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Nőnapi
köszöntőt tartunk
2016. március 6-án vasárnap 15 órától
az Általános Iskola tornatermében
a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület
Fúvószenekara és a zeneiskola fúvós tanulói közreműködésével.
Tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit
2016. március 11-én, pénteken 18 órára
az 1848. március 15-i forradalom tiszteletére
rendezett községi megemlékezésre a Művelődési Házba.
Ünnepi beszéd: Madarász István Iklad község polgármestere
Műsor: Az általános iskola 6. osztályos tanulói,
A Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Énekkara
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Testületi Hírek

8.) a pályázat elkészítésére vonatkozó árajánlatát.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok megírásának díja: 270.000.- + Áfa.

Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2016. február
26-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

A testület zárt ülésén
1. Három
főnek
gyógyszertámogatást
állapított meg.
2. Három főnek temetési támogatást állapított
meg 20.000.- 20.000.- Ft összegben,

A testületi ülés vendége volt Vécsey László országgyűlési képviselő és dr. Bőhm András, az Aszódi
Járási Hivatal vezetője. Vécsey László a kötelező
betelepítési kvótával kapcsolatban tájékoztatta a
képviselőket. A testület a tájékoztatót követően
elfogadta a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról szóló határozatát az alábbiak szerint:
12/2016. (II.26.) ÖKT sz. határozat
A kötelező betelepítési kvóta elutasításáról
Iklad Község Önkormányzata elutasítja a kötelező
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta
jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát
és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi
és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje
meg Magyarországot és a magyar embereket!
A testület módosította az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendeletét.

Dr. Braun Pál
Jegyző

Ügysegédi szolgálat
Az ügysegédi szolgálat Ikladon 2016. február
15-től kezdődően kéthetente szerdán 8:00 órától 9:00 óráig tart.

Orvosi ügyeleti telefon
2016. március 1-től megváltozik az Aszódi
Orvosi Ügyelet telefonszáma.
Az új Orvosi Ügyelet hívószáma:

A testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi
költségvetését. A bevételi főösszeg 414.973.000.Ft, a kiadási főösszeg 414.973.000.-Ft.

06-70-370-3104

A testület elfogadta a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletét. A rendelet hatálybalépését követően, a törvényi előírásoknak megfelelően a civil szervezeteknek pályázati úton nyújt támogatást az önkormányzat. A 2016. évi támogatási keret főösszege: 4.500.000.-Ft.

Sok kicsi sokra megy

A testület jóváhagyta az óvoda nyári működési
rendjét, mely szerint az óvoda 2016. július 4-29-ig
zárva tart.
A testület megtárgyalta Füleki Sándor, Iklad, Petőfi u. 26. szám alatti lakos beadványát, amelyben
műfüves, vagy ütéscsillapító gumiburkolattal ellátott kispályás méretű labdarúgó-pálya építését
kezdeményezte. Mivel pályázati forrás az elmúlt
években nem áll rendelkezésre ilyen célra, a testület az iskolai tornapálya felújítását kiemelt célként
kezeli, és saját költségvetéséből valósítja meg. Az
árajánlatok beszerzése folyamatban van.
A testület árajánlatokat kért be az óvoda kiscsoportos vizesblokkjának felújítására. Határidőben
egy pályázat érkezett, melyet a testület elbírált és
elfogadott. A munkát a MATTI ÉPGÉP 2014 Kft.
(2181 Iklad, Temető u. 3.) fogja elvégezni. A vállalkozói díj: 3.464.974.-Ft.
Az önkormányzat pályázatot fog benyújtani a művelődési ház felújítására. A testület elfogadta a
Tempo Consulting Kft.-nek (2194 Tura, Erdész u.
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Tisztelt adófizető polgárok!
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak
a
személyi
jövedelemadó
1%-ára:
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-1-13
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!

03. szám

Legyen az Ön szívügye is
Alapítvány 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló

A jelenleg rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználásáról később rendelkezik az Alapítvány. Természetesen céljaik között továbbra is szerepel
azoknak az eszközöknek a beszerzése, amelyekre
forráshiány miatt a működtetőnek nincs lehetősége.

A Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány szervezésében a területi ellátási körzetből három település
támogatásával, a helyi templomokban jótékonysági koncertet adtak Borsódy László trombitaművész
és barátai az aszódi szakrendelő javára, valamint
ugyanezen célért Aszódon is tartott a Podmaniczky
Nőegylet jótékonysági estet az aszódi önkormányzat támogatásával.

2015. december 10-én az Alapítvány évértékelő
délutánt szervezett az Aszódi Szakorvosi Rendelő
Intézetben, melyen beszámolt az ellátási körzethez
tartozó önkormányzatok polgármestereinek, valamint a támogatóknak az Alapítvány javára befolyt
összegek felhasználásáról.

Rendezvény
helyszíne
Kartal
06.21.
Iklad
06.28.
Tura
08.15.
Aszód
09.26.
Összesen:

Jótékonysági
Önkorm.
koncert
támogatás
bevétele
170.000.-

Összesen
170.000.-

194.000.-

106.000.-

300.000.-

120.000.-

380.000.-

500.000.-

402.000.-

402.000.1.372.000.-

2015. évben a jótékonysági estek bevételéből
1.372.000.-Ft, 2013. évben felajánlott adó 1%-ból
464.313.- Ft, a 2014. évben felajánlott adó 1%ból 505.300.-Ft bevétele származott az Alapítványnak, mely együttesen 2.341.613.- Ft anyagi
támogatást kapott. A befizetett adó 1 %-ból befolyt összegeket a továbbiakban felsorolt eszközök
megvásárlására fordította az Alapítvány. A rendezvények szervezéséhez, és lebonyolításához szükséges költségekre (előadó művészek útiköltsége, plakátok, szórólapok, meghívók) és egyéb működési
kiadásaira (posta- és, banki költségek) 272.000Ft-ot költött. Az Alapítvány tagjai részére bért
nem állapított meg.
2015. évi bevételekből 1.820.529.- Ft értékben
az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
 CMS 1200G 12 csatornás EKG készülék 2 db a
Belgyógyászatokra
 Kolposzkóp videó a Nőgyógyászatra
 HeartSave ONE félautomata defibrillátor a Sebészetre
 Látásvizsgáló tábla a Szemészetre
 Halogén vizsgálólámpa a Urológiára
 Ultrahangos magasságmérő a Tüdőgondozóba
 Digitális mérleg a Tüdőgondozóba
 Ízületi szögmérő a Reumatológia és mozgásterápia

Az évértékelő délután megvalósítását az alábbi
vállalkozók támogatták:








Morár Péter (Barátok Sütöde Aszód)
Petrovics Sándorné (Virágfarm Váckisújfalu)
Bíró Mónika (Mónika tortái Aszód)
Aszódi Fiúnevelő Intézet
Régió Plusz Televízió
Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet dolgozói
Rosenberger Tamás (Iklad)

Ezúton köszönünk minden támogatást, amellyel
segítették az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet
munkáját!
Aszód, 2016. január 29.
Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány
Kuratóriuma nevében:
Blaskó Tiborné
elnök

Továbbra is szívesen fogadjuk mindazoknak a támogatását, akik egyetértenek az
alapítvány céljaival! Ezt megtehetik az
alapítvány számlájára történő utalással,
vagy az adó 1%-nak felajánlásával.
Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány
bankszámlaszáma:

K&H Bank Zrt.
10402915-50526569-87811014
Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány adószáma:

18150746-1-13

A hónap gondolata
„A tízezer mérföldes utazás is
egyetlen lépéssel kezdődik.”

(Kínai közmondás)

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Értesítés

Színi előadás

2015.12.15-től az Aszódi Járási Hivatal hatósági
és gyámügyi osztálya ügyfélfogadási rendje a Baross tér 2. sz. címen a következő:
Hétfő 8:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 18:00

A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület
Színjátszó Csoportja
2016. április 9-én, szombaton 18:30 órától
10-én, vasárnap 18:30 órától
A Ráday Gedeon Művelődési Házban

Az okmányiroda szintén a fenti címen, módosult
ügyfélfogadási renddel működik.
2015. 12. 15. – 2016. májusig az ügyfélfogadás
rendje a következő:
Sorszámhúzás: minden nap 12 óráig
Internetes bejelentkezés: 13-15 óráig
Telefonos/személyes bejelentkezés:
16 órától – ügyfélfogadási idő végéig.

