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Hirdetmény

Sok kicsi sokra megy

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a kormányablak kialakítás befejeződése miatt az aszódi járási hivatal
visszaköltözik székhelyére:
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
2016. május 5. – 12. között
az ügyfélfogadás szünetel!
2016 05. 13-tól az aszódi járási hivatal hatósági
és gyámügyi osztálya ügyfélfogadási rendje a fenti
címen a következő:
Szociális ügyek:
Hétfő: 08.00 – 16.00
Szerda: 08.00 – 18.00
Péntek: 08.00 – 10.00
Gyámügyek:
Hétfő 08.00 – 16.00
Szerda: 08.00 – 16.00

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

Az okmányiroda szintén a fenti címen, az
alábbi ügyfélfogadási renddel működik:
Hétfő: 07.00 – 17.00
Kedd: 08.00 – 18.00
Szerda: 08.00 – 20.00
Csütörtök: 08.00 – 18.00
Péntek: 08.00 – 16.00
Internetes bejelentkezés: 13-15 óráig
Telefonos/személyes bejelentkezés: 16 órától
ügyfélfogadási idő végéig.
A költözés miatti átmeneti időszakban szíveskedjenek a legközelebbi okmányirodához fordulni.
Ez idő alatt folyamatosan működő legközelebbi
okmányirodák:


Hatvani járási hivatal okmányirodai osztály
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.
Hétfő: 07.00 – 17.00
Kedd: 08.00 – 12.00
Szerda: 07.30 – 17.30
Csütörtök: 08.00 – 18.00
Péntek: 08.00 – 16.30



Aszódi járási hivatal okmányirodai osztályának turai kirendeltsége
2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.
Hétfő: 08.00 – 16.00
Kedd: 08.00 – 16.00
Szerda: 08.00 – 18.00
Csütörtök: 08.00 – 16.00
Pétek: 08.00 – 12.00

Kérjük, további információért forduljanak a hivatal munkatársaihoz.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
Aszód, 2016. április 29.
Dr. Bőhm András
Járási hivatalvezető

Web: www.iklad.hu

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!

Véradás
A 2016. április 12-i véradáson részt vettek:
Balázs István Géza, Bereczki Sándorné,
Blaubacher Tibor, Botyik Katalin, Braun
Csaba, Braun Éva, Braun László Csaba, Braun
Pál, Braun Pálné, Braunné Wildmann Tünde,
Csapó Sándor, Csóriné Blaubacher Marianna,
Deme-Mayer Krisztián, Deme Tibor, Dévai
Jánosné, Ecker Dániel Mihály, Ecker Péter,
Eckerné Kmety Ágnes, Gregus Szilárd, Jónás
Viktor, Kaluzsa József, Klenk János, Kovácsné
Beláz Katalin, Magyar Krisztina Gabriell,
Marcsek Lilla, Oláh Lajos, Pintér Tímea,
Podlaviczki László, ifj. Podlaviczki László,
Pribeli András Szabolcs, Rébbné Bohunka
Klára, Rigó József, Rosenberger Dánielné,
Schmidinger
Béla,
Schmidinger
Csilla,
Schmidinger Gabriella Magdolna, Simó Pál,
Sztrana József, Dr. Varga Zoltán, Valusz Attila,
Veréb Imréné.
Minden beteg nevében köszönjük önzetlen
segítségüket!

