
Ikladi Hírek
  Múzeumok Éjszakája 2016 

Szeretettel meghívjuk községünk apraját-nagyját 

június 25-én, szombaton, 16:30-ra a falumúzeumba, az 

immáron kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő 

Múzeumok Éjszakájára! 

Programok: 

 Régi szakma megismerése: patkolókovács 
 Patkókészítés Dezső Gergellyel 
 Hintózás a faluban Blaubacher Pállal 
 Kézműves foglalkozások 
 Zabos ételek készítése 
 Daltanulás, mesemondás 

19:00 

 Vetélkedők, rajzverseny, ki tud többet a lóról? 

21:00 

 Szent Iván éji tűzgyújtás 
 Régi fotók kivetítése 

Legyen kicsi, vagy magas, szívós, káprázatos, melegvérű, hidegvérű esetleg ugróbajnok 
vagy villámgyors, mindegy, ebben az esztendőben szeretnénk betekintést nyújtani a 
lovak csodálatos világába. Ebben lesz segítségünkre Fekete Andrea és Fekete Nikolett 
akik a lovaikat is elhozzák a múzeum kertjébe. 

 2015. évi múzeumok éjszakája fotók (Kiss Regina képei): 
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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2016. április 
7-ei rendkívüli és május 6-ai ülésén az alábbi na-
pirendeket tárgyalta meg: 

Április 7. 

A testület árajánlatokat kért be a művelődési ház 
vizesblokkjának felújítására. A munka elvégzésére 
a legalacsonyabb árajánlatot adó FILÓ 2003 Épí-
tőipari Kft-vel kötött szerződést a testület. A vál-
lalkozói díj: bruttó 5.284.380.-Ft. 

A testület pályázatot nyújtott be a Magyar Labda-
rúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjára 
egy 20x40 méteres műfüves kispálya építésére az 
ikladi sporttelepen. A megvalósítás összköltsége 
32.500.000.-Ft, melyből 9.753.600.-Ft az önkor-
mányzati önrész. 

A testület döntött arról, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező általános iskolai tornapályát 
saját költségvetéséből felújítja. 

Május 6. 

A testület módosította az önkormányzat 2015. évi, 
valamint 2016. évi költségvetéséről szóló rendele-
tét, majd elfogadta az önkormányzat 2015. évi 
zárszámadását. 

A testület jóváhagyta a 2015. évi belső ellenőrzés-
ről készült összefoglaló jelentést. 

A testület jóváhagyta az Aszód és Társult Önkor-
mányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
Társulási Megállapodás módosítását. 

A testület kinyilvánította szándékát, hogy idén is 
megrendezésre kerüljön Ikladon a rönkhúzó baj-
nokság. A részletes programról később tájékoztat-
juk a lakosságot. 

A testület pályázat benyújtásáról döntött a Bel-
ügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” című kiírására. A 
pályázatot az iskolai tornapálya felújítására, va-
lamint belterületi utak (Parti utca, Bartók B. utca, 
József A. utca, Sport utca, Csokonai utca) felújítá-
sára nyújtja be az önkormányzat. 

A testület zárt ülésén 
1. Egy főnek rendkívüli települési támogatást 

állapított meg 15.000.-Ft összegben. 
2. Négy főnek temetési támogatást állapított 

meg 20.000.- 20.000.- Ft összegben. 
3. Egy fő beteggondozási támogatását 

megszüntette. 