Népi Históriákat
Pajzán Népi Komédiákat mutat be,
jótékonysági est keretében.
(Melynek bevételéből a Közösségi Ház
berendezését egészítjük ki.)
Minden érdeklődőt szívesen látunk.
Színjátszó csoport

Az Óvoda Életéből
Tisztelt Érdeklődők!

Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület és
Községi Könyvtár
szeretettel meghívja Önöket:
Adam Müller – Guttenbrunn
“A svábok bejövetele”
(eredeti cím: Der große Schwabenzug)
című történelmi regény bemutatására.
A könyvet bemutatja:
Lóczy István, az Imedias Kiadó vezetője
Helyszín: Községi Könyvtár, Szabadság út 61.
Időpont: 2016. Március 18. (péntek): 18:00

A könyvet 3200 Ft-ért
megvásárolhatják a találkozón

Web: www.iklad.hu

Óvodánkban a hagyományok szerint került megrendezésre a jelmezes és népi farsang.
A jelmezes farsangon minden gyermek beöltözhetett a számára kedves jelmezbe, és egy táncos,
vidám délelőttön vehetett részt. Vasárnap délután
megrendeztük a hagyományos népi farsangot,
ahol a nagycsoportosok lakodalmas műsort adtak
elő. A műsor után táncház várta a gyerekeket, a
zenéről Braun József karbantartónk gondoskodott.
Az elmaradhatatlan sütemények, tombola, üdítő,
és mézeskalács mellett örömünkre szolgált, hogy
nemcsak a fellépő csoportok családja vett részt a
rendezvényen, hanem más csoportokból is sok
érdeklődő szülő és gyermek is.
A népi farsangból befolyt összeg az alapítvány
számlájára került, amellyel, az első mosdó felújítását kívánjuk a fenntartó segítségével megoldani.
Köszönettel tartozunk a népi farsang szervezésében, és lebonyolításában vállalt szerepért az óvoda
dolgozóinak, óvónőknek, dadus néniknek, konyhai
dolgozóknak és Braun József karbantartónak a
táncházban való közreműködéséért. A szülők és a
nagyszülők nagyszámú részvételükkel, segítették a
hangulatos délután megvalósítását. Köszönjük.
Az óvodában vezető váltás történt. A képviselő
testület Nagy Mártát nevezte ki februártól óvodavezetőnek, aki eddig az óvodavezető helyettese volt
Munkájához sok sikert kívánunk.
Nemrég óvodánkba látogatott az Ákom-bákom
bábjáték előadók, akik gyönyörű díszlettel, igényes
előadással varázsolták el gyerekeket.
A hónap végén égetjük el a kiszebábot, amellyel
elűzzük a telet, és várjuk a tavasz érkezését.
Márciusi havi programok az óvodában:
03.05. Munkanap
03.08. Nőnap
03.14. Munkaszüneti nap
03.23. Tojáskeresés, barkafa díszítés
03.24. Locsolkodás
03.25. Nagypéntek (Óvoda zárva tart)
Az óvoda gyermekei és dolgozói

