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Tisztelt Ikladi Polgárok!
A szilveszteri ünnepségek után nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket 2016-ban.
A 2015-ös év Önkormányzatunk életében sikeresnek mondható. Megvalósítottuk a Közösségi
Ház valamint a sportöltöző tetőszerkezetének felújítását, elkészült az általános iskola épületenergetikai fejlesztése, pályázaton nyertünk egy 17 személyes buszt. E beruházások fontos
szerepet játszanak önkormányzatunk életében. Beruházásaink mellett továbbra is működőképes maradt községünk.
Minden az állam által ránk ruházott feladatot el tudtuk látni. Feladataink azonban nem fogytak el. Hátra van még a Művelődési Ház felújítása, bővítése. Az utolsó még szilárd útburkolattal el nem látott utunk, a József Attila utca burkolása.
E feladatok mellett Világunkban jelentkező újabb és újabb válságokat túl kell élnünk, sőt előnyünkre kell fordítanunk, hogy igazzá váljon a mondás: „… Ami nem öl meg, az erősít.”
Ezt tudva remélem, hogy a faluközösségünk is erősödni fog összetartásban, szeretetben, boldogságban, kitartásban. E tulajdonságok életképesebbekké tesznek mindannyiunkat.

Kívánok a 2016-os évben Istentől áldott új esztendőt, a magam és a
község Képviselő - Testülete nevében!
Tisztelettel:
Madarász István
polgármester

A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület Színjátszó Csoportja
2016. február 6-án, szombaton 19 órától
7-én, vasárnap

18 órától

A Ráday Gedeon Művelődési Házban

NÉPI HISTÓRIÁKAT
PAJZÁN NÉPI KOMÉDIÁKAT
mutat be, jótékonysági est keretében.
(A bevételéből a klubhelyiség hangosításának
költségéhez kívánunk hozzájárulni.)

Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Elnökség
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Anyakönyvi hírek

Születtek

2015. január 1-től december 31-ig

Házasságot kötöttek

1.

Braun János
Kecskés Judit

2015.
07.11.

2.

Kékesi Péter
Medla Brigitta

2015.
07.25.

3.

Kovács Dávid
Kovács Nóra

2015.
09.26.

4.

Viczkó Gyula
Török Melinda Erzsébet

2015.
10.10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rizsák Milán
Nagy Botond
Radics Hanna Boglárka
Blaubacher Botond
Braun Máté
Tóth-Miklós Zétény
Ledényi Kamilla Kata
Pupos Félix
Pálházi Milán
Tóth Zsófia
Braun Lili
Kaizer Gergő
Füleki Soma Sámuel
Kátai Regina
Veréb Natália
Takács Luca
Mészáros-Molnár Kira
Som Martin
Ecker Bence
Párkányi Attila

2015.01.12.
2015.01.21.
2015.01.29.
2015.02.24.
2015.03.19.
2015.03.24.
2015.03.25.
2015.04.02.
2015.05.21.
2015.05.27.
2015.06.09.
2015.07.07.
2015.08.09.
2015.08.13.
2015.10.22.
2015.11.27.
2015.11.27.
2015.12.10.
2015.12.14.
2015.12.27

Elhunytak
Név
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sütő Imre
Sándor János
Király Károly
Péter László Józsefné (Dervarics Mária)
Rell Mihály
Raffai Józsefné (Wind Anna)
Varga Kálmánné (Molnár Mária)
Zemen Józsefné (Hrncsár Zsuzsanna)
Ágoston István
Pintér Józsefné (Kaluzsa Katalin)
Valkó József
Klenk János
Hajdú Kálmán
Surányi István
Gergely Sándor
Oravecz József
Bence László Vendel
Klenk József
Kiss Jánosné (Kreidlmayer Katalin)
Bartha Sámuel
Rózsa János
Kajos Józsefné (Bottlik Mária)
Mayer József
Pásztor Jánosné (Molnár Katalin)
Braun Pál

Születési idő
1933.03.03.
1967.12.08.
1946.03.02.
1936.10.18.
1940.03.28
1943.09.30.
1937.04.24.
1938.11.11.
1937.05.12.
1932.11.08.
1948.07.31.
1956.06.11.
1944.06.14.
1921.08.27.
1970.01.23.
1939.01.15.
1964.01.14.
1928.10.01.
1925.04.20.
1922.12.26.
1934.04.05.
1923.10.28.
1948.05.03.
1935.08.02.
1945.06.08.

