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Márton napi lámpás felvonulás
Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a
november 10-én (pénteken) 16:00 órakor
tartandó Márton napi lámpás felvonulásunkra!

A felvonulás után minden kedves résztvevőt
szeretettel várunk az óvodába, ahol meleg teával,
forralt borral, pogácsával kedveskedünk vendégeinknek.
Az óvoda vezetősége

MEGHÍVÓ
Kedves Ikladi lakosok!
Az Ikladi Evangélikus gyermek és vegyes kórus
szeretettel meghívja Önöket a 2017. december 3-án,
vasárnap délután tartandó koncertünkre,
melyet a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére
és Advent alkalmából rendezünk meg
az Ikladi Evangélikus templomban.
Ikladi Evangélikus
gyermek és vegyes kórus

Közmeghallgatás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017.
november 17-én, 18 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁS-t tart a Művelődési Házban,
melyre településünk minden, nemzetiségi ügyek iránt
érdeklődő lakóját tisztelettel hívja és várja.
Jöjjön el, hozza magával és ossza meg velünk észrevételeit, javaslatait!
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Bursa Hungarica 2018.
Pályázati felhívás
Iklad Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) csatlakozott a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához.
Az „A” típusú pályázatra azok az Iklad területén
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik elsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend), alapképzésben, mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az Iklad területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás;
illetve
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
Az Önkormányzat kizárólag azt a pályázót részesíti
támogatásban, akinél az egy háztartásban élők egy
főre eső havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át és egyikük sem rendelkezik a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az 1993.
évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti
vagyonnal;
A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokban léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva az Ikladi Polgármesteri Hivatalba (2181 Iklad, Ráday tér 1.) egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt - kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A részletes pályázati kiírás, valamint a kötelezően
kitöltendő nyilatkozatok letölthetők az EPER-Bursa
rendszerből, illetve megtalálhatók Iklad Község Önkormányzatának honlapján: www.iklad.hu
Madarász István
polgármester

„Miből Élünk?” 2017
Központi Statisztikai Hivatal Iklad településen
2017. október 2. és december 15. között hajtja
végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvételét.
A kapott adatok alapján képet alkothatunk a háztartások gazdasági helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól, eladósodottságának okáról és mértékéről.
A Magyarországon felkeresendő 15 ezer háztartás
kijelölését statisztikai módszerrel, véletlenszerű
kiválasztással hajtottuk végre, ebből 57 lesz Ikladon.
A lakosság kétféle módon válaszolhatja meg a
kérdőívet:
1. Lehetőség van a kérdőívet elektronikus úton, Interneten kitölteni, 2017. október 2 - 31. között.
Az internetes kitöltők között összesen 8 darab táblagépet sorsolunk ki.
2. Ha a személyes interjút választják, akkor kérdezőnk 2017. október 2. és 2017. december 15. között fogja a háztartásokat felkeresni.
A válaszadók 1 000 Ft összegű vásárlási utalványt
kapnak ajándékba, valamint közöttük összesen 5
darab táblagépet sorsolunk ki.
Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli.
Az
adatfelvétellel
kapcsolatosan
a
https://mibolelunk.ksh.hu internetes oldal nyújt
bővebb tájékoztatást.
Kátainé Csincsák Éva
Főosztályvezető
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Aszódi Orvosi ügyelet

Óvodánk életéből

Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton szeretnénk jelezni, hogy a lakosság magasabb szintű ellátásának érdekében önálló honlapot
hozunk létre az Aszód központi orvosi ügyelethez
tartozó településeken élő lakosok részére.
Ez a honlap az ügyelet alapvető információit tartalmazza, és lehetőséget nyújt a direkt kommunikációra is. A részletes információkat pedig központi
honlapunk tartalmazza, melyeket el lehet érni.
Így a betegek tájékoztatást kaphatnak az elérhetőségekről (telefonszám, rendelési idő, rendelő címe),
működésről, de a legfontosabb gyógyszerekről, leggyakoribb betegségekről egyaránt.
Tisztelettel kérjük, hogy az Önkormányzat a
www.orszagosorvosiugyeletaszod.hu
internetes
címet a honlapján jelenítse meg, így egy
kattintással elérhetővé válhat a honlap.
Reméljük, hogy a fejlesztés a lakosság elégedettségét növelni fogja!