A testület nyugdíjba vonulása alkalmából Philippe 
Cannito Urat, az IMI Elektromos Gépeket Gyártó 
Kft. igazgatóját Iklad Község Díszpolgárává válasz-
totta. Az oklevél ünnepélyes átadására a házas-
ságkötő teremben került sor 2016. május 19-én. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Hirdetmény 

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőgazdasági 
összeírást végez 2016. június 1-30 között. Az 
összeírás célja, hogy a magyar mezőgazdaságról 
pontos és hiteles képet adjon a gazdaságirányítás, 
az Európai Unió és a gazdálkodók részére. 
Az összeírók által gyűjtött adatok kizárólag statisz-
tikai célra használhatóak. Kérjük, fogadják biza-
lommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legye-
nek segítségükre az összeírás gyors és szakszerű 
lebonyolításában. 
Településünkön ezt a munkát Bagyin Katalin vég-
zi. A rendszer által adatgyűjtésre kijelölt terület az 
Ady Endre, az Arany János, a Hársfa, a József 
Attila, a Parti, a Petőfi, és a Temető utca, valamint 
az Iskola tér.  

Könyvtári Hírek 

Új könyvek a könyvtárban: 
 Bartha Ákos - Paár Ádám - Péterfi Gábor: Né-

piblog (ikladi vonatkozással is: Ecker Olivér 
írása)  

 Dr Bodnár László: Barangolás a Kárpát - me-
dencében; Kárpát - térség Nemzeti Parkjai 

Kellemes Olvasást Kívánok! 
Kiss Regina 
könyvtáros 

Véradás 

2016. július 6-án, szerdán 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 

Személyi Igazolványát és a Társadalombiz-
tosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyá-

ját kérjük feltétlenül hozza magával! 
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Kedves Olvasók! 

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy nem csak 
Ikladon működik támogató szolgálat a „szederfa 
otthon” lakó és nappali foglalkoztató, a fogyatékos 
fiatalok számára hanem, Tura városában is mű-
ködik egy támogató szolgálat, „mint a többi em-
ber” alapítvány, nappali foglalkoztató.  
2005 óta működik Turán „mint a többi ember” 
alapítvány, ahol fogyatékos fiatalokat foglalkoztat-
nak. Hetenként három alkalommal hétfő, szerda, 
péntek reggel 8-tól - 12 óráig vannak csoportos 
foglalkoztatások. Tizenkét fiatal jár oda, akik tud-
nak valamilyen formában dolgozni. Rajzolni, szí-
nezni, szőni, főzni, írni és olvasni. Zene, ének ta-
nulást is tartanak a fiatalok számára. Gitáron és 
harmonika hangszeren. 
Három segítő van, akik foglalkoznak velük. Na-
gyon kedvesek, segítőkészek és barátkozóak, a 
fiatalok is.  
Én egy fél éve tudtam meg, hogy létezik Turán is 
ilyen alapítvány. Vezetője Tóth Zs Istvánné. Felfe-
dezte a Szederfa otthonnak a honlapján a szederfa 
krónikát. Így kaptam tőlük egy mailt, hogy szeret-
nének megismerkedni velem. Én nagyon örültem 
ennek a meghívásnak. Azzal fordultak felém, hogy 
írjak róluk is újságcikket és interjút készítsek ve-
lük. Nagy örömmel elfogadtam ezt a lehetőséget, 
most jutottam el hozzájuk. Nagy szeretettel fogad-
tak.  Bemutatták, hogy ők mivel foglalkoznak. 
Bemutatkoztam, mint a szederfa sajtóreferense, és 
magán emberként is nagyon jól éreztem magam. 
Örültem, hogy találkozhattam velük. 
Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. 
Reméljük, még találkozunk és a tevékenységükről, 
életükről bővebben is beszámolhatok. 

Rosenberger Katalin 

Alapítványi tájékoztató 

Évente 20-25 hallgatót támogat az Iklad község 
Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma a felsőfokú 
tanulmányait segítve. 
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kéri az egye-
temek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát 
szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támoga-
tásban részesülnek, hogy a 2015/2016. tanév II. 
félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat, vala-
mint az indexmásolatot jutassák el a Művelődési 
Házba legkésőbb július 1-ig, (aki eddig nem tette 
meg) mert a kuratóriumnak csak így áll módjában 
folyósítani az esedékes kifizetéseket. 
Kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal 
Ideje: 2016. július 6–án 13-16 óráig. 