Haláleset ideje
2015.01.03.
2015.02.02.
2015.02.03.
2015.02.19.
2015.02.20.
2015.02.21.
2015.03.14.
2015.03.27.
2015.03.29.
2015.04.12.
2015.04.16.
2015.05.06.
2015.05.23.
2015.06.03.
2015.06.20.
2015.07.22.
2015.09.06.
2015.09.11.
2015.09.16.
2015.10.01.
2015.10.02.
2015.10.17.
2015.10.24.
2015.12.05.
2015.12.22.
Eckerné Kmety Ágnes
Igazgatási előadó

Web: www.iklad.hu
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Völgyes Pál
(1930-2015)

1995. június 11-én történt a gyülekezeti ház avatása, mely épület elkészülte példásan bizonyította
az összefogást a közel 2 millió Ft értékű társadalmi munkát.
Völgyes Pál 23 évig volt lelkésze falunknak,1998
júliusában búcsúztatta el a gyülekezet, Bakonycsernyére költözött feleségével.
Ottani és a környékbeli gyülekezetben gyakran
helyettesített, és hittant is tanított.
1998-ban Iklad község Képviselő – Testülete
„Iklad Községért Emlékplakett” adományozásával
ismerte el munkáját.
Amilyen szerényen élt, olyan csendesen ment el,
várja Őt a példaértékű élet jutalma, a lélek örök
boldogsága.
Nyugodjon békében!

Újévi koncert

Bakonycsernye – Szomorúan, de Isten akaratában megnyugodva adjuk tudtul, hogy életének 85. évében, Szenteste éjszakáján elhunyt
Völgyes Pál evangélikus lelkész, a Putnoki és
az Ikladi Evangélikus Egyházközség volt lelkésze. Temetésére 2016. január 9-én, szombaton, a bakonycsernyei templomban délután 2
órakor kezdődő búcsúztatás után kerül sor az
evangélikus temetőben – adta hírül a gyászoló
család. (olvasható az evangélikus.hu portálon)
Völgyes Pál Ipolyszögen született. Elemi és középiskoláit Balassagyarmaton, a teológiát Sopronban
és Budapesten végezte. Segédlelkész volt Bakonycsernyén, Ózdon, Borsodnádasdon, Sárbogárdon,
Balassagyarmaton. Lelkészként szolgált Putnokon (1959-1975) között majd 1975. október 5-én
Detre János esperes iktatta be Ikladon, ahol
nyugállományba vonulásáig, 1998-ig látta el a
lelkészi teendőket. 1958-ban kötött házasságot
Siklós Máriával, két leány és egy fiú édesapja lett.
Szorgalmas évek következtek általa vezetett gyülekezetben, így került sorra a templom és a paplak külső belső felújítása, a templom fűtésének
kialakítása.
A templomszentelés 150. évfordulóján rendezett
díszközgyűlésen 1984-ben boldogan számolt be a
püspök és a nagyszámú vendégsereg előtt a dinamikus fejlődésről és a hitbéli megerősödésről.
1989. szeptember 17-én a templom falára a második világháborúban elhunytak emléktábláját
helyezték el.

2016. január 3-án vasárnap megtartottuk az esztendő első rendezvényét, a hagyományos Újévi
koncertet.
Vendégünk volt Sebestyén Márta Kossuth-díjas
és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, Andrejszki
Judit orgonista és csembalóművész valamint
közreműködött az Ikladi Evangélikus Egyház vegyes kara Csobán Gitta vezetésével.