Visszatekintés
 szeptember 16-án családi napot tartottunk az
óvoda udvarán, amely ebben az évben is nagyon jól sikerül. Sok család tisztelt meg bennünket jelenlétével. Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlásokat és a tombola tárgyakat.

Köszönettel és tisztelettel:
Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
Ügyvezető

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

Köszönetnyilvánítás
„Elmentem, mert mennem kellett, de a
szívetek mélyén örökké veletek leszek.
Elhull a virág, eliramlik az élet."
Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak, akik drága édesanyánk Ecker Jánosné
(Csibi néni) temetésén megjelentek, ravatalára
koszorút, virágot helyeztek, és bánatunkban
részvéttel osztoztak.
Ecker János,
Ecker Zsuzsanna
és családjuk

 szeptember 29-én óvodánk kirándulást szervezett a Jászberényi Állatkertbe, ahol eltöltöttünk egy csodás napot. Szerencsére az idő is
nekünk kedvezett. Élményekkel telve, kellemesen elfáradva érkeztünk haza.
 Október 7-én a Nemzetiségi napon óvodánkat
nagycsoportosaink képviselték. Műsoruk igazán színesre és színvonalasra sikeredet.
 Október 8-án a hálaadási istentiszteleten
szintén nagycsoportosaink szerepeltek
 Október 10-ei héten került megrendezésre a
betakarítási ünnep (Erntedankfest)
Az udvaron sorversenyeket rendeztünk a gyermekek számára, ami idén is nagy sikert aratott. Betakarítási ünnepünkön újra sok finomságot kóstolhattunk, közösen énekelhettünk
és verselhet tünk. Köszönjük, hogy meghívott
vendégeink megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
 Október 11-én egy nagyon aktív és kreatív délutánra invitáltuk meg a kedves szülőket, ahol
gyermekeikkel közösen barkácsolhattak őszi
ter ményekből.
 Október 12-én a nagycsoportosaink Zuglóba
látogattak el, ahol egy tartalmas napot tölthettek el az Óperenciás Óvoda gyermekeivel és pedagógusaival
November hónap
 November 1. Mindenszentek napja. Az óvoda
zárva tart.
 November 8. Márton napi lámpások barkácsolása a szülőkkel (15:30-tól)
 November 10. Márton napi lámpás felvonulás
(16:00-tól)
 November 29. Ákom-Bákom meseelőadás az
óvoda tornatermében (Mikulás a tyúkudvarban)
Az óvoda vezetősége

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Hírek az Iskolából
Beszámoló az elmúlt időszakról
Szeptember végén szerveztük meg hagyományos
őszi papír-, és kupakgyűjtésünket. Eredményes
napot tudhattunk magunk mögött, hiszen a konténer majdnem teljesen megtelt. Tanulóink és szüleik
lelkesen dolgoztak, mert a legtöbbet gyűjtő osztály
mosolyt kapott.
Íme az eredmény:
Papírgyűjtés:
Alsó
I.
3.b
II.
4.a
III.
4.b
Kupakgyűjtés:
Alsó
I.
2.
II.
4.b
III.
3.a

Felső
6.a
7.a
5.
Felső
7.a
8.
5.