Az alapítvány kuratóriuma 

Az óvoda életéből 

Május 1-jén az Ikladon megrendezett Retró Majá-
lison óvodánk gyermekei és dolgozói is részt vettek 
a felvonuláson, s a színpadon néptáncosaink kis 
létszámmal ugyan, de színvonalas műsorral szó-
rakoztatták a közönséget. 

Május 20-án került megrendezésre óvodánkban a 
„Kihívás Napja’’, ahol egy sportos délelőtt keretein 
belül tornáztattuk meg a gyerkőcöket. Zenés be-
melegítés után akadálypálya, célba dobás, kismo-
tor verseny, sorverseny, hullahopp karika és egyéb 
mozgásos tevékenység várta a gyermekeket. Ezt 
követően lefutottuk az „ovikört’’, majd apró aján-
dékokkal kedveskedtünk kis sportolóinknak. 

Május 23-án légvárak érkeztek óvodánk udvarára, 
ahol a gyerekek kedvükre ugrálhattak. A délelőtt 
folyamán minden gyermek arcát kifestették, így 
pár órára elleptek bennünket a szebbnél szebb 
tündérek, hercegnők; bátor pókemberek és 
batmanek; állatok és virágok. 

Május 27-én tartottuk ballagási ünnepségünket, 
ahol elbúcsúztattuk nagycsoportosainkat. 

Május 31-én a Vácrátóti Botanikus kertbe látogat-
tunk, s töltöttünk el egy vidám délelőttöt. 

Májusban minden csoportban lezajlottak az évzá-
ró-, és anyák napi ünnepségek. Gyermekeink idén 
is színvonalas műsor keretein belül mutatták be 
az év során tanult verseket, énekeket, táncokat 
magyar, illetve német nyelven egyaránt. 
Ezt követően meghitt hangulatban, virággal és 
saját készítésű ajándékokkal köszöntöttük az 
édesanyákat, nagymamákat anyák napja alkal-
mából. A műsor után szülők által készített süte-
ményekkel kedveskedtünk a gyerekeknek. 

Júniusi programok: 

 Június 3-án sakkversenyre invitáljuk nagy-
csoportosainkat. Részletekről az óvó nénik-
nél és Máté bácsinál tájékozódhatnak. 

 Június 16-29 Úszótanfolyam indul Bagon, 5 
éves kortól, maximum 15 főig. 
A tanfolyam díja 10.000 Ft/fő+ útiköltség 
Várjuk a jelentkezéseket! 

Értesítjük a kedves szülőket, hogy 
a nyári zárva tartás ideje:  

Július 4 – Július 31 

Az óvoda dolgozói 
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Iskolai Hírek 
Beszámoló a májusi eseményekről 