Fotó: Kiss Regina

Élményekben gazdag
Új Esztendőt Kívánunk!
E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Iskolai Hírek
Beszámoló a decemberi eseményekről
December elsején bemutató órán vett részt iskolánk tantestülete. A 4.a osztály matematika óráján figyelhettük meg, hogyan dolgoznak a tanulók párban, csoportban, illetve önállóan. Az órát Jónás József
Lászlóné tartotta.
December 4-én három tanulónk utazott Zuglóba a Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába. Ez az iskola évek óta ad helyszínt a területi vers,- és prózamondó versenynek. Jankovich Jakab (5.b), Lados Kata (7.) és Pittlik Panna (8.) nagyon szépen szavaltak, az 5. illetve 7. helyeken
végeztek. Köszönjük Kósáné Benke Melinda kolléganőnknek, hogy tanulóinkat elkísérte a versenyre.
Ugyanezen a napon szervezte meg iskolánk a Mikulás bulit. A 4. illetve 8. osztályos szülők igazán kitettek magukért, sok finomsággal készültek a büfében. Ezen kívül volt játékterem, zene, melyet Boda Gergely szolgáltatott, és még a Mikulás is ellátogatott hozzánk. Nagyon jól éreztük magunkat!
December 8-án és december 11-én második alkalommal rendezték meg az Intézményi Bozsik Labdarúgó tornát. Diákjaink nagyon ügyesen szerepeltek, gratulálunk nekik és felkészítő edzőiknek!
A téli szünet előtti utolsó nap a karácsonyi készülődés jegyében telt. Sütöttünk mézeskalácsot, osztálykeretben ajándékokat barkácsoltunk, közösen énekeltünk. A szerdai nap fénypontja mindenképpen a
mézeskalács kihordás volt, tanulóink idén is nagy örömmel indultak útnak. Köszönjük, hogy szeretettel
várták őket a falu lakói! Csütörtökön este 18 órakor kezdődött Karácsonyi Gálánk, ahol minden osztály
színpadra lépett egy kis jelenettel, tánccal, énekkel. Gálánk témája a család volt, hiszen a családi háttér
nagyon fontos, és mi mindenben számíthatunk a szülői segítségre. A rendezvényen fellépett Csondor
Kata énekesnő is, aki a 7. osztállyal közösen énekelte el Add tovább című karácsonyi dalát. Péntekre
karácsonyi koncertet szerveztünk, ahol fellépett Molnár Eszter, az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium végzős tanulója, aki csodásan énekelt, magyar és francia dalokat adott elő. Igazán nagy öröm számunkra,
hogy egyre több tanulónk tud fellépni ezen a koncerten: Balogh Janka, Novák Lilien, Gregus Kata, Romfa Johanna és Braun Bence színesítették idén a palettát, továbbá iskolánk énekkara is gyönyörű produkcióval készült. Délben az 5.a és b osztályosok közös karácsonyi ünnepségét tekintettük meg, melyre a tanulókat Madarász-Kozecz Nóra és Mácsai Magdolna készítették fel. A projektnapokat a péntek
délutáni karácsonyi vásárral zártuk, amely nagyon jó hangulatban telt.
Iskolánk tanári karát nagy megtiszteltetés érte, hiszen Tasnádi Lajos iskolánkba látogatott, hogy megajándékozzon bennünket az általa írt, dedikált könyvvel. Nagyon köszönjük a kedves köszöntőt, biztatást és a személyre szóló ajándékot!
Köszönetet mondunk:
 a kedves szülőknek a beküldött mézeskalácsért és süteményekért
 Kovács Pálnak a két fenyőfáért
 Ungi Józsefnek a plakátok és jegyek nyomtatásáért
 Papp Katalinnak a dekorációhoz szükséges szalagokért
 az 1.b-s apukáknak a színpadállításért és szétszedésért
 Lajtos Pálnak és Péternek, hogy biztosították a Gálára a megfelelő hangosítást
 azoknak, akik részt vettek a Cipősdoboz akcióban, idén rekordot döntöttünk, hiszen 89 dobozt
gyűjtöttünk a rászorulóknak
 valamint mindenkinek, aki támogatta és segítette munkánkat!

