.

BRAUN PÁL

323

9.

BRAUN JÁNOS

311

10.

MAYER ANDRÁS

295

11.

BRAUN JÓZSEF

266

12.

JUHÁSZ CSABA

262

13.

HOLICZA SÁNDORNÉ

167

Testületi Hírek
2014. október 22-én megtartotta alakuló ülését a
2014-2019 közötti időszakra megválasztott képviselő-testület: Bagyin Katalin, Ecker József, Filó
Gábor, Furák Mihály Róbert, Kékesi Gábor, Ungi
József.
Az ülésen részt vett Hrncsár Pálné, a Helyi Választási Bizottság elnöke is, aki röviden ismertette az
október 12-ei önkormányzati választások adatait
és hivatalos végeredményét.
Ezután a megválasztott képviselők és Madarász
István polgármester letették a hivatali esküt.
Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjaként a
polgármester javaslatot tett az alpolgármester
személyére, melyről a képviselők titkos szavazással döntöttek. A szavazás eredményeként az alpolgármester Ungi József lett, aki a képviselő-testület
előtt letette esküjét.
Az alakuló ülés másik kötelező napirendi pontjaként a képviselő-testület megállapította a polgármester havi illetményét és költségtérítését. Az új
önkormányzati törvény értelmében az illetmény
448.727.-Ft, a költségtérítés 67.309.-Ft.
Az ülés utolsó napirendi pontjaként dr. Braun Pál
jegyző tájékoztatta a képviselőket az új önkormányzati törvény által előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről, valamint a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába való bejelentkezési
kötelezettségről.
Dr. Braun Pál
jegyző

Web: www.iklad.hu
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Szociális célú tűzifa támogatás

Nemzetiségi Nap

A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó kérelmeket 2014. december 12-én, pénteken
12:00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Kérelem nyomtatványt a Polgármesteri
Hivatalban és a Családsegítő Szolgálatnál lehet
igényelni.

Ebben az évben 18. alkalommal tartottuk meg
egyik legfontosabb rendezvényünket, a Nemzetiségi Napot, melyet megtisztelt jelenlétével
Szeltnerné
Winhardt
Ildikó,
az
Északmagyarországi Német Önkormányzatok Szövetségének irodavezetője. Vendégünk volt lendületes műsorával a pilisszentiváni német nemzetiségi tánccsoport, és újra megállapíthattuk,
hogy a páros tánc úgy szebb, ha „páros” tánc.
(Biztos forrásból tudjuk, hogy Ikladon is vannak
táncos lábú fiúk és férfiak, akik hozzájárulhatnának ahhoz, hogy ne a lányoknak kelljen időnként
fiúvá alakulniuk. Ikladi fiúk, férfiak, mutassátok
már meg, hogy Ti is tudtok táncolni! A tánccsoport lányai, asszonyai szeretettel várnak titeket a
csoportba. A próbák időpontjáról érdeklődhettek a
táncosoknál, vagy a Művelődési Házban.)
A vecsési falusi óvoda középsőseinek első
szárnypróbálgatása kellemes színfoltja volt a műsornak. A taksonyi fúvósok jó hangulatot teremtettek, a szendehelyi asszonykórus pedig (sajnos
csak ketten tudtak eljönni) bebizonyította, hogy a
minőség nem a mennyiségtől függ. Szép dalaikat a
közönség szinte „lélegzet-visszafolytva” hallgatta.
A helyi óvoda nagycsoportosai táncos műsorral
készültek az ünnepre, az iskolások énekkel és
tánccal kedveskedtek a közönségnek. Kultúrcsoportjaink színvonalas programja méltó fénypontja
volt a rendezvénynek. A műsor után finom vacsorával vártuk a fellépőket, amit az óvoda konyhásai
készítettek el.
Sajnáljuk, hogy a rendezvényhez kapcsolódóan
nem tudtunk svábbált tartani, mint más településeken ez szokás, de reméljük, eljön az idő, amikor
nálunk is szívesen jönnek az emberek az ilyen
alkalmakra is.
Köszönjük minden fellépőnek, és minden csoport vezetőjének, illetve felkészítőjének, valamint minden támogatónknak és segítőnknek,
hogy hozzájárult a Nemzetiségi Nap sikeres
lebonyolításához.
Községünk lakóinak köszönjük az érdeklődést és
részvételt, hívunk, várunk mindenkit további rendezvényeinkre is.

