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Aratás
2016. július 17.
Újra itt a nyár, s ha nyár, akkor az aratás!
Most már elmondhatjuk, hogy immár hagyományosan, hiszen az idén negyedik alkalommal rendezzük meg a kézi aratást, amelynek helyszíne a
Felső vasútállomás mögötti terület lesz.
Időpontja: július 17-e (vasárnap), délután 17
óra.
Kérjük azokat, akik e nemes munka részesei akarnak
lenni, a munka jellegének hagyományosan megfelelő öltözékben vegyenek részt a rendezvényen, és kérjük, előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a Művelődési Házban
személyesen, vagy a 06-28-403-387-es telefonszámon.
Várjuk a nézőket is, akik talán majd jövőre állnak be a sorba, ha idén kedvet kapnak az egykor embert próbáló munkához.

SZÖSZ - MÖSZ TÁBOR 2016
Amikor ezen sorokat olvassák a gyermekek legnagyobb örömére bezárták az iskolák kapuit és megkezdődött a nyári szünet. Amekkora öröm ez a gyerekeknek, néha majdnem
akkora gond a szülőknek, hogy hol, hogyan teljen el tartalmasan ez az időszak a gyermekek számára. Ebben igyekszünk évek óta segíteni a Szösz – Mösz tábor szervezésével,
nyaranta két alkalommal egy-egy hetes időszakban. Először július 18-tól július 22-ig
(hétfőtől – péntekig) várjuk a gyermekeket naponta 9-13 óra között a Művelődési
Házba.
Igyekszünk változatos programot összeállítani, tervezünk kézműves foglalkozásokat, biztosítunk sportolási lehetőséget, lesznek bemutatók, mindennap készítünk közösen majd
valami finomságot. Köszönettel veszünk minden ötletet, felajánlást melytől még izgalmasabb, változatosabb lehet az itt eltöltött idő.
Várunk továbbá maradék kötőfonalat, cipőfűzőt, kinőtt zoknit, mert sok féle módon tudjuk felhasználni.
Gyermekjóléti Szolgálat, Községi Könyvtár,
Művelődési Ház
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Unterjesingenben jártunk

tunk. Este a malom melletti sörsátorban a kiebingeni fúvószenekar koncertjét néztük meg vendéglátóinkkal.

Unterjesingeni barátaink meghívásának eleget
téve 2016. május 27 és 30 között németországi
partner-településünkön vendégeskedtünk.

Hétfőn reggeli után búcsút vettünk unterjesingeni
barátainktól és megkezdtük hosszú utazásunkat
hazafelé.

A hosszó és fárasztó éjszakai utazás után május
27-én pénteken délelőtt érkeztünk meg Dachauba,
ahol megtekintettük a volt náci koncentrációs
tábor helyén létesített emlékhelyet.

Iklad Község Önkormányzata képviseletében ezúton is köszönetet mondok minden unterjesingeni
barátunknak a vendéglátásért és a felejthetetlen
élményekért.

Délután értünk Unterjesingenbe, ahol a Fasnetclub épületénél fogadtak bennünket. A frissítő
üdítők és sörök elfogyasztása után a vendéglátó
családokhoz mentünk.

Tájékoztatásul értesítek mindenkit, hogy unterjesingeni barátaink a 2016. augusztus 20-ai Falunapunkon viszonozzák látogatásunkat. Remélem,
hogy Unterjesingen és Iklad települések baráti
kapcsolata a következő 25 évben is töretlenül
megmarad.
Madarász István
polgármester