05. szám

Vidéken élni jó!
Több évig Pesten dolgoztam, naponta jártam be
Gödöllőről, majd Kartalról, és a munkatársaim
sokáig furcsán néztek rám, hogy miért nem költözöm Pestre?
Hiszen korán kell kelni, későn érek haza, nincs
szórakozási lehetőség, nincsenek plázák, kávézók,
szóval semmi sincs. Aztán kiderült, hogy Budáról
csúcsforgalomban tovább tart beérni, mint Kartalról. Elmeséltem nekik, hova járok jógázni, vagy
aerobicra (falun belül gyalog vagy biciklivel), és
hogy Gödöllőn is van mozi, színház, koncertek,
kávézók.
Nevettek, mikor vittem be a friss tojást, rukkolát,
petrezselymet, megmutattam milyen aranyos az
újszülött kiskecskénk, és eldicsekedtem, hogy
milyen jó kerti partit csináltunk a hétvégén. A
sajnálat szép lassan átváltott „irigységbe”, mert
Pesten mindezért piacra kell menni, vagy állatkertbe, vagy kikocsikázni jó messzire.
Aztán megszülettek a gyerekek, és a vidéki élet
még jobban felértékelődött. Már nem az volt a fontos, hogy hány szórakozási lehetőség van, hanem
hogy hol van baba-mama klub, bölcsőde, közel
van-e a nagymama, és ezekből Kartal jelesre vizsgázott. 5 km-en belül megvan minden, a heti nagy
bevásárlást pedig a környékbeli településeken el
lehet intézni.

anya allergiavizsgálaton van, vagy amíg apát
masszírozzák. Páros kikapcsolódás is lehet az infraszauna, barátnős program pedig a sminktanácsadás, vagy a kencekészítés. Ide mindig be
lehet ugrani egy kis kézműves ajándékért, vagy
sópárnáért, sólámpáért, és hetente van állapotfelmérés is, hogy lássuk, mennyire van feltöltve a
szervezetünk vitaminokkal, nyomelemekkel. Egyszóval az egészséget kombináltuk a kikapcsolódással.
Szerencsére egyre többen ismernek minket a Galga-mentén, és kihasználják, hogy nem kell sokat
utazni egy kis wellness-ért. Ha felkeltettük a figyelmét,
látogasson
el
honlapunkra
(www.kuckosobarlang.hu), vagy jelentkezzen be a
30/641-4253-as számon!
Ruszkai-Simon Anna

Bolhapiac, Kézimunka
Kinőtte, megunta, csak a helyet foglalja, de sajnálná kidobni? Ne dobja ki, adja el, másnak még
értékes lehet! Ismét BOLHAPIAC a Falumúzeum
udvarán, 2016. május 21-én, szombaton 15
órától. Érdeklődés és előzetes jelentkezés május
20-án, pénteken 20 óráig a 06-30-364-7912-es
telefonszámon.
Péntek délutánonként 15 órától várjuk a múzeumba a kézimunkázni szerető lányokat,
asszonyokat. Szívesen fogadnánk a múzeumba jó
állapotban lévő, régi, kék csíkos dunna és párnahuzatot, valamint az ablakokra horgolt „fél” függönyt.
Kérjük, akinek van, és szívesen felajánlaná, jelezze
a Művelődési Házban, vagy a fenti telefonszámon.

Egynyári virágok vására
Művelődés terén sem kell szégyenkeznünk; remek
előadások vannak a környékbeli művelődési házakban, beszélgető estek a könyvtárban, programok a faluházban, kiállítások a helyi galériában.
És a műsor nem „gagyi”, karnyújtásnyira van tőlünk, és helyiek szervezik, akik hisznek abban,
hogy nem csak a nagyvárosoké a kultúra.
Mi kellhet még vidéken? Olyan kikapcsolódási
lehetőség, ahol az egész család megtalálja a neki
való programot, elérhető áron. Erre találtuk ki a
Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrumot. Itt a gyerekek örömmel játszanak a sószobában, amíg

a Ráday téren
május 12-én, csütörtökön
7.30 órától
A kínálatból:
Álló- és futómuskátlik, petúnia,
begónia, mézvirág,
Margitvirág, napvirág.
Ezen kívül zöldségpalánták és
fűszernövények is kaphatók lesznek!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu

3

4

Ikladi Hírek

Sajtóközlemény

halláskárosodás időben korrigálható, mellyel megelőzhető a gyermekek későbbi beszéd fejlődési
zavara is.