03. szám

Iskolai Hírek
Beszámoló a februári eseményekről
Február 6-án, szombaton rendeztük meg a farsangi bálunkat. Délelőtt az alsós, délután a felsős bál
zajlott, ahol sok ötletes jelmezt láttunk, így nehéz feladatot adva a zsűrinek. A büfében finom falatokat
ettünk, vettünk tombolát, zsákbamacskát, a zenét szolgáltatták Boda Gergely és Mayer Rita. Nyolcadikos tanulóink igazán gyönyörűek voltak, nagyon ügyesen táncoltak. Táncaikat dr. Braun Pálné tanította be.
Február 11-én, csütörtökön tartottuk iskolánkban a próbanyelvvizsgát. A 7. osztályból Tóth Viktória és
Bartók Petra mutatták be a 8. osztályos tanulóknak, hogy hogyan zajlik majd a vizsga áprilisban. Nagyon hasznos volt számukra, hiszen sokat tanultak a látottakból, hallottakból. Mindketten ügyesen
szerepeltek. Köszönjük, hogy vállalták és a felkészítő tanáraiknak a munkát: Madarász-Kozecz Nórának
és Mácsai Magdolna kollégáknak!
Február 19-én tanulóink Aszódra utaztak, hogy részt vegyenek a Zrínyi matematika versenyen. Braun
Júlia (3.a), Balogh Lénárd (3.b), Bardóczky Botond (4.a), Balogh Janka (4.b), Raffai Sándor (5.a), Bodó
Barnabás (5.b), Gaszner Ádám (6.), Bobák Bernadett (7.), Becskereki Dorka (8.) írták meg a feladatlapot, reméljük jó eredményeket értek el. Köszönjük a segítséget Fóti Szilviának és Becskereki Zsoltnak,
valamint kollégáinknak a felkészítést és szállítást: Bodáné Budai Editnek és Mayer Józsefnénak.
Iskolánk egy újabb laptoppal gazdagodott, melyet a KLIK-től kaptunk. Köszönjük!
Február 22-én került sor a Szülők Akadémiájának második előadására. Köszönjük az érdeklődő szülőknek, hogy megtisztelték az előadót, reméljük a következő alkalommal még többen tudnak eljönni a
rendezvényre.
Február 24-én iskolánk csapata az előkelő II. helyezést érte el Aszódon, a játékos kistérségi sportversenyen. Büszkék vagyunk rájuk: Török Adorján, Máté Petra, Madarász Bence, Lovász Nimród, Kovács
Vanda, Rottenhoffer Anna, Fülöp Zselyke, Krekó Benjámin, Mayer Balázs, Novák Lilien, Fülöp Írisz,
Bardóczky Botond, Koczka Ákos, Lengyel Lázár, Filó Bálint. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak Jónás József Lászlónénak, illetve Boda Gergelynek, valamint az őket szállító szülőknek köszönjük a
segítséget.

Márciusi programunk
Március 5.
Március 7.
Március 9.
Március 11.
Március 21.
Március 24 - Április 3.
Április 4.

Munkanap (hétfői órarend szerint – március 14-ét dolgozzuk le)
17.00 Fogadóóra
Írásbeli német nyelvvizsga a 8. osztályosoknak
Nyílt tanítási nap az első négy órában, majd 12 órakor ünnepély
17.30 Szülők Akadémiája
Tavaszi szünet
Első tanítási nap a szünet után
Az iskola tanulói és dolgozói

Az Isten Pénze
Sokunk kedvelt színházi előadása, Tolcsvay László – Müller Péter – Müller Péter Sziámi az Isten Pénze
című musical, mely Dickens Karácsonyi ének regényéből készült.
Jó hír, hogy újra bemutatásra került a Kecskeméti Katona József Színházban, Dunai Tamás, Szerednyei Béla főszereplésével, Nagy Viktor rendezésében.
Május 22-én, vasárnap délután 3 órai előadást a mi kérésünkre is játsszák.
Terveink szerint reggel 8 órai indulással, kb. 2 órás utazás után érkezünk Kecskemétre, ahol rövid városnézésre, szabadprogramra is lesz lehetőség.
Várható költség: 6000 Ft mely az utazási költséget és színházjegy árát tartalmazza.
Kérjük, aki részt kíván venni az utazáson és előadáson, legkésőbb március 16-ig jelezze a Művelődési
Házban személyesen, vagy a muvhaz@iklad.hu e-mail címen, vagy a 06-28-403-387-es telefonszámon.
Bagyin Katalin

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Farsangi mulatság

Hulladékgyűjtés – Lomtalanítás

A Rozmaring Nyugdíjasklub és a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület hagyományihoz hűen 2016. február 13-án előzetesen egyeztetett tervei alapján megrendezte a farsangi mulatságát.

