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2 Ikladi Hírek 

FŐGÁZ Tájékoztató 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

Ismét Önhöz fordulunk, hogy segítségét és támoga-
tását kérjük az Ön által vezetett település földgáz-
fogyasztóinak közérdekű tájékoztatásához. Ehhez 
készítettünk egy kétperces információs kisfilmet, és 
ezúton kérjük, legyenek szívesek bemutatni a tele-
pülés weboldalán, illetve ha lehetséges, a helyi 
tévében. 

A TIGÁZ-tól a FŐGÁZ-hoz érkezett fogyasztók közel 
fele havonta közel azonos összeget fizet a földgá-
zért, mert a kiegyenlített részszámlázást választot-
ta. A szolgáltatóváltás miatt azonban átmeneti vál-
tozás áll be a részszámlák összegében. Ennek oka, 
hogy a fűtési szezon magasabb fogyasztására elő-
re befizetett többletet a TIGÁZ a végelszámoláskor 
visszafizette, mivel a fűtési szezonban már nem a 
TIGÁZ lesz a gázszolgáltató. Az előttünk álló idő-
szakban azonban a téli hónapok túlsúlya miatt a 
következő éves gázmérő-leolvasásig a megszo-
kottnál magasabb összegű részszámlák vár-
hatók. 

Fontos tehát, hogy a fogyasztók a végelszámolás-
kor a TIGÁZ-tól visszakapott pénzüket tartalékolják 
a következő hónapok várhatóan magasabb rész-
számláira. 

Szeretnénk elkerülni, hogy az átmenetileg jelentke-
ző magasabb kiadás a családokra váratlan pénz-
ügyi terhet rójon, ezért mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy minél több csatornán keresztül 
elmagyarázzuk fogyasztóinknak a helyzetet.  

Kérjük, támogassa kommunikációs erőfeszíté-
seinket azzal, hogy témáról készített kétper-
ces kisfilmet közérdekű információként elhe-
lyezik a település weboldalára. Ha van rá 
mód, kérem, tegye lehetővé, hogy a filmet a 
település helyi tévéje is levetítse.  

Együttműködését, támogatását 
köszönöm, tisztelettel: 

Fejesné Jenei Csilla 
egyetemes szolgáltatási igazgató 

FŐGÁZ Zrt.” 

Az fenti levelet a FŐGÁZ kérésére tettük közzé a 
lakosság információval való ellátása végett. 

Ezzel egyedidőben a fentebb említett videó 
felkerült a község honlapjára (www.iklad.hu). 

Madarász István 
Polgármester 

Influenza Elleni Védőoltás 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elérhető az 
influenza elleni védőoltás. 

Térítésmentesen igényelhetik a 
 60 éven felüli, valamint a 
 krónikus betegségben szenvedő személyek. 

A védettség kialakulásához két-három hétre van 
szükség, ezért kérem a kedves betegeimet, amen--
nyiben élni szeretnének a lehetőséggel, minél ha-
marabb keressenek fel rendelési időben. 

Dr. Bodnár Viktor 
háziorvos 

Alapítványi tájékoztató 

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma 
kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán 
első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapít-
ványi támogatásban részesülnek, hogy 
2016/2017-os tanév I. félévéről szóló iskolalátoga-
tási igazolásokat adják le a Művelődési Házba 
legkésőbb november 30-ig. 

Az alapítvány kuratóriuma 

Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás: 
 November 13-án, vasárnap este 

József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 2. előadás 
Veszek egy éjszakát 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

Bagyin Katalin 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Hírei 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 
november 18-án 18 órától KÖZMEGHALLGA-
TÁST tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel 
hívjuk és várjuk településünk nemzetiségi ügyek 
iránt érdeklődő lakóit.  

Köszönjük az Unterjesingenből kapott tölgyfa kö-
rül lévő pad lefestését Valentínyi Lászlónak, Gal-
bavi Józsefnek és Klagyivik Pálnak pedig a rögzí-
téshez szükséges betontuskók elkészítését. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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Iskolai Hírek 
Beszámoló az októberi eseményekről 

Október 6-án emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. A 4. osztályosok Bodáné Budai Edit és Boda 
Gergely vezetésével színvonalas műsorral készültek.  

Október 8-án tartottuk a német nemzetiségi projektnapunkat. Nagyon sok érdekes programmal ké-
szültünk tanulóink számára. A napot önkéntesünk, Milena nyitotta meg, természetesen németül. Vend-
éget is hozott magával, méghozzá az egri önkéntes személyében. Elena nagyon szívesen fogadta el a 
meghívásunkat és nagy élmény volt számára is ez a nap. A megnyitó után együtt énekeltük el a ma-
gyarországi németek himnuszát. Ezután két helyszínen izgalmas bemutatókat hallhattunk előadóinktól: 
Bartha Pálné a szüretről és annak eszközeiről mesélt, míg Klagyivík Pál a régi konyhai eszközöket mu-
tatta be tanulóinknak.  Ezek után következett a betakarítási ünnep, melyen igen sok finomságot kós-
tolhattunk meg. A program tökfaragással, kékfestéssel, kosárfonással, csuhé virág készítéssel folytató-
dott. A kosárfonás csínját-bínját Klagyivík Pál mutatta meg nekünk, a csuhévirág készítést pedig Zima 
Kati nénitől leshették el a gyerekek. A kékfestő is elvarázsolta a gyerekeket, ezt a foglalkozást Takács 
Katalin vezényelte.  
A délelőtt folyamán lebonyolítottuk a német szépkiejtési versenyt is. Milena, Elena és iskolánk egykori 
diákja Ecker Anita, azaz a zsűri minden szempontot figyelembe véve hallgatták a felolvasókat. Az ered-
mények a következőképpen alakultak: 
4. évfolyam:  1. helyezett – Talló Blanka, 2. helyezett – Mayer Petra, 3. helyezett – Braun Júlia 
5-6. évfolyam: 1. helyezett – Langa Gréta, 2. helyezett - Horváth Lorina, 3. helyezett – Bujtás Erhard 
6-8. évfolyam: 1. helyezett – Gaszner Ádám, 2. helyezett -  Bartók Petra, 3. helyezett – Bobák Bernadett 
Szeretnénk megköszönni minden kedves vendégünknek, hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, 
valamint Klagyivík Pálnak, az Ágfalvi családnak és a Kozecz családnak, hogy rendelkezésünkre bocsá-
tották féltve őrzött eszközeiket. Köszönjük a Csóri családnak a szalmabálákat, illetve a kedves szülők-
nek a sok finomságot. 
Délután természetesen iskolánk tanulói is felléptek a nemzetiségi délutánon. 

Sok-sok halasztás után október 17-én végre lebonyolíthattuk az első tankerületi terepfutó bajnoksá-
got. A sok edzés nem volt hiába való, hisz az alsó tagozatos csapatunk a 2., míg a felsős csapat az 1. 
helyezést érte el. Az összesítésben az 1. helyet érdemelték ki az ikladi gyerekek.  Az alsós csapat tagjai: 
Furák Rebeka, Heim Lili, Várszegi Csenge, Strasser Levente, Madarász Bence, Fűlőp Zselyke, Török 
Adorján, Lovász Nimród. 
A felsős csapatot alkották: Novák Lilien, Tóth Viktória, Koczka Ákos, Radics Fanni, Tóth Zita, Balogh 
Janka, Farkas István, Vigassy Zsombor.  
Büszkék vagyunk rájuk, s köszönjük a felkészítő munkát testnevelő tanáraiknak, illetve Juhász Attilá-
nak a szervezést és a pálya kialakítását! 
Október 20-án Dr. Tasnádi Lajos látogatott el a 8. osztályosokhoz, hogy az 1956-ban átélt élményeiről 
meséljen. Előadása élményszerűvé, élővé varázsolta a történelem órát. Köszönjük! 

Október 21-én, pénteken, nyílt tanítási nap volt intézményünkben. Örömmel vettük, hogy igen sok 
szülő és hozzátartozó jött el, hogy megnézze gyermekét a tanítási órákon. 12 órakor pedig iskolai ün-
nepély keretében emlékeztünk az 1956. október 23-i eseményekről. Az ünnepi műsort a 7. osztály és az 
énekkar készítette Juhászné Gallov Gabriella és Krámos Istvánné vezetésével. Köszönjük megható mű-
sorukat! 

Novemberi programunk: 
November 7. (hétfő) Első tanítási nap az őszi szünet után 
 17 órakor fogadóóra 
November 8. (kedd) Tankerületi tízpróba: felső tagozatos teremfoci - Kartal 
November 11. (kedd) Márton napi felvonulás 
November 17. (csütörtök) Egészségnap  
November 25. (péntek) Iskolagyűlés 
November 29. (kedd) Pályaválasztási projektnap 

Az iskola tanulói és dolgozói 
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Az ideális sóbarlangozó 

Ha feltennék nekem a kérdést, hogy kinek aján-
lom a sóbarlangot, csak azt tudnám mondani: 
mindenkinek! De sajnos a „mindenki” nem túl jó 
célcsoport, így mégis kicsit le kell szűkítenem a 
kört, és meghatározni, ki is az ideális sóbarlango-
zó? 

Nos, egy dolog, hogy nekem ki az ideális, ezt elég 
könnyen össze tudom szedni (bérletet vesz, rend-
szeresen jár, ír a vendégkönyvbe, ajánl minket 
másoknak, és még vásárol is a sótermékekből, 
hogy otthon is gyógyulhasson a család), de persze 
a vendégnek kicsit más szempontjaik vannak.  
Igazából leginkább azok járnak hozzánk, akik már 
régóta küszködnek valamilyen légúti betegséggel, 
sőt inkább a gyereküket hozzák, és elegük van a 
visszatérő megfázásokból, az átvirrasztott éjsza-
kákból, a fuldokló köhögésből, és a több doboz 
beszedett antibiotikumból. 
Ilyenkor mindig kihangsúlyozom, hogy egy alka-
lomtól ne várjanak csodát, egy komoly betegségből 
csak rendszeres kezeléssel lehet kilábalni. Arra 
viszont garanciát vállalok, hogy ha két hét alatt 
végigjárják a tíz alkalmat, rohamosan javul majd 
az állapotuk. 
Persze a legjobban akkor hat a só, ha megelőzés-
nek használjuk, és szinte észre sem vesszük, csak 
azt, hogy nem esünk egyik betegségből a másikba, 
vagy hogy sokkal kevesebbet költünk gyógyszerre, 
mint máskor. 
Sokan kérdezik, hogy lehet-e kisbabát hozni a 
sószobába? A válaszom igen, ugyanis nálunk nem 
befúvásos technológia van, így még minimális 
esély sincs a befulladásra. A hőmérséklet 20-21 
fok között van télen-nyáron, ennek megfelelően 
kell öltözni, ennél melegebb már kevésbé lenne 
hatásos. 
A másik gyakori kérdés, hogy fertőző betegek jö-
hetnek-e? Lehet, hogy furcsán hangzik, de a sós 
közeg megakadályozza a vírusok, baktériumok 
terjedését, így itt nincs fertőzésveszély. Ennek 
ellenére nem szoktuk összeengedni a fertőző bete-
geket más sóbarlangozókkal, és minden alkalom 
után szellőztetünk.  
Tévhit az is, hogy az asztmások rosszul reagálnak 
a sóterápiára. Egyes asztma típusoknál előfordul-
hat, hogy a befúvásos sószobában felerősödnek a 
panaszok, de ezért ott mindig fokozatosan növelik 
az időt, másrészt ez a „hagyományos” sószobában 
nem fordulhat elő, itt nem olyan intenzíven léleg-
zik be a sót. 
Akkor ki az, aki tényleg nem veheti igénybe a só-
szobát? Egyedül a lázas betegeknek nem ajánlott, 
ilyenkor mindig kérem, hogy várjanak 1-2 napot, 
és utána kezdjék el a kúrát, mert a láz enyhén 
megemelkedhet a sóterápia hatására. 

Összefoglalva tehát nincs sok ember, akinek ne 
ajánlanám a sót, de leglátványosabb javulást min-
dig a gyerekeknél érünk el, ha még időben elhoz-
zák őket, és ezzel megspórolhatják az erős gyógy-
szerezést és a több heti hiányzást. Ilyen esetben 
könnyen válhatnak a vendégek számomra is ideá-
lis sóbarlangozókká, hiszen ha elégedettek, ezt 
elmondják másoknak is, visszatérnek hozzánk, és 
szívesen fogadják a tanácsaimat is. 
Ha úgy érzed, hogy illik rád a fentiekből valame-
lyik leírás, kérj időpontot a 30/641-4253-as szá-
mon, és gyere el a kartali Kuckó Sóbarlangba, 
ahol természetes úton gyógyulhatsz! 

De helyettem beszéljenek inkább a vendégek:  
„Rozinám a hét elején még felső légúti betegségtől 
szenvedett. Azonban a szokásos két hét helyett öt 
nap alatt gyógyult meg. Mit csináltunk? Öt nap 
alatt felhasználtunk egy Kuckó bérletet a sóbar-
langban. Mellesleg nekem pedig elmúlt az allergi-
ám, ami másfél hónapja kínzott. Köszönjük Kuckó 
Sóbarlang!”  

Egy mondatban… 

 November hónapban még egy alkalommal, 17-
én, csütörtöki napon lesz ebben az esztendő-
ben zöldhulladék elszállítás. 
Éljenek e szolgáltatás lehetőségével, hogy az 
egészségünkre káros füstölések, égetések 
megszűnjenek. 
December hónapban már nem lesz zöldhulla-
dék szállítás. Viszont a szelektív hulladék-
gyűjtési rend változik, marad a csütörtöki 
nap, csak a páros számú hetekben lesz, tehát 
december 1-én, 15-én, és 29-én csütörtökön 
reggel 6:00-ra kell kihelyezni a szelektív zsá-
kokat az ingatlan elé. 

 Tisztára mosott tejfölös vödröket tetővel, 
vagy jégkrémes dobozokat szintén tetővel, 
kérjük, hogy ne dobják ki, mivel ételosztásnál 
nagy hasznát lehet még venni. ha segíteni 
szeretne, hozza el a Művelődési Házba, vagy 
adja le Botyik Katalin védőnőnél. 

 Ruhagyűjtést szervezünk 2016.11.21-én 
Amennyiben szeretne segíteni a rászorulók-
nak ezt úgy is megteheti, hogy ruhaadomá-
nyát behozza a Művelődési Házba és mi eljut-
tatjuk adományát az Oltalom Alapítványhoz. 

 Legyen Az Ön Szívügye Is Alapítvány 
Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet, műszaki 
berendezéseinek fejlesztését szolgáló Támoga-
tói jegy 500.- illetve 1000.- Ft-os címletekben 
továbbra is kapható a Művelődési Házban. 

 Novemberben gépjárművezetői tanfolyamot 
indítunk a Művelődési Házban. Jelentkezés, 
bővebb információ: november 15-ig személye-
sen vagy a 403-387-es telefonszámon. 
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Szösz-Mösz tábor Iklad 2016. 

2014. 07. 25-07. 29- ig és 08. 01.- 08. 05.-ig az 
előző évekhez hasonlóan a Kistérségi Gondozási 
Központ támogatásával ismét megrendezésre ke-
rült a Szösz-Mösz tábor. 

A két hetesre bővült tábor nagyon sok gyereket 
vonz Ikladra. Már nem csak a helyiek, hanem do-
monyi, aszódi, galgamácsai gyerekek is lelkesen 
vesznek részt a programokon. Vannak olyan 
gyermekek is, akik a nyaralás időpontját az ikladi 
nagyszülőkhöz arra az időpontra teszik, amikor a 
tábort tartjuk. Nem ritka, hogy barátságok ala-
kulnak ki ebben a pár napban, amik a következő 
évben folytatódnak. 

Az idei évben bátran jöttek kicsik-nagyok egy-
aránt, de szülők, nagyszülők is lelkesen készítet-
ték az aznapi alkotásokat. Míg a gyerekek a torna-
teremben, vagy a téren játszottak, addig a szülők, 
nagyszülők folytatták a gyerekek által megkezdett, 
és félbehagyott alkotásokat, és közben jókat be-
szélgettek.  

A táborban átlagban 65-70 gyermek vett részt, így 
a programok párhuzamosan zajlottak a Művelődé-
si Házban, és az iskola tornatermében, vagy a 
téren. 

A résztvevő gyerekek a délelőtt folyamán kézmű-
ves foglalkozásokon vehettek részt,/ termések 
ragasztása, papírból, fonalból készült alkotások, 
karkötő, tavaszi virágok, nyaklánc készítése, hűtő 
mágnes, ceruzatartó stb./ játékos ügyességi ver-
senyeken és egyéb mozgásos játékokban mérhet-
ték össze ügyességüket, erejüket.  

Az első turnus záró napján Domonyba gyalogol-
tunk át, amit jól bírtak a gyerekek, a rekkenő hő-
ségben. Közben az itt maradó szülők és segítők 
ebédet készítettek. 

Igyekeztünk a mindennapi elfoglaltság mellett 
változatos programokkal színesebbé tenni a napo-
kat, így a rendőrség által felállított tanpályán gya-
korolhattak a gyerekek biciklikkel, rollerekkel.  

A tábor nem lenne ilyen sikeres, ha nem lennének 
önzetlen pedagógusok. Szabadidejüket feláldozva 
gondoskodtak a gyerekek délelőtti hasznos elfog-
laltságáról, pusztán a gyermekjóléti szolgálat hívó 
szavára, minden ellenszolgáltatás nélkül. 

Szeretném megköszönni az Ikladi Általános Iskola 
igazgatónőjének, Pribeliné Dombai Ibolyának, 
hogy rendelkezésünkre bocsátotta az iskola torna-
termét, és a sport felszereléseket, valamint, hogy 
biztatta, és támogatta kollégáit, a részt vételre. 

Köszönöm az iskola pedagógusainak: Jónás József 
Lászlóné, Dr. Braun Pálné és Blaubacher Márta 

pedagógusoknak a lelkes és kreatív közreműködé-
sét. 

Köszönöm az ikladi óvodapedagógusok: Nagy Már-
ta, Pupos Veronika, Rest Erika, Rébbé Radics Éva, 
Tomasek Mónika, Schlenkné Furák Zsuzsanna és 
lánya Viktória valamint Füleki Andrea, Varga Ka-
talin önzetlen segítségét. 

Köszönet jár még a lelkes ikladi szülőknek, nagy-
szülőknek akik süteménnyel, gyümölccsel, üdítő-
vel kedveskedtek a gyerekeknek a tábor ideje 
alatt. 

Fekete Nikolettnek és Noéminek a lovas bemutató-
jáért. 

Több mint 100 db palacsintáért Ágfalvi Anikónak 
és családjának, akik még ügyességi fa játékot is 
biztosítottak a tábor ideje alatt a gyermekeknek. 

A két alkalommal lángos elkészítéséért Braun Ju-
ditnak jár nagy- nagy köszönet. 

Schmidinger Csilla karkötőgumi felajánlásáért. 

Külön köszönöm Radics Árpádnak és Kartali 
Györgyinek a nagy mennyiségű virsli, kolbász, 
felajánlását, az ízletes krumplipaprikáshoz. 

Végezetül, de nem utolsó sorban köszönöm két 
állandó aktív segítőmnek, Tóth Csobán Gittának 
és Kiss Regina könyvtárosunknak folyamatos köz-
reműködését, a tábor alatt fáradhatatlanul készült 
rengeteg fényképért. Napra készen meg lehetett 
nézni a képeket a facebookon is. 

Segítőink aktivitására, kreativitására a jövőben is 
számítok! 

Gyebnár Tímea 
Család és Gyermekjóléti szolgálat 

Családsegítője 

Bursa Hungarica pályázat 

Iklad Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. To-
vábbi információk a www.iklad.hu oldalon találha-
tók.  

Szociális célú tűzifa támogatás 

A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó ké-
relmeket 2016. november 18-án, pénteken 
12:00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hi-
vatalban. Kérelem nyomtatványt ügyfélfogadási 
időben a Polgármesteri Hivatalban, illetve a Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál lehet igényelni. 
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Idősek Világnapja 

2016. október 9-én, vasárnap az Idősek Világnap-
ja rendezvényt tartottunk a Művelődési Házban. 
Hatvanöt szépkorú fogadta el meghívásunkat. 
Polgármesterünk, Madarász István köszöntő sza-
vai után Reitmayer Teréz versel kedveskedett az 
egybegyűlteknek. Majd örökzöld dallamok csen-
dültek fel. A műsor után az általános iskola 10 
tanulója egy-egy szál virágot nyújtott át az ünne-
pelteknek. Finom székelykáposzta, üdítő elfo-
gyasztása után Braun József zenéjére táncolhat-
tak a megjelentek. 
Az ételt Szokoly Lászlóné, Mayer Zsuzsanna készí-
tette. Lakatos Adrien, Király Boglárka, Mayer 
Albert segített az előkészítésben és a felszolgálás-
ban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

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. december 8-9. 
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