Április 28-án német nemzetiségi énekversenyt rendeztek Biatorbágyon, ahol két tanulónk is megmutat-
ta énektudását. Az 1.a osztályos Balogh Viktória végül ezüst fokozatot, a 2.a osztályos Sághy Balázs 
Boldizsár arany fokozatot ért el. Gratulálunk a versenyzőknek és köszönjük a felkészítő tanárok mun-
káját, Braun Tündének és Braun Zsuzsának. 
Május 1-én tartottuk hagyományos Iklad Kupánkat. Több csapatunk is ügyesen szerepelt, így a napot 
két bronz és egy arany minősítéssel zártuk. Köszönjük a szervezők munkáját, valamint támogatóink 
hozzájárulását: Valentínyi Lászlónak, Tasnádi Lajosnak, Ungi Józsefnek és Rébb Róbertnek. 
Május 5-én tankerületi úszóversenyen voltak tanulóink: Braun Levente (4.b), Lengyel Lázár (4.b), Vida 
Sándor (5.b), Tóth Viktória (7.) és Hackerschmidt Patrícia (7.). Mindannyian remekül teljesítettek a me-
dencében, így Levente az előkelő első helyen ért célba, míg Lázár és Viktória a dobogó II. fokán álltak. 
Gratulálunk a szép eredményekhez! 
Május 12-én népdaléneklési versenyt szervezett a tankerület a környező iskolák számára. Minden részt-
vevő tanulónk gyönyörűen énekelt: Sághy Balázs Boldizsár (2.a), Balogh Lénárd (3.b), Tóth Zita (5.a), 
Kiss Marcell (5.a), és Nagy Rebeka (8.). Mindannyian oklevelet kaptak, de a végső eredményhirdetésen 
Boldizsárt és Zitát szólították a színpadra, ők III. helyezést értek el. Gratulálunk! 
Május 18-án a 6. és a 8. osztályos tanulók német nyelvi mérésen vettek részt, ahol az olvasott szöveg, 
illetve a hallott szöveg értését mérték. Diákjaink jól vették ezt az akadályt is. 
Május 20-án természetfilm fesztivált rendeztek Gödöllőn. A szervezők még külön buszokat is indítottak, 
és a filmvetítésen kívül érdekes feladatok vártak a tanulókra.  Köszönjük Juhászné Gallov Gabriellának, 
hogy benevezte és elkísérte diákjainkat erre a programra. 
Május 25-én írták meg szintén a 6. és 8. osztályos tanulók az országos kompetenciamérést, ahol mate-
matika és szövegértés területeken kellett teljesíteniük.  Az eredményeket a következő tanévben kapja 
meg iskolánk. 
Május 24-én Aszód Kulturális Központja OlvasóMóka címmel rendezett könyvtári versenyt, ahol Bodó 
Barnabás (5.b) és Vigassy Zsombor (6.) vettek részt. 
Május 26-án a tankerület buszos kirándulást szervezett Hatvanba, ahol a vadászati kiállítást tekintet-
ték meg az oda látogatók. Diákjainkat Madarász Jánosné kísérte el. 
A sok verseny ellenére ez a hónap nemcsak a versengésről szólt, hiszen május első hetében megemlé-
keztünk az édesanyákról, minden osztály színvonalas műsorral készült az anyukák és nagymamák 
számára.  
Május 10-én minden osztály kizökkenhetett kicsit az iskolai életből, tanulóink ugyanis tanulmányi osz-
tálykiránduláson voltak. 
Furák Róbert bútorokat ajándékozott iskolánknak. A szekrények és asztalok igazán jó helyre kerültek, 
az 1.b osztályos teremben nagy hasznát vették a tanítónénik. 
Köszönjük felajánlását! 

Júniusi programunk 
Június 6. Diagnosztikai vizsga a 6. osztályosoknak 
Június 7. Diagnosztikai vizsga a 8. osztályosoknak 
Június 8. Jegyek kialakítása, lezárása 
Június 10. DÖK – Nap  
Június 15. Utolsó tanítási nap 
Június 18. Ballagás 
Június 21. Tanévzáró ünnepély 

Az iskola tanulói és dolgozói 
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X. Német Nemzetiségi Nosztalgia 
Majális 

2016. Május 01. 

Tizedik alkalommal került megrendezésre május 
elsején a „Német Nemzetiségi Nosztalgia Majális”, 
azon belül is első alkalommal a múlt idéző „retro 
felvonulás”. 

A felvonulás után minden résztvevőt megvendégel-
tünk egy pár virslivel, illetve üdítővel vagy egy po-
hár sörrel. Köszönjük Eckerné Teri néni, Mayer 
Zsuzsa és Braunné (Pleva) Kati segítségét a virsli 
felszolgálásánál. 

Köszönjük a szervezeteknek, hogy a felhívásunk-
ra, tevékeny részvételükkel színesítették a múlt-
idéző nosztalgia felvonulást.  

