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IX. Német Nemzetiségi Nosztalgia Majális
Délutáni műsorunkat – az esőtől tartva – a tornateremben tartottuk meg. Ugyanúgy nagy sikert arattak
fellépő vendégeink (Csattanó Tánccsoport Isaszeg, Harangvirág Citerazenekar Galgagyörk, Német Nemzetiségi Óvodások Iklad), mint az egyesület tánccsoportja, fúvós-zenekara, énekkara és az idén alakult
gyermek tánccsoport.
A kultúrműsor után a Tard Horses és a NeckSlap együtteseket láthatták, hallhatták az érdeklődők.

Fotó: Dr. Braun Pál, Ursinyi Géza

Este 8 órától pedig a Szignál zenekar húzta a talpalávalót a táncos kedvűeknek.
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Lomtalanítás

Nyári Német Nemzetiségi tábor

Március 28-án megtartottuk településünkön a
hagyományos lomtalanítást. Felnőtt segítőink voltak:
Bagyin János, Bakonyi Lajos, Bazsik Csaba,
Becskereki Bence, Blaubacher Pál, Blaubacher
Pál, Braun Bálint, Braun Fanni, Braun János,
Braun Pál, Budai Kristóf, Csóri Dominik, Dicse
Dániel, dr. Braun Pál, Ecker Aliz, Ecker József,
Ecker Péter, Ecker Péter, Gohér Gábor, Gregus
Józsefné, Hackerschmidt Pál, Kékpataki Tamás,
Kerekes Máté, Király Károly, Kovács Kinga, Kovács Zoltán, Krausz Norbert, Madarász István,
Makó Csaba, Marton Zsuzsanna, Mayer Albert,
Mayer Tamás, Oravecz Bence, Oravecz József,
Rajta Norbert, Rajta Sándor, Schlenk Dániel, Szabó Attiláné, Szegedi Vilmos, Sztrecskó Balázs,
Tarnai József, Verovszki Tibor, Wilhelm Donát,
Wind Ferenc.
Az iskolások közül az alábbiak segítettek falunk
tisztábbá tételében:
Braun Bence, Braun Márton, Danis Martin, Dudás Zsolt, Ecker Gábor, Ecker Nóra, Fáncsik Nikolett, Gabella Dániel, Hajdú Helga, Hankai Zsófia,
Kékpataki Karina, Kovács Máté, Raffai Kristóf,
Rajta Viktória, Rottenhoffer Attila, Szegedi Nándor, Vigassy Abigél, Wilhelm Fanni.
Gépjárművet
biztosítottak
a
szállításhoz:
Blaubacher Pál, Braun János (4 autó), Oravecz
József, Klenk József, Rajta Sándor.
Köszönjük azoknak, akik személyesen szállították
a gyűjtőpontokra a hulladékot, és azoknak is,
akik telefonon jelezték, hogy szállítást kérnek, és
a kapun belül tárolták az előkészített lomot. Sajnos kérésünk ellenére még most is voltak, akik
kirakták a hulladékot a ház elé, lehetőséget biztosítva ezzel a kéretlen guberálóknak, vagy a más
településről érkező „felvásárlóknak”, akik a számukra értékes anyagot kibányászva, a többit szétszórva még több munkát adtak a helyi segítőknek.
Nem értjük továbbá, hogy az öblösüveg illetve
sörösdoboz hulladékkal miért várnak egyesek a
lomtalanításra, amikor az előzőtől a hét bármely
napján megszabadulhatnának, elvíve azokat a
település több helyén elhelyezett gyűjtőkbe, utóbbit pedig a kéthetente működő szelektív gyűjtés
alkalmával lehet kihelyezni. Ezenkívül az építési
törmelék háztól való eltávolításának sem ez a
módja és ideje.
Más településen a lomtalanítás úgy zajlik, hogy 34 gyűjtőponton konténereket helyeznek ki, ahová
körzeten belül az embernek saját magának kell
eljuttatnia a számára felesleges lomot, 8-14 óra
között. Nálunk ez alól is mentesítve van a lakosság, köszönhetően évről-évre visszatérő és új önzetlen segítőinknek.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat „Őseink
nyomában” címmel nemzetiségi tábort szervez
2015 július 27-31 között (igény esetén augusztus
10-14 között is) a helyi általános iskola 4-8 osztályába járó, nemzetiségi nyelvoktatásban részesülő
gyermekei részére. (max. 20 fő) A tábor célja, hogy
a tanórai kereteken kívül ismerjék, tapasztalják
meg és éljék át a fiatalok a német hagyományokat,
táncok, játékok, dalok segítségével kerüljenek
közelebb a sváb kultúrához. A programban német
nyelvi foglalkozás, kirándulás más német nemzetiségű településre múzeumlátogatással, sütésfőzés is szerepel. A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk.
Részvételi díj 8.000.-/5 nap (Tartalmazza az étkezés, kirándulás, múzeumi belépő, a foglalkozásokhoz használt anyagok költségét. A tábort a
Nemzetiségi Önkormányzat anyagilag is támogatja.) Bővebb felvilágosítás és jelentkezés június 13ig 5.000 Ft előleg befizetésével.