2016. április 8.
Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet

A nagy értékű, korszerű eszközök beszerzésén túl
az egészségügyi intézmények számára a fentiekhez
hasonló ápolásszakmai eszközök, feltételek biztosítása rendkívüli jelentőséggel bír. Az utóbbi években egyértelműen kiemelt figyelmet kapott a betegbiztonság területe, melybe kiemelten fontos
befektetni. Mindamellett, hogy az ilyen jellegű beszerzések a betegek számára is nyilvánvaló előnyökkel járnak, csökkenhetnek az intézmények
kiadásai is – hangsúlyozta dr. Stankovics Éva, az
intézmény főigazgatója.

Új ápolási és informatikai eszközök növelik a
betegbiztonságot a hatvani kórházban
Az elmúlt év végén zárult TIOP-2.2.8/14-20150002 jelű kiemelt projekt keretében, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központtal kötött konzorciumi megállapodásnak köszönhetően, a nagy
értékű eszközök mellett, számos ápolási és
informatikai eszközzel, kisebb berendezésekkel
is bővült az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet eszközparkja –
összesen
bruttó
61.636.402,- forint értékben.
Az intézményben rövidesen működését megkezdő
MRI készüléken, és a már működő C íves képerősítő berendezésen túl a projekt keretében 1 db
objektív hallásszűrő készüléket, 7 db ágytálmosó
berendezést, 99 db prevenciós és 66 db terápiás
antidecubitus matracot, 1 db betegemelőt, 16 db
komplett számítógépet és egy mobil ultrahang
készüléket is használatba vehettek a kórház munkatársai és az intézményben gyógyuló betegek.
A pályázat részeként beszerzett Mindray M7 hordozható ultrahang konvex hasi vizsgálatokat ellátó
fejjel, vaginális fejjel, valamint lineáris fejjel együtt
érkezett. A készülék a nehezen mobilizálható betegek vizsgálatában és az intézményen kívüli szűrővizsgálatok elvégzése során tölt be fontos funkciót.
A 16 darab komplett számítógép egyrészt az új
munkahelyek technikai feltételeinek kialakításában, másrészt a betegellátásban használt, elavult
gépek cseréjében játszik szerepet.
A projektnek köszönhetően nagyszámú prevenciós, valamint terápiás antidecubitor matracot, betegemelőt, hallásvizsgáló készüléket, valamint
ágytálmosó gépet vehettek át a kórház fekvőbeteg
osztályai. Az antidecubitor matracok - felépítésüknek köszönhetően - ideálisan alkalmazhatók
felfekvés megelőzésére, illetve a már kialakult
decubitus gyógyítására. Ezeket a speciális matracokat úgy alakították ki, hogy a betegellátás minden területén alkalmazhatóak legyenek, kényelmet
nyújtsanak a veszélyeztetett pácienseknek, az
ápoló személyzet számára pedig könnyen kezelhetőek és fertőtleníthetőek legyenek.
A hallásvizsgáló készülék, mely az újszülött részlegen kapott helyet, egy objektív hallásvizsgálatra
szolgáló eszköz. Ezzel már újszülött korban nagy
pontossággal meghatározható a halláskárosodás
jelenléte, mértéke. A betegség korai kiszűrésével a

Web: www.iklad.hu

Sajtókapcsolat:
Albert Schweitzer
Kórház- Rendelőintézet
Tel.: +36 30 413 0792
Mail: pr@askhatvan.hu

