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Mézeskalácshordás és Karácsonyi vásár
Az Általános Iskola diákjai
december 18-án, csütörtökön 16 órától
hordják a mézeskalácsot.
Tanulóink idén is lelkesen készülnek,
kérjük a falu lakóit, aki teheti, várja őket szeretettel!
Karácsonyi vásárunkat
december 19-én, pénteken rendezzük
a Művelődési Ház előtt 16-18 óráig.
Diákjaink saját készítésű ajándékokat barkácsolnak,
valamint lesz hangulatos zene és sok finomság is!
Mindenkit szeretettel várunk!

Falukarácsony
Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket
december 19-én, pénteken,
18 órai kezdettel tartjuk az iskola tornatermében!
E rendezvényre szeretettel várunk minden ikladi polgárt.
Kérjük, hogy egy-egy gyertyát és néhány csillagszórót
hozzanak magukkal, mert szeretnénk,
ha az este meghitté, varázslatossá válna!
Sikeres, boldog új esztendőt kívánunk!
Iklad község
Képviselő-testülete
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Testületi Hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2014. november 28-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta
meg:
A képviselők tájékoztatót hallgattak meg Philippe
Cannito ügyvezető igazgatótól, az IMI Kft. üzemcsarnok bővítésével kapcsolatban. (Lásd külön
írásunkat.)
A testületi ülésen részt vett az Iklad Községi
Football Club képviseletében Braun József elnök
és Bankó Zoltán szakosztályvezető, akik tájékoztatták a képviselőket a folyamatban lévő TAO-s
pályázatokról. A testület engedélyezte a 2014.
június 27-én megszavazott 1.000.000.-Ft-os önkormányzati többlet-támogatás fennmaradó részének (600.000.-Ft) átutalását, amelyet az egyesületnek a Bozsik Programban részt vevő edzők
bérének kifizetésére kell fordítania.
A testület elfogadta az önkormányzat új Szervezeti
és működési szabályzatát, amelynek részeként
meghatározta a 2014-2019 közötti ciklus bizottsági struktúráját az alábbiak szerint:
Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző
Bizottság
Elnök:
Tag:

Filó Gábor képviselő
Bagyin Katalin képviselő

Pénzügyi Bizottság
Elnök: Kékesi Gábor képviselő
Tagok: Ecker József képviselő
Filó Gábor képviselő
Furák Mihály Róbert képviselő
Ecker József (Doki) külső tag
Hrncsár Pálné külső tag
Kreidlmayer János külső tag
Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
Elnök: Furák Mihály Róbert képviselő
Tagok: Bagyin Katalin képviselő
Ecker József képviselő
Kékesi Gábor képviselő
Ungi József képviselő
Braun János külső tag
Juhász Péter külső tag
Klenk Zoltán külső tag
Mayer József külső tag
Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök: Bagyin Katalin képviselő
Tagok: Ecker József képviselő
Filó Gábor képviselő
Furák Mihály Róbert képviselő
Kékesi Gábor képviselő
Braun József külső tag
Braun Pál külső tag
Ecker Zsuzsanna külső tag
Marton Zsuzsanna külső tag
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A testület módosította a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendeletét. Az igények beadásának
határideje a korábban közölteknek megfelelően
2014. december 12. péntek 12:00 óra.
A testület az önkormányzat részvételével működő
valamennyi társulási tanácsba Madarász István
polgármestert delegálta. A polgármester akadályoztatása esetén helyettesítését a társulási tanácsokban Ungi József alpolgármester látja el.
A testület jóváhagyta az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Megállapodásának módosítását.
A testület jóváhagyta az ikladi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodást.
A testület elbírálta a közterületek hóeltakarítására
beérkezett pályázatokat. Az előírt határidőben egy
pályázat érkezett, Káré Tibor egyéni vállalkozótól,
akivel az önkormányzat szerződést köt a 2015.
február végéig tartó munkára. (7.250.-Ft/óra+
ÁFA)
A régi hagyományt megtartva, a testület idén is
jóváhagyta a községünk 70 éven felüli polgárainak
küldendő karácsonyi csomagok tartalmát, melyet
az érintettek még az ünnepek előtt megkapnak.
A testület 2.000.000.-Ft összegű jutalomkeret
megállapításáról döntött, amelyből az intézményvezetők év végi jutalmat fizethetnek az önkormányzat alkalmazásában lévő dolgozóknak (46 fő)
az alábbi korlátozásokkal:
 egy személynek egy havi illetménynél
nagyobb összegű jutalom nem adható
 nem lehet egységes összeget megállapítani
mindenkinek
 az önkormányzatnál egy évnél rövidebb
ideje dolgozóknak nem adható
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése
alapján a testület megállapította Ungi József alpolgármester tiszteletdíját, melynek összege bruttó
157.045.-Ft/hó. Az Alpolgármester Úr nyilatkozott, hogy tiszteletdíját minden hónapban felajánlja az Iklad Község Ifjúságáért Alapítványnak,
amely köteles azt közcélokra fordítani.
A testület pedagógus szolgálati lakás kiadásáról
döntött.
A testület zárt ülésén
1. négy főnek méltányossági ápolási díjat
állapított meg,
2. négy főnek temetési segélyt állapított meg
20-20.000.-Ft összegben,
3. egy főnek kamatmentes kölcsönt állapított
meg 45.000.-Ft összegben,