Köszönjük mindenki segítségét, köszönjük a
Rosenbrot Kft 10 kg kenyér-felajánlását, és Kiss
Regina részvételét az esemény dokumentálásában.
Környezetvédelmi Bizottság

Web: www.iklad.hu

Német Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
Önkormányzatunk az elmúlt hónapokban a helyi
német nemzetiségi közösség kulturális és oktatási
autonómiájának biztosítása, nevelésének, oktatási
feltételeinek bővítése, történelmi múltja és kulturális örökségének ápolása, kulturális önazonosságának megerősítése céljából együttműködési megállapodást kötött az óvodával, az iskolával, és a
kulturális egyesülettel. Ennek kapcsán az iskolában megalapítottuk „A hónap nemzetiségi tanulója” és „Az év nemzetiségi pedagógusa” díjakat.
Részt vettünk a „Malenkij robot”-ra elhurcoltakról
való 70 éves, ünnepi megemlékezésen. Pályázatokat nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz, aki egyik pályázatunkat 100.000 Fttal támogatta. Tollat fosztottunk, ahol nótázással,
anekdotákkal múlattuk az időt. Elkészítettük idei
munkatervünket, és megterveztük költségvetésünket. Pályázatot írtunk ki a helyi általános iskola felsős diákjainak, településünk nemzetiségi
múltjának feldolgozására. Egyetértési jogunkkal
élve egyhangúlag támogattuk az általános iskola
fenntartói jogának átadását az evangélikus egyház
részére. Jelenleg a nyári nemzetiségi tábor szervezése folyik, amit a múzeumban szeretnénk megrendezni, illetve rossz idő esetén a művelődési ház
és az iskola igénybevételével. Nemzetiségi napunk
fellépői is biztosak már.
Bízunk benne, hogy rendezvényeink elnyerik az
Önök tetszését.
Holicza Sándorné
NNÖK elnök
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Beszámoló az áprilisi eseményekről
Április 10-én ismét Gödöllőn rendezték meg a katasztrófavédelmi versenyt. Reitmajer Ákos, Blaubacher
Dániel 7. osztályos tanulók, illetve Raffai Kristóf és Rottenhoffer Attila 8. osztályos tanulók alkották a
csapatot. Nagyon ügyesen szerepeltek, gratulálunk nekik! A fiúkat Juhászné Gallov Gabriella kísérte el
a versenyre.
Április 13-án tankerületi szavalóverseny volt Hévízgyörkön. Iskolánkat képviselte: Fűlőp Írisz (3.a),
Feszt Liliána (2.a), Fekete Noémi (7.) és Lados Kata (6.), aki a dobogós III. helyezést hozta el. Tanulóinkat Bodáné Budai Edit szállította a versenyre.
Április 22-én intézményi Bozsik-tornán vettek részt csapataink és kísérőjük, Boda Gergely.
A márciusban, Galgamácsán rendezett természetismereti verseny eredményéről már csak lapzárta után
értesültünk. Minden diákunk szépen teljesített. Gratulálunk Hankai Zsófiának (8.o.), Reitmajer Ákosnak (7.o.), Pittlik Pannának (7.o.) aki biológiából III. helyen végzett, illetve Pelyvás Attilának (8.o.), aki
földrajzból szintén az előkelő III. helyezést érte el. Tanulóinkat Juhászné Gallov Gabriella készítette fel
és kísérte el a versenyre.
Májusi programunk:
Május 4.
17.00 Szülői értekezlet
Május 13.
Tanulmányi osztálykirándulás
Május 27.
OKÉV felmérés a 6. és 8. évfolyamon
Május 29.
Iskolagyűlés
Az iskola tanulói és dolgozói