Köszönjük Valentínyiné Teri néninek, Marsal Mi-
hálynak, Szokoly Ferencnek, Kurucz Attilának, 
Nyemecz Mihálynak, hogy segítettek elkészíteni a 
felvonulás tábláit, valamint köszönjük Blaubacher 
Pálnak, hogy lovaskocsiján szállította a zenekart. 
Bízunk abban, hogy a majálison résztvevők jól 
érezték magukat, és együtt tudtuk köszönteni 
2016 tavaszát. 

A rendezvény támogatói: 

Iklad Község Önkormányzata 
 
Az egyesület tánccsoportja és énekkara májusban 
számos fellépésnek tett eleget. 
Május 15-én, Budapesten, a Svábhegyi Pünkösdi 
Búcsúban lépett fel az egyesület tánccsoportja és 
énekkara. Május 21-én, Sződön a Mezőgazdasági 
Kiállításon, 22-én pedig Turán a Nemzetiségek 
Kultúrája Napján volt látható a tánccsoport. 

Május 21-én az egyesület énekkara minősítő ver-
senyen vett részt Budapesten, ahol arany fokoza-
tot nyertek el. 
Gratulálunk Csobán Gitta karvezetőnek, valamint 
az énekkar tagjainak, akik sok munkával ilyen 
szép eredményt értek el és öregbítették az egyesü-
let és Iklad hírnevét. 
Az énekkar tagjai: Rigóné Kati, Braunné (Pleva) 
Kati, Ecker (Csibi) Zsuzsi, Schlenkné Furák Zsu-
zsanna, Bálintné Mayer Katalin, Rest Erika, Haj-
dúné Ecker Nikolett, Nagy Márta, Mayer Józsefné 
(Jostyi Teri), Zdenkóné Nagy Violetta. 

Május 23-án megtartottuk éves közgyűlésünket, 
ahol a jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták a 
2015. évi költségvetési beszámolót. A beszámoló 
megtekinthető a www.iklad.hu honlapon június 
15 és július 15. között. 

Egyesületünk június 26-ára kirándulást szervez 
Tatára a „Víz, Zene, Virág” fesztiválra. 
Megérkezésünk után megtekintjük a tatai Német 
Nemzetiségi Múzeumot, utána szabadprogram. 
Buszköltség: egyesületi tagok és 18 év alattiak 
részére 500,- Ft/fő.  
Amennyiben van még szabad hely, azok is jelent-
kezhetnek, akik nem egyesületi tagok. 
NEM egyesületi tagok részére a buszköltség: 
2000,- Ft/fő. 
A busz pontos indulásáról a későbbiekben tájé-
koztatjuk a jelentkezőket. 
Jelentkezés: június 12-éig az alábbi személyeknél: 
Braun Tiborné (Obi Kati), Bálintné Mayer Kati, 
Ecker (Csibi) Zsuzsi, Rigóné Kati, Novákné Teri, 
Szokoly Györgyi, illetve az nnkk.iklad@gmail.com 
e-mail címen. 

A rendezvényeinkről, illetve a fellépésekről készült 
képeket, videókat megtekinthetik facebook olda-
lunkon: https://www.facebook.com/nnkkeIklad/ 

NNKKE 

Egy mondatban… 

 Sportbarátság nem ismer határokat! 
Május utolsó  hétvégéjén Unterjesingeni meghí-
vásnak eleget téve közel 50 fő ikladi vendéges-
kedett Németországban. Szinte hihetetlen, hogy 
1991-ben találkoztunk először s ebben az esz-
tendőben ünnepeljük a két település kapcsola-
tának 25 éves évfordulóját. Ennek jegyébent 
történt az utazás, melyen a Blaublumen tánc-
csoport is részt vett, és nemzetiségi valamint 
magyar táncokkal szórakoztatta a Malomünnep 
részvevőit. Következő számunkban részletes, 
képes beszámolót adunk. 

 Ruhagyűjtést szervezünk 
Amennyiben szeretne segíteni a rászorulóknak, 
ezt úgy is megteheti, hogy ruhaadományát be-
hozza a Művelődési Házba, június 10-én, pén-
teken vagy 13-án hétfőn, és mi eljuttatjuk az 
Oltalom Alapítványhoz. 