Felhívjuk az ikladi lakosok figyelmét, hogy 2016.
április 2-án, szombaton 8 órától az ikladi önkormányzat és a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. hulladékgyűjtést és lomtalanítást szervez.
A hulladékgyűjtési nap alkalmával külön válogatva összeszedjük az alábbi csoportokba tartozó
hulladékokat:
 Vas és más fém hulladékok
 Papír, karton hulladék
 Személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár
gumiabroncs
 Hulladékká vált elektromos és elektronikai
berendezések, eszközök (egy részük veszélyes hulladék)
 Használt szárazelemek (veszélyes hulladék)
 Akkumulátor hulladék (veszélyes hulladék)
 Háztartási lom hulladék

A belépő “feltétele” volt némi álarcos átváltozás,
egy kis hazai finomság, és/vagy egy praktikus
apróság tombolaajándéknak.
A gyülekezésnél már láttuk, hogy az otthonról
hozott finom sütemények akár két farsangi vendégsereget is kiszolgált volna, de örültünk az ötletes jelmezeknek is. A szervezők a vendégeknek
szendviccsel kedveskedett.
A tánccsoport “összeöltözött” de volt olyan is, hogy
a nagymama és unoka is “egy húrt pengetett”.
A fellépők megérdemelten kaptak nagy tapsot,
majd Braun János &fia Bálint húzta a talpalávalót,
ki párosan, sokan pedig csoportosan ropták a
táncot, így búcsúzva a “téltől”.
Köszönetet mondunk:
 a szervezőknek,
 a zenekar profi játékáért,
 a fellépőknek,
 mindazoknak, akik ételt és italt hoztak
Bízunk abban, hogy a közösen töltött farsangi
szombat estén mindenki jól érezte magát és újabb
ötletekkel gazdagodva készülhetünk a következő
álarcosbálra.

A fenti hulladékokat reggel 8 órától kezdődően
teherautókkal folyamatosan össze fogjuk szedni,
de a főtérrel szemben a vasútállomás és a Szabadság út közötti területre kihelyezett konténerekbe a
lakosok maguk is elszállíthatják a papír, vas, elem
és akkumulátor hulladékokat.
Annak érdekében, hogy a több éve tapasztalt kora
reggeli guberálások, az idegenek által okozott rendetlenség elkerülhetők legyenek, kérjük, ne hordják ki a hulladékokat az utcára. Sőt, amennyiben
megoldható, azt kérjük, hogy a fentiek szerint különválogatott és előkészített hulladékot hagyják
kapun belül. Április 1-én, pénteken egész nap,
vagy szombat reggel telefonáljanak a Művelődési
Házba, pontos cím bejelentéssel, és segítőink házhoz mennek.
Kérünk minden ikladi polgárt, hogy a több éves
gyakorlat szerint éljenek a lehetőséggel, s e rendezett formában szabaduljanak meg a feleslegessé
vált hulladékaiktól.
Kommunális hulladékot ezen a napon ne rakjanak
ki, mert akkor azt kénytelenek leszünk otthagyni!
Köszönet azoknak a lakosoknak, akik évek óta
önzetlenül részt vesznek a hulladékgyűjtési, lomtalanítási munkában.

Foto: Kiss Regina

Akik a program lebonyolításában továbbra is aktívan segítségünkre szeretnének lenni, kérjük, hogy
április 2-án, reggel 7:30 órakor gyülekezzenek a
Művelődési Házban.
Megköszönjük, ha előre jelzik szándékukat a segítők (személyesen, telefonon vagy e-mailen,
28-403-387 vagy muvhaz@iklad.hu) hogy a megfelelő arányban szervezzük a járműveket.
Hatékony segítség továbbá, ha a vasútállomás és
Szabadság út közötti, főtérrel szemben található
gyűjtőhelyre illetve a Tsz udvarra szállítják a feleslegessé vált holmikat 12 óráig.
A segítőket a reggeli zsíros kenyéren kívül ebéddel
is megvendégeljük.
Hogy falunk szép és tiszta legyen!
NNKKE Vezetősége

Web: www.iklad.hu

Környezetvédelmi Bizottság
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Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


Március 14-én, Hétfő este
Vígszínház
Padlás
Belépődíj: 2700.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor



Május 15-én, Vasárnap délután
Operettszínház
Marie Antoinette
Belépődíj: 2800.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 13:30 órakor