A péntek estét a Fasnetclub épületében töltöttük,
ahol megünnepeltük Iklad és Unterjesingen kapcsolatának 25 éves évfordulóját. Madarász István
polgármester Iklad Község Önkormányzata képviseletében emléklapokat és ajándékokat adott át
azoknak, akik az elmúlt 25 évben nagyon sokat
tettek a két falu barátságának fenntartásáért.
Német barátaink közül Fritz Maichle nyugalmazott
polgármesternek, Michael Rak jelenlegi polgármesternek, Heinz Möllersnek, Jörg Stickelnek,
valamint posztumusz Karl Wilhelm Lissnernek
köszöntük meg munkáját. Ikladi részről Mayer
József, Galbavi József és Ecker József (Doki) kapott elismerést. Az öt literes demizsonban ajándékul vitt szőlőpálinka nagyon ízlett mindenkinek.
Május 28-án szombaton egész napos kirándulást
tettünk Beurenbe, ahol egy szabadtéri néprajzi
múzeumot néztünk meg. A múzeumfalu több mint
20, a Közép-Neckar vidékéről valamint a SvábAlbról származó és hűen újra felépített lakó- és
gazdasági épületet mutat be. A parasztházak, az
istállók és a szérűk mellett kézműves családok
lakóépületei és műhelyei is láthatók. Így egy a
Sváb-Albról származó takácsház szövőpincével,
egy parasztház teljesen felszerelt asztalosműhel-lyel, egy fényképészműterem, egy mészégető kemence és egy községháza tanári lakással. Este a
12. Mühlenfest keretében a Blaublumen Tánccsoport lépett fel. A táncos lányok egy magyar és egy
német tánccal örvendeztették meg a sörsátor nagy
létszámú közönségét.
Május 29-én vasárnap programunk az unterjesingeni temetőben kezdődött, ahol az emlékezés koszorúit helyeztük el barátaink – Karl-Wilhelm
Lissner, Dagmar Möllers, Eberhard Seibold
(„Ypsilon”), Gerhard és Lore Stickel, Scipioni
Domenico, Helga Theurer – sírjainál.
Ezután felsétáltunk a falu fölötti szőlőhegyre,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Unterjesingenre
és a környező vidékre. Sétánk a Falumúzeumban
ért véget, ahol barátaink szendvicsekkel és untejesingeni borokkal vártak bennünket. Délutánra a
wurmlingeni Szent Remigius kápolna megtekintését terveztük, de a záporeső miatt nem tudtunk a
buszból kiszállni. Az elmaradt kápolnalátogatás
miatti bánatunkban egy Tübingen melletti családi
vendéglőben sütizéssel és kávézással vígasztalód-
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Albert Schweitzer Kórház
Rendelőintézet
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Újabb eszközzel bővült az újszülött ellátás az
Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézetben
A még biztonságosabb újszülött és koraszülött
ellátás érdekében mintegy 4 millió forint értékű
beszerzés valósult meg a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetben.
A mobil Giraffe OmniBed egyesíti az inkubátor, az
újszülött ellátó és az újraélesztő pult funkcióit,
segítve ezzel az újszülöttek mielőbbi gyors és teljes
körű ellátását, mely a koraszülött intenzív ellátást
nyújtó központokban is megállná a helyét.
A készülék nyitott állapotban az újszülött fogadására, ellátására szükség esetén reanimálására is
alkalmas.
Inkubátorként használva az OmniBed a klinikai
eljárások széles spektrumának elvégzését teszi
lehetővé, az újszülött további mozgatása, áthelyezése nélkül, melynek a koraszülöttek ellátásában
van jelentős szerepe.
A készülék az újszülöttek teljes körű ellátásán túl,
lehetőséget biztosít az inkubátoron keresztül történő röntgenfelvétel készítésére is.
Zelnik Krisztina
Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet

Elkészült óvodánk új mosdója, amit a gyermekek
már birtokba is vettek.
Köszönjük szépen az Önkormányzat és a képviselőtestület támogatását, és külön köszönjük Ecker
József képviselő úrnak több havi tiszteletdíjának
felajánlását, hogy ilyen szép és korszerű mosdót
tudtunk kialakítani, amelyben alapítványunk is
részt vállalt.
A kivitelezést a Matti épgép 2014 kft valósította
meg.
Óvodánk kerti ivókútja is felszerelésre került.
A kút Klenk Zoltán volt képviselő úr tiszteletdíjából és alapítványunk felajánlásából valósult meg.
Ezúton is köszönjük szépen a támogatást.
Továbbiakban
Alapítványunk tervezi a tavaly oly sikeres családinap folytatását, amit 2016. szeptember első hétvégéjén szeretnénk megvalósítani. Ezzel kapcsolatos ötleteket szívesen fogadunk.
Minden kedves szülőnek, gyermeknek élményekben gazdag, eseménydús nyarat kívánunk!
Az óvoda dolgozói

Felhívás!
A Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda pályázatot hirdet konyhai kisegítő állás betöltésére.
Várjuk olyan önmagukra és munkavégzésükre
igényes, ambiciózus személyek jelentkezését, akik
terhelhetők és lelkiismeretesek.