Köszönjük a szülők segítségét, valamint dicséret illeti a 8. osztály tanulóit is, amiért aktívan dolgoztak.
Szeptember 29-én mindenki összegyűlt a tornateremben, hogy meghallgassuk tanulóink kis műsorát, ugyanis a népmese, illetve a zene világnapját
tartottuk. Az alsósokkal kibővült énekkarunk gyönyörűen énekelt. Köszönjük szereplésüket és a felkészítő munkát Krámos Istvánnénak!
Október 6-án a 4.a és 4.b osztályosok műsorával
méltóan emlékeztünk az aradi vértanúkra. Köszönjük a szép megemlékezést és a felkészítést
Pénzesné Zsidai Ágnes és Oláh Orsolya osztályfőnököknek.
Október 7-én, szombaton nemzetiségi délelőttöt
rendeztünk. Több programmal is kedveskedtünk
diákjainknak. A legügyesebben olvasók német
szépkiejtési versenyen vettek részt. Holicza Sándorné, Abonyi Adrienn és Rest Erika zsűritagok elmondása alapján sokszor nehezen tudtak pontozni,
mert tanulóink kiválóan szerepeltek. Közben előadást hallhattunk a szappanfőzésről Klagyivíkné
Ruska Tünde előadásában, amit nagyon érdekesnek találtunk. Persze nem maradhatott ki a nap
programjából a barkácsolás sem: tököket faragtunk, madárijesztőket és apró ékszereket készítettek tanulóink dióból, illetve makkból. Ebben segítségünkre volt Galbaviné Takács Katalin, pedagógiai
asszisztensünk. A nap végén pedig finomakat falatoztunk a betakarítási ünnepen. Majd folytatódott
a program, hiszen tanulóink is felléptek a nemzetiségi délutánon. Színesítettük a programot a 3.a-b,

Web: www.iklad.hu

a 7.a-b és a 8. osztályosok táncával, de egyéni produkciók is voltak: Bodó Barnabás szavalt, Maksa
Kitti és Vida Sándor klasszikus darabokat adtak elő
hangszeren.
Másnap is jeleskedtek diákjaink, a betakarítási istentiszteleten. Dicséret illeti diákjainkat: Mravik
Viktória, Wágenszommer Eszter, Mayer Petra, Ecker Lilla, Balogh Janka és Balogh Lénárd szerepeltek, valamint Bohunka Virág, Csóri Lujza, Budai
Ramóna és Ecker Elizabet sorfalat álltak nemzetiségi ruhába öltözve.
Október 20-án szeretettel vártuk a szülőket nyílt
napunkra. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan eljöttek, hogy megnézzék gyermeküket.
A napot a 7.a és 7.b osztályosok ünnepi műsora
tette még emlékezetesebbé. Köszönjük osztályfőnökeiknek, Madarász-Kozecz Nórának és Kongsaysakné Gérecz Máriának, hogy nemcsak iskolánkban, hanem a falusi ünnepségen is bemutatták műsorukat.
Októberben iskolánkban két minősítési eljárás is
lezajlott. Pénzesné Zsidai Ágneshez és Braun Tündéhez érkeztek a szakértők, akik óralátogatásokon
is részt vettek. Büszkék vagyunk rájuk, hiszen csak
dicsérő szavakat kaptak a bizottságtól.
Szeretnénk megköszönni Botyik Katalinnak és a
Brandt családnak, hogy iskolánknak virágokat
ajándékoztak.
Novemberi programunk
November 6. Első tanítási nap az őszi szünet után
17.00 Fogadóóra
November 8. Egészségnap
November 10. Márton napi lámpás felvonulás
November 24. Iskolagyűlés
Az iskolai tanulói és dolgozói

Véradás
A 2017. október 4-i véradáson részt vettek:
Botyik Katalin, Braun László, Braun Péter,
Braunné Wildmann Tünde, Bujdosó Elek Zsolt,
Csapó Sándor, Csóri János, Deme Tibor, Deszk
Zoltánné, Dévai Jánosné, Ecker Endre, Ecker
Tibor, Fehér Lilla, Klenk János, Klenk Martin,
Kovácsné Beláz Katalin, Magyar Krisztina,
Pribeli András, Raffai Pál, Raffai Sándor,
Rosenberger Dánielné, Szappan Alexandra,
Schmidinger Gabriella, Sztana József, Tóth
Kevin.
Minden beteg nevében köszönjük önzetlen
segítségüket!
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Művelődési Ház programjából