Költészet Napja
Egy újabb jeles nap következett Iklad lakói számára, április 11-én, hiszen ekkor emlékezünk József
Attila születésnapjára. Ez alkalomból ünnepeljük
a költészet napját országszerte 1964 óta.
Ekkor minden évben irodalmi előadóestekkel,
könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, szavalóversenyekkel, településünkön pedig versmondással tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényen elsősorban a klasszikus költők versei hangoztak fel, az általános iskolások, a Rozmaring
nyugdíjas klub, valamint az aszódi és domonyi
vendégeink tolmácsolásában, hogy népszerűsítsék
a hihetetlenül gazdag magyar versirodalmat.
„Veszem a szót, feldobom a levegőbe,
Ott szétesik, majd újra megfogom,
De az már valami más.”
József Attila
A találkozó végén a résztvevőket meleg teával, süteménnyel, és pogácsával vendégeltük meg. Ezzel
köszönve meg, hogy megtisztelték a Magyar Költészet Napját.
Csobán Gitta

A hónap gondolata
„Minek mennék el hamburgerért,
ha van otthon Steak?”

(Paul Newmann)

05. szám

Az óvoda életéből
Április
Ebben a hónapban is számos programmal színesítettük az óvoda életét.
Április 4-8-ig papírgyűjtést szerveztünk. Az évek
során ez alkalommal sikerült a legnagyobb
mennyiséget összegyűjtenünk, 2840 kilogrammot.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a felajánlott
papírhulladékot.
Április 17-én nagycsoportosainkkal Vecsésre
utaztunk, ahol részt vettünk a Német Nemzetiségi
délutánon. Itt mutathattuk meg első ízben az
Ausztriából vásárolt leányruhákat. A rendezvényen tiszteletét tette községünk polgármestere
Madarász István, valamint a Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselője Mayer József. Ezúton
szeretnénk megköszönni nekik a részvételt.
Április 21-én Zuglóba látogattunk, ahol részt
vettünk a Nemzetiségi Óvodák Kinderlieder und
Kinderspiele fesztiválján, ahol egy vidám délelőttöt
töltöttünk el nagycsoportos óvodásainkkal.
Április 23-án Ikladon került megrendezésre a
Pest Megyei Óvodások XXIII. Néptánc találkozója,
amely nagy népszerűségnek örvendett. A rendezvény sikerességét a szülői, önkormányzati és
munkatársi összefogás biztosította.
Köszönjük óvónőinknek és dajkáinknak a felkészítést és szervezést; konyhai dolgozóinknak a finom
kenyérlángost és közösségi munkájukat; a szülőknek, nagyszülőknek a süteménykészítést; a
színpad össze-, illetve szétszerelésében, a tornaterem be-, és kipakolásában résztvevő szülőknek,
gyerekeknek önfeláldozó munkáját, valamint minden további résztvevőnek, akik hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez.

 18.
 19.
 20.
 24.
 27.

Anyák napi és évzáró ünnepség a
NARANCSSÁRGA csoportban
Anyák napi és évzáró ünnepség a
SÁRGA csoportban
Kihívás napja, gyermeknap
Anyák napi és évzáró ünnepség a
PIROS csoportban
Óvodai ballagás
Az óvoda gyermekei és dolgozói

Színpadi komédia
Már-már türelmetlenül várják a falubeliek, hogy
mikor készül el egy újabb színpadi komédia a
Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület színjátszó
csoportjának előadásában! Így volt ez idén áprilisban is, amikor fellebbent a függöny és pajkos fiatalokat láthatott a színpadon a nagyérdemű közönség, hiszen olyan vígan és átéléssel „játszottak”. A két órás műsor alatt a teltházas közönség
vagy a könnyeit törölgette a jóleső nevetéstől, vagy
kíváncsian várta a következő csavart a történetben.
A színjátszó kör öt bohózatot vitt színre, melyben
népi komédiák, pajzán históriák kerültek bemutatásra Braun Pál rendezésében.
A hosszas és megérdemelt gratuláció sem maradhatott el, a csapat pedig büszkén fogadta azt, mert
tudták, hogy kemény és kitartó munka árán jutottak el idáig. Köszönjük a felejthetetlen élményt!
Csobán Gitta

Április 25-én és 26-án szülői értekezleteket tartottunk az óvodában.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Braun Zsófi
anyukájának a függöny felajánlást, Ecker Jánosnak (Csibi) az akváriumunk keretének elkészítését, Eckerné Duhonyi Teréz dajkánknak a kék
festő szoknyák készítését, Vidmanné Nyemecz
Olgának és édesapjának a bútorok és az akvárium
keretének felújításában nyújtott támogatását és
munkáját.