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Október 24-én a Polgármesteri Hivatalban tartotta
alakuló ülését a NNÖK képviselő testülete, melynek elnöke Holicza Sándorné, elnökhelyettese
Galbavi Péter lett. Novembertől minden kedden
14-18 óráig áll nyitva az iroda ajtaja mindenki
előtt, aki észrevételeivel, javaslataival, ötleteivel
szeretné segíteni, jobbá tenni munkánkat, felpezsdíteni az ikladi „németség” életét, vagy kérése,
kérdése van ezzel kapcsolatban. (Bejárat az iskola
felől)
Az
előre
vivő
javaslatokat
az
ikladi.svabok@gmail.com e-mail címre is várjuk.
Önkormányzatunk rövid és hosszú távú terveiről a
következő újságban számolunk be.

Kultúrgála
Az Északi Régió XV. Német Nemzetiségi Gálaműsorát Törökbálinton tartják 2014. november
16-án, vasárnap 15 órától, melyre megfelelő létszámú érdeklődő esetén autóbuszt indítunk.
Jelentkezés november 10-én 20 óráig személyesen, vagy telefonon a Művelődési Házban, (403387), vagy Holiczáné Terinél, 06-30-364-7912.

Október 23.
Egy hideg esős nap után, este 6 óra felé emberek
gyülekeztek a Művelődési Házban. Ünnepnap volt,
a forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának ünnepe.
A hetedik osztály tanulói, Kongsaysak Phayboun
tanár úr vezetésével nagyon szép műsorral emlékeztek meg az ’56-os eseményekről. Köszönjük a
gyerekek és a tanár úr munkáját, és köszönjük
községünk lakóinak, hogy velünk együtt ünnepeltek.

Egy mondatban…


Autóbuszos Adventi kirándulás december 6án Ausztriába. Úti cél a Kittsee-i csokoládégyár és Mariazell.
Jelentkezni és érdeklődni Braunné Monánál a
06-30-635-8467-es telefonszámon.



Dr. Bodnár Viktorhoz megérkeztek az
influenza elleni védőoltások, melyet a 65 év
felettiek, és a krónikus betegek kaphatnak.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület

Fájó szívvel búcsúzunk

Az egyesület színjátszó csoportja 2014. október 4én és 5-én, a Művelődési Házban, jótékonysági est
keretében VIDÁM NÉPI KOMÉDIÁK-at adott elő.
Ezúton köszönöm azoknak az érdeklődőknek,
akik megtisztelték előadásunkat, hogy forintjaikkal hozzájárultak célunk megvalósításához. Köztudott, hogy szereplőink az estek teljes bevételét
az épülő Közösségi Ház (leendő klubhelyiségünk)
bútorainak megvásárlásához ajánlották fel. A két
előadáson az adományok összege 144.005 Ft volt,
melyből székek vásárlására kerül sor.
Reméljük, hogy nézőként jól érezték magukat, és
az Önök forintjai segítségével megvásárolt székeken ülve felidézhetjük majd a látottakat.
Braun Pál
A Nyugdíjasklub Egyesület Elnöke

Véradás
A 2014. október 15-i véradáson részt vettek:
Babinecz Judit, Blaubacher Tibor, Braun László, Braun János, Braun Pál, Braunné
Wildmann Tünde, Botyik Katalin, Csóri János,
Csóriné Blaubacher Marianna, Deme Tibor,
Deme – Mayer Krisztián, Deszk Zoltánné, Dévai Jánosné, Dudás János, Ecker Dániel, Ecker Endre, Ecker Zsuzsanna, Gregus Szilárd,
Jónás Viktor, Kaluzsa József, Kovács, Kálmán,
Kovácsné Beláz Katalin, Kovács Bence, Krausz
Józsefné, Madarász Lászlóné, Marcsek Lilla,
Oláh Lajos, Pribeli András, Raffai Pál, Raffai
Sándor, Rácz Ferenc, Rébbné Bohunka Klára,
Rigó József, Simó Pál, Schmidinger Béla,
Schmidinger Gabriella, Valusz Attila.
Minden beteg nevében köszönjük önzetlen
segítségüket!