Öregdiákok találkozója
akik az 1947/48-as tanévben az Ikladi
Általános Iskola tanulói voltak.
Április 18-án, délután fél 3 körül idősödő emberek
gyülekeztek a Művelődési Házban. Immár 3. alkalommal tartottunk összejövetelt azoknak az „öregdiákoknak”, akik Ikladon 1947-48-ban az iskolapadokat koptatták, függetlenül attól, hányadik
osztályba jártak.
Köszönjük mindazoknak, akik a találkozó sikeréhez hozzájárultak erkölcsi, vagy anyagi támogatással, illetve a rendezvény lebonyolításában segédkeztek.
Köszönjük meghívottjainknak, akik jelenlétükkel
megtiszteltek bennünket, öregdiák társainknak,
akik finomságokat varázsoltak az asztalra.
Az óvoda szakácsainak, akik a jóízű fasírozottakat
sütötték.
Köszönjük mindazoknak, akik az értékes tombola tárgyakat felajánlották, vagy az esemény megörökítésében közreműködtek.
A szervezők nevében:
Braun József
Utóirat: Öregdiák ne feledd: Találkozunk minden év április havának harmadik szombatján
14.30-kor az ALMA MATERBAN

Óvodavezetői pályázat
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot írt ki az ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői
beosztásának ellátására.
A részletes pályázati
www.kozigallas.gov.hu
honlapon.

kiírás megtalálható a
és
a
www.iklad.hu
Madarász István
polgármester

Könyvtári Hírek
A Nemzeti Könyvtár jóvoltából újabb kötetek
érkeztek a könyvtárba!
- Március 15. (ünnepek)
- Németh László: Égető Eszter 1-2
- Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön - A magyar paraszt - Ének a búzamezőkről
- Cziffra György: Ágyúk és virágok
- Madách Imre: Az ember tragédiája
Kellemes olvasást kívánok!
Kiss Regina
könyvtáros

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Rendőrségi felhívás!
Soha ne hagyják felügyelet nélkül, még egy pillanatra sem, lakatolás nélkül a kerékpárt.
Használjanak két minőségi zárat!
Jól látható, forgalmas helyen parkoljanak!
Órát, lámpát, kulacsot, pumpát, mindent, ami
mozdítható a kerékpáron, vigyenek magukkal!
Ne parkoljanak mindig ugyanazon a helyen, mert
kifigyelhetik a szokásaikat, és máris megvan az
idő a támadásra!
Ne tárolják a kerékpárt még lezárva sem lépcsőházak folyosóján, pincéjében.

Rendőrségi felhívás!
Vigyázzon értékeire, portékáira!
Ne vigyen több pénzt, illetve csekket magával,
mint amennyire szüksége lehet! Tartsa a csekkfüzetet és a kártyáját különböző helyeken!
Hordja pénztárcáját a belső zsebében, vagy rejtett
táskában!
Vigyázzon váll, illetve kézitáskájára! Tartsa azokat
midig maga előtt!
Legyen óvatos nagy tömegben!
Ha mindezek ellenére meglopják, vagy tolvajlás
szemtanúja lesz, ne akarjon hősködni! Ne felejtse
el, hogy a tolvaj bármikor utolérheti Önt! Figyelmeztessen másokat is, próbáljanak személyleírást
adni, és…
Mindig jelentsék az esetet a rendőrségnek!