Június 11-én, Szombat este
Operettszínház
Sybill
Belépődíj: 2800.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor

 Csütörtök esténként 18:30 órától Jógafoglalkozás
 Március 19-én szombat délután József napi
Névshow
 Március 30-án 13:00-15:00-ig vegyes vásár.
Bagyin Katalin

Allergia, étel intolerancia, autoimmun betegségek – van megoldás?
Mostanában egyre több embert foglalkoztat ez a
téma, és a vélemények alapvetően két részre oszlanak: van, aki szerint ez csak egy újabb divat,
hiszen nagyszüleink idejében még senki sem hallott allergiáról, és van, aki viszont minden betegség okának az allergiát tartja.
Hogy mi az igazság? Ezt valószínűleg még évtizedekig nem fogjuk megtudni, egy azonban biztos:
megváltoztak a táplálkozási szokások, és megváltozott a világ is körülöttünk. Már nem azt esszük,
amit nagyanyáink, nem olyan földön termett a
zöldség, a gyümölcs, és a világ is teljesen más lett
(a csapból is erőszak és gyűlöletkeltés folyik, több
a kezelhetetlen gyerek, a stresszes, kedélybeteg
felnőtt, elektroszmog vesz körül a tévé, a mobilok
és egyéb kütyük miatt, és sorolhatnám).
Egy darabig ezzel együtt lehet élni, aztán jön valami, ami megijeszt minket. Furcsa kiütések,
emésztési zavarok, migrén, folyamatos betegeskedés. Amire az orvosok nem találnak magyarázatot,

sem gyógymódot. Csak kísérletezünk, hátha valami segít, a gyógyszerekkel esetleg tovább rontunk
a helyzeten, és mikor már minden hagyományos
módszer csődöt mond, akkor megpróbáljuk máshonnan megközelíteni a dolgot.
Ha ugyanis végiggondoljuk, mivel mérgezzük magunkat nap, mint nap, rájövünk, hogy az a csoda,
hogy eddig nem volt semmi bajunk. Mindenki
másképp reagál a szervezetét érő támadásokra:
van, akinek légzési problémákat okoz a tejfogyasztás, van, akinél hasmenést. Felhalmozódnak a
méreganyagok, a nehézfémek és a tartósítószerek,
elszaporodnak a gombák a szervezetben, és nem is
kell ehhez kifejezetten egészségtelenül élni; elég,
ha egyszerűen olyat eszünk, ami nem való nekünk.
És honnan tudjuk, mi való nekünk? Egyrészt kitapasztaljuk, hogy bizonyos ételek fogyasztása
milyen hatással van ránk, de ennél gyorsabb és
pontosabb megoldás az allergiavizsgálat.
Egy Vegatesztnek nevezett, Németországban már
40 éve alkalmazott technológia segítségével kimutatható több, mint 600 féle allergia (400 féle ételre
étel intolerancia, színezőanyagok, E-betűs adalékanyagok, vegyszerek, virágporok, fémallergia, állatszőr, gyógyszerek, rovarcsípések, stb.). Felméri
továbbá a szervezet vitamin- és ásványi anyag
hiányát, a candida jelenlétét, fényt deríthet cukorbetegségre, a meddőség okaira, és támpontot
nyújt az életmód változtatást tervezőknek.
A készülék a biorezonancia elvén működik, a vizsgálat teljesen fájdalommentes, és már csecsemőkön is elvégezhető.
Az eredményekkel kapcsolatban rossz hírem van:
olyan ember nincs, akinél semmit nem mutat ki a
gép. Vannak fokozatok, például az egytől tízig terjedő skálán a 3-as szint még nem jelent nagy
problémát, a 8-as fölött viszont érdemes odafigyelni az adott élelmiszer/adalékanyag fogyasztására. Ha csak 1-2 esetben jelez a gép, az nagyon
jó, viszont ha az anyagok többségénél kimutat
valamit, akkor az egy jelzés, hogy változtatni kell
az életmódunkon. Ebben is segítséget nyújt a
vizsgáló személy, tanácsot ad, mivel helyettesítsük
az adott élelmiszert, mivel erősítsük az immunrendszerünket, stb.
Szakirodalmak tucatja foglalkozik az ételallergiával és az intoleranciával, ebbe most nem mennék
bele részletesebben, viszont akit érdekel, és szeretne minél többet megtudni a saját egészségi állapotáról, jöjjön el a Kuckó Sóbarlangba, ahol havonta egyszer az ország legelismertebb specialistája, Vargáné Zsófi tart Vegateszt vizsgálatot (legközelebb március 29-én). Információ és jelentkezés a
30/641-4253-as
számon,
illetve
a
https://www.facebook.com/kuckosobarlang/
oldalon.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Fél év Ikladon…
Iskolánk immár ötödik éve vesz részt a német kulturweit szervezet által meghirdetett önkéntesi
programban. Túl vagyunk öt sikeres pályázaton,
azaz öt sikeres éven. Mondhatjuk, úgy is, hogy
van öt fiatal Németországban, akik így vagy úgy,
de kötődtek, kötődnek Ikladhoz. Az érem másik
oldalát megvizsgálva pedig, vannak olyan generációk Ikladon, akik ha ezeket a neveket meghallják:
„Magdalena, Viola, Lisa, Heike, Katharina”, biztosan bevillan valami. Ha más nem, akkor az az
érzés, hogy érdemes idegennyelvet tanulni. Értem
a másikat és meg tudom értetni magam. Ennek a
felfedezése pedig nagyon sok pluszt ad a gyerekeknek.
Ezért is csináljuk… hogy halljanak élő német
nyelvet, beszéljenek minél többet németül, és értsék, érezzék, hogy milyen nagyszerű dolog részesei.
Február 19-én, pénteken búcsúztattuk el ötödik
önkénesünket. Még az elutazása előtt beszélgettem vele, amolyan összegzést készítettünk az itt
töltött fél évéről.