4. egy fő intézeti beutalásáról döntött.
Dr. Braun Pál
jegyző
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Igazgatói tájékoztató az IMI
gyártelep bővítéséről

Tisztelt Ikladiak!
„Istennek Nevében!

A 2014. november 28-ai testületi ülés vendége volt
Philippe Cannito Úr, az IMI Elektromos Gépeket
Gyártó Kft. (a továbbiakban: IMI Kft.) ügyvezető
igazgatója és Szincsák Katalin adminisztratív és
pénzügyi igazgató. A képviselők a jelenleg is folyamatban lévő gyártócsarnok bővítésről kívántak
tájékozódni.
Cannito Úr elmondta, hogy a bővítés során egy
3.568 m2 nagyságú gyártócsarnok kerül kialakításra, amelyben csak szerelési tevékenységet fognak végezni, ami a leghalkabb technológiai folyamat. Szigorú környezetvédelmi előírások alatt állnak. Ezeket évente többször is ellenőrzik francia,
amerikai és német ellenőrök. A jelenleg folyó beruházás építési engedélyezése során minden érintett szakhatóság járt az IMI Kft. területén. Az
Aszódi Műszaki Iroda az ő hozzájárulásukkal adta
ki az építési engedélyt 2014. június 30-án.
Lakossági kérdésre elmondta, hogy a Csokonai
utca végébe (buszforduló) nem terveznek semmiféle építményt, legfeljebb parkolót.
Az észlelt szagokkal kapcsolatban az Igazgató Úr
elmondta, hogy impregnálás is folyik a gyárban,
amihez 80%-ban oldószermentes anyagot használnak. A kibocsájtási koncentrációt folyamatosan
mérik, ami a megengedett határérték ötöd része
jelenleg. Elmondta továbbá, hogy a hagyományos
lakkal működő impregnálás (20 %) meg fog szűnni, ugyanis hamarosan érkezik az új, speciális
égetőkemence és a mártókádak.
Képviselői kérdésre elmondta, hogy tervezik új
emberek felvételét, céljuk, hogy az üzemi létszám
feltöltésre kerüljön, bár a tavalyihoz képest 20%kal csökkent a termelés.
Cannito Úr elmondta továbbá, hogy egyáltalán
nem bánták meg, hogy Ikladra jöttek az 1990-es
évek elején. Az ikladi emberekkel sok sikert értek
el. Mindig lelkes ikladiakkal dolgozott.
Madarász István
polgármester