Véradás
A 2015. április 9-i véradáson részt vettek:
Ács János, Babinecz Judit, Blaubacher Tibor,
Blaubacherné Lebovics Krisztina, Braun Csaba, Braun Éva, Braun Pál, Braun Pálné, Braun
Péter, Csapó Sándor, Cserni Judit, Csetényi
Andrea, Csóriné Blaubacher Marianna, Deme
Tibor, Deszk Zoltánné, Dévai Jánosné, Dudás
János, Ecker Dániel, Ecker Endre, Furák
Ádám, Furák Mihály Róbert, Gyarmati Erzsébet, Juhász Márton Csaba, Kmety Mihály, Madarász Lászlóné, Marcsek Lilla, Oláh Lajos,
Párkányi Attila, Pribeli András, Raffai Sándor,
Rigó József, Schmidinger Gabriella, Sztana
József, Tarnai József.
Minden beteg nevében köszönjük önzetlen
segítségüket!

Web: www.iklad.hu

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


Május 15-én, Péntek este
Madách Színház
Fekete Péter
Belépődíj: 2500.- 4400.- 5700.Utazási költség: 1000 Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor



Július 1-én, Szerda este
Madách Színház
Mamma Mia!
Belépődíj: 1700Ft-tól 7600Ft-ig
Utazási költség: 1000 Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor

A 2015-2016-os színházi évadban a Békeffi
bérletben várhatóan az alábbi darabok kerülnek bemutatásra:
Shakespeare: Otello
Hunyady Sándor: Három sárkány
Balázs Feco – Verebes I.: Angyalföldi ballada
Joseph Kasselring: Arzén és levendula
A négy előadást tartalmazó bérlet ára:
11.500.- vagy 10.000.- Ft
Az előadások vasárnap esténként 19:00
órakor kezdődnek.
Kérem a régi bérleteseket, hogy legkésőbb
május 15-ig döntsenek a megújításról, valamint lehetőséget biztosítunk újabb színházkedvelő érdeklődők jelentkezésére is!
Bagyin Katalin

Egy mondatban…
 Erdélyi kirándulás
2015 május 21-26 (6 nap 5 éjszaka) félpanziós
ellátással 47.000.- Ft
Program: Tordai sóbánya, Gyilkos tó, Brassó,
Sinaja (Peles kastély) Csíksomlyói búcsú, stb
Érdeklődni: 06-30-381-6829 Mikus Pálnál
 200 négyszögöl szántó terület Ikladon a két
tanya között művelésre térítésmentesen átadó.
Érdeklődni: a Művelődési Házban.
 Május 13-án, szerdán reggel 7 órától, egynyári
virágok és zöldség palánták vására a Rádaytéren.
 A Nemzetiségi Majális felvétele: május 10-én
vasárnap,17 órától, május 11-én hétfőn este 19
órától, valamint 13-án szerdán délelőtt 9 órától
látható a Galga-Tv műsorán.
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Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület Hírei
Május 2-én lezajlott a IX. Német Nemzetiségi
Nosztalgia Majális. Sajnos az esős időjárás miatt a
délelőtti szabadtéri programok elmaradtak, azonban a 0321 KIHÍVÁS, JÁTÉK ELŐÍTÉLETEK NÉLKÜL címmel meghirdetett játékos vetélkedő a művelődési házban meg lett tartva. A részt vevő játékosok különböző szituációkon keresztül megtapasztalhatták, hogy milyen a Down-szindromások
élete. A vetélkedőn szép számmal részt vettek játékot kedvelő felnőttek és gyerekek. Köszönjük
Szegedről és Deszkről érkezett vendégeinknek,
hogy levezényelték ezt a játékot.
Itt is szeretnénk megköszönni támogatóinknak,
akik anyagi hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy
ez a majális létrejöhessen, továbbá köszönet
azoknak, akik a színpad felépítésében és szétszedésében, akik az ételek felszolgálásában segítettek, s mindazoknak, akiknek értékes munkája
nélkül ez a majális nem valósulhatott volna meg!
Köszönet Iklad Község Önkormányzatának, aki
150.000 Ft-ot adományozott, az Emberi Erőforrás
Minisztériumának, aki pályázat útján 100.000,Ft-ot nyújtott.
Köszönjük a Rosenbrot Pékségnek a kenyeret,
Teréki Attilának a fellépő gyermekek részére vásárolt csokoládét, valamint Braun János, Kántornak
a virsli vásárlását.
Külön szeretném megköszönni Blaubacherné Bergi Erzsi néninek és Fülekiné Erzsi néninek, hogy
idén is elkészítették fellépőink számára az ételt.
A majális eseményeiről a képeket a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület Facebook
oldalán megtekinthetik.
Május 10-én a Nemzetiségi Kultúrák Napja lesz a
közmédiában, több országos helyszínről lesznek
közvetítések (M1, Duna, Duna World), az egyik
helyszín Tura lesz. Ide kapott meghívást az egyesület, hogy képviselje a német nemzetiséget. Így
ezen a napon 13:00 órától fellép az egyesület
Blaublumen tánccsoportja, valamint az ikladi
Német Nemzetiségi Óvoda tánccsoportja.
Délelőtt pedig „Nemzetiségi foci VB” lesz, amelyen
szintén képviselve lesz az ikladi német nemzetiség.
Felhívjuk az egyesület tagjainak figyelmét,
hogy 2015. május 29-én 18:00 órától közgyűlést tartunk.
A közgyűlés napirendje:
1. 2014. évi pénzügyi beszámoló
2. Az elmúlt év eredményei
3. 2015. év tervei
4. Egyebek
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Minden egyesületi tag megjelenésére feltétlenül számítunk!
Kérjük, hogy akik még nem fizették be a 2015.
évi tagdíjat (2000,- Ft/fő/év), azok minél előbb
tegyenek ennek eleget.
NNKKE