Anikó: Katharina, bemutatkoznál, azok kedvéért, akik nem ismernek?
Katharina: Katharina Walk vagyok, 24 éves. Németországban élek, szülőfalum Dingolfing, amely
100 km-re fekszik Münchentől. Tanárnak tanulok,
túl vagyok az első két éven az egyetemen.

Web: www.iklad.hu

A: Tanárként szeretnél dolgozni?
K: Igen, mindenképpen. Alsó tagozaton fogok tanítani 1-4. osztályig.
A: Hogyan jött az ötlet, hogy megpályázol egy
önkénes munkát?
K: Az egyetemi oktatás jó ideje csak elméletből
állt, nem akartam folyton csak a könyvek fölött
ülni. Szerettem volna valamit látni a gyakorlatban
is. Egyetlen lehetőségnek azt láttam, hogy elmenjek külföldre és kipróbáljam magam egy másik
ország iskolájában. Úgy gondoltam, ez egy jó
esély, akkor miért ne?
A: Mit szóltak ehhez a szüleid?
K: Szerintem először nem vették komolyan, hogy
pályázok és végigcsinálom. Aztán megérkezett a
levél, hogy fél évet külföldön tölthetek és végül is
örültek. Apukám egy kicsit irigykedett is, hiszen ő
is szívesen élt volna fiatalkorában ilyen lehetőséggel.
A: Milyen benyomásaid voltak a munkáról?
Megerősített-e abban, hogy folytasd a tanulmányaidat, mert ez a te utad?
K: Itt az iskolában sok örömöm volt, és igen, megerősített, valóban gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A német, mint idegennyelv tárgyon is elgondolkodtam, hogy felveszem további tantárgynak az
egyetemen, de rengeteg türelem kell hozzá. Minden elismerésem a némettanároknak, hogy ezt
csinálják. Nagyon érdekes volt látni az ő munkájukat, de nem csinálnám. Maradok az alsó tagozatos tárgyaknál.
A: Mi az, ami itt nagyon más volt számodra?
K: Először az, hogy itt nyolc évig tart az általános
iskola. Nálunk Bajorországban csak négy évig.
Aztán, soha nem láttam még olyan iskolát, ahol
szünet van az órák között. Szokatlan volt még az
is, hogy itt kapnak tízórait a gyerekek, illetve a
napközi is új dolog volt számomra.
A: Mi tetszett legjobban Ikladon?
K: Az embereket említeném először. Mindig nagyon kedvesek voltak, próbáltak kommunikálni
velem. Egyszer egy idős néni svábul kezdett beszélni hozzám és mindent értettem, mintha otthon
lettem volna. Aztán a gyönyörű templomot, az iskolát a csodaszép kerámiafallal, az ivókúttal, nagyon szerettem. Egyáltalán nem számítottam rá,
hogy itt ennyi „németséggel” fogok találkozni: a
feliratok, a rendezvények. A nemzetiségi nap is
remek volt!
A: Hogyan érezted magad a vendéglátó családodnál?
K: Nagy szerencsém volt velük (Becskereki család
– a szerk.), hiszen rögtön befogadtak. Bence odaadta nekem a szobáját, rengeteget játszottunk
Szonjával, Dorka pedig mindent ügyesen fordított.
Remekül éreztem magam náluk, és soha nem volt