Az óvoda életéből
Június
Elkezdődött a nyári időszak az ovi életében, amit
próbálunk tartalmasan, különböző tevékenységek
felkínálásával élmény dússá tenni.
Nagycsoportosaink részt vettek a Hévízgyörkön
megrendezett Regionális Sakkversenyen, ahol nagyon szép eredménnyel szerepeltek, s még a kupát
is sikerült elhoznunk.
Bővebben: Máté bácsitól
Elindult az úszótanfolyam Bagon, melyen 14 kisgyerek részesül intenzív oktatásban.
Az utazást az Önkormányzat kisbuszával bonyolítjuk le. Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen az aszódi Benu gyógyszertár
által óvodánknak felajánlott bútorokat, amelyeknek sikerült megfelelő helyet találnunk.
Köszönjük továbbá Dicső Lázár szüleinek a fénymásoló papír felajánlást.

Munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda, 2181 Iklad, Iskola tér 23.
Elvárások: szakmunkás végzettség, német nyelvtudás előnyt jelent
Benyújtandó dokumentumok:
- önéletrajz
- motivációs levél
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő, határozott
idejű kinevezéssel
Bérezés: közalkalmazotti tv. alapján
A pályázat leadási határideje: 2016.08.05.
A pályázat elbírálási határideje: 2016.08.12.
Munkába állás ideje: 2016.08.15.
Elérhetőség: (28) 403-388 / ovoda@iklad.hu

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Iskolai Hírek
Beszámoló a júniusi eseményekről
Június 5-én és 7-én került sor a tanév végi diagnosztikai vizsgákra. Az első napon a 6. osztályosok magyar irodalomból, míg a második vizsganapon a 8. osztályosok magyar irodalomból és történelemből
adtak számot tudásukról. A vizsga mindkét osztály számára jó átlaggal zárult. A többség lelkiismeretesen felkészült. Reméljük ez a vizsga jó tapasztalatszerzés volt minden diáknak, s a felkészülés során
megszerzett tudás nem vész el.
Június 10-én tartottuk meg a DÖK-napot. A szitáló eső ellenére bátran indultunk el a Lázár-tanyára.
Jó döntésnek bizonyult, hiszen az idő kitisztult, s egy élményekkel teli napot tölthettünk együtt. A fárasztó gyaloglás után finom édes- és sós sütemények, valamint üdítő várt bennünket. Minden diáknak
élmény volt az állatsimogatás és a sétakocsikázás. A nap fénypontja a lovasbemutató volt.
Az utolsó tanítási napot rendhagyó módon ünnepeltük. A tehetségek órájában iskolánk tanulói megmutatták, ki miben ügyes, tehetséges. Vannak jó zenészeink, táncosaink, sportolóink, énekeseink és szavalóink is. Ezután a nyolcadikosok vidám ballagása következett. Mókázva, tréfálkozva köszöntek el az
iskolától és diáktársaiktól.
Délutánra pedig családi napot terveztünk, ahol színes programok várták a gyerekeket és szüleiket. Volt
aszfaltrajzverseny, festménymásolás, gyerek-szülő duett, különböző kézműves foglalkozások, sportversenyek és hajfonás is. Köszönjük, hogy olyan sokan ellátogattak erre a rendezvényünkre. Bízunk benne,
hogy sikerül hagyományt teremtenünk és évről évre egyre többen jönnek el, hogy együtt, vidáman zárjuk a tanévet.
Június 18-án megtartottuk ballagási ünnepélyünket, s útjára bocsátottuk 26 végzős tanulónkat. Reméljük jól helyt fognak állni a középiskolában és elérik céljaikat.
Június 21-én volt tanévzáró ünnepélyünk, ahol elhangzott egy évértékelő beszámoló. Csak néhány fontosabbat említenénk. Büszkék vagyunk 52 kitűnő tanulónkra:
1.a Balogh Viktória, Braun Izabella, Kékesi Zsófia, Kiss Dorina, Mravik Viktória, Ungi Szabolcs,
Wágenszommer Eszter
1.b Bodó Hanna, Zsiga Lili
2.a Bácsi Balázs, László Hunor, Lindák Boglárka, Rottenhoffer Anna Dóra, Sághy Balázs Boldizsár,
Sápi Eszter, Varga-Kis Botond
2.b Braun Zsófia, Madarász Bence, Máté Petra, Tahu Viktória
3.a Braun Júlia, Feszt Liliána, Fülöp Zselyke, Tolmácsi Noémi
3.b Balogh Lénárd, Gönczöl Ábel, Gregus Kata, Kovács Fanni, Mayer Petra, Vigassy Zita
4.a Bardóczky Botond, Ecker Lilla, Fülöp Írisz, Hajdu János, Pauló Márk, Tamás Laura
4.b Balogh Janka, Braun Levente, Ecker Dominik, Filó Bálint, Langa Gréta, Papp Dalma, Pauló Milán, Tahu István Szilárd, Varga Dániel
5.a Bujtás Erhard, Raffai Sándor, Raffai Péter
5.b Bodó Barnabás
6. Gaszner Ádám
7. Lados Katalin Virág, Tóth Viktória
A nyolcadikosok ebben a tanévben is nyelvvizsgáztak. Bár a bizonyítványok még nem érkeztek meg, az
eredményeket már tudjuk. A2 nyelvvizsgát tettek: Blaubacher Dániel, Braun Bence, Deme Dániel,
Hrncsár Gábor, Hrncsár Richárd, Kékesi Kornélia, Nagy Rebeka Eszter, Pittlik Panna, Reitmajer Ákos.
B1 nyelvvizsgát értek el: Becskereki Dorka, Kiss Rozália, Matwi Ziad, Rébb Evelin Krisztina, Strasser
Lilla Kincső. Gratulálunk nekik és büszkék vagyunk rájuk.
A diagnosztikai vizsgákon a legjobb eredményt érték el: 6. osztályból Gaszner Ádám, míg a 8. osztályból
Hrncsár Gábor.
Ebben a tanévben is meghirdettük a „Jó tanuló, jó sportoló” címért folyó versenyt. Ezt a címet azok
kapják, akik a tanulásban és a sportban egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Alsó tagozat:
Braun Júlia, Bardóczky Botond érték el ezt az eredményt, felső tagozaton pedig Gaszner Ádám és Tóth
Viktória. Gratulálunk nekik.
Mindenkinek nagyon jó nyári szünetet kívánunk! Vigyázzatok magatokra és értékeitekre!
Az iskola tanulói és dolgozói
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A klub az előre kiadott és a 2016. januári Ikladi
Hírekben közölt program szerint tevékenykedett.
Január:
16-án a pótszilveszterre került sor, de részt vettünk az aszódi és domonyi társklubok megmozdulásán is.
25-én az éves közgyűlésre került sor, ahol a 2015
évről készítettünk számadást.
Február:
14-én a NNKKE-vel közös, farsangi esten vettünk
részt.
28-án megrendeztük a II. ikladi borok versenyét.
Március:
A havi klubdélutánok minden hónapban 20-án,
illetve az azt követő vasárnapon kerültek megrendezésre, ahol köszöntjük a névnapjukat ünneplőket és a napi problémák megbeszélése mellett,
jutott idő viccek mesélésére, és különböző játékokra.
Április:
9-én és 10-én színjátszó csoportunk vidám jelenetekkel szórakoztatta az érdeklődőket.
11-én a költészet napját ünnepeltük az általános
iskola diákjaival, valamint az aszódi és domonyi
klubtagokkal. A két társszervezetnél későbbi időpontban vendégeskedtünk ebből az alkalomból.
19-én
Tar,Salgótarján,Somoskőujfalu,Szlovákia,- Hollókő útvonalon tettünk egy jó kirándulást. Megtekintettük a Sztúpát, a salgótarjáni JÓ SZERENCSÉT bányamúzeumot, felmentünk
a somoskői várba, csodáltuk a bazaltömlést, majd
Szlovákia után Hollókőn zártuk kirándulásunkat.
Május:
4-én Ceglédbercelen fürödtünk.
9-én sorozó és katonanóták versenyén, sok régi
nóta került elő. A nyertesek, díjazásban részesültek.
11-én a színjátszók évadzáró és kiértékelő összejövetelére került sor.
13-án a tavaszi piknik keretében, bográcsban készítettük az ételt, ami jól sikerült.
21-én Aszódon a GENERÁCIÓK NAPJÁN klubunk
a főzőversenyen II. helyezést ért el.
Június:
8-án az Operettszínházban tekintettük meg a
Chicagói Hercegnő című előadást. Az előadásra
színjátszó csoportunk tagjai ajándék belépőjegyeket kaptak, a Ráday Gedeon Művelődési Háztól,
amit ezúton is köszönünk.
10-11-12-én háromnapos kikapcsolódás a cserkeszőlői gyógy-és termálfürdőben.