GALGACOM Kft.
2181 IKLAD, Szabadság út 21.

Zdenkó Péter
06 30 399 74 07 06 30 330 28 58
info@galgacom.hu

Májusi programok:
 05.
 10.
 12.

Légvár, arcfestés
Anyák napi és évzáró ünnepség a
KÉK csoportban
Anyák napi és évzáró ünnepség a
ZÖLD csoportban

 Digitális kábel TV vételéhez beltéri egységek kaphatóak.
 Számítógépek, laptopok értékesítése (új
és használt) - szervizelése.
 Informatikai berendezések, alkatrészek,
kellékanyagok forgalmazása.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Iskolai Hírek
Beszámoló az áprilisi eseményekről
Április 2-án községünkben lomtalanítás zajlott, melyben iskolánk tanulói is segítettek. Köszönjük a
következő tanulóknak a részvételt: Blaubacher Dániel (8.o.), Braun Bence (8.o.), Braun Júlia (3.a),
Ecker Anna (3.a), Ecker Péter Pál (2.b), Hrncsár Richárd (8.o.), Kékesi János ( 8.o.), Rajta Viktória (4.a).
Reméljük, jövőre még többen fognak bekapcsolódni ebbe a munkába.
Április 6-án és 7-én került sor nyolcadikosaink szóbeli német nyelvvizsgájára. Tanulóink jól teljesítettek, reméljük sok jó összesített eredményről számolhatunk majd be.
Versenyek
Április is bővelkedett tanulmányi versenyekben.
Április 6-án Blaubacher Dániel, Kékesi János és Reitmajer Ákos Gödöllőn vettek részt katasztrófavédelmi vetélkedőn. Derekasan helyt álltak az ügyességi és elméleti feladatokban. Sajnos nem értek el
dobogós helyezést. Köszönjük a felkészítő tanárok – Juhászné Gallov Gabriella, Hegedűs Gábor és
Kongsaysak Phayboun – munkáját.
Április 8-án Bártfai Milán (1.b), Tahu Szilárd (4.b), Vigassy Zsombor (6.o) és Lados Katalin Virág (7.o)
tanulók Aszódon vettek részt a Petőfi-szavalóversenyen. Bár helyezést nem értek el, nagyon szépen
szerepeltek.
Április 11-én Hévízgyörkre utaztunk, tankerületi szavalóversenyre. Gregus Kata (3.b) és Lados Katalin
Virág (7.) 3. helyezést értek el. Nagyon szépen mondta el versét Madarász Bence (2.a) és Tóth Zita (5.a)
is. Gratulálunk a szép eredményekhez!
Április 12-én a nyolcadikosok két csapattal vettek rész Turán, történelmi tanulmányi versenyen. A
vetélkedő témája a második világháború volt. Hrncsár Gábor, Matwi Ziad, Reitmajer Ákos csapata 3.
helyezett lett, míg a Pittlik Panna, Strasser Lilla, Kiss Kristóf alkotta csapat a 4. helyen végzett. Gratulálunk nekik és felkészítőjüknek, Mácsai Magdolna tanárnőnek.
Április 15-én Jónás József Lászlóné kíséretében Papp Dalma (4.b) és Bardóczky Botond (4.a) utaztak
Monorra komplex tanulmányi versenyre, melynek témája a honfoglalás kora volt. Bár helyezést nem
értek el, nagyon ügyesen oldották meg a feladatokat az erős mezőnyben. Köszönjük Papp Dalma anyukájának, hogy segített a versenyre való eljutásban.