 Köszönjük Braun Pálnak (Szabadság út 99.) a 
Falumúzeumnak felajánlott a kézzel horgolt 
függönyöket, melyeket még az édesanyja ké-
szített.  
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Az idejében felismert melldaganat 
gyógyítható! 

Az Ikladon lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 
 akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 

2 év, névre szóló meghívót kapnak 

mammográfiás szűrővizsgálatra. 
A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház 
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) 

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen 
részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!  

A szűrővizsgálat térítésmentes. 

Iklad Község Önkormányzata ingyenes autóbuszt 
biztosít a vizsgálatra. 

Az autóbusz 2016. június 23-án, csütörtökön 
8:00-kor indul a műszergyári megállóból és utána 

minden ikladi buszmegállóban megáll. 

Jelentkezni Botyik Katalin védőnőnél 
lehet személyesen, vagy a 

28/403-384-es telefonszámon 
2016. június 16-án, csütörtökön 15:00 óráig. 

Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Főosztály 

Tel.: +36 (1) 465-3823 

A lehetőség adott!  Éljenek vele! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Digitális kábel TV vételéhez beltéri egy-
ségek kaphatóak. 

 Számítógépek, laptopok értékesítése (új 
és használt) - szervizelése. 

 Informatikai berendezések, alkatrészek, 
kellékanyagok forgalmazása. 

 

Infraszauna, egy elérhető luxus 

Manapság egyre többen választják kikapcsolódás-
nak a wellness szállodákat, ahol szinte alap köve-
telmény a medence, illetve a szauna. Ilyenkor 
mindig vágyakozva gondolunk arra, milyen jó len-
ne egy kicsit hazavinni ebből. Persze nem min-
denki engedheti meg magának, hogy medencéje, 
szaunája legyen. Azt viszont kevesen tudják, hogy 
a szauna, pontosabban az infraszauna nem egy 
olyan luxus, amit csak évente pár alkalommal 
élvezhetünk. 
De lássuk először, mire is jó az infraszauna? 
Az infraszauna – a finn szaunával ellentétben – 
nem a levegőt, hanem a testet melegíti föl az infra-
vörös sugárzás segítségével. A kabin hőmérséklete 
40-60 fok között mozog, így a keringési rendszert 
kevésbé terheli meg, viszont jobb a méregtelenítő 
hatása, mivel a bőr mélyebb rétegeibe is behatol a 
sugárzás. 
Egy alkalom nagyjából 30-45 perc, ezalatt kb. 
1000 kilokalória veszteséget lehet elérni, ez kb. 
15 km-es futásnak felel meg. A kúraszerű vagy 
tartós használat a zsírcsoportokat fellazítja, az 
izomzatot átrendezi, az alakot ideálisan átformál-
ja. 
Az infraszauna köztudottan bőrfiatalító hatású, 
hiszen javítja a bőr vérellátását, pórustisztító és 
sejtregeneráló hatású, és javít a pattanásos, ek-
cémás, pikkelysömörös állapoton is. 
Infraszaunával az immunrendszer erősítése sok-
kal hatékonyabb. Könnyebben elkerüljük az aller-
giát, a megfázást, influenzát, az egyéb megbetege-
déseket. Ha a betegséget mégis megkapjuk, sokkal 
hamarabb kigyógyulunk belőle. 
Legeredményesebben a következő betegségek ke-
zelésénél lehet használni: reumatikus betegsé-
gek, izmok és ízületek megbetegedései, hosszú 
ideje tartó gerinctáji bántalmak, (lumbágó, isi-
ász, hát- és derékfájás, nyakmerevedés) ízületi 
elváltozások, vállmerevség, ill. váll- kar tünetcso-
port, izommerevség, megfázás, allergia, mellék-
üreg- és egyéb gyulladások, légúti megbetegedé-
sek, hörgőasztma, krónikus hörghurut. 
Ami viszont szerintem a legjobb benne, hogy eze-
ket a pozitív hatásokat úgy érhetjük el, hogy köz-
ben lazítunk, pihenünk.  
A kartali Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrum 
kétszemélyes infrakabinját ezért szeretik nagyon a 
vendégek. A lágy zene, a váltakozó fények, a kel-
lemes hőmérséklet garantálja, hogy tőlük minden-
ki feltöltődve távozik. Érdemes egybekötni egy 
masszázzsal, vagy sóbarlangozással, amit akár 
ajándékba is adhatunk szeretteinknek.  