Színházlátogatások:
 November 12-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 2. előadás
Filuména házassága
Utazási költség: 1200.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor
 November 18-én, Szombaton este
Madách Színház
Páratlan Páros 2
Belépődíj: 3200.- 3500.- 4800.Utazási költség: 1200.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor
 December 17-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 3. előadás
Lucifer show
Belépődíj: 2500.- 4400.Utazási költség: 1200.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor
 December 27-én, Szerdán este
Madách Színház
Mary Poppins
Belépődíj: 2800.- 5100.- 6200.- 7200.Utazási költség: 1200.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor

 A Művelődéi Ház előterében jelképes összegért
elvihető szép és szakirodalmi könyvek között
válogathatnak az érdeklődők! Becsület kaszszába való bedobással fizethetnek.
 Iklad feliratos póló újra rendelhető női – férfi
és gyermek méretben is. Minta példányok a
Művelődési Házban megtekinthetőek.
Bagyin Katalin

Kedves Ügyfelünk!
Felhívjuk figyelmét, hogy Ikladon 2017. december
elsejétől változik a szelektív és a zöldhulladék
gyűjtési rendje, mivel Társaságunk visszaáll az
egyműszakos munkarendre. 2017. november 30án gyűjtünk az idei évben utoljára zöld hulladékot,
ez a szolgáltatás 2018. április elejéig szünetel.
2017. november 23-án a szelektív hulladékok begyűjtése még a szokásos rend szerint történik.
A következő szelektív gyűjtést azonban 2017.
december 14.-én fogja társaságunk elvégezni.
Ezt követően – a megszokott módon - kéthetente
történik a szelektív hulladék begyűjtése.
Az aktuális gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni. Kérjük, hulladékaikat legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6:00-ig szíveskedjenek kihelyezni!

Hulladékgyűjtési rend 2017
NOVEMBER
DÁTUM
2.
9.
16.
23.
30.

DECEMBER

CSÜTÖRTÖK
KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

DÁTUM
7.
14.
21.
28.

CSÜTÖRTÖK
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

További információk:
www.zoldhid.hu
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük!

NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK…

Szociális célú tűzifa támogatás
A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó kérelmeket 2017. november 17-én, pénteken 12:00
óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.
Kérelem nyomtatványt ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni.

Nippon Zengo
Építs újra önmagad!
Stresszoldó, fogyasztó, zsírégető, alakformáló, csapatépítő tornára várunk kedd esténként a Művelődési Házba.
Érdeklődni: Pázmándi Mártánál
Telefonszám: 06-30-389-7633

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

Zöld hulladék szállítás
A zöldhulladékok körébe tartozó hulladékok: fűfélék, fás és lágyszárú kerti növények, és azok részei,
cserjék, bokrok levelei, gallyak, ágak, maximum 60
mm átmérőjű nagyságig. Az ágak, gallyak, összekötözve
kerüljenek
ki
az
ingatlan
elé.
110 literes lebomló biozsák zöldhulladék gyűjtésére: 50.-Ft továbbra is beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy a Művelődési Házban.
Kérjük, hogy vegyék igénybe e szolgáltatást, és
tartózkodjanak a füstüléstől, környezetünk,
egészségünk védelme érdekében.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Lakossági felhívás a 2017/2018.
évi térítésmentes influenza elleni
védőoltás felvételéről
Az őszi-téli időszakban gyakoriak a légúti megbetegedések zárt közösségekben, a lakosság körében
szétszórtan, vagy kifejezetten járványos formában.
E betegségeket egyes baktériumokon kