
Ikladi Hírek
Karácsonyi rendezvényeink 

Mézeskalácshordás: 
Az Általános Iskola diákjai a mézeskalácsot december 20-án, kedden, 16 órától 
viszik. Kérjük, hogy fogadják a diákokat, akik versekkel, egy kis csomaggal és 
néhány jó szóval szeretnének kedveskedni Önöknek Karácsony alkalmából. 

Karácsonyi vásár: 
December 21-én, szerdán a Művelődési Ház előtt 16:30-tól. 
Hangulatos zene és sok érdekesség, finomság várja az érdeklődőket! 

Falukarácsony: 
Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 21-én, szerdán, 18 órai kez-
dettel tartjuk az iskola tornatermében! 
E rendezvényre szeretettel várunk minden ikladi polgárt. 
Kérjük, hogy egy-egy gyertyát és néhány csillagszórót hozzanak magukkal, mert sze-
retnénk, ha az este meghitté, varázslatossá válna!  

Sikeres, boldog új esztendőt kívánunk! 
Iklad község Képviselő-testülete nevében! 

Szilveszter 2016 

Az Ikladi Ráday Gedeon Művelődési Házban  
Zenél: Szénási Attila 
Jegyek a Művelődési Házban kaphatóak: 

December 21-ig: 4.500.- Ft/fő  
December 30-ig: 5.000.- Ft/fő  

További információ: 06-28-403-387 

A belépő tartalmazza a svédasztalos vacsorát, és éjfélkor egy pohár pezsgőt! 

Meghívó 

Mozgáskorlátozottak Pest megyei Egyesületének Ikladi Csoportja szeretettel meghívja tagtársait és 
támogatóit ünnepi taggyűlésére. 
Helye: Művelődési Ház 
Ideje: 2016. december 19. hétfő 14 óra. 
Minden tagtársunknak szerény ajándékkal szeretnénk kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben 
gazdag, boldog újesztendőt kívánni. 
Kérjük tagtársainkat, hogy személyes részvételükkel tiszteljék meg összejövetelünket, s kérjük továb-
bá, hogy hozzák magukkal egyesületi tagkönyvüket és a 2016. évi tagdíj befizetését igazoló csekkszel-
vényt. 
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2 Ikladi Hírek 

Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2016. novem-
ber 4-ei és december 2-ai ülésein az alábbi napi-
rendeket tárgyalta meg: 

November 4. 
A testület beszámolót hallgatott meg a Központi 
Orvosi Ügyelet 2015. évi munkájáról. Dr. Csige 
Imre, az aszódi központi orvosi ügyeletet működte-
tő Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. szakmai 
igazgatója ismertette az ügyeleti ellátás főbb ada-
tait és tapasztalatait. Elmondta, hogy cégük or-
szágosan jelen van az orvosi ellátás különböző 
formáiban. Ikladon az előző évekhez hasonlóan az 
országos átlag alatti volt 2015-ban az ügyeletet 
igénybe vevők száma. Sajnálatát fejezte ki, hogy az 
országos egészségügyi béremelésből az alapellátási 
sürgősségi ügyeleti ellátás kimaradt. 

A testület együttműködési megállapodást hagyott 
jóvá az Aszód Városi Kulturális Központtal (a to-
vábbiakban: AVKK). A megállapodás szerint az 
AVKK szakmai felügyeletet gyakorol az ikladi Fa-
lumúzeum felett. Természetesen a Falumúzeum 
épülete és a benne található gyűjtemény nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemze-
ti vagyonként továbbra is Iklad Község Önkor-
mányzatának tulajdonát képezi. 

A testület elbírálta a közterületek hóeltakarítására 
beérkezett pályázatokat. Az előírt határidőben egy 
pályázat érkezett, Káré Tibor egyéni vállalkozótól, 
akivel az önkormányzat szerződést köt a 2016. 
február végéig tartó munkára. (7.800.-Ft/óra+ 
ÁFA) 

A régi hagyományt megtartva, a testület idén is 
jóváhagyta a községünk 70 éven felüli polgárainak 
küldendő karácsonyi csomagok tartalmát, melyet 
az érintettek még az ünnepek előtt megkapnak. 

Kékesi Gábor képviselő tiszteletdíjából a Rozma-
ring Nyugdíjasklub Egyesületnek 200.000.-Ft-ot, 
az Iklad Községi Football Clubnak 68.000.-Ft-ot 
ajánlott fel. 

A testület zárt ülésén 

1. Egy főnek lakhatási támogatást állapított 
meg 

2. Egy főnek kamatmentes kölcsönt állapított 
meg. 

3. 1 főnek temetési támogatást állapított meg 
20.000.-Ft összegben. 

 

December 2. 
A testületi ülés vendége volt Vécsey László ország-
gyűlési képviselő, aki megköszönte a testületnek a 
2016. évi együttműködést, valamint békés, boldog 
karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet 
kívánt Iklad község minden lakójának. 

A testületi ülés vendége volt Braunné Wildmann 
Tünde, az ikladi Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület elnöke, és Novák Jánosné az 
egyesület Választmányának tagja. A vendégek 
tájékoztatták a testületet az egyesület 2016. évi 
tevékenységéről, programjairól és a gazdálkodási 
adatokról, különös tekintettel az önkormányzati 
támogatás felhasználására. Köszönetét fejezte ki 
minden segítőnek, aki közreműködött a templom 
előtt felépített betlehem elkészítésében. Ungi Jó-
zsef alpolgármester tiszteletdíjából 100.000.-Ft-ot 
ajánlott fel az egyesületnek. 

A testületi ülés vendége volt Braun Pál, az ikladi 
Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület elnöke, aki 
tájékoztatta a testületet az egyesület 2016. évi 
tevékenységéről és a gazdálkodási adatairól, külö-
nös tekintettel az önkormányzati támogatás fel-
használására. Elmondta, hogy a Nyugdíjasklub 
2017. július 22-én ünnepli fennállásának 40. év-
fordulóját. Erre az alkalomra ünnepséget rendez-
nek, valamint jubileumi kiadvány elkészítését ter-
vezik. Megköszönte Kékesi Gábor képviselő tiszte-
letdíj felajánlását, melyet ezekre a célokra különí-
tenek el. Ungi József alpolgármester felajánlotta a 
kiadvány nyomdai munkáinak elvégzését. Filó 
Gábor képviselő tiszteletdíjából 200.000.-Ft-ot 
ajánlott fel a Nyugdíjasklubnak 

A testület jóváhagyta az önkormányzat és a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ (a további-
akban: KLIK) Dunakeszi Tankerületi Központja 
közötti, az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi 
Általános Iskola ingó és ingatlan vagyonára vo-
natkozó Vagyonkezelési szerződést, a feladatellá-
táshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kö-
telezettségek átadás-átvételéről szóló Megállapo-
dást, valamint a közüzemi díjak fizetéséről, a fűté-
si-karbantartási és vagyonbiztosítási feladatok 
ellátásáról ellátásáról szóló Megállapodást. (Lásd 
külön írásunkat.) 

A testület döntött arról, hogy a rönkhúzó bajnok-
ság ikladi fordulója (2017. augusztus 19.) a 2017. 
évi versenynaptárba bekerüljön. 

A testület elbírálta a József Attila utca útépítési 
terveinek elkészítésére benyújtott beérkezett pá-
lyázatokat. A tervezési munkára az önkormányzat 
a REFORMÚT Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel (1172 
Budapest, IV. u. 32.) köt szerződést. A vállalkozási 
díj: 1.950.000.-Ft + ÁFA. 
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A testület zárt ülésén 
1. Elbírálta a szociális célú tűzifa támogatásra 

beérkezett kérelmeket. A tűzifa kiszállítása az 
erdészeti szállítást követően kezdődik. 

2. Elbírálta a Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójára 
beérkezett pályázatokat. 8 pályázat érkezett. A 
testület 5.000.-Ft/hó támogatásban részesíti 
a pályázókat 10 hónapon keresztül, a 
2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve 
2017/2018. tanév első (őszi) félévében. 