Oda és vissza
Az alábbi cikket a weben találtuk, sok árulkodó
információ, név szerepel az írásban. Vajon kinek a
tollából származik az írás?
A megfejtéseket az ikladihirek@iklad.hu–ra várjuk. Az első öt helyes megfejtő meglepetés ajándékot kap.
„Ha behunyom a szememet, még mindig tisztán és
élesen látom magam előtt a Szabadság utcai házunkat. Amikor a saját gyerekeimet nézem játék
közben, eszembe jut egy emlék az állomás melletti
nádasról, vagy a Rákóczi úti grundról. És még ma
is megdobban a szívem, ha elhajtok a Művelődési
Ház előtt.
A családfám ikladi gyökerei mélységesen mélyre
és messzire nyúlnak vissza. Bármerre jártam a
világban, bárhova tértem haza az utazásaimról és
bárhova sodort az élet, soha nem felejtettem el,
hogy honnan jöttem. Mert az ember sok mindent
hoz otthonról. Nem csak emlékeket, családi történeteket és titkos recepteket, de azokat az alapvető
értékeket is, amelyekre biztos kézzel építhető fel
egy élet.
Én sok mindent tanultam ettől a falutól és a benne élőktől. A rend és a pontosság erényét. Tisztaságot és jellemességet. A munka szeretetét, a család fontosságát és a közösség erejébe vetett rendíthetetlen hitet. Hogy mindig van egy jó ügy,
amiért érdemes összefogni, amiért érdemes közösen dolgozni.
Hosszú és kanyargós életút után úgy érzem, hogy
az életem most hasonlít a legjobban arra az eszményképre, amit számomra ez a falu testesít meg.
Az elmúlt 20 évben vállalkozóként, cégvezetőként
sok mindent láttam, sok mindent csináltam és
sok emberrel hozott össze a sors. De csak az elmúlt 2 évben értettem meg mit jelent valódi felelősséget vállalni másokért és egy olyan célért dolgozni, ami nem csak az én, vagy a családom életét, hanem emberek sokaságának az életét is
megváltoztatja.
Amikor a határban rohangáltam Mayer Csabival,
Furák Janival, Viczián Palival, Deszk Zolival, Pesti
Lacival, vagy Rajta Sanyival, álmomban se gondoltam volna, hogy valaha egy angol nyelviskolát

