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Testületi Hírek

Szociális célú tűzifa támogatás

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) 2015. október 30-ai
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó kérelmeket 2015. november 20-án pénteken 12:00
óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.
Kérelem nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban
és a Családsegítő Szolgálatnál lehet igényelni.

A testületi ülés vendége volt Braun Pál, az ikladi
Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület elnöke, aki tájékoztatta a testületet az egyesület tevékenységéről
és a 2015. évi gazdálkodási adatairól, különös tekintettel az önkormányzati támogatás felhasználására.
A testület megvitatta a 2015. szeptember 28 - október 7. között végzett légszennyezettség mérés
eredményéről készült jegyzőkönyveket. A méréseket az IMI Kft telephelye környékén a KVI-PLUSZ
Kft. laboratóriumának munkatársai végezték. A levegő-minták vizsgálata során megállapították, hogy
az illékony szerves vegyületek komponenseit a minták nyomnyi mennyiségben tartalmazzák, egészségkárosító hatásuk nem valószínűsíthető.
A testület nyilatkozatot fogadott el arról, hogy a
családsegítő és gyermekjóléti feladatokat a jövőben
is az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és
Gyermekjóléti Társulása keretében kívánja biztosítani.
A testület módosította a települési támogatásról és
az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.)
önkormányzati rendeletét.
Madarász István polgármester tájékoztatta a képviselőket az elmúlt időszak eseményeiről, a folyamatban lévő ügyekről, valamint a közmunkások és az
önkormányzat saját állományában lévő fizikai dolgozók által 2014-2015-ben elvégzett munkákról és
azok pénzügyi adatairól.
A testület támogatta a Pest Megyei Önkormányzat
kezdeményezését, mely szerint Pest megye kiválik a
Közép-magyarországi Régióból és önálló régióvá válik.
A testület zárt ülésén:
1. Elbírálta az étkeztetéshez szükséges
pékáruk
szállítására
beérkezett
árajánlatokat. Tekintettel arra, hogy a
legolcsóbb árajánlatot Morár Péter egyéni
vállalkozó adta, az önkormányzat vele köt
szerződést.
2. Két főnek rendkívüli települési támogatást
állapított
meg
összesen
40.000.-Ft
összegben.
3. Egy fő lakhatási támogatási kérelmét
elutasította.
4. Három főnek temetési támogatást állapított
meg, 20.000-20.000.-Ft összegben,
5. Egy főnek kamatmentes kölcsönt állapított
meg 50.000.-Ft összegben, egy fő kérelmét
elutasította.
Dr. Braun Pál
jegyző

Web: www.iklad.hu

Könyvtári Hírek
Tisztelt Pedagógusok!
A könyvtárbemutató foglalkozás a könyvtár alapszolgáltatása, melyet a település minden oktatási
intézménye igénybe vehet.
Könyvtárbemutató látogatásokat szervezünk általános iskolásoknak és óvodásoknak.
Jelentkezni, időpontot egyeztetni a könyvtárban.
Érdeklődni lehet személyesen, telefonon (06-28403-384) vagy konyvtariklad@gmail.com e-mail címen!
Tisztelt "Könyvbarátok"!
Egy merésznek tűnő javaslattal állok (újra) az olvasni szeretők tábora elé a napjainkban mindent
elsöprő technika világában.
Színesítsük hétköznapjainkat mindenféle elkötelezettség nélkül!
Invitálom az érdeklődőket egy általunk kiválasztott
könyv "kibeszélésére" megvitatására, akik havonta
szívesen összejönnének egy jóízű beszélgetésre, véleménycserére a könyvtárba, vagy egy általunk kiválasztott helyre.
Jelentkezőket várom (konyvtariklad@gmail.com,
06-28-403-384) december 1-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Kiss Regina
könyvtáros