17-én Székesfehérvár-Tác helységeket kerestük fel
és ismerkedtünk a látnivalókkal. Megtekintettük
az Aranybulla emlékművet, a Bory várat, a Királyok parkját, a Mátyás Király Emlékművet, Kati
néni szobrát, az órajátékot, a Koronás kutat, a
Romkertet, az Egyházmegyei Múzeumot, az országalmát és még több, utunkba kerülő látnivalót.
Tácon a Gorsiumban megnéztük az ásatásokat, és
a felszínre került értékekben gyönyörködtünk.
Tagjaink zöme a rendezvényeinket látogatja, kirándulásainkon, fürdőzéseinken részt vesz. Ezt
bizonyítják a mellékelt fotók is, amiből ízelítőként
láthatók a klubélet pillanatai.
A II. félév programjaiból röviden:
Július 07: Fürdés Leányfalun
17: Aratási határkirándulás
20: Fürdés Bogácson
Rendezvényeinkre előzetes bejelentkezés esetén
szívesen látjuk a község idős tagjait ismerkedésre.
Utazásos rendezvényeinkre a tervezett rendezvény
előtt egy héttel zárul a jelentkezési lehetőség.
Minden olvasónak és nyugdíjas korúnak, jó
erőt, egészséget kívánok
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület nevében:
Braun Pál
elnök

Foto: Ursinyi Géza

A Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület 2016. évi első félévéről
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5 éves a Kuckó Sóbarlang
és Egészségcentrum!
Egy vállalkozás életében öt év sok idő. Sokan már
az első évben feladják, és vannak, akik szép lassan veszítik el a lelkesedésüket. Nálunk is voltak
mélypontok, de ez egy családi vállalkozás, ami azt
jelenti, hogy mindenki szívvel-lélekkel dolgozik
azon, hogy menjen az „üzlet”. Bár igazából ez nem
üzlet, hanem valamiféle küldetés. A cél, hogy
megmutassuk az embereknek, hogy megéri figyelni az egészségünkre, és hogy a megelőzés a legfontosabb.
A Kuckó Sóbarlangban minden az egészséges
életmód körül forog: a sószoba, a mágnesterápia,
a masszázs, a csontkovácsolás és a szauna nagyon sok betegségre alkalmazható, de leghatékonyabb mégis az, ha megelőzésképpen és rendszeresen alkalmazzuk őket. Az állapotfelmérés és az
allergiavizsgálat olyan komplex képet ad a szervezetünkről, ami segít a nekünk való – ma már elengedhetetlen – étrend-kiegészítők kiválasztásában,
valamint a táplálkozásunk megreformálásában.
Az elmúlt években több olyan rendezvényen vettünk részt, ahol óvodásokkal, kisiskolásokkal,
anyukákkal ismertettük meg az egészségtudatos
életszemléletet, mert ők a leginkább fogékonyak
erre, és ők tudnak legkönnyebben változni/változtatni.
Havi hírlevelünkre eddig 340-en iratkoztak fel, a
Facebook-on pedig több, mint 600 követője van a
Sóbarlangnak. Reméljük, hogy a rendszeresen
megjelenő cikkek is sok hasznos információt nyújtanak az olvasóknak, és ezen keresztül még több
emberhez jut el az Egészségcentrum híre.
A Kuckó Sóbarlang Kartalon egy családi ház alagsorában található, teljesen akadálymentesített,
gyereksarokkal, és sok-sok homokozó játékkal, így
szinte elrepül a 60 perc (ennyi idő egy alkalom
nálunk). Az áraknál igyekeztünk a vidéki körül-

Web: www.iklad.hu

ményeket is figyelembe venni, van gyerek- és
nyugdíjas kedvezmény, illetve bérlettel szintén
olcsóbbak a szolgáltatásaink.
Szeretnénk támogatni a helyi kézműveseket, így
rendszeres „mini-kiállítás” látható nálunk kerámiákból, fonott kosarakból, kézműves szappanokból
és sok más apróságból.
A rugalmas nyitva tartás lehetővé teszi, hogy mindenki munkaidejéhez alkalmazkodni tudunk, persze előzetes bejelentkezés alapján.
A vendégeink szerencsére elégedettek velünk, szeretnek ide járni, és visszatérnek hozzánk, sőt, másoknak is ajánlják a szolgáltatásainkat. Remek
csapattal dolgozunk, az évek során sikerült olyan
emberekkel megismerkedni, akik szívvel-lélekkel
végzik a munkájukat, mindenki profi a saját
szakmájában, és az a cél vezérli őket, hogy vidékre
is eljusson egy „szelet” wellness, és hogy az egészséges életmód ne legyen luxus senkinek.
Ezúton köszönjük meg minden vendégünknek a
támogatást, a bizalmat, és továbbra is szeretettel
várunk mindenkit, aki gyógyulni, kikapcsolódni
szeretne!
www.kuckosobarlang.hu

Egy mondatban…


Köszönjük mindenkinek, aki eddig felkérésünkre régi sublótot, függönyöket, ágyneműhuzatot, vagy más régi tárgyat ajánlott fel a
Falumúzeum részére.



Használt, de jó állapotú női kerékpárt keresek megvételre. Kérem, hogy a 06-20-5488144 számon hívjanak.



Iklad feliratos, címeres póló rendelhető felnőtt és gyermek méretben.
Mintapéldányok a Művelődési Házban megtekinthetők.
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Múzeumok éjszakája
Június utolsó hétvégjén, Szent Iván éjszaka alkalmából került megrendezésre a hagyománnyá
vált Múzeumok Éjszakája.
Nagy sürgés-forgással, dagasztással kelesztéssel
indult a délután az ikladi falumúzeumban, hogy
mire a látogatók megérkeznek, elkészüljön a kemencében az ínycsiklandó kenyérlángos és a zabos-meggyes sütemény. Ugyanis ebben az évben a
ló témában készültek a rendezők.
Lehetett lovashintón utazni fel-és alá a község
főutcáján Blaubacher Pállal, vagy akár lovagolni is
két hatalmas igás lovon a falumúzeum udvarán
Fekete Andrea és Nikolett jóvoltából. Aki a patkolókovács mesterségbe szeretett volna betekintést
nyerni, az is gazdag tudással távozott, mert kimerítő aprólékossággal tárta elénk Dezső Gergely a
szakma rejtelmeit. Eközben ügyességi feladatokat
próbálhattak ki a vendégek, nyomozós játékban
lehetett részt venni, és még az elméket is próbára
tehették a bátor, vállalkozó csapatok a Kvíz játék
kapcsán, ahol mind a négy csapat kiváló eredményt ért el.
Az este tűzgyújtással, közös énekléssel folytatódott, majd az elmaradhatatlan, régi fotók kivetítésével zárult a program.
Köszönetet mondunk Blaubacher Pálnak a hintózás élményéért, Dezső Gergelynek a kovács szakma bemutatásáért, Fekete Andreának és Nikolettnek a lovaglás öröméért, Ursinyiné Dávid Katalinnak és Ecker Pálnénak a finom ételek elkészítéséért, Ecker Péternek a kemence felfűtéséért és a
sütésért, Puskely Tibornak és Ursinyi Gézának az
esemény megörökítéséért, Braun Júliának, Ecker
Annának valamint Ecker Péter Pálnak a szavalásért.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, és új
élményekkel gazdagodva tért haza.
Csobán Gitta

Köszönetnyilvánítás

Foto: Puskely Tibor

Az Oltalom Karitatív Egyesület megköszöni az
adományozók támogatását, hogy ismételten támogattuk reményteli munkájukat, hiszen a múlt hónapban 80 zsák ruhát és cipőt juttatunk el az
ikladi gyűjtésből.
Az egyesület naponta 600-700 fő ellátásáról gondoskodik. 1989-ben kezdték el a lelkileg, szociálisan elhagyott, vagy veszélyeztetett élethelyzetben
lévő társadalmi csoportok megsegítését. Munkájukat azzal a hittel végzik, hogy a gondozottak,
visszasegíthetőek az emberhez méltó életbe.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az ikladi óvodások sportsikereiről

A Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete karöltve a hévízgyörki óvodával évente megrendezi a
regionális sakktalálkozót, hogy óvodáskorú sakknövendékeink megismerhessék egymást. Ez a találkozó mindig egy hétfordulós svájci sorsolású
verseny keretei között történik, s lényegében a
tanév elejétől erre a versenyre készítjük fel kis
óvodásainkat. Három óvoda bátor és okos növendékei (lányok és fiúk) adnak találkozót egymásnak, s mindannyian nagyon várják ezt a sakktornát, mely életük első sakkversenye. Vajon ki nyeri
el az ovikupát, amelyről gyakran esik szó a sakkszemeszterek szeptemberi indításától kezdve. A
kicsi bajnokjelöltek évközben is gyakran kérdeznek rá a nagy eseményre. Ahogy közeledünk a
május végi, június elejei verseny időpontjához,
foglalkozásaink alkalmával egyre gyakrabban jön
szóba, mennyit kell még aludni, hogy végre találkozhassanak a többi óvoda sakkozóival. A szép
serleget egyébként felváltva, hol hévízgyörki, hol
ikladi, hol turai versenyzőpalánta nyeri, s nyilván
a legeredményesebb versenyzőt illeti a trófea. Persze óvodánként arany, ezüst, bronzérmet szerezhetnek a legjobbak, s noha mindenki ugyanabban
a csoportban játszik, külön értékeljük a lányok és
a fiúk teljesítményét.
A mostani találkozón az ikladi ovisok hatalmas
fölényéről győződhettünk meg, hisz abszolút értelemben négy ikladi versenyző végzett az élen, s az
ilyesmi meglehetősen ritkaságszámba ment eddigi
versenyeink történetében. Braun Benedek nyerte
el az idei ovikupát, és nem is akárhogy, hiszen
mind a hét fordulóban győzött. Játékáról annyit,
hogy végig nagy figyelemmel követte az ellenfelek
lépéseit, s egyáltalán nem befolyásolta a szemben
ülők kapkodása, mely ezt a korosztályt általában
jellemzi. Tudnunk kell, hogy az olyan jellegű „ös-szeszedettség”, ami az ő esetében tapasztalható,
mindenképp az egyik legfontosabb ismérve a jó
sakkozónak. Ha Benedek folytatja a sakkozást,
további sikereket érhet el az iskolai versenyeken
is. Nem kétséges, hogy néhány év múlva leigazolható lesz valamelyik környékbeli csapathoz, s
részt vehet komolyabb klubok bajnokságaiban is.
Balog Miksa lavírozott be az abszolút második

helyre, s róla is elmondhatók az előbbi jó tulajdonságok. Hétből hat pontot gyűjtött, s csak óvodástársa, Benedek (a bajnok) tudta legyőzni őt,
mindenki mással szemben nyerni tudott. Sáros
Barnabás lett a bronzérmes. Ő is tehetséges sakkozó, de az általában kapkodássá fajuló nyerni
akarása következtében el-elhullajt 1-2 pontot, ami
nagyon kéne a bajnoki címhez. Barna egyébként
meglehetősen célratörő (agresszív), támadó stílust
képvisel, s ez igen jó jel a későbbiekre nézve. A
fiúk közül Mayer Ádám nevét kell még kiemelnem, aki a foglalkozások alkalmával imponáló,
küzdelmes játékra képes. Bevallom, nálam ő is
titkos esélyesnek számított. Nagyjából végig verte
a mezőnyt, de érdekes, hogy épp a saját óvodástársai ellen nem ment most a játék, holott a foglalkozásokon nem egyszer simán tudott győzni
ellenük. A lányoknál Gergely Anna gyűjtötte be az
aranyérmet, s ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen rendkívül nyugodt (és okos) kislányról lévén
szó, még szereti is ezt az „agyas” játékot. Miskoff
Katáé lett az ezüstérem, s róla azt kell tudnunk,
hogy a szemeszter kezdete táján meglehetősen
bizonytalan viszony fűzte őt ehhez a játékhoz. A
későbbiek folyamán azonban látványos fejlődésen
ment át, s remélhetőleg ő is folytatja a rendszeres
sakkozást az iskolában. A többiek: Heim Gellért,
Kott Dávid, Langa Milán, Sebestyén Máté most
nem annyira voltak sikeresek, de számot adtak
arról, hogy elsajátították azokat az alapismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy bárki 6-7
évesen sakkasztalhoz üljön. Nyilván egy óvodás
versenyen még rengeteg hibával űzik ezt a játékot,
de az vesse ránk az első követ, aki ilyen fiatal korában jobban sakkozott. Ezúton ajánlom honlapunkat (www.gvse.x3.hu) a kedves olvasók figyelmébe, ahol a verseny helyszínén készült fotókkal
is találkozhatnak. A képek alapján meggyőződhetnek arról, hogy az örökmozgó kicsi gyerekeknek
nem jelent túl nagy problémát akár 2 órán át ülni
a sakkasztaloknál, miközben a figyelmük és önfegyelmük lépésről lépésre fejlődik, erősödik.
A versenyen mindenki jól érezte magát, beleértve a
kísérő szülőket, óvó néniket, versenybírókat (Kapitz Tibor és Kapitz Dominik), s az eredmények
összesítése után minden versenyző választhatott
magának kis szuvenírt az ajándékasztalról. A hévízgyörki óvoda vezetője, „Nanni néni”minden
résztvevőnek emléklapot készített, melyet az
eredmények kihirdetésekor vehettek át a versenyzők. A sakktorna egész ideje alatt élvezhettük a
hévízgyörkiek vendégszeretetét, mindenki elégedetten utazhatott haza. Jövőre ugyanitt találkozunk a következő szemeszter sakkharcosaival.