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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fogok vezetni. Hogy egy olyan iskola sorsa és jövője múlik rajtam, amely sok száz és ezer ember
sorsát és jövőjét tartja a kezében.
Minden kezdeti nehézség, hajtépés, álmatlanul
töltött éjszaka és áldozat után, ma a Speak! Nyelviskola Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő
nyelviskolája. Ez pedig csak a benne dolgozó emberek erőfeszítésének és céltudatosságának köszönhető. Annak, hogy soha, egyetlen percre sem
felejtettük el, hogy miért csináljuk azt, amit.
Segíteni akarunk az embereknek. Segíteni akarunk abban, hogy lépésről lépésre közelebb hozzuk őket a magabiztos angoltudáshoz, amellyel
egy jobb, kiszámíthatóbb, biztonságosabb életet
élhetnek. Amivel megvalósíthatják egy gyerekkori
álmukat, megpályázhatnak egy jobb és jobban
fizető állást, vagy külföldön próbálhatnak szerencsét. Vagy csak egyszerűen kitárjuk előttük a világ
kapuját.
Büszke vagyok arra, amit az elmúlt két évben elértünk. A semmiből építettünk fel egy kis oázist,
ahová az emberek már nem csak tanulni, hanem
kikapcsolódni, feltöltődni is jönnek. Mert az elindulás óta eltelt idő alatt nem csak egy egyedülálló
módszert vezettünk be a piacra és teremtettünk
21. századi körülményeket és feltételeket a tanításhoz, tanuláshoz, hanem közösséget is építettünk.
Az ember sok mindent hoz otthonról. Őszintén
hiszem, hogy a szülőföldem, Iklad nélkül én sem
lehetnék az aki, és a Speak! Nyelviskola sem tarthatna ott, ahol tart. A folyamatos fejlődés reményekkel és álmokkal kikövezett útján, ahol nincs
megállás.”

Művelődési Házban került sor. A másfél órás vetélkedő alatt 7 kérdésre kellet jól válaszolni a csapatoknak. A kérdések között a Podmaniczkyakkal
kapcsolatban álló politikusok, költők írásait,
megnyilvánulásait kellett időben, helyben meghatározni, egy kijelentéshez tartozó politikust megkeresni, az interneten képeket keresni egy könyvben említett nevezetességekről, illetve egy szövegben 10 perc alatt megtalálni 15 hibát. (kortörténeti)
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület mindkét
csapata igen lelkiismeretesen készült, nagyszerűen helytállt. Velük beszélgettünk.

I. Galga-menti helytörténeti
vetélkedő

Mennyi időtök volt a kidolgozásra?
Az első két feladatsorra 10-10 napunk volt, ezeket
postán küldték ki, írásban kellett kidolgozni és
beküldeni. A döntőre az aszódi művelődési házban
került sor, itt helyben kaptuk meg a 7 kérdésből
álló feladatlapot, és másfél óránk volt rá. Ezek is
különféle kérdések voltak, volt, amihez lehetett
használni az Internetet, csak sajnos nem minden
gép volt jó, és papírral sem igazán voltak felszerelve.

Az Aszód Városi Kulturális Központ Helytörténeti
Vetélkedőt hirdet a Galga-menti lakosság számára, két levelezős és egy helyi forduló keretein belül
2015. március 2. és április 24. között. Az idei vetélkedő témaköre: A Podmaniczkyak Aszódon.
Így kezdődött az a felhívás, amit a Galga-mente
településein sok intézmény és civil szervezet megkapott. Megkapta az ikladi Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület is. És nem csak megkapták, de
fontolóra is vették, majd két háromfős csapatot
szerveztek, és jelentkeztek a versenyre. Amint
megkapták a kérdéseket, fiatalos lendülettel vetették bele magukat a kutatásba, hogy meg tudják
oldani a feladatokat. A két csapat egymást segítve
készült a döntő megmérettetésre. Erre Aszódon a

Web: www.iklad.hu

Hogyan készültetek a versenyre?
Először beszereztünk minden elérhető könyvet,
ami Aszóddal, a Podmaniczky családdal, vagy a
Galga-mentével foglalkozik. Ami az ajánlott irodalomból itt nem volt elérhető, Salgótarjánból hozattuk el. Sok segítséget kaptunk Kiss Reginától a
helyi könyvtárostól, és Madarász István polgármester úrtól is kaptunk anyagot.
Milyen feladatokat kaptatok?
Az első fordulóban a Galga-mentéhez kötődő emberekre, (például Juló nénire, Fidel Castrora) épületekre vonatkozó feladatok voltak. Ki kellett derítenünk, hogyan kötődnek a témához, illetve helyileg hol találhatók, vagy hol voltak, mi a történetük. Ezekre könyvekből, Internetről kerestük a
választ. A második fordulóban a Galga-mente kastélyainak, kúriáinak története volt a feladat, illetve
fotómontázst kellett készíteni. Érdekes volt végigjárni ezeket a helyeket, és fényképezni a hol lepusztult, hol gyönyörűen felújított épületeket.
Báró Podmaniczky Frigyes Északon tett körútjáról
kellett útvonaltervet készíteni.