Januári programunk
2016. Január 4.
17.00
Január 11.
Január 16.
Január 18.
Január 21.
Január 25.
Január 27.
Január 29.

Web: www.iklad.hu

Első tanítási nap a szünet után
Fogadóóra
Elkezdődnek a félévi felmérések
Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályosoknak
Jegyek kialakítása
I. félév vége
Életbe lép az új órarend
Félévi értesítők kiosztása
Nemzetiségi Ki mit tud?
Iskolagyűlés
Az iskola tanulói és dolgozói

01. szám
Községünk minden lakójának
sikerekben gazdag, békés, boldog
új esztendőt kíván a
Német Nemzetiségi Önkormányzat!

Fedezzük fel együtt!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében július első felében megvalósuló utazás terveiről január 15-én, pénteken 17 órakor tájékoztatást tartunk - nem csak az utazni szándékozók, hanem minden, őseink múltja, származása
iránt érdeklődő részére - a Művelődési Házban.
Az utazásra január 31-ig várjuk a jelentkezéseket
személyesen vagy telefonon: Mayer József 06-30572-5528, Holicza Sándorné/Teri 06-30-3647912.
Addig is, néhány hasznos tudnivaló, amit az újság következő számaiban folytatunk.
A közel 900 m-es tengerszint feletti magasságban,
festői környezetben elterülő osztrák falu, Tauplitz
1993 óta hivatalosan is testvértelepülésünk. A
mintegy 1000 lakosú község a Liezen kerülethez
tartozik. A hozzá tartozó Tauplitz-Alm 1965 m-es
magasságával, 42 km sípályájával nagyszerű lehetőséget biztosít a téli sportok szerelmeseinek is.
A 2014 december végéig önálló települést az önkormányzati struktúra reformjának „köszönhetően” 2015. január 1-től Pichl-Kainisch-sal együtt a
szomszédos Bad Mitterndorfhoz csatolták.
Az Ecker családnév eredeti formája Egger. Az
Enns völgyi protestantizmus egyik központjában,
Tauplitzban élt az Ecker család. A családból a
fiatal Josef kitartott evangélikus hite mellett,
ezért nemkívánatos személy lett szülőhazájában.
Tauplitzból és környékéről ekkor már több család
élt Ikladon, s bár nehéz volt új életük megkezdése, de a Ráday uraság emberséges kormányzása,
és a szomszédos Aszód erős evangélikus egyházának védőszárnyai alatt szabadon gyakorolhatták hitüket. Ezek a hírek eljutottak Tauplitzba is,
ahol Ecker József 1760-ban elbúcsúzott családjától, és egy új élet reményével Ikladra vándorolt,
ahol még ez év októberében házasságot kötött
Geweßler Helenával.
A Tauplitzhoz tartozó Hochlamb lakója volt a
Kreuzer család, akik bognár mesterséget folytattak. Matthias és Andreas Luther követői voltak,
ami mint tudjuk, nagy bűnnek számított. Nem is
maradhattak lakóhelyükön, ezért hittestvéreik
hívására 1756-ban Matthias, majd 1758-ban
Andreas is Ikladra költözött. A család ikladi ágát