tóthmáté
E-mail: ikladihirek@iklad.hu

9

10

Ikladi Hírek

Véradás

Falunap 2016

2016. július 6-án megtartott véradáson az alábbi
személyek jelentek meg:

Már alakul a 2016. év Falunapi programja, és arra
gondoltunk, hogy egy tényleg izgalmas, kreatív
ötletes kiállítás is színesíthetne a kínálatot.
Lehetetlen tárgyaink címmel várunk olyan tárgyakat, melyek tulajdonképpen a magyar nyelv gazdagsága miatt jöhettek létre.
Valójában nem létező tárgyakra gondoltunk, mint
például a kutyaszorító, vagy a Deákné vászna, az
idő vasfoga stb.
A tárgyak valójában egy-egy szólásmondás vagy
képes kifejezés megjelenítései lehetnek.

Ács János, Ácsné Valentinyi Mária , Ágfalvi Anikó,
Ágfalvi Zoltán, Balázs Zoltánné, Bence Lászlóné,
Bereczki Lajos, Bertalan Gábor, Bézi Enikő, Blaubacher Mihály, Botyik Katalin, Braun Brigitta,
Braun Eszter, Braun Éva, Braun Éva Erzsébet,
Braun Gábor, Braun László, Braun Pál, Braun
Pál, Braun Péter, Braun Zsuzsanna, Bujdosó
Zsolt, Bujdosó Nóra Éva, Csapó Sándor, Cseri
Brigitta, Csóriné Blaubacher Marianna, Deme
Tibor, Dévai Gábor Dévai Jánosné, Dévai Józsefné, Dobos Nándor, Ecker Endre, Ecker Erika, Ecker Márk, Ecker Péter, Ecker Zsuzsanna, Ecker
Tibor, Gacsályi Zoltán Jánosné, Gregus Szilárd,
Gyarmati Erzsébet, Hegedüs Anikó, Jónás Viktor,
Kaluzsa József, Kiss Jánosné, Klenk János, Kovácsné Beláz Katalin, Kovácsné Blaubacher Zsuzsanna, Madarász Balázs, Madarász–Kozecz Nóra,
Madarász Lászlóné, Marótiné Nardai Dorottya,
Mayer János, Mayer Katalin, Mayer Péter, Muskatal Péter, Nagy Zoltánné, Nyári–Filó Zsuzsanna,
Nyemecz Péter, Ocskay Zoltán, Oláh Lajos, Papp
Sándor, Pribeli András, Radics Jenő, Raffai Sándor, Remenár Márton, Remenár Sándor, Reitmayer Terézia, Richter Lajos, Rigó Istvánné, Rigó József, Rigó Viktor, Rigó Zsuzsanna, Rosenberger
Dánielné, Schmidinger Gabriella, Szappan Alexandra, Szilágyi Edina, Sztana József, Sztrehovszki Dávid, Sztrecskó András, Urbán Viktor, Valusz
Attila, Vámos Zoltán, Zdenkó Ferencné, Zdenkóné
Nagy Violetta, Rigó Viktor.
Rendszeres olvasóink számára bizonyára feltűnik,
hogy ez a lista az átlagosnál jelentősen hosszabb.
Történt mindez azért, mert a szokásos véradás
mellett ezen a napon célzott, irányított véradást
tartottunk.
Példaértékű összefogás volt.
Itt szeretnénk megköszönni a család nevében
mindenkinek a részvételt, akik Füleki Soma
Sámuel gyógykezeléséhez hozzájárultak.

Akkor elő az ötlettel, fantáziával!!!
A tárgyakat 2016. augusztus 15-16-án a várjuk a
Művelődési Házba, melyekből a Falunapra egy
igazán izgalmas, vicces, ötletes kiállítást szeretnénk rendezni.
Természetesen a legjobbakat megjutalmazzuk.

GALGACOM Kft.
2181 IKLAD, Szabadság út 21.

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

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. augusztus 4-5.

Web: www.iklad.hu