Hogyan értékelitek így utólag a feladatokat?
Elég nehéz feladatok voltak, nem gondoltuk, hogy
ilyen mélységig bele kell majd ásnunk magunkat
az anyagba.
Most már elárulhatjuk, hogy az ikladi Rozmaring
Nyugdíjasklub Egyesület csapatai szerezték meg
az első és második helyet a vetélkedőn. Milyen
érzés volt átvenni a győzteseknek jár jutalmat?

05. szám
Nagyszerű érzés volt, mert nagyon kiemelték az
ikladi csapatok munkáját, és hogy még a felkészülési időszakban is minőségi munkákat adtunk be.
Mindkét csapat könyvjutalmat kapott, ezen kívül
a 2. helyezett CD-ket, az 1. pedig fényképezőgépet.
Csak azt sajnáljuk, és csodálkoztunk is rajta,
hogy a hozzánk képest többszörös lélekszámú
Aszódról, ahol két nyugdíjasklub is működik, nem
indultak csapatok, csak az iskolából.
Köszönjük a beszélgetést. Szívből gratulálunk az
elért szép sikerhez, a következőkre hasonló jókat
és jó egészséget kívánunk!
(Beszélgetőtársaink voltak: Braun Pál, /Parti u.
4/, Pálya Tibor, Ursinyi Géza és Ursinyiné Dávid
Katalin. Rajtuk kívül a csapatok tagja volt még
Braun József /Szabadság út 25/ és Marton Jánosné, /Szabadság út 12/)
Holicza Sándorné

A hónap gondolata
„Úgy döntöttem, hogy boldog leszek,
mert az nagyon egészséges!”
(Voltaire)
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Vizsgálatok, szűrések, tanácsok
Június 6-án, szombaton 10-14 óra között az
Aszódi rendelőintézetben többek között az alábbi,
ingyenes, felnőtteknek ajánlott vizsgálatok,
szűrések, tanácsadások lesznek:
 vérnyomás, vércukor, koleszterin mérés
 testsúly, testmagasság, haskörfogat BMI
 kockázatbecslő kérdőív
 dietetikai tanácsadás
 csoportos torna gyógytornász vezetésével
 COPD szűrés
 alsó végtagi erek keringésvizsgálata
 életmód tanácsadás, EKG vizsgálat
 melanóma szűrés
 nőgyógyászati rákszűrés
 járásanalízis vizsgálat
 hallásvizsgálat
A lista még nem teljes, néhány vizsgálati lehetőség
még szervezés alatt van.
Következő számukban már a végleges listát közöljük.
Beutaló nem szükséges, kérünk mindenkit,
hogy éljenek a felkínált lehetőséggel.
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Értesítés Kéményseprésről
Értesítsük, hogy a
2012. évi XC törvény
a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról
valamint a 63/2012.
(XII.11) BM rendelet
és
a
347/2012
(XII.11)
Kormányrendelet értelmében
előírt kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a települési
Önkormányzat közigazgatási határain
belül - a Magyar
Kémény Kft. alkalmazottja látja el. Az Önök települését kollégánk 2015. április 15. - 2015. július
31. között keresi fel. A társaságnak az alkalmazásában álló dolgozónk fényképes igazolvánnyal,
illetve névre szóló megbízólevéllel rendelkezik.
Kéményseprőnk: Aszódi János

Sok kicsi sokra megy
Tisztelt adófizető polgárok!
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-ára:
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete: 18081651-2-13
Galga Tenisz Egyesület: 18664593-1-13
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!
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. június 4-5.

Web: www.iklad.hu