Köszönetnyilvánítás
A gyászoló család nevében ezúton mondok
köszönetet azoknak, akik 2014. október 9-én
utolsó útjára kísérték bátyámat, Braun Jánost. Tőle virággal búcsúztak, fájdalmunkban
osztoztak, vigasztaló szavaikkal enyhíteni
igyekeztek fájdalmunkat.
Tisztelettel öccse:
Braun Pál

Web: www.iklad.hu

Az Ikladi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Blaublumen tánccsoportja fájó szívvel
búcsúzik Wenczl József Tanár Úrtól!
Józsi bácsi 2003 januárjában jött először Ikladra, hogy német táncot tanítson nekünk.
Maroknyi csapatunk láttán, mely többnyire
lányokból és asszonyokból tevődött össze, Józsi bácsi elcsodálkozott: „És hol vannak a fiúk?’’
A fiúk később sem lettek többen, de a lányok
tábora folyamatosan bővült, cserélődött. Töretlen lelkesedéssel vettünk részt a táncpróbákon, vártuk Józsi bácsi utasításait, mikor és
merre lépjünk. Tanultunk, próbáltunk, felléptünk és sikert sikerre halmoztunk.
Ami talán a legfontosabb: boldogok voltunk,
ha táncolhattunk.
Fellépéseink alkalmával eljutottunk Tauplitzba
is, ahová természetesen Józsi bácsi is elkísért
minket.
Mindig jó kedélyű volt, nem volt szigorú, örült,
hogy könnyedén megtanultuk a lépéseket.
Ha rontottunk csak mosolygott, de nem szólt
egy szót sem. Tisztában volt vele, hogy ez egy
amatőr társaság, akik szabadidejüket feláldozva
táncolnak saját kedvtelésükre.
Drága Józsi bácsi, most nem bánnánk, ha
szólnál, csak még egyszer szólnál…
De nem jössz többé, hiába várunk. Csak az
emléked marad, ahogy hátra tett kézzel, mosolyogva állsz és figyeled minden lépésünket.
Nyugodj békében Józsi bácsi!
Fájó szívvel búcsúzik
Csibizsuzsi és a tánccsoport

11. szám

Iskolai Hírek
Beszámoló az októberi eseményekről
Október 1-én megemlékeztünk a zenei világnapról. Dr. Braun Pálné segítségével sulirádiós csapatunk kis
összeállítással készült erre az alkalomra.
Október 2-án a 8. osztály részt vett a gödöllői Szent István Egyetemen rendezett pályaválasztási kiállításon.
A tanulók a környék iskoláival ismerkedhettek meg, valamint személyre szóló segítséget is kaphattak a pályaorientációban. A kísérő tanároknak ezzel egy időben szakmai fórumot tartottak, ahol többek között a pályaválasztásról, iskolatípusokról, illetve a hiányszakmákról is szó esett. A tanulókat osztályfőnökeik, Braun
Anikó, illetve Takács Istvánné kísérték el.
Október 3-án nagy sárga konténer várta azokat, akik a feleslegessé vált papírt, illetve kupakot hozták el iskolánkba. Nagyon sokan éltek a lehetősséggel, köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a szép eredményhez.
Összesen 6339 kg papír és 52 kg kupak gyűlt össze. Köszönjük a Pittlik családnak, hogy felajánlották a méréshez szükséges mérleget!
Október 6-án reggel megemlékezést tartottunk az aradi vértanúkról. A 4.a és b osztályos tanulóknak köszönhetően méltóan emlékeztünk őseinkre. Ezen kívül az alsó tagozatosok 13-as futást szerveztek, a felső
tagozatosok pedig díszőrséget álltak a vértanúk emlékére készített tabló előtt. Köszönjük a 4. osztályosok
osztályfőnökeinek a szép műsor betanítását: Braun Tündének és Miskoff Katalinnak.
Október 8-án volt a tankerületi alsós mezei futóverseny. Résztvevők iskolánkból: Török Adorján, Lovász
Nimród, Krekó Benjámin, Szelényi Szilárd, Tolmácsi Noémi, Auerbach Panna, Braun Júlia, Bardóczki Botond, Pauló Márk, Kiss Marcell, Bartók Bálint, Koczka Ákos, Kerezsi Zsófia, Csikós Lívia, Deme Viola, Hajdu
Adrienn, valamint Fülöp Zselyke, aki első helyezést ért el és Novák Lilien, aki a 4. helyen végzett.
Másnap pedig felső tagozatosaink mérték össze erejüket és kitartásukat a futásban: Heinczinger Erik,
Gaszner Ádám, Tedás Barnabás, Strasser Lilla, Budai Bernadett, Klagyivik Viktória, Iván Noémi, Podlaviczki
Ármin, Gabella Dániel, Laczik Márton, Fekete Noémi, Schmidinger Anna, Wilhelm Fanni, Becskereki Dorka
és Bobák Bettina, aki 4. helyezést ért el.
Gratulálunk és köszönjük Juhász Attilának a futóverseny megszervezését és lebonyolítását, valamint a 8.
osztályos lányoknak az eredmények rögzítését!
Október 10-én, a 3. órában tartottuk meg hagyományos betakarítási ünnepünket. Énekeltünk, mondókáztunk, majd a gyönyörűen terített asztaloknál nagyon sok finomságot kóstolhattunk meg. Sütőtök, lekvárok,
aszalt és friss gyümölcsök kerültek az asztalra. Köszönjük a szülőknek, hogy gondoskodtak a finom csemegékről!
Október 11-én, szombaton iskolánk tanulói is felléptek a Nemzetiségi délutánon. Önkéntesünk, Lisa Krüger
gitárkíséretével két dalt énekeltek a kórustagok: Ecker Nóra, Hankai Zsófia, Wilhelm Fanni, Hajdú Helga,
Kékesi Kornélia, Pittlik Panna, Bartha Barnabás, Balázs Gergely és Strasser Lilla, aki egy verset is elszavalt,
majd a 8. osztály baranyai táncot adott elő, melyet dr. Braun Pálné tanított be.
Október 14-én az alsó tagozatosok ünneplőbe öltöztek a Petőfi Sándor Szavalóverseny alkalmából. 24 tanuló versenyzett a továbbjutásért, de osztályonként csak egy fő juthatott tovább és képviseli majd iskolánkat. A
továbbjutók: Romfa Rebeka, Gajdos Veronika, Feszt Liliána, Gregus Kata, Ecker Lilla, Ecker Dominik, Csikós
Lívia és Maksa Kitti. Gratulálunk és köszönjük Pénzesné Zsidai Ágnesnek a verseny megszervezését, és minden alsós tanítónéni segítségét!
Október 15-én, 4-8. osztályig vettek részt az osztályok képviselői a német szépkiejtési versenyen, ahol idegen szöveget kellett felolvasniuk a zsűri előtt. Minden korosztályban az első három helyezett könyvjutalomban részesült, a többiek elismerő oklevelet és édességet kaptak. Helyezettek: 4. korosztályban: I. Deme Viola,
II. Bodó Barnabás, III. Csóri Lujza, 5-6. korosztályban: I. Moharos Boglárka, II. Lados Kata, III. Péli Fanni, 78. korosztályban: I. Hajdú Helga, II. Strasser Lilla, III. Ecker Nóra. Köszönjük a németes felkészítő tanárok
munkáját, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy biztosította a jutalmakat!
Október 18-án intézményünkben is munkanap volt, de a könyveket szerszámokra, eszközökre cseréltük,
hiszen pályaválasztási projektnapot tartottunk. Szakmák képviselői jöttek el és mutatták be foglalkozásukat. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük vendégeinknek, hogy izgalmassá tették ezt a napot tanulóink
számára!
Október 22-én, az utolsó tanítási napon a szülőknek lehetőségük nyílt, hogy megnézzék az első négy tanítási
órát. Örömmel vettük, hogy ilyen szép számmal érkeztek! Délben pedig az 1956-os eseményekre emlékeztünk a 7. osztály segítségével, akik színvonalas ünnepi műsort mutattak be, Kongsaysak Phayboun szervezésében. Köszönjük a szép megemlékezést!

Novemberi programunk
Nov. 7. Iskolagyűlés
Nov.11. Márton napi lámpás felvonulás
Nov.12. Egészségnap projektnap
Nov.28. Sulibál
Az iskola tanulói és dolgozói