Április 20-án az aszódi Petőfi Sándor Gimnáziumban versenyeztek diákjaink Juhászné Gallov Gabriella
vezetésével. A környezetvédelmi vetélkedőn a Lados Katalin Virág (7.o), Pittlik Panna (8.o) és
Schmidinger Bence (6.o) által alkotott csapat nagy küzdelemben a 3. helyet szerezte meg. Gratulálunk
nekik és felkészítőjüknek.
Április 21-én Kékpataki Karina (7.o) és Sápi Tamás (8.o) tankerületi informatika versenyen vettek részt
Turán. Sápi Tamás a 2. helyen végzett. Köszönjük Kongsaysakné Gérecz Máriának a versenyre való
felkészítést.
Április 8-án a nyolcadikos tanulók néhány tanítási óra erejéig tanáraik bőrébe bújhattak, hiszen ők
tartották iskolánkban az első négy tanítási órát. A rendhagyó tanórákat minden tanuló élvezte, a nagyok pedig beláthatták, hogy nem is olyan könnyű a tanárok munkája. Köszönjük a szervező munkájukat.
Megemlékezések
Április 11-én a költészeté volt a főszerep. Az első tanítási órán rendhagyó irodalom óra keretein belül
ünnepeltük József Attila születésnapját és a Magyar Költészet Napját. Minden osztály kedvenc verseit
dolgozta fel, ki-ki egy-egy szavalattal, mások megzenésített formában. Délután pedig a nyolcadikosok a
nyugdíjas klub tagjaival ünnepelték együtt a magyar verseket.
Április 15-én a holocaust magyar áldozataira emlékeztünk.
Április 18-án hallgattuk meg a Szülők akadémiája sorozat utolsó előadását. Bízunk benne, hogy a
résztvevők hasznos információkat, ötleteket kaptak.
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05. szám
Április 22-én a környezetvédelem került középpontba, megszerveztük a Föld napja környezetvédelmi
témanapot. Kicsik és nagyok egyaránt sok hasznos információt tudhattak meg a környezetvédelemről,
érdekes előadásokat hallgattak meg és kísérleteket végeztek, majd délután megszerveztük a tavaszi papír-és kupakgyűjtést. Csaknem 7 tonna papír gyűlt össze.
Köszönjük a szülői segítséget, Hrncsár Pálné, Bíró Regina, Laukó Péterné, Reitmajer Terézia, Ágfalvi Zoltán, Völgyesi Gábor, Varga Csaba szülőknek, valamint köszönjük Pénzes Nagy Anikónak,
hogy ásványvizet hozott a dolgozóknak.
Sport
A hónap folyamán focistáink diákolimpián és Intézményi Bozsik-tornán szerepeltek. Az U13-as korosztály diákolimpiai 2. helyezést ért el. Gratulálunk nekik és edzőjüknek.
Köszönet
Április 18-án nagy öröm érte iskolánkat. A reggeli iskolagyűlésen megjelent Madarász István polgármester úr és Pálházi Mihály, akik az Elektro Security 3000 Bt. nevében 20 tabletet hoztak iskolánknak. Az
adománynak egyformán örült pedagógus és diák. Újabb lehetőséget kaptunk arra, hogy tanítási óráink
változatosabbak, a diákok számára még érdekesebbek és élvezetesebbek legyenek. Köszönjük az adományt!
Májusi programunk
május 6.
május 10.
május 16.
május 25.
május 27.
május 30.