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

Az ikladi ág.hitv.ev.egyház ezen iskoláját Istennek
dicsőségére építtette az 1910 évben 20.000 korona
költségen. E nagy összeg a buzgó hívek áldozatkészségéről teszen tanubizonyságot. Három évvel
ezelőtt építtette az egyház a papi lakot 12000 K
költségen s 8 évvel ezelőtt a templomát nagyobbította 14000 K költségen. Mindenható Isten vezérelje eme kis egyházat (800 lélek) Szent lelkének erejével; áldása nyugodjék rajta és házán az idők
végezetéig!
Az építkezés évében lelkész: Mayer Pál.
Felügyelő: Sárkány László aszódi gyógyszerész.
Tanító: Kühn Ernő.
Gondnok: Kreidlmayer Sámuel.
Egyházfi: Reeb Pál.
Az iskola tervét csinálta a lelkész, az építést végezte: Braun Dániel helybéli kőműves.
Utód, ki eme sorainkat talán századok múlva olvasod, mikor mi már rég elporladtunk, gondolj mi
ránk, kik szívből munkáltuk az Úr országát s szent
szívének dicsőségeit. Kik nem kíméltük az erőnket
s vagyonunkat midőn a nagy Isten ügyéről volt szó.
A Mindenható Isten vegye kegyelemmel gyarló fáradozásunkat!
Iklad, az Úrnak 1910. évében június hó 25. napján
Mayer Pál ev. lelkész
Az iskola építésének megkezdésekor a házalapba
a szokásos, az utókornak szánt alapító iratot helyezték el.”
(idézet az Iklad - egy magyarországi német falu
története – című könyvből)
A fentiek arról az épületről szólnak, amelyet az
öregebbek iskolának, a fiatalabbak óvodának, a
még fiatalabbak pedagóguslakásnak ismernek.
Az évek folyamán bizony megroggyant épületet
volt már, aki bontotta, és voltak akik fel akarták
újítani, új funkcióval ellátni. Végül községünk
Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a Rozmaring
Nyugdíjas Klubbal konzorciumban újítsuk fel az
épületet.
Pályázatunk címe: „Közösségi Ház és Iskolamúzeum kialakítása Iklad község első téglaépületében.”
A Leader vidékfejlesztési program adott lehetőséget az épület felújítására. Az Észak-Kelet Pest megyei Leader egyesület 30.000.000 Ft-tal támogatta
a 36.000.000 Ft-os beruházást.
A Közbeszerzési Pályázatot Klenk Zoltán egyéni
vállalkozó nyerte meg.
2014. június 16.-án elkezdődött a kivitelezés, s
napjainkra elkészült. Az épület a legmodernebb

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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szigetelési eljárással lett szigetelve, és kivitelezve.
E projekt megvalósításának eredményeként egy
újabb akadálymentesített szép középülettel lett
gazdagabb településünk. Az épületben helyet kapott egy iskolamúzeum, és egy 50 fős rendezvényterem.
Tudjuk, hogy az épület környezetének rendezése
még hátra van, de a 2015-ös évben igyekszünk ezt
is megvalósítani.
Kedves Ikladiak!
Ha kíváncsiak a régi-új épületre, 2014. december
21-én, vasárnap 13 órakor nagy szeretettel várjuk Önöket a Közösségi ház átadási ünnepségén.
Madarász István
polgármester
Köszönetünket fejezzük ki Dr. Tasnádi Lajos okleveles építészmérnök úrnak az építés során nyújtott szakmai segítségért.
Ugyancsak köszönettel tartozik településünk a
Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesületnek és személy szerint Braun Pál úrnak a projekt megvalósításában vállalt szerepéért.

Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület hírei
Ebben az évben is megrendezzük zenés óévzáró
bulinkat, melyre sok szeretettel meghívjuk az
egyesület tagjait hozzátartozójukkal együtt. Egy
tálca süteményt, vagy salátát szívesen fogadunk.
Óévzáró buli helye: Művelődési Ház Iklad
Ideje: 2014. december 28. 18:00 óra
A „Málenkij robot”-ra elhurcoltakra emlékezve,
fáklyás felvonulásunkat 2015. január 10-én
(szombat) 17:00 órakor kezdjük meg.
Megkérjük azokat az egyesületi tagjainkat, akik
ebben az évben elmulasztották befizetni a tagdíjat
(2000,- Ft/év), december 31-éig tegyék meg, ellenkező esetben – alapszabályunk értelmében meg kell, hogy szüntessük tagságukat.
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 egyesülti
tagnak és ikladi lakosnak, szeretetteljes, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak!
NNKKE vezetősége

Web: www.iklad.hu

A Német Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
Megjelent a 2015. évi Deutscher Kalender, melyet ismét számos fotó díszít, ezúttal a 2013-as és
a 2014-es versenyek legszebb képeiből válogattak
a szerkesztők. Megrendelhető illetve megvásárolható Önkormányzatunknál, illetve a Művelődési
Házban.
Első ülésünkön módosítottuk és a módosítás után
elfogadtuk Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatát, és a települési Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodást.
Kezdeményeztük együttműködés létrehozását a
helyi óvodával, az általános iskolával, a kulturális egyesülettel, az Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége Egyesülettel, valamint más német nemzetiségi önkormányzatokkal. Összeállítottuk 2015-re szóló Rendezvénynaptárunkat, melynek programjai megtalálhatók lesznek a települési Rendezvénynaptárban.
Hosszú távú terveink között szerepel egy „Kerekasztal” összehívása és működtetése. Tesszük ezt
azért, hogy a nemzetiségi intézmények és civil
szervezetek ne csak egymás mellett, hanem
együtt tevékenykedjenek a helyi nemzetiségi
ügyekben, ezzel is hozzájárulva településünk fejlődéséhez és jó hírének öregbítéséhez. Úgy gondoljuk, könnyebb a szekeret együtt előre vinni, ha
meg tudjuk beszélni, ki miben szeretne részt
venni, miben és hogyan tud segíteni, mit tud
hozzátenni a dologhoz.
Pályázatot tervezünk kiírni az általános iskola
felső tagozatosainak.
Régi képek másolatából készült fotókiállításon
kívánjuk bemutatni őseink életét, szokásait, viseletét. Ehhez majd az Önök segítségét is kérjük,
régi képek néhány napos kölcsönzése formájában,
archiválás céljából.
Fontos feladatunknak tartjuk a testvér-, illetve
partnertelepülésekkel való kapcsolat felpezsdítését is, gondolván itt arra, hogy akár kisebb létszámmal is, de gyakrabban részt venni egymás
rendezvényein, valamint több közös programra,
elsősorban kulturális területen. Az ezzel kapcsolatos megbeszélések részben elkezdődtek, részben
az egyeztetések előkészítés alatt vannak.
November 16-án településünkről 31-en vettünk
részt Törökbálinton a XV. Nemzetiségi Gálán,
ahol igen színvonalas műsorban gyönyörködhettünk, és sok hasznos, új információval gazdagodhattunk. Az előadás szünetében süteménnyel, és
itallal kínálták a rendezvény résztvevőit. Köszönjük mindenkinek, aki az egyesület és az önkor-
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mányzat meghívását elfogadva velünk tartott ezen
a napon.
Önkormányzatunk támogatta egy nemzetiségi
középiskolában tanuló diák ösztöndíjkérelmét.
Minden kedden 14 és 18 óra között szeretettel
várjuk községünk lakóit a nemzetiségi ügyeket
érintő észrevételeikkel, javaslataikkal személyesen
az önkormányzat irodájában, (Polgármesteri Hivatal, iskola felőli bejárat), vagy írjanak nekünk az
ikladi.svabok@gmail.com e-mail címre, vagy keressenek az alábbi telefonszámokon:
Holicza Sándorné elnök: 06-30-364-7912, Galbavi
Péter elnökhelyettes: 06-30-546-0137, Braun Pál
képviselő: 06-28-403-265; Mayer József képviselő:
06-30-572-5528.