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az óvoda életéből
Októberben a Nemzetiségi Napon vendégünk volt
a vecsési Falusi Óvoda. Ezzel az óvodával már
több éve tart a partnerkapcsolatunk. Gyermekeink is szerepelnek egymás nemzetiségi rendezvényein, illetve a dolgozókkal is már több közös
programon vettünk részt. Vecsési vendégeink nagyon jól érezték magukat Ikladon és elmondásuk
szerint szívesen jönnek máskor is. Köszönjük szépen az ikladi óvodások szüleinek a sok finom süteményt, amellyel vecsési vendégeinket kínálhattuk meg. Köszönjük szépen továbbá az ikladi óvoda összes munkatársának a segítségét a vendégek
fogadásában, a konyhai dolgozóknak az ízletes
vacsora elkészítését az összes fellépő részére. Külön köszönet illeti a két SZMK-s anyukát, Dicsőné
Balatoni Zsuzsannát és Sándor Nikolettát, akik
egész délután segédkeztek a vecsési szülők és gyerekek kiszolgálásában, kalauzolásában.
A Nemzetiségi Napon nagycsoportos óvodásaink
léptek föl egy kis táncos műsorral. Nagyon szépek
és ügyesek voltak! Köszönjük szépen Nagy Márta
és Pupos Veronika óvodapedagógusoknak, illetve
Hicska Lászlóné dajka néninek a felkészítést, a
szülőknek pedig hogy elhozták és népi ruhába
öltöztették a gyermekeket. Nagyon tetszett és
örömmel vettük, hogy a szülők többsége a műsor
végéig ottmaradt a gyerekekkel, nem álltak föl és
nem zavarták meg a műsort! A gyermekek annyira
jól érezték magukat, hogy a vendég zenekar fellépése alatt táncra is perdültek!
Következő rendezvényünk az Erntedankfest volt,
mely alkalomból versenyre hívtuk a csoportokat,
mégpedig „Terménybáb” készítő versenyre. A szülők izgatottan készültek erre a délutánra, ahol
szükség volt a kreativitásra, ötletességre, kézügyességre. Anyukák, apukák, és nagyszülők a
gyermekekkel közösen szebbnél szebb és mesésebbnél mesésebb alkotásokat készítettek: meseillusztrációkat tökből kifaragva (Iciri-piciri, A két
bors ökröcske), kukoricaszárból lovacskát, káposztából, paprikából, paradicsomból, répából
különböző figurákat, karfiolból, zöldséglevélből és
még néhány bogyóból gyönyörű bárányokkal teli
tájat, tökből kis szekeret, tobozból, körtéből, gesztenyéből, paradicsomból, makkból, uborkából
különböző figurákat. A zsűribe minden csoport
egy-egy főt delegált. Mint mindig, a zsűrinek nehéz dolga volt a művek értékelésében. Az estét egy

német-magyar nyelvű zenés műsorral zártuk. Köszönjük szépen azoknak, akik részt vettek ezen a
hangulatos délutánon, jövőre is szeretnénk megszervezni. Külön köszönjük Csesznik Kornél és
Regina nagymamájának, aki egy nagy kosár almát
adományozott az óvodás gyermekek részére az
Erntedankfest alkalmából.
A szombati munkanapon Zima Kati nénit hívtuk
meg óvodánkba, akitől a szalmafonás művészetét
szerettük volna ellesni, megtanulni. Kati néni szívesen jött és nagy türelemmel mutatta, magyarázta a technikát.
Óvodapedagógusaink egy mesével készültek az
óvoda gyermekeinek. A „Szóló szőlő, mosolygó
alma, csengő barack” című népmesét báboztuk el,
mely nagyon tetszett a gyermekeknek, boldogan
tapsoltak meg bennünket. A belépőből befolyt
összeget az óvodánk alapítványa javára ajánlottuk
föl.
Két nagycsoportunk ellátogatott a Zöld Híd Régió
Nonprofit Kft-be, pontosabban a KerepesÖkörtelek völgyi Hulladékkezelő Központba. A
látogatás alkalmával megismerkedhettek a Hulladékkezelési Központban folyó tevékenységgel, a
beérkező hulladékok további sorsával. A központban tett látogatás kézzelfogható, maradandó
élményt nyújtott a gyerekeknek és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a mindennapi élet részévé
váljon számukra a szelektív hulladékgyűjtés. Az
utazás a hulladékkezelő autóbuszával történt.
Óvodánkban elindult a hittan foglalkozás, sakk
foglalkozás, néptánc, tervezzük még a karate és
torna, valamint februártól a művészi torna beindítását kellő érdeklődés esetén.
Különböző papírokat kaptunk a gyermekek részére felhasználásra Ungi Józseftől, melyet ezúton
szeretnénk megköszönni.
Képviselői tiszteletdíj felajánlásokat is szeretnénk
megköszönni a következő személyeknek:
Ecker Zsuzsanna 50 ezer Ft, amelyet az óvoda
fénykép és videoanyagok megőrzéséhez szükséges
eszközök, valamint szakmai anyagok vásárlására
fogunk fordítani.
Kékesi Gábor 100 ezer Ft, amelyből az óvoda részére gyermek népi ruhákat szeretnénk készíttetni
(ikladi viseletet)
Klenk Zoltán 100 ezer Ft, amely összegből a gyermekek udvari ivóvíz ellátását szeretnénk megoldani.
Marton Zsuzsanna
óvodavezető
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