Anyák napi ünnepély az alsó tagozaton
Tanulmányi osztálykirándulás
Pünkösd – nincs tanítás
OKÉV felmérés
Kihívás napja
Utolsó iskolagyűlés
Indulnak az év végi felmérések
Az iskola tanulói és dolgozói

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Könyvtári Hírek




Új kölcsönözhető könyvek









Ifjúsági-és gyermekkönyvek:
 Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen (7 éves
kortól)
 Usch Luhn: Pimasz négyes 4 kötet: Csajbanda a Csillag-tanyán; Micsoda disznóság!; Kalandra fel!; A Buksi hadművelet
 Zdenek Miler: A kisvakond és a tavasz, A
kisvakond nagy böngésző
 Sabine Cuno: Keress, találj, mesélj! - Vidám húsvét
 Sohonyai Edit: Kockacukor (14 év felülieknek)
 A. A. Milne: Holnemvolt
 Boldizsár Ildikó: Esti mesék fiúknak; Esti
mesék lányoknak
 Zdenek Miler - Eduard Petiska: A világ leggazdagabb verebe
 Ijjas Tamás - Lackfi János - Molnár Jacqueline: A világ legrövidebb meséi
 Balázs Ágnes: Mesélő ABC; Neveletlen ABC
 Richard Scarry: Esti mesék
 Timothée De Fombelle: Ábrándok könyvtára
 Laura Overdeck: Mesés számok - számos
mesék
 Német- Magyar tematikus nyelvvizsgaszótár
Felnőtt könyvek
 Ljudmila Ulickaja: Elsők és utolsók
 Cheryl Strayed: Vadon
 Závada Péter: MÉSZ (verses kötet)
 Spiró György: Diavolina
 Gerőcs Péter: Győztesek köztársasága
 Nicolas Barreau: A nő mosolya
 Nicholas Sparks: Az utolsó dal
 Ken Follett: Az ígéret földje, Veszélyes gazdagság

Fejős Éva: Karácsony New Yorkban, Hotel
Bali
 Luca Di Fulvio: A fiú, aki éjjel meglátta a
napot
 Kőrösi Zoltán: Az ítéletidő
 Nyáry Krisztián: Merész magyarok
 László Ágnes (Szerk.) - Váradi Júlia: Saul
útja
 Guy De Maupassant: Bel Ami a szépfiú
 Anthony Doerr: A láthatatlan fény
 Dragomán György: A fehér király, Oroszlánkórus
 Vekerdy Tamás: Lélek-jelenlét
 Danielle Steel: Az idők végezetéig
 Bauer Barbara: Elsuttogom százszor
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Barbara Taylor Bradford: A múlt titkai
Ildikó Von Kürthy: Randiszervíz szingliknek
Fábián Janka: Búzavirág
Sarginson Saskia: Ikrek
Péterfy-Novák Éva: Egyasszony
Ugron Zsolna: Erdélyi menyegző
William P. Young: A Viskó
Paula Mclain: A párizsi feleség Napkeringő
Robin Cook: Mobil

Az Olvasók nevében is köszönjük a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesülettől kapott
„Malenkij Robot” történetét feldolgozó könyveket.
Malenkij Robot: „Egyetlen bűnünk a származásunk volt..." Német és magyar polgári lakosok deportálása „Malenkij Robot”-ra a sztálini lágerekbe
1944/45-1955
"Unsere einzeige schuld war unaere abstammung..." Die Verschleppung deutscher und ungarischer zivilisten zur zwangsarbeit in die stalinisticshen Lager 1944/45-1955
"Messze voltam én fogságban nagy Oroszországban..." Magyarországi németek szovjet kényszermunkán 1944/45-1949 ("Malenkij Robot"
interjúkötet)
"Itt volt a végállomás" Halálos áldozatokkal járó
német- és magyarellenes tevékenységek a Kárpátmedencében 1944/-1955
Szemelvények: A gulágok memoárirodalmából

Várom az érdeklődő Olvasókat!
Kiss Regina
könyvtáros

Egy mondatban…
 Ruhagyűjtést szerveztünk
110 zsák ruha és cipő adomány gyűlt össze a
legutóbbi gyűjtés során az Oltalom Alapítvány
számára. A rászorulók nevében is megköszönjük a falu lakóinak a segítséget.
 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.
 Újra tűzifa fűrészelés
Édesapám nyomdokaiba lépve tűzifa fűrészelés
rendelhető.
Zdenkó Péter, 2181 Iklad, Szabadság út 21.
Tel.: 06-30-399-7407
 Iparűzési adó bevallási határideje:

Május 31.