Közmeghallgatás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 15-én, hétfőn 17 órai kezdettel Közmeghallgatást tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel
hívjuk és várjuk községünk lakóit. Kérdéseiket
írásban előzetesen is eljuttathatják a Nemzetiségi
Önkormányzat képviselőihez.
Napirend:
 Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről
 Beszámoló az Önkormányzat III. negyedévi
pénzügyi helyzetéről
 Terveink a 2015. évre
 Egyebek

kiadását adományozta Iklad Község Könyvtárának
is.
Nemzeti Könyvtár ajándéka: (kölcsönözni is lehet)
 Baktay Ervin: Körösi Csoma Sándor
 Szentgyörgyi Albert: Az őrült majom
 Dékány András: Matrózok, hajók, kapitányok
 Szenczi Molnár Albert: Magyar zsoltároskönyv
 Krúdy ízei: Előhang egy kis pörkölthöz
 Nemeskürty István: Önfia vágta sebét
Érdeklődő olvasóknak szeretettel ajánlom! A
könyvtár nyitvatartási ideje alatt várom Önöket!
Új (vásárolt) könyvek a könyvtárban
 Agatha Christie: A Greenshore-gloriett
 Berg Judit: Rumini a Fényvizeken
 Berg Judit; Polgár Judit: Alma - A sötét birodalom
 Nicholas Sparks: Vissza hozzád
 Fazekas Anna: Hercsula
 Fábián Janka: Koszorúfonat
+ néhány pótolt klasszikus:
Légy jó mindhalálig, Kincskereső Kisködmön,
Godot-ra várva, A játszma vége

Karácsonyra hangolódva…

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket
Holicza Sándorné
NNÖK elnök
Kedves Szülők, Gyerekek!

A hónap gondolata
„Soha ne ítélj meg egy másik embert, míg
egy mérföldet nem jártál a cipőjében.”
(Ismeretlen)

Könyvtári hírek
Az első világháború száz évvel ezelőtti kitörésére
emlékezve Magyarország Kormánya centenáriumi
emlékprogramot hirdetett, amelynek keretében, a
történelmi emlékezet erősítésének céljából, az
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben
című huszonegy kötetes könyvsorozat hasonmás

Elkezdődött az Advent, az ünnepre való várakozás
és a készülődés időszaka.
Akinek van kedve és ideje, hogy együtt hangolódjunk, 2014. december 12-én (péntek) 14 órától
18 óráig és/vagy 2014. december 13-án (szombat/munkanap) 9 órától 14 óráig 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.
Kiss Regina
könyvtáros