Telefonszám változás
Kérjük Önöket, ha a gyógyszertár dolgozóitól kérnének információt ne a 06-28- 403-384 telefonszámot tárcsázzák, mert azon mi nem tudunk segítséget nyújtani!
Kérjük, hogy az alábbi telefonszámon érdeklődjenek: 06 - 20 - 519 -2987 a gyógyszertár nyitvatartási ideje alatt!
Botyik Katalin, Kiss Regina
védőnő, könyvtáros
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Iskolai Hírek
Beszámoló az októberi eseményekről
Szeptember 30-án nagyszabású ünneplést tartottunk az első órában. Megünnepeltük a népmese napját,
minden osztály szabadon választhatott művet, amelyet bemutat. Nagyon igényes produkciókat tekintettük meg, mindenkit dicséret illet! Majd megemlékeztünk az október 1-i zenei világnapról és közösen énekeltünk. Remek volt a hangulat, reméljük, hogy mindenki szívesen emlékszik majd vissza erre a kulturális
eseményre.
Október 2-án nagy lelkesedéssel gyűjtötték kicsit és nagyok, gyerekek és felnőttek a papírt és kupakot.
Meg is lett az eredménye, hiszen még egy konténert kellett rendelni, hogy el tudják szállítani a nagy
mennyiségű papírt és kupakot. Köszönjük a kedves szülőknek, hogy segítettek pakolással, szállítással,
aktív részvétellel, valamint köszönet illet minden tanulót, aki azon dolgozott, hogy a konténerek megteljenek!
Október 4-én tanulóink is részt vettek a betakarítási Istentiszteleten. Braun Emma, Braun Izabella, Kékesi Zsófia, Mravik Viktória, Wágenszommer Eszter és Ungi Szabolcs hálaadási verseket szavaltak németül, Kékesi Kornélia és Reitmajer Ákos pedig magyarul.
Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról. A szép ünnepi műsort a 4. osztályosok adták elő és
megadták a hangulatot, hogy méltóan emlékezzünk a 13 aradi vértanúra. Köszönjük az osztályfőnökök
munkáját: Braun Zsuzsannának és Jónás József Lászlónénak. Ezen kívül az alsósok 13-as váltófutással,
a felsősök pedig őrségváltással is készültek erre a jeles napra.
Október 10-én rendhagyó nap volt iskolánkban. A délelőtt folyamán nemzetiségi programokat szerveztünk. Megtartottuk a betakarítási ünnepséget, a gyönyörűen díszített asztalokról mindenki megkóstolhatta a finomabbnál finomabb ételeket, különféle technikákkal barkácsoltunk, tököt faragtunk, a felsősök sváb ruha divatbemutatót és versenyt szerveztek, illetve ezen a napot volt a német szépkiejtési verseny
is. A programokon kívül vendégekben sem volt hiány. A felső tagozatnak bemutatót tartott Zima Kati
néni, aki csuhévirágokat készített és Klagyivik Pál, aki a kosárfonással ismertette meg tanulóinkat. Erre
a napra elfogadta meghívásunkat Christine Lück, aki a zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola tanára, ámulattal nézte programjaink sokaságát és zsűrizett az olvasási versenyen. Szeretnénk
megköszönni minden szülőnek a támogatást, illetve egykori tanulónknak, Ecker Nórának, hogy velünk
volt és mindenben segített.
A délután folyamán bekapcsolódtunk a Nemzetiségi Délután programjába is, hiszen felsőseink részt vettek a koszorúzáson, majd a táncszakkörösök és a 8. osztályosok táncokat mutattak be, az énekkarosaink
német dalokat énekeltek, valamint Nagy Samu és Nagy Milán édesapjukkal, Nagy Jánossal zenélt a közönségnek.
Október 14-én az első órában bemutató órán vettek részt tanáraink. Az 5.a osztályosok mutatták be,
hogy milyen sokat tudnak történelemből. Nagyon jól felépített, jó hangulatú órát láthattunk, köszönjük
Mácsai Katalin tanárnőnek a felkészítést!
Október 22-én volt az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap, amely mozgalmasan telt. Az alsó tagozatosok
megtartották hagyományos nyílt napjukat, sok szülő érkezett, hogy betekintést nyerjen a tanórai életbe,
köszönjük nekik az érdeklődést! A felsősök pedig pályaválasztási napot tartottak és különböző szakmák
képviselői érkeztek, hogy meséljenek munkájukról, a képzési lehetőségekről, illetve tanácsokat, tippeket
adtak diákjainknak.
Délben pedig megemlékeztünk az 1956-os eseményekről. A 7. osztály adta a színvonalas műsort, mi pedig
díszbe öltöztettünk a lelkünket is! Köszönjük osztályfőnökük, Mayer Józsefné munkáját!

Novemberi programunk:
November 2.
November 9.
November 11.
November 27.
November 30.