05. szám

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


Május 14-én, Szombat délután
Operettszínház
Marie Antoinette
Belépődíj: 2800.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 13:30 órakor



Május 22-én, Vasárnap
Kecskeméti Katona József Színház
Isten Pénze
Belépődíj: 3000.- 3500.Utazási költség: 2000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 11:00 órakor



Június 8-án, Szerda este 18 óra
Operettszínház
Chichagói hercegnő
Belépődíj: 2500.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 16:30 órakor



Június 10-én, Péntek este
Operettszínház
Sybill
Belépődíj: 2200.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor

József Attila Színház, Békeffi bérlet
Íme, a kínálat!
Dale Wassermann:
La Mancha lovagja
(musical)
Bemutató: 2016. október 1. szombat
Rendező: Nagy Viktor
Főbb szerepekben:
Zöld Csaba, Kálloy Molnár Péter
Miguel de Cervantest az egyház ellen irányuló
gondolatai miatt börtönbe zárják, ahol cellatársai
elkobozzák kéziratát, a Don Quijote című darabot.
Az író a rögtönzött bíróságnak védőbeszéd gyanánt
előadja művét a bús képű lovag történetéről, aki
megrögzötten ragaszkodik az álmaihoz és tántoríthatatlanul hisz a szerelemben.

Kollár Béla:
Veszek egy éjszakát
(vígjáték)
Bemutató: 2016. november 12. szombat
Rendező: Verebes István

Főbb szerepekben:
Lippai László, Rékasi Károly, Pikali Gerda
Weber úr, a csemegebolt tulajdonosa évek óta
reménytelenül szerelmes a jómódú Kovács család
leányába, Zsuzsába. Egy napon hatalmas vagyont
örököl, így komoly elhatározásra jut: levelet ír a
lánynak, melyben felajánlja teljes örökségét egyetlen közösen eltöltött napért cserébe. A darab a
pénz és a polgári erkölcs küzdelméről szól.

Bohumil Hrabal:
Sörgyári capriccio
(vígjáték)
Bemutató: 2016. december 10. szombat
Rendező: Hargitai Iván
Főbb szerepekben:
Fekete Réka Thália, Zöld Csaba, Quintus Konrád
A húszas évek elején egy rendkívül álmos, ám annál vidámabb kisvárosban a változás lassanként
kiterjed mindenre. A sörgyár fiatal gondnoka,
Francin rádiót vesz, s ez a nagyszerű találmány
végképp bebizonyítja az embereknek: eljött a "lerövidítések" korszaka, minden közelebb került,
csökkennek a távolságok. A cég gépkocsit vásárol
a lovak helyett, Pepin lefűrészeli az asztal lábait,
Mariska pedig divatos, rövidre vágatja combig érő
haját. Új világ kezdődött, új világ köszöntött be.

Molnár Ferenc:
Üvegcipő
(vígjáték)
Bemutató: 2017. február 25. szombat
Rendező: Huszti Péter
Főbb szerepekben:
Nemcsák Károly, Létay Dóra, Újréti László
Szabó Irma titokban szerelmes az idősödő műbútorasztalosba, Sipos Imrébe. A fiatal cselédlány
mindent elnéz a morózus öreg úrnak, mert reméli, hogy vonzódása viszonzásra talál…

Az előadások vasárnap este 19 órai kezdettel
lesznek megtartva.
A bérlet árak: 11.500 Ft, 10.000 Ft melyek négy
előadást tartalmaznak.
Amennyiben május 31-ig kifizetjük a bérlet árát,
5% kedvezményt kapunk.
Várom a régi bérletesek visszajelzését,
valamint ilyenkor nyílik lehetőség
új bérlet váltására is.
Bagyin Katalin

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. június 2-3.
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