3. Egy főnek lakhatási támogatást állapított meg 
4. Két főnek beteggondozási támogatást 

állapított meg 
5. Négy főnek gyógyszertámogatást állapított 

meg 
6. 1 főnek temetési támogatást állapított meg 

20.000.-Ft összegben. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Az Ikladi Tasnádi Lajos Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 
állami működtetésbe vételéről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény értelmében (a továbbiakban: Nkt.) értelmé-
ben 2013. január 1-től minden iskola fenntartói 
joga a magyar államhoz került, amelynek nevében 
a KLIK gyakorolta a fenntartói jogokat. Ettől az 
időponttól a járási szinten megszervezett tanke-
rületek látták el az iskolák irányítását. A 3.000 fő 
lakosságszám feletti települések a törvény értel-
mében kötelesek voltak az iskolaépületeket to-
vábbra is működtetni (közüzemi díjak fizetése, 
karbantartási és javítási feladatok ellátása, felújí-
tások stb.). A 3.000 fő alatti településeken az ál-
lam az épületek működtetését is átvette. 

Iklad Község Önkormányzata az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma oktatásért felelős államtitkárá-
tól visszakérte az ikladi iskola épületének működ-
tetési jogát, melyet az államtitkár engedélyezett. 
Így önkormányzatunk 2013. január 1-től kezdődő-
en ellátta a KLIK fenntartásába került iskola mű-
ködtetésének feladatait. A működtetési feladatok-
kal kapcsolatban az önkormányzatunk 2013. feb-
ruár 18-án használati megállapodást kötött a 
KLIK Aszódi Tankerületével. 

A köznevelési jogszabályok 2016. nyári módosítá-
sa során átszervezték, tankerületi központokká 
vonták össze a tankerületeket. Iklad a Dunakeszi 
Tankerületi Központhoz került. 

A Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tan-
kerületi központ által fenntartott, települési ön-
kormányzat által működtetett köznevelési intéz-
mény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból 
származó jogok és kötelezettségek 2017. január 1-
jétől a tankerületi központot illetik meg, illetve 
terhelik. 

A Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. dec-
ember 31-én települési önkormányzat által mű-
ködtetett köznevelési intézmény köznevelési fel-
adatainak ellátását szolgáló mindazon települési 
önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a 
továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2017. január 
1-jén a területileg illetékes tankerületi központ 
ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A köznevelési 
feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott 
köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi 
jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan 
vagyont is érteni kell. A tankerületi központ sze-
mélyi állományába átvette az iskola működtetésé-
hez kapcsolódó álláshelyeket (takarító, portás) is. 

A közüzemi- és vagyonbiztosítási díjakat az ön-
kormányzat kifizeti a szolgáltatónak, majd tovább-
számlázza a tankerületi központ felé. A fűtési és 
karbantartási feladatokat az iskola épületében 
továbbra is az önkormányzat karbantartója látja 
el, mely szolgáltatás díját a tankerületi központ 
megtéríti az önkormányzatnak. 

A vagyonkezelési szerződésben lefektetésre került, 
hogy a tankerületi központ ingyenesen biztosítja 
az önkormányzat számára az ingatlanok használa-
tát tanítási időn kívül az önkormányzati, helyi 
közösségi és kulturális, valamint sport rendezvé-
nyek lebonyolítása céljából. 

Madarász István 
polgármester 

Védőnői tájékoztató 

2016. 12.01-től várhatóan 2017. 08.31-ig hétfőn 
és szerdán nem Ikladon dolgozom. 
Decemberben az utolsó baba-mama klub foglal-
kozás 2016.12.22-én lesz 10-12 óráig. 

Nagyon köszönöm azoknak, akik eljuttatták a fe-
leslegessé vált műanyag edényeiket hozzám a 
Food Not Boms önkéntesei nevében. Az önkénte-
sek ezekben az edényekben rászorulóknak meleg 
ételt osztanak Budapest több pontján. 

A szervezet és magam nevében Kellemes ünne-
peket kívánok a falu minden lakójának! 

Botyik Katalin 
védőnő 
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Iskolai Hírek 
Beszámoló a novemberi eseményekről 

November 8-án és 9-én tanulóink tankerületi labdarúgó tornán vettek részt. Az alsó tagozatosok az elő-
kelő 3. helyet érték el, míg a felsősök az 5. helyen végeztek. Gratulálunk a szép eredményekhez. 
November 11-én ünnepeltük a Márton napot. Ez alkalommal meghívtuk az óvodásokat is, hogy ünne-
peljünk együtt. A vendégeket önkéntesünk, Milena köszöntötte, majd ismertette a programot. Az ovisok 
dalokkal kedveskedtek, majd a 7. osztály tanulói Szent Márton legendáját adták elő németül. Ezután 
iskolánk énekkara is fellépett. Mivel együtt indultunk útnak, a felvonulók sora igen hosszú volt.  Na-
gyon hangulatos volt, ahogy kicsik és nagyok vonultak lámpásaikkal a tábortűzhöz. 
November 17-én az egészség jegyében tartottunk projektfoglalkozásokat. Az alsó tagozatosoknak védő-
nőnk, Botyik Katalin tartott előadást az egészségmegőrzésről, majd egészséges ételeket készítettek. A 
felsősök pedig részt vettek egy a káros szenvedélyekről tartott előadáson. 

Decemberi programunk 
December 7.   Gyengén teljesítő tanulók szüleinek értesítése 
December 9.    Télköszöntő buli 
December 19-20-21.  Karácsonyi projektnapok 
December 20.   Mézeskalács kihordás 
December 21.   Karácsonyi vásár 
December 22.   Téli szünet első napja 
2017. január 3.  Első tanítási nap a téli szünet után 
 

Az iskola tanulói és dolgozói 

 
Óvodánk életéből 

Utolsó őszi hónapunkban, mint minden évben, 
idén is nagyon várták a gyerekek, hogy részt ve-
hessenek a Márton napi lámpás felvonuláson. 
Egy délutáni program keretein belül készítették el 
lámpásaikat szüleik segítségével. 
Idén a felvonulást november 11-én az iskolások-
kal együtt tartottuk meg, közösen énekeltünk és 
hallgattuk meg a nagyok német nyelvű előadását. 
Ezután elsétáltunk a tábortűzhöz. 
Az este teázással és sütizéssel zárult az óvodában. 
Köszönjük képviselőinknek, hogy részvételükkel 
megtisztelték rendezvényünket. 
November 17-én színházlátogatáson vettek részt 
óvodásaink. 
Jancsi és Juliska című mesét nézték meg, ami 
minden kisgyereknek nagyon tetszett. 

December hónap várható programjai: 
 dec. 2 Borbála napi gyümölcsfaág hajtatás 
 dec. 3 Mikulásbál az óvodás gyerekek szülei-

nek és minden kedves érdeklődő részére 
 dec. 6 Mikulás ünnepség az ovisoknak 
 dec. 12 Mézeskalács sütés, díszítés 
 dec. 13 Luca napi búzaültetés, Lucázás 

 

 
 dec. 14 Színházlátogatás Gödöllőre (Betlehemi 

történet) 
 dec. 20 Óvodások karácsonyi ünnepsége 

Köszönetet mondunk Furák M. Róbert Képviselő 
Úrnak, aki kézfertőtlenítő készülékeket ajánlott fel 
óvodánknak. 
 

,,Szent karácsony éjjelén 
táncot jár a gyertyafény. 
Meghittség, és szeretet 

melengeti szívedet.’’ 
 
 
 
 
 

 
Az óvoda dolgozói áldott, békés karácsonyt 

és sikerekben gazdag, boldog új évet 
kívánnak mindenkinek! 
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Könyvtári Hírek 

Új kölcsönözhető könyvek a könyvtárban: 

 Ugron Zsolna: Hollóasszony  
 Nermin Bezmen: Szerelemben, háborúban I. 

kötet - Kurt Szejt és Sura (Igaz történet, ami 
nemrégiben sorozatban is látható volt a Duna 
tv-n)  

 Kepes András: Világkép  
 Fejős Éva: Helló, London  
 Mörk Leonóra: Lány igazgyöngyökkel, Hold-

fény szonáta  
 Elmore Leonard: Sima ügy  
 Dinah Jefferies: A teaültetvényes felesége 

könyv  
 Dragomán György: A pusztítás könyve  
 Jane Hawking: Utazás a végtelenbe - A min-

denség elmélete  
 Kristen Harnisch: A kaliforniai feleség  
 Octave Mirbeau: Egy szobalány naplója  
 Szurovecz Kitti: Hópelyhek a válladon  
 Ann-Katrin Heger: Advent - Olvass velem - 

Három ünnepi történet  
 Fábián Janka: Az utolsó boszorkány történe-

tei (Első könyv),  Az utolsó boszorkány lánya 
könyv  
(A két könyv nem függ össze két külön törté-
net. Az elsőnek lesz 2. könyve is) 

Nemzeti Könyvtár ajándékaként: 

 Sárközi György: Mint oldott kéve 1. és 2. kötet  
 Bál a havason: Erdélyi írók antológiája  
 Rákosi Viktor: Hős fiúk  
 Balassi-tükör  
 Asbóth János - Álmok álmodója  
 Karinthy Ferenc: Napló, 1974-1991  
 Székely János válogatott művek 

 
Kedves Látogatók! 

A könyvtár december 22-ig (csütörtök) mindenkit 
vár szeretettel.  

Kérem, hogy december 22-ig (csütörtök) az 
összes kölcsönzött könyvet hozzák vissza 

a könyvtárba!!! 

2016. december 23. - 2017. január 6.  között a 
könyvtár ZÁRVA lesz. 

MINDENKINEK BÉKÉS KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET és SIKEREKBEN GAZDAG 

BOLDOG ÚJ ÉVET Kívánok! 

Kiss Regina 

Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás: 

 December 10-én, szombat délután 
Madách Színház 
Páratlan Páros 1 
Belépődíj: 4400.- 3600.- 2900.-  
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 13:30 órakor 

 December 11-én, vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 3. előadás 
Sörgyári capriccio 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 Január 15-én, vasárnap délután 
Operettszínház 
Csárdáskirálynő (100 éve mutatták be) 
Belépődíj: 3600.- 2900.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 13:30 órakor 

 Január 23-án, hétfő este 
Madách Színház 
Meseautó 
Belépődíj: 5200.- 4600.- 3800.- 2300.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 A 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. 

Bagyin Katalin 

Megemlékezés 

Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit a 2017. 
január 7-én, szombaton 17 órakor kezdődő fák-
lyás felvonulásra és az azt követő megemlékezésre, 
melyet a „málenkij robot”-ra elhurcoltak tisztele-
tére és emlékére tartunk a Művelődési Házban.  
A felvonulás a Szabadság út - Rákóczi utca ke-
reszteződésétől (Szabadság út 13), és a Szabadság 
út - Bartók Béla utca kereszteződésétől (Szabad-
ság út 161) indul egy időben, majd az emlékmű 
megkoszorúzása után a Művelődési Házban folyta-
tódik a rendezvény. Gyülekezés 16:30-tól. Kérjük 
az eseményen megjelenni szándékozókat, hogy 
fáklyát hozzanak magukkal!  
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Beszámoló a Német Nemzetiségi 
Kulturális Közhasznú Egyesület 

2016. évi tevékenységéről 

Az alábbiakban szeretném ismertetni a Német 
Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület 2016. 
évi tevékenységét. 
Mint az már sokak számára köztudott, az Egyesü-
let minden év január első napjaiban fáklyás felvo-
nulás keretében megemlékezik a Málenkij robotra 
elhurcoltakról. Ebben az évben január 10-én tar-
tottuk ezt a megemlékezést. 
Május elsején rendhagyó módon, Május elsejei 
felvonulással kezdtük meg a Nemzetiségi Majálist. 
Mindkét programunk nyilvános volt, sok szeretet-
tel hívtuk és fogadtuk községünk azon lakóit is, 
akik nem tagjai az egyesületünknek. Ez nem lesz 
másképp a következő évben sem. 

Igyekszünk egyesületi tagjainknak is különböző 
programokat szervezni. Minden év februárjában 
farsangi karnevált, decemberben évzáró ünnepsé-
get rendezünk.  
Ebben az évben kétszer szerveztünk kirándulást 
elsősorban egyesületi tagoknak és hozzátartozóik 
számára. Június végén Tatán voltunk, ahol meg-
tekintettük a tatai Német Nemzetiségi Múzeumot, 
majd egy kellemes napot töltöttünk el „Víz, Zene, 
Virág” fesztiválon. 
Szeptember végén ismét kirándultunk, közösen 
megnéztük az aggteleki csepkőbarlangot, majd 
továbbutazva a szlovákiai Szádalmáson „Tizedbe-
szedő” fesztivál keretében megtekintettük a tánc-
csoport fellépést. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben is 
számos felkérésnek tehetett eleget a tánccsoport, 
az énekkar és a zenekar, s nemcsak belföldön, 
hanem külföldön is öregbíthették az egyesület, s 
természetesen Iklad hírnevét. Az év folyamán az 
alábbi rendezvények fellépői voltak az egyesület 
csoportjai: 
 február 13. Iklad, Nemzetiségi Farsang 
 március11. Iklad, Március 15. ünnepély 
 május 01. Iklad, Retró Majális felvonulással 
 május 15. Budapest, Svábhegyi Pünkösdi 

Búcsú 
 május 21. Sződ, Mezőgazdasági kiállítás 
 május 21. Budapest, Énekkar Minősítőn 

Aranyfokozat díjban részesültek 
 május 22. Tura, Nemzetiségi nap a 

közmédiában 
 május 27-30. Unterjesingen 
 június 25. Domony, Falunap 

 

 július 23. Erdőkertes, kerti parti 
 július 29-31. Ausztria, Tauplitz 
 augusztus 20. Iklad, Falunap 
 szeptember 03. Kerecsend 
 szeptember 10. Iklad, sördélután 
 szeptember 17. Isaszeg, Kulturális Örökség 

Napja 
 (Szlovák Nemzetiségi Nap) 
 szeptember 18. Iklad, Szüreti 
 szeptember 24. Szlovákia, Szádalmás, Tized 

beszedő fesztivál 
 október 08. Iklad, Nemzetiségi délután 
 november 19. Kerecsend 
 november 26. Budapest, XVII. Nemzetiségi 

Kultúrdélután 

Idén csináltattunk a tánccsoport részére egy „tü-
körfalat” a művelődési házban, hogy megkönnyít-
sük a táncpróbákat, valamint vásároltunk szok-
nyákat részükre. 
Ebben az évben is nyertünk az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőzöz benyújtott pályázatunkon. 
Az egyesület éves működésére 300.000, -Ft-tal, 
illetve a Német Nemzetiségi Majális megrendezését 
200.000,- Ft-tal támogatta az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. 
Az ikladi Önkormányzat 500.000,- Ft-tal támogat-
ta az egyesület rendezvényeit, a fellépők utazási 
költségeit. 

Mivel az Egyesületünk közhasznú, ezért jogosul-
tak vagyunk az adók 1 %-ára, amelyből ebben az 
évben 369.285,- Ft-ot kaptunk. Reméljük és kér-
jük, hogy a következő esztendőben se felejtsék el 
az egyesületet, s támogassák az adójuk 1 %-ával. 
Egyesületünk létszáma évről-évre bővül, eben az 
évben már 145 főre bővült az egyesület taglétszá-
ma és továbbra is sok szeretettel várjuk azokat, 
akik csatlakozni szeretnének az egyesülethez.  
Az egyesület csoportjainak fellépését, illetve az 
egyesület programjait figyelemmel kísérhetik face-
book oldalunkon: 
www.facebook.com/nnkkeIklad/ 

Az egyesület szervezésében sikerült ebben az év-
ben elkészíteni a templom előtt felállított betlehe-
mi jászolt. Ennek megvalósításához anyagi támo-
gatást nyújtott: 

 Iklad Község Önkormányzata 
 Német Nemzetiségi Önkormányzat – Iklad 
 Evangélikus Egyház –Iklad 
 Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú 

Egyesület 

Hálás köszönet azoknak, akik munkájukkal in-
gyen hozzájárultak a betlehemi jászol (istálló) el-
készítéséhez: 
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 Wildmann Márton, Braun János >> jászol 
elkészítése 

 Szokoly Ferenc, Marsal Mihály >> jászol fes-
tése 

 Eckerné Duhonyi Teréz >> ruhák varrása 
 Braun Tibor, Braun János, Ecker József,  

Ecker  Péter,  Mayer József, Wildmann Már-
ton, Marsal Mihály, Szokoly Ferenc >> jászol 
összeállítása 

Reméljük, hogy még sok éven keresztül örömünk-
re fog szolgálni, ezért kérünk mindenkit, hogy vi-
gyázzon rá, ne rongálja, s másokat is erre figyel-
meztessen. 
Továbbá az egyesület szervezésében és anyagi 
hozzájárulásával készítettünk egy adventi koszo-
rút a Ráday térre.  
A koszorú elkészítéséért köszönet Mayerné Braun 
Katalinnak, Mayer Péternek és Ecker (Csibi) Zsu-
zsinak. A koszorú díszítését a táncos lányok vál-
lalták. 

Braunné Wildmann Tünde s.k. 
Egyesület elnöke 

Időszaki kiállítás a 
Közösségi Házban! 

2017. január 3-10-ig a Malenkij Robot idősza-
kát, hátterét, eseményeit bemutató kiállítás láto-
gatható a Közösségi Házban, 9-16 óra között. 
Ez alkalomból lehetőség nyílik a témát érintő 
könyvekbe való betekintésre, azok megrendelésé-
re. A kiállítás ideje alatt lehet jelentkezni a január 
21-i illetve február 11-i budaörsi utazásra is, me-
lyen az ott tartózkodó vagonkiállítás látogatható 
meg, más érdekességek mellett. Az utazás költsége 
felnőtteknek 1000.-, gyerekeknek 500.- 

NNÖK 

Mire jó a sólámpa?  

Aki már látott himalája sólámpát, az biztosan tud-
ja, hogy különleges hangulatot teremt a szobában. 
Sokan használják éjjeli fénynek a gyerekszobába, 
hiszen nem hivalkodó, hanem finom fénye van, 
ami megnyugtatja a kicsiket. Nem ez azonban a 
legelőnyösebb tulajdonsága. 

Ebben a mesterséges világban, amelyben élünk, 
az elektromos sugárzások, a levegő szennyezettsé-
ge, a fűtés pozitív ionokat hoz létre, amelyek rossz 

hangulatot, betegségeket okoznak.  A természettel 
való kapcsolatunkat elveszítettük, füst és por ke-
ring a levegőben, nehezen tudunk harmóniába 
kerülni magunkkal, mert valami mindig elvonja a 
figyelmünket, és szennyezi a szervezetünket. Az 
elektroszmog körülvesz minket, és csak akkor 
tudnánk megszabadulni tőle, ha egy teljesen sem-
leges, elektromosságtól mentes helyen élnénk. Ez 
viszont szinte lehetetlen, így más megoldás után 
kell néznünk. 

A só olyan biológiai és kémiai tulajdonságokkal 
rendelkezik, amelyekkel semlegesíti az ártalmas 
tényezőket. Negatív ionokat ad le, olyan bioenergi-
át sugároz, amely megváltoztatja a szoba levegőjét.  
A sókristály által kibocsátott negatív ionok jó ha-
tással vannak a hormonháztartásra, az idegrend-
szerre, a légúti és bőrbetegségekre, a magas vér-
nyomásra, a reumára, az öregedési folyamatokra. 

Mekkorát vegyünk? 
Egy 10 m2-es szobánál minimum 6 kg sókristályra 
van szükség az optimális hatás eléréséhez. Ez 
természetesen lehet több darab kisebb lámpa, 
sótégla, sópárna, vagy mécses is. 2-3 kg-os só-
lámpa már 2.990 Ft-ért kapható a kartali Kuckó 
Sóbarlangban, de akár 50 kg-os lámpát is tudunk 
hozni előzetes megrendelésre.  
Formájukat tekintve nagyon sokféle van: választ-
hatunk natúr, ovális, gömb, piramis, delfin, vagy 
focilabda formájút is.  
Különlegesség az USB-csatlakozós sólámpa, ami 
számítógéphez csatlakoztatható, kisméretű, így 
bármelyik dolgozóasztalon elfér, és finoman válto-
gatja a színét. 

Ha csak egy csendes, hangulatos sarkot szeret-
nénk berendezni, akkor is jó választás a sólámpa, 
például a „tűzkehely” fantázianevű.  
Apró ajándéknak a sólámpa „kistestvérét”, a só-
mécsest ajánlom, fénye a lámpáéhoz hasonló, ró-
zsaszínes, és szintén többféle formában kapható 
(szív, szögletes, kerek…). 

Ha kiég a sólámpa izzónk, nem kell kiselejtezni a 
lámpát, két csavar eltávolításával egyszerűen új 
izzót tehetünk bele (izzó a Kuckóban is kapható). 
Ha pedig azt vesszük észre, hogy a lámpánk gyön-
gyözni, „izzadni” kezd (ami egyébként magas pára-
tartalomra utal), hagyjuk felkapcsolva néhány 
órán keresztül, így a meleg hatására kiszárad, és 
nyugodtan használhatjuk tovább. 

Sólámpák és só mécsestartók nagy választékban 
kaphatók Kartalon a Kuckó Sóbarlangban Bővebb 
információ a www.kuckosobarlang.hu oldalon, 
vagy a 06 30/6414253-as számon. 

Ruszkai-Simon Anna 
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Újévi koncert 

Hagyományos Újévi koncertet január 8-án, va-
sárnap 17 órakor az Evangélikus templomban 
tartjuk, ahol Bábel Klára hárfa és Kovács Imre 
fuvolaművész lesz a vendégünk. 
Tisztelettel és szeretettel várjuk a zeneszerető kö-
zönségünket hagyományosan megrendezésre ke-
rülő alkalomra. 
(Januári számunkban tesszük közzé a részleteket) 

Felhívás 

Kérjük Iklad polgárait, hogy a tél beköszöntével 
gondoskodjanak a lakóházuk előtti járdasza-
kasz síkosság mentesítéséről, az autókkal törté-
nő parkolásuk során ne akadályozzák a hókotrók 
elhaladását.  

Köszönjük! 

Kedves Ikladiak és Honfitársaim! 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulója alkalmából október 21-én megtartott 
ünnepséggel kapcsolatban fordulok most Hozzá-
tok. 
Szomorúan írok most nektek, mert az 1956-os 
forradalom 60. évfordulójának a Művelődési Ház-
ban megrendezett ünnepségen a műsort adók és 
rokonaikon valamint a polgármester Úron kívül 
összesen nyolcan voltunk. 
Tudom, hogy már nagyon kevesen vagyunk, akik 
akkor éltünk és a falunkban egyre több az idegen, 
de nekem, aki gyerek fejjel részese lehettem az 
1948-49. szabadságharc 100. évfordulóján rende-
zett ünnepségen, ahol a fúvószenekar reggeli éb-
resztője után, falunk apraja és nagyja kokárdával 
a mellén ünnepelt, nehéz elfogadni, ami most tör-
tént. 
Akkor amikor hazánkban és az egész világon tisz-
telettel emlékezek meg  az 1956-os forradalom és 
szabadságharcról méltatlan a falunkhoz ez a kö-
zöny. 
Kedves Fiatalok! 
A falunk múltjáról szóló Számvetésem befejező 
mondataiban a következőket írtam: 
Hitünket megvalló és megtartó, ezért áldozatot 
hozó összetartó gyülekezet volt és maradt az Ikladi 
Evangélikus gyülekezet az elmúlt 250 évben, ez a 
250 év méltó alapot ad utódainknak, gyermeke-
inknek, unokáinknak arra, hogy ezt az utat foly-
tassák. 
Arra kérlek benneteket, hogy ebben az elidegenedő 
világban ne hagyjuk a hagyományainkat, tartsunk 
össze egymással, egymásért és legyünk büszkék 
múltunkra. 

Dr. Tasnádi Lajos    

 

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: 2017. január 5-6. 

Véradás 

2017. január 11-én, 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! 
 

Házhoz megy a fodrász! 

Női, férfi és gyerek fodrász kedvező árakon 
vállal hajvágást, festést, dauert. 
Otthonában kényelmesen szépülhet szolid 
árakon. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-30-734-5938 

Pálháziné Tordai Teréz 

A hónap gondolata 

„Az elégedettség titka: nem sajnálni 
ami nincs. Értékelni, ami van.” 

(Lin Jü-tang) 