Matthias alapozta meg, amikor 1765 októberében
házasságot kötött Löscher Maria Magdolnával.
Klachauban lévő Schmelzergut majd Girsatt lakója a Prechtl család, ahonnan az 1734-ben született Johann 1754-ben transmigránsként került
Ikladra, és 1758 októberében Mayer Theresát
feleségül véve alapozta meg a család ikladi életét.
A Tauplitz-Kreuthban élő Strimitzer Andreas
1716-ban kötött házasságot Saafelder Helenával.
Házasságukból hat gyermek született, akik valamennyien kapcsolatban álltak a vidék protestáns mozgalmával, ezért szülőföldjük elhagyására
kényszerültek. Így lett második hazájuk Magyarország, ezen belül pedig Iklad. Az ikladi ágat Martin alapozta meg, amikor1754 áprilisában feleségül vette Tasch Mariát.
A családok életének alakulásáról többet is megtudhatunk Asztalos István – Brandtner Pál ”Ikladi
családok” című könyvéből, mely a fent leírtaknak
és a következőknek is forrása.
(Folytatás az „Ikladi Hírek” következő számaiban.)

Tollfosztás!
Ismét itt van a farsang, és a tollfosztás ideje, ezért
január 30-án, szombaton 15 órától, az elmúlt
évekhez hasonlóan, most is hívjuk és várjuk a
Művelődési Házba a lányokat, asszonyokat, (aki
tud, a régi viseletben) egy kis munka melletti trécselésre, anekdotázásra, nótázásra, és természetesen most is szeretettel várjuk a fiúkat, férfiakat
egy kis borozgatásra, kártyapartira, áldomásra.
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Egy mondatban
 Január 14-én, csütörtökön a kommunális
hulladékgyűjtési napon kitehetők a fenyőfák
az ingatlanok elé.

Felhívás
Kérjük Iklad polgárait, hogy a tél beköszöntével
gondoskodjanak a lakóházuk előtti járdaszakasz
síkosság mentesítéséről, az autókkal történő parkolásuk során ne akadályozzák a hókotrók elhaladását.
Köszönjük

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Sajtóközlemény
Számos jótékonysági eseményt szerveztek
2015-ben az aszódi szakrendelő javára
Köszönhetően
az
idei
jótékonysági
rendezvényeknek és felajánlásoknak, sok új
eszközökkel
gazdagodott
Aszódon
a
Szakrendelő. Minderről az Legyen az Ön
szívügye is alapítvány kuratóriuma a ma
megtartott éves értékelőn számolt be. Dr.
Bodó Zsolt főorvos és Czingula Mónika
Rendelőintézet vezető tájékoztatóját követően
Vécsey
László,
a
térség
országgyűlési
képviselője méltatta a dolgozói közösség, a
hatvani kórház és az alapítvány példás
szakmai együttműködését.
Ahogyan
az
elhangzott,
az
alapítvány
szervezésében Borsódy László trombitaművész és
barátai nyáron három jótékonysági koncertet
adtak:
júniusban
Kartalon
és
Ikladon,
augusztusban Turán. A koncertek jegybevételből
származó, összesen 484 000 Ft-ot Iklad Község
Önkormányzata 106 000 Ft-tal, Tura Város
Önkormányzata
további
380 000
Ft-tal
egészítette ki.
Ősszel a Podmaniczky Júlia Nőegylet rendezett
jótékonysági estet Aszódon. Az eseménynek
köszönhetően újabb 402 000 Ft-ot fordíthatott a
Szakrendelő az eszközpark megújítására.
A támogatások révén befolyt összeget a Legyen az
Ön szívügye is alapítvány tovább növelte a
személyi jövedelemadóból felajánlott 461 000 Fttal.
Így
összesen
1.833.000
Ft
berendezéssel bővült az aszódi
ellátás.

értékű
új
egészségügyi

A beszerzett eszközök körében érkezett két darab
CMS 1200G 12 csatornás EKG készülék,
melyeket
a
belgyógyászat
területén
hasznosítanak. A berendezés jellemzője, hogy
memóriája több mint 1000 felvétel tárolására
alkalmas, továbbá defibrillátor védelemmel
ellátott 8"-os színes, érintőképernyős LCD
kijelzővel rendelkezik.
Szintén a támogatásoknak köszönhetően került
sor kolposzkóp videó és hozzá tartozó monitor
beszerzésére. A speciális digitális kamera képe
asztali számítógép használata nélkül követhető a külső monitoron keresztül. Az eszköz a
nőgyógyászati vizsgálatok terén nyújt kiemelkedő