17.00

17.00

Első tanítási nap a szünet után
Fogadóóra
Márton napi lámpás felvonulás
Iskolagyűlés
Szülői értekezlet
Az iskola tanulói és dolgozói

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Zárt kapus meccs Ikladon!
Büntetés, szurkolói viselkedés miatt
Olvashattunk már felhívást szurkolókhoz hivatalos
nagy csapatoktól, amiben részletesen taglalják az
ok – okozati összefüggéseket milyen büntetéseket
kapott a csapat az MLSZ részéről a szurkolói viselkedés miatt.
Most az Iklad KFC vezetőségének is sajnos ezt kell
tenni, pedig mi egy jóval kisebb csapat vagyunk
mégis a büntetés súlya ugyan az. Szövetségi ellenőröket kell sajátköltségen biztosítani és a hazai
mérkőzést zárt kapuk mögött, közönség nélkül kell
lejátszani. Mind két büntetésnek anyagi vonzata
van, de azt is meg kell említeni, hogy akik szeretik
a focit és a csapatunkat most nem lehetnek jelen a
mérkőzésen.
Mi ennek az oka? „Szurkolók súlyos sportszerűtlen
magatartása” Így fogalmazott az MLSZ a fegyelmi
vétség megnevezésénél.
A sport szellemiségével összeegyezhetetlen az, hogy
flakonokat dobálnak a játékvezetőkre és az már
alapvető emberi tisztelet, hogy nem köpjük le az
embertársunkat. Ezek a futballpályákon nem tolerálhatóak ezért megkérjük azon szurkolóinkat,
akik nem tudják a sportemberi tiszteletet megadni
azok mellőzzék a mérkőzések látogatását.
A klub érdeke, hogy ezeket az értelmetlen kiadásokat, büntetéseket kiküszöbölje és ne akadályozzák
a csapatot céljainak elérésében.
Jó szurkolást, „fair” magatartást!
Braun József
elnök

Véradás
A 2015. október 14-i véradáson részt vettek:
Braun Csaba, Braun László, Braun Pál, Braun
Péter, Blaubacher Tibor, Botyik Katalin, Braun
Pálné, Bujdosó Zsolt, Csóri János, Deme Tibor,
Deszk Zoltánné, Ecker Dániel, Ecker Endre, Eckerné Kmety Ágnes, Galbavi Mónika, Gregus
Szilárd, Jónás Viktor, Gyarmati Erzsébet, Kaluzsa József, Madarász Lászlóné, Marcsek Lilla,
Podlaviczki László, Pribeli András, Raffai Sándor, Rigó József, Simó Pál, Sztana József,
Schmidinger Gabriella, Tóth Józsefné, Valusz
Attila.
Minden beteg nevében köszönjük önzetlen
segítségüket!

Web: www.iklad.hu

Erdélyben jártunk
Augusztusban hatnapos buszos kiránduláson vettünk részt Dél-Erdélyben, mely egy csodálatos történelmi kirándulás volt.
Megismertük, Arad, Déva, Máriaradna, Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Nagyszeben történelmi nevezetességeit, történelmét. Jártunk a Fogarasi- havasok 2000 méter feletti hegycsúcsai között, megnéztük Fogaras várának maradványait, továbbá a
Kerci apátságot, a szász erődtemplomokat,
Törcsvárat (Drakulavárát), Brassó nevezetességeit,
majd a Peles kastélyt, Európa legszebb királyi rezidenciáját. Megnéztük a Szent Anna tavat, és a 950
méter magasban fekvő Mohos-tőzeglápot, Csíkszeredában a Makovecz Imre tervei alapján épült
templomot, Korondot a népművészeti falut.
Szállásaink Csernafalván, majd Nagyszebenben
egy teljesen románok lakta kis faluban, ahol egy fehér ruhába öltözött lovas fogadott a falu szélén,
majd a csángóknál Bácsfaluban éjszakáztunk.
A szállás mellé félpanziós ellátásban részesültünk,
bőséges itallal és kedvességgel, és társasággal.
Köszönjük Mikus Pálnak ezt a lehetőséget.
Ikladi utasok

Ádventi vásár Ausztriába
Autóbusszal csokoládégyár látogatással egybekötve
2015. december 05-én, szombaton.
Érdeklődni: Braunné Monori Máriánál az alább
telefonszámokon:
06-30-635-8467
vagy
a
06-28-403-095 lehetséges.

Legyen Az Ön Szívügye Is
Alapítvány
Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet, műszaki berendezéseinek fejlesztését szolgáló Támogatói jegy
500.- illetve 1000.- Ft-os címletekben továbbra is
kapható a Művelődési Házban.