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az óvoda életéből
Óvodánkban a november jó hangulatban telt el. A
Szent Márton napi lámpás fölvonuláson a résztvevők jól érezték magukat. Köszönjük szépen
Blaubacher Pálnak, hogy hintójával a menetet
kísérve még hangulatosabbá tette a rendezvényt.
Minden kedves vendégünknek köszönjük a részvételt, aki megtisztelt jelenlétével.
A hagyományos Katalin Bál-t is megrendeztük a
szülői munkaközösséggel közösen. A bálon vendégeink jól szórakoztak, jókedvűen roptuk a táncot,
melyhez a zenét Klagyivik Attila szolgáltatta. Felléptek az aszódi „Vándorok Táncszínház” ügyes,
fiatal táncosai is. A „Made in Hungaria” című musicalből adtak elő részleteket. Köszönjük szépen,
hogy műsorukkal emelték az est színvonalát! A
táncosok koordinálásában Adoryan Emese szülő
volt a segítségünkre. A „Süti sütő verseny”-re sokan neveztek finomabbnál finomabb süteményekkel. A nyerteseknek szívből gratulálunk! Külön
köszönjük Madarász István Polgármester Úrnak,
Holicza Sándornénak, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, Bagyin Katalin és Ecker
József képviselőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. A bál bevétele 274 ezer
forint volt, amelyet a csoportok karácsonyi ajándék vásárlására, valamint a „zsibongó” lambériájának felújítására fordítunk. Sok támogatónk volt,
melyek munkáját, felajánlásait nagyon szépen
köszönjük. Ők a következők voltak:
 Balatoni László – Zöldséges - Iklad (szendvicsekre zöldségeket kaptunk tőlük)
 Benu gyógyszertár-Aszód (tombola felajánlás
érkezett tőlük)
 Bérces Pálné - Iklad (anyagiakkal támogatta a
rendezvényt)
 Braun János (Sonka) - Aszód (a büfé szervezésében és lebonyolításában volt segítségünkre)
 Coop ABC – Iklad (tombola felajánlás érkezett
tőlük)
 Era szalon - Aszód (tombola felajánlás érkezett
a szalonból)
 Gagyi Tamás - Iklad (tombola felajánlás érkezett tőlük)
 Kreidlmayer Katalin - Iklad (tombola felajánlást
kaptunk tőle)
 Marcsek Csuda Csemege - Iklad (tombola felajánlás érkezett tőlük)
 Morár Pékség - Kálló (a szendvicshez szükséges
kenyeret kaptuk tőlük)
 Nagy Márta (anyagiakkal támogatta a rendezvényt)
 Orchidea szépségszalon - Kerepes (tombola
felajánlás érkezett tőlük)

Web: www.iklad.hu

 Rőfös Méteráru - Aszód (anyagiakkal támogatta
a rendezvényt)
 Ungi József (a meghívókat, plakátokat, jegyeket, nyomtatta ki részünkre)
 Minden személy, aki jegyet vagy támogatói jegyet vásárolt óvodánk javára
 A szülők, vendégek, akik eljöttek és jól szórakoztak a bálunkon
 Az óvoda SZMK szülői Marsal Tímea vezetésével
 Az óvoda összes dolgozója
Az óvodában elindultak a délutáni programjaink:
hétfő: gyermektorna (vezeti Bazsik Dóri)
kedd: gyermek szertorna (vezeti: Tóth-Zs. Anita
tanítónő)
szerda: néptánc (vezeti: Nagy Márta és Marton
Zsuzsanna)
csütörtök: sakk (vezeti: Tóth Máté sakkoktató tanár)
péntek: gyermekfoci (vezeti:Boda Gergely tanító)
A karate-t sajnos nem tudtuk elindítani tanár
hiányában, de nem adtuk föl, reméljük, hogy januárban ez a foglalkozás is része lehet a délutáni
elfoglaltságoknak.
A Bozsik Program keretében óvodánk 50 ezer forint értékben jut tornaszerekhez. Itt szeretnénk
megköszönni Bankó Zoltánnak a koordinálást, és
a sok segítségét, melyet óvodánknak ebben a
programban nyújt.
A decemberi hónapban is tartalmas eseményekkel
készülünk az óvodás gyermekek részére:
4. (csütörtök): Borbála napi cseresznyeág hajtatás
(népszokás felelevenítése)
5. (péntek): Mikulás ünnepség
9. (kedd): Mézeskalács sütés/ díszítés Karácsonyra (népszokás felelevenítése)
12. (péntek): Luca napi búzaültetés és a „Lucázás”
szokás felelevenítése az óvoda összes gyermekével
13. (szombat): Munkanap
17. (szerda): Óvodai karácsony
19. (péntek): Falukarácsony. A Falukarácsonyra
középsős óvodásaink Betlehemes játékkal készülnek.
22. (hétfő)-től január 4 (vasárnap)-ig óvodánk zárva tart. Első nyitva tartás január 5, hétfő lesz.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a műanyag kupakokat
továbbra is gyűjtjük, akinek van fölösleges, felajánlhatja az óvoda részére. Kérjük, hogy a papírt
is gyűjtsék tovább, mert februárban újabb papírgyűjtés várható.
Marton Zsuzsanna
óvodavezető

12. szám

Iskolai Hírek
Beszámoló a novemberi eseményekről
November 7-én iskolánk tanulói a Petőfi Sándor
szavalóversenyen vettek részt Aszódon. Romfa
Rebeka, Gajdos Veronika, Feszt Liliána, Gregus
Kata, Ecker Lilla, Ecker Dominik, Csikós Lujza,
Maksa Kitti, Benkóczi Bálint, Lados Kata, Braun
Bence, Schmidinger Anna képviselték az iskolát és
szépen szerepeltek a rendezvényen. A diákokat
Braun Tünde és Jónás József Lászlóné kísérte el a
versenyre.
November 11-én, Márton nap alkalmából lámpás
felvonulást tartottunk. Ebben az évben a Ráday
téren tartottuk az esemény megnyitóját, ahol
meghallgattuk Márton legendáját, valamint a 4.a
osztály kis műsorral készült: elénekelték a tanult
dalokat és táncoltak. Majd egy új útvonalon haladva érkeztünk meg a tábortűzhöz, ahol közösen
énekeltünk és gyönyörködtünk a tűz lángjaiban.
Lámpásaink szépen világítottak a visszafelé vezető
úton is. Köszönjük a résztvevőknek, hogy eljöttek
és a 4.a-nak, illetve Braun Tündének a műsort.
November 12-én Egészségnap projektnapot szervezett iskolánk. Az alsó tagozatosok változatos
programokon vettek részt, míg a felsőbb osztályok
Budapestre utaztak a Láthatatlan Kiállításra, ahol
a látássérültek életével ismerkedtünk meg. Mindkét korcsoport jól érezte magát és bízunk benne,
hogy tanulóink igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni az egészséges életmódra és értékelik szemük
világát!
Szintén november 12-én Galgamácsán nemzetiségi nap volt, ahová iskolánk is meghívást kapott. A
4.a és b osztályos tanulóink osztályfőnökeikkel
Braun Tündével és Miskoff Katalinnal utaztak a
helyszínre, ahol szépen szerepeltek és jól érezték
magukat.
November 13-án intézményi Bozsik-tornára voltunk hivatalosak Gödöllőre. A legkisebbek játékos,
labdás ügyességi gyakorlatokat végeztek, a nagyobbak a környék csapataival mérkőztek meg. A
nagyok minden meccsüket megnyerve az 1. helyen
végeztek. Gratulálunk és köszönjük a szülők segítségét és Boda Gergelynek a felkészítést!
November 14-én Vácrátóton vett részt a 8. osztály
egy Márton napi lámpás rendezvényen. Végzőseink ügyesen táncoltak. Köszönjük a kedves szülőknek, hogy segítettek a tanulók szállításában,
valamint dr. Braun Pálnénak a tánc betanítását
és Braun Tündének a kíséretet.
A november 19-i tankerületi focikupán az 1-2.
évfolyamosok az 5. helyezést érték el. Csak így
tovább!
November 20-án szintén tankerületi focibajnokság
volt, ahol a 3-4. osztályosok rúgták a bőrt. Nagyon

büszkék vagyunk rájuk, hiszen az előkelő 1. helyet szerezték meg. Gratulálunk a szép eredményhez!
November 21-én a felső tagozatosokhoz két rendőr
érkezett: Deszk Péter és Lados Tibor, akik a bűnmegelőzésről tartottak előadást. Szó volt még többek között az internet veszélyeiről, az iskolai erőszakról, valamint a drogok káros hatásairól.
Decemberi programunk
December 1.
17.00
Szülői értekezlet
December 13. (szombat) Munkanap – december
24. ledolgozása
December 17-18-19.
Karácsonyi projektnapok
Az iskola tanulói és dolgozói

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


December 21-én, Vasárnap este
József Attila színház
Békeffi Bérlet 1. előadás
Cigánykerék
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



December 26-án, Péntek délután
Operettszínház
Isten pénze
Belépődíj: 2600.- 4000.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 13:15 órakor



Január 11-én, Vasárnap este
Budapesti Operettszínház
Cirkuszhercegnő
Belépődíj: 2000.- (Kedvezményes ár!)
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Január 17-én, Szombat délután
Operettszínház
Mozart
Belépődíj: 2600.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 13:15 órakor



Január 18-án, Vasárnap este
József Attila színház
Békeffi Bérlet 2. előadás
Komámasszony, hol a stukker
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Február 15-én, Vasárnap délelőtt
Budapesti Operettszínház
Szépség és Szörnyeteg
Belépődíj: 2600.- 4000.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 9:15 órakor
Bagyin Katalin

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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A falu karácsonyfája
Kérjük községünk lakóit,
hogy akinek van kivágásra
váró fenyőfája, amit szívesen felajánlana a falu karácsonyfájának, december
15-ig jelezze személyesen,
vagy telefonon a Művelődési Házban. Tel: 403-387

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014.
december 1-től módosul a Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakainak és a járási székhelyek
okmányirodáinak ügyfélfogadási rendje, mely a
következők szerint alakul:
Hétfő:
7.00 – 17.00
Kedd:
8.00 – 18.00
Szerda:
8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00
Péntek:
8.00 – 16.00
Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva
tartásáról
honlapunkon,
valamint
a
www.nyilvantarto.hu oldalon tájékozódhatnak.
Kérjük, az új ügyfélfogadási időben is forduljanak
bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, ahol magas
felkészültségű ügyfélszolgálati munkatársak segítségével intézhetik hivatali ügyeiket.

Szemétszállítás változás!
December 25-e, Karácsony első napja csütörtökre esik, ennek ellenére nem lesz változás a
szemétszállítás rendjében. Ikladon reggel 6
órától viszik el a kommunális hulladékot.
2015 január 1-re szintén csütörtökre esik.
Itt már lesz változás.
Január 1-én elmarad a kommunális gyűjtés,
melyet a szolgáltató január 3-án, szombaton
fog pótolni.

MEGHÍVÓ
Az Ikladi Mozgáskorlátozottak Szervezete
év végi KARÁCSONYI összejövetelére
hívja tagtársait.
Az ünnepség időpontja:
2014. december 15. hétfő du. 14 óra 30 perc.
Helyszín: Művelődési Ház, Iklad, Ráday tér 2.
Tisztelettel hívjuk és várjuk!
Mozgáskorlátozottak Ikladi Klubja

Harmónia Egészségmegőrző és
Szépségközpont
Aszód, Kossuth L. u. 28/b
Karácsonyi kedvezményekkel várjuk vendégeinket!
Alakformálás:
 Alpha Oxy Led spa testsúlycsökkentés
 Rádiófrekvenciás zsírbontás
 Ultratone izomstimulálás
Computeres teljes testi állapotfelmérés:
 Mátrix Drops computer
 SCIO Nelson Computer
Stresszoldás – lélekmasszázs (ősi indián módszer)
Nyílt Nap: minden szerdán! (belépő: 1000Ft)
Kipróbálhatják szolgáltatásainkat! (Időpont foglalás szükséges!)
Ingyenes előadások minden pénteken 18 órai kezdettel.
Mátrix Drops computeres mérés és protokoll bemutatása.
Egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztatók.
(Gyermekeket nevelők számára is! Figyelemzavar,
hiperaktivitás, stb.)
Érdeklődés és bejelentkezés: 06-30-311-4060
Blaubacher Katalin

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: 2015. január 8-9.

Web: www.iklad.hu