Web: www.iklad.hu

segítséget.
A Sebészetre érkezett HeartSave ONE félautomata
defibrillátor
–
kiváló
paramétereinek
köszönhetően – képes arra, hogy automatikus
EKG
analízis
után
jelezze:
szükséges-e
defibrilláció. Mindezt magyar nyelvű üzenetek
révén kommunikálja a felhasználó felé.
A Szemészet „Kettesy kétoszlopos” elnevezésű
látásvizsgáló táblával, míg az Urológia fényerő
szabályozóval
is
rendelkező,
30000
Lux.
fényerősségű
halogén
vizsgálólámpával
gazdagodott.
A
Tüdőgondozóba LCD
kijelzővel
ellátott
ultrahangos magasságmérő, valamint digitális
mérleg érkezett. Előbbi működésekor a mérés
végét hangjelzés kíséri, utóbbi jellemzője a 180
kg-os méréshatár.
A Reumatológia és mozgásterápia mindennapi
munkáját olyan ízületi szögmérő segíti a jövőben,
mely az ízület tengelyének mozgását és a
mozgásterjedelem megfigyelését teszi lehetővé.
Az eszközpark megújulása – túl az elmúlt
hónapok beszerzésein - tovább folytatódik.
Még idén egy direkt digitális felvételi és átvilágító
berendezést
telepítenek
a
Tüdőgondozóba,
köszönhetően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által kiírt, KEOP - 5.6.0/E/15 azonosítószámú,
„Egészségügyi eszközök energia megtakarítást
célzó
beszerzésének
támogatása”
című
konstrukciónak, melyre az Albert Schweitzer
Kórház- Rendelőintézet pályázott. Ezen aszódi
fejlesztés összértéke meghaladja a 133 millió
forintot,
és
lehetővé
teszi,
hogy
a
Tüdőgondozóban
befejeződjön
a
nyáron
megkezdett digitális átállás.
Egy másik jelentős beruházás részeként pedig
már megkezdődött az Aszódi Szakrendelő
felújításához kapcsolódó tervezési folyamat.

Alapítványi tájékoztató
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát szerző azon
hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, és a 2015/2016-os tanév I. félévéről
szóló iskolalátogatási igazolásokat még nem
adták le, azt legkésőbb január 30-ig pótolják.
Az alapítvány kuratóriuma

01. szám

Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület Hírei

A Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület Hírei
Értesítés

December 29-én hagyományainkhoz híven megrendeztük óévbúcsúztató bálunkat. Előzetes terveink szerint a közösségi házban került volna sor
az ünnepségre, de a nagyszámú jelentkezők miatt
az utolsó pillanatban úgy döntött a vezetőség,
hogy az iskola tornatermében tartjuk meg a rendezvényt. Mint kiderült, jól döntöttünk, mert így
kényelmesen elfértünk. Köszönjük polgármester
úrnak, az iskola vezetőségének és gondnokának,
Braun Józsefnek, hogy biztosították az egyesület
részére a tornatermet.
Vendégeink számára étellel, itallal szolgáltunk, s
apró ajándékkal kedveskedtünk minden megjelent egyesületi tagunknak. Köszönjük Budai Józsefnek az erre az estére felajánlott hordónyi csapolt sört.
Igyekeztünk meglepetésekkel színesebbé tenni az
estét. Vendégeink számára – idén először – koktélokat kínáltunk, amelyet Braun Csaba és Rébb
Róbert készített, s igen nagy sikert arattak, köszönjük szépen!
A 2015. év eseményeit képes kivetítésen mutattuk be, amelyet Kiss Regina állított össze, köszönet érte.
Köszönjük Kovácsné Ecker Zsuzsinak és Ecker
(Csibi) Zsuzsinak, hogy paródiás jelenetükkel
szórakoztatták a közönséget.
Az est nagy meglepetése fellépő vendégünk,
BALÁZS FECÓ volt, aki fél órás koncertet adott a
jelenlévőknek! Hálás köszönet érte Braun (Kántor) Jancsinak, aki megszervezte, hogy egy ilyen
felejthetetlen élményben legyen részünk.
A jó hangulatról, mint minden évben, idén is
Braun (Kenyeres) János és fia Bálint gondoskodott. Köszönjük az éjszakáig tartó zeneszót!
Köszönjük mindazoknak a munkáját, segítségét,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szép este
megvalósuljon!
Az egyesület tevékenységét, programjait, fellépéseit nyomon követhetik facebook oldalunkon:
www.facebook.com/nnkkeIklad
Szeretettel várjuk azokat, akik tagjai kívánnak
lenni a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú
Egyesületnek, ezzel is segítve az egyesület működését, fejlődését!
NNKKE vezetőség