A hónap gondolata
„Csak azért vállalok felelősséget
amit mondok, nem ahogy értelmezed.”

11. szám

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


November 8-án, vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi bérlet 2. előadás
A három sárkány
Utazási költség: 1000 Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor



November 23-án, hétfőn este
József Attila Színház
Molnár Ferenc: Liliom
Minden jegy: 1500.Utazási költség: 500 Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor
Bagyin Katalin

Egy mondatban


November 12-én és 26-án, csütörtöki napokon
lesz még ebben az esztendőben zöldhulladék
elszállítás.



Nordic Walking tanfolyamot szervezünk megfelelő létszámú jelentkező esetén, melynek díja
3000 Ft. A tanfolyam után, igény alapján klubot is indítunk. Jelentkezés és további információ a 06-30-364-7912-es telefonszámon.

GALGACOM Kft.
2181 IKLAD, Szabadság út 21.

Zdenkó Péter
06 30 399 74 07 06 30 330 28 58
info@galgacom.hu
http://www.galgacom.hu
 Digitális kábel TV vételéhez beltéri
egységek kaphatóak.
 Számítógépek, laptopok értékesítése
(új és használt) - szervizelése.
 Informatikai berendezések, alkatrészek, kellékanyagok forgalmazása.

Állapotfelmérés – avagy mit árul el
rólunk a testünk egy perc alatt?
Manapság egyre többet hallani a természetes
gyógymódok előnyeiről, de a sokszor ellentmondásos információk miatt nehéz eldönteni, hogyan is
induljunk el ezen az úton.
Ebben nyújt óriási segítséget egy egyszerű, gyors
és fájdalommentes állapotfelmérés.
Az állapotfelméréseknek több fajtája van, legnépszerűbb a mágneses sejtrezonanciás vizsgálat.
Egy speciálisan erre a célra kifejlesztett készülék
mindössze egy perc alatt feltérképezi az egész
szervezetet, majd különböző szempontok alapján
megmutatja, hol tapasztalható eltérés a normál
átlaghoz képest. Természetesen a készüléket csak
képzett személy kezelheti, aki mintegy 30-40 perc
alatt összefoglalja az eredményeket, majd javaslatot tesz a problémák megoldására.
Mivel az orvosok általában egy konkrét betegséget
vizsgálnak – nyilván amivel hozzájuk fordulunk,
és ami a szakterületük, – nem tudják komplexen
nézni az egész szervezet állapotát. Ehhez számos
további vizsgálatra, vérvételre, stb. lenne szükség,
ami rengeteg időbe telik.
Az állapotfelmérés során fény derülhet olyan problémára, ami esetleg befolyással van más szervek
működésére, sőt figyelmeztet a lelki eredetű betegségekre is, amelyek megfelelő kezelés nélkül
előbb-utóbb fizikai tünetekhez vezetnének.
Azoknak, akik rendszeres gyógyszerszedők, nem
kell mesélni a gyógyszerek káros mellékhatásairól.
Az állapotfelmérés során ajánlott termékek 100%ban természetes eredetűek, melyeket biztonsággal
szedhetünk, hiszen káros mellékhatásoktól mentesek, rendkívül jó felszívódásúak, és már akár
pár nap után kifejtik pozitív hatásukat.
Ma már annyiféle vitamin és táplálék kiegészítő
van forgalomban, hogy ember legyen a talpán, aki
eligazodik köztük. Honnan tudjuk, mi való nekünk, melyiknek jobb a felszívódása? Ebben is segít az állapotfelmérés, hiszen itt mindenki személyre szabott tanácsot kap az eredményeinek
megfelelően.
Szerencsére mindehhez nem kell messzire utazni,
vagy hónapokig várakozni, mert Kartalon a
Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrumban hetente szervezünk állapotfelmérést. A bejelentkezés
telefonon, történik, a 06-30/641-4253-as számon.
A felmérést 14 év felettieken tudjuk elvégezni, a
gyermekek részére a szülővel folytatott konzultációt követően tudunk étrend kiegészítőt ajánlani.
A vizsgálat hossza a tanácsadással együtt 45-50
perc, ára pedig 1.500 Ft.
Az állapotfelmérésről bővebben olvashat a
www.kuckosobarlang.hu/allapotfelmeres
oldalon.
Ruszkai-Simon Anna

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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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 önkormányzat alkalmazottjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2015. december 3-4.

Web: www.iklad.hu