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
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A szauna reggel 9-től este 8-ig (vasárnap du. 1-ig) 
használható előzetes bejelentkezés alapján, tehát 
mindenki be tudja iktatni a napirendjébe, ha sze-
retné. 
Fokozott óvatosságot igényel az infraszauna hasz-
nálata terhesség esetén, magas vérnyomással 
küszködőknél, gyerekeknél, és bizonyos gyógysze-
rek szedése esetén. Ezekről és a szauna használa-
táról bővebb felvilágosítást a 30/641-4253-as 
számon, illetve a www.kuckosobarlang.hu oldalon 
kaphatnak. 

Ruszkai-Simon Anna 

Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás: 

 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  

 Június 30-án, Csütörtök este 
Madách Színház 
Mamma Mia 
Belépődíj: 3100.- 7600.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 A Szösz-Mösz tábor időpontja megváltozik! 
Egyéb táborok és rendezvények miatt két hét-
tel később: július 18-22-ig lesz megtartva. 

 Június 9-én, csütörtök 19 órai kezdettel 
gépjárművezetői tanfolyamot indítunk. 
Bővebb felvilágosítás, jelentkezés a Művelődé-
si Házban 

Bagyin Katalin 

Arany minősítés a 
Rebelein kórusnak 

Maroknyi csapat kapott arany minősítést a „Lan-
desrat” Német Nemzetiségi Énekkarok számára, 
háromévente megrendezésre kerülő, VII. Országos 
Kórustalálkozó, kórus minősítő versenyén! 
Műdal kategóriában nevezett és több, mint fél éve 
készült a kórus, erre a számunkra oly fontos 
megmérettetésre. 
A Landesrat, egész napos rendezvényt biztosított a 
fellépő énekkarok számára, így már korán reggel 
indultunk Óbudára, ahol a regisztráció után, fél 
órát kaptunk, hogy kipróbáljuk a színpadot és 
felkészüljünk a minősítésre. Az Óbudai Kulturális 
Központ rendezvénytermében, a tíz versenyzőből, 
ötödikként lépett fel az ikladi Rebelein kórus és 
szinte elveszett a 11 fős csapat a hatalmas szín-
padon, de a bátor éneklés és határozott kiállás 
meghozta az eredményt! 

A műsor végén a három zsűritag visszavonult ér-
tekezni, majd behívták a kórusvezetőket, ahol út-
mutatásokat és javaslatokat adtak a továbbfejlő-
dés érdekében. Ezután kiemelték és megdicsérték 
az ikladi kórus megjelenését és az összhangot. Így 
ezúton szeretnénk megköszönni a Blaublumen 
tánckarnak, hogy kölcsönadták a gyönyörű fellépő 
ruhájukat, és a Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesületnek minden támogatást! 
Köszönöm a Rebelein kórus tagjainak az egész 
éves kitartó munkát! 

Csobán Gitta 

A hónap gondolata 

„Ahhoz, hogy szivárványt lássunk, 
tűrni kell az esőt.” 

(ismeretlen) 
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Lakossági felhívás! 
2016. június  10-én, pénteken 18 órától a 
Művelődési Házban tájékoztatást tartunk  a 
családi házak korszerűsítésére kiírt, vissza 
nem térítendő támogatás igényléséről. 

A pályázati konstrukció tárgya, célja (Pályázat 
kódszáma: ZFR-CSH/2016) 

A családi házak elavult fűtés-, melegvíz-, és 
energiaellátó rendszerei, továbbá a gyenge mi-
nőségű hőszigetelés jelentős energiaveszteséget  és 
ezáltal többlet széndioxid kibocsátást okoznak. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a családi há-
zak részére energiahatékonyság növelését, széndi-
oxid-kibocsátás csökkentését eredményező, vala-
mint megújuló energiaforrások felhasználását 
megvalósító költséghatékony beruházások tá-
mogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz 
közzé. 

Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt a családi 
házban élő lakosság számára - 40-55%-os 
vissza nem térítendő támogatás felhasználásá-
val – lakóépületeik korszerűsítésére, felújításá-
ra. 

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az 
energiahatékonyság javítása.  

(forrás: 
www.kormany.hu/download/2/2b/a0000/Palyaz
ati%20Felhivas.pdf) 

Alapfeltételek: 
1. 135 m² alatt fűtött alapterületű, 
2. 1996 előtt épült egylakásos családi házak 

(1995. december 31. napjáig kiadott építési 
engedéllyel rendelkező) 

3. Energetikai korszerűsítésre (CO₂ kibocsátást 
csökkentő – szigetelés, fűtés, megújuló ener-
gia)  

4. Önerő 
5. Ügyfélkapu 
6. Szolgáltatásunk nem csak 135 m² alatt 

 
 

Állásajánlatok 

 Aszódi irodánkba keresünk a meglévő németes 
kollégák mellé németül beszélő új munkatársat 
kereskedelmi-logisztikai feladatok ellátására. 
Tel: 70-2773800 

 Gumitermékeket  gyártó üzem keres betaní-
tott fizikai  munkára kollégákat. 
Munkavégzés helye: Iklad 
3 műszakos munkarend 
Önéletrajzot a kovacs.judit@granuflex.hu 
e-mail címre kérjük eljuttatni. 

Konyhai praktikák 

o Ha a csirkemájat sütés előtt villával megszur-
kálja, nem “köpköd” sütés közben. 

o Amikor olcsóbb citromhoz jut, bevásárolhat 
belőle akár 1-2 kg-t is. A jól megmosott gyü-
mölcs héját lereszelheti, és cukorral összeke-
verve egy műanyag, zárható tetejű edénybe te-
heti és így lehet lefagyasztani. Süteményekhez 
kiváló. A levét kifacsarni, és jégkockakészítőbe 
téve lefagyasztani. Bármikor elővehető tea, li-
monádé ízesítéséhez. De a kézen lévő halszag 
eltüntetéséhez is nagyon jó. 

o Fasírozott készítésekor a masszához tegyen egy 
evőkanál étolajat, így nem ragad az edény és az 
olaj is kevésbé habosodik. 

o A sovány húsokat panírozás előtt kenje meg 
olajjal, akkor sütés közben nem száradnak ki. 

o A fejes saláta nem tárolható sokáig, előfordul-
hat, hogy kissé megfonnyad. Ilyenkor nyers 
burgonya szeletekkel együtt tegye hideg vízbe 
néhány percre. 

o Fűszereket nem csak a húsokra tehet grillezés-
kor. Ha faszénparázsra babérlevelet, rozmarin-
got vagy más illatos fűszereket szór, a húsok 
átveszik az aromás illatokat. 

o A füstölt kolbászról úgy lehet a legkönnyebben 
eltávolítani a héját, ha előtte hideg vizet enged 
rá. Ezután pikk-pakk lejön a bőre. 

o Ha túl világos, sápadt a tojás sárgája, piskótá-
hoz, rántottához, nokedlihez, stb. tegyen bele 
egy kis kurkumát. Nagyon szép színe lesz tőle. 

o A bablevest, rántás helyett úgy sűrítheti, hogy 
a benne főtt zöldséget összeturmixolja. Így 
mindenki megeszi, finom és egészséges is! 
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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. július 7-8. 