A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület ezúton is
értesíti tagjait, hogy 2016. január 24-én 16 órától
az egyesület klubhelyiségében tartja ÉVES
KÖZGYŰLÉSÉT.
Napirendi pontok:
 Beszámoló a 2015 évi programokról
 2015 évi gazdasági jelentés
 Közösségi Ház építésének pénzügyi lezárása
 2016 évi pénzügyi tervek
Minden klubtagot elvár az elnökség.

Tájékoztató
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 2016. I.
negyedéves programjából:
Január
08. Koszorúzás a „Málenkij Robot” emlékműnél
16. Pótszilveszter
24. Közgyűlés, klubdélután
Február
06-07. Szombat-vasárnap este Színjátszó kör
előadásai jótékonysági est keretében
14. Farsang a NNKKE-tel
21. Klubdélután
28. Borverseny
Március
20. klubdélután
27. Sorozó és katonanóták versenye
Minden hónap második és negyedik hét hétfőjén
TEAEST. Várjuk klubtagjainkat és az érdeklődőket.
Elnökség

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


Február 21-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 4. előadás
Arzén és levendula
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor



Február 27-én, Szombat este
Madách Színház
Mary Poppins
Belépődíj: 4000.- 4900.- 5800.- 6700.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor
Bagyin Katalin

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ikladi Hírek

2016. évi rendezvénynaptár (1. félév)
Dátum

Rendezvény

Programgazda

01.03.

Újévi koncert

Művelődési Ház

01.08.

Málenkij Robot

NNKKE

01.16.

Nyugdíjasklub pótszilveszter

Nyugdíjas klub

01.30.

„Tollfosztás”

Német Nemzetiségi Önkormányzat

02.06.

Iskolai farsang

Általános Iskola

02.07.

Óvodások népi farsangja

Óvoda

03.06.

Nőnapi koncert

Művelődési Ház

03.11.

Március 15.-i ünnepség

Művelődési Ház, Iskola

03.18.

Húsvéti kézműves délután

Községi könyvtár

04.

Lomtalanítás

Környezetvédelmi bizottság

04.11.

Költészet napja

Nyugdíjas klub

04.03.

Konfirmáció - vizsga

Evangélikus Lelkészi Hivatal

04.10.

Konfirmáció - úrvacsora

Evangélikus Lelkészi Hivatal

04.16.

Öregdiák találkozó

05.01.

Májusfaállítás, Nemzetiségi Majális

NNKKE

05.01.

Iklad Kupa foci

Általános Iskola

05.08.

Búcsú

05.26-05.30.

Unterjesingeni utazás

05.25.

Kihívás napja

Óvoda, Iskola

05.27.

Óvodás ballagás

Óvoda

06.18.

Ballagás

Általános Iskola

06.21.

Tanévzáró

Általános Iskola

06.18.

Sördélután - utcabál

Német Nemzetiségi Önkormányzat

06.25.

Múzeumok Éjszakája

Művelődési Ház

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: 2016. február 4-5.

Web: www.iklad.hu