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honvágyam. Nekik köszönhetően semmit nem
éreztem nehézségnek. Nagyon sokat törődtek velem. A végére a nyelvi nehézségeket is leküzdöttük, ők tanultak egy kicsit németül, én pedig magyarul.
A: Mit láttál Ikladon kívül Magyarországból?
Milyen tapasztalatokat szereztél?
K: Gyakran voltam Budapesten, gyönyörű a város,
főleg este. A többi önkéntessel pedig jártam Miskolcon, Pécsett és Egerben. Ezek közül Eger tetszett a legjobban. A falu lelkészével pedig elutazhattam a Hortobágyra és Debrecenbe, amiért hálás vagyok. Egyedül nem biztos, hogy lett volna
erre lehetőségem. Az elutazásom előtt három dologra gondoltam, ha Magyarországot hallottam:
paprika, lovak, pálinka. Ma máshogy gondolok az
országra, hiszen második otthonom volt fél évig.
Nagyon örülök, hogy így alakult. Megfigyeltem,
hogy itt udvariasabbak az emberek. Például mindig jó étvágyat kívánnak, bármit is esznek. A tanárok és diákok kapcsolata itt sokkal bensőségesebb, mint nálunk. Nagyszerű, ahogy a nemzeti
ünnepeket megünneplik. Fantasztikus, hogy a
diákok annyi magyar dalt ismernek. A két puszi
üdvözlésnél, vagy ünnepi alkalmakkor viszont
érdekes volt számomra. A magyar nyelv új és vicces volt a sok ü és ö betűvel. És még valami…

Ikladon egész más az égbolt. Főleg ősszel volt csodálatos a naplemente.
A: Mik a terveid a jövőre nézve?
K: Folytatom a tanulmányaimat. Három napot
fogok iskolában tölteni, hospitálással és tanítással, két napot pedig az egyetemen leszek. Aztán
lesznek még vizsgáim és két nagy záró tanításom.
De Ikladra mindenképpen visszajövök még.
A: Úgy gondolom, büszke lehetsz magadra,
hogy egy idegen országban így helyt álltál.
Minden akadályt remekül vettél, mindig kedvesen, mosolyogva segítettél az iskolában. Nagyon köszönjük ezt neked!
K: Az elutazás előtt feltettem magamnak a kérdést, hogy „hogy fogok itt boldogulni?”, de kihívásnak fogtam fel. Így utólag azt tudom mondani,
hogy megérte és bármikor újra megcsinálnám.
Köszönetet szeretnék mondani az iskola igazgatójának, Pribeliné Dombai Ibolyának, hiszen ő pályázta meg ezt a munkát. Valamint
köszönet Iklad településnek, a kedves tanároknak, a falu kedves lakókinak és a Becskereki családnak, hogy a szívükbe fogadtak.
A: Kedves Katharina! Minden jót kívánok a
további életedhez, a tanulmányaidhoz és ehhez
a szép foglalkozáshoz.
Braun Anikó

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiv@iklad.hu, Telefon: 06-28-403-381
Felelős kiadó: Madarász István
Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Telefon: 06-28-403-387
Terjesztők: Az önkormányzat alkalmazottjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2016. április 7-8.

Web: www.iklad.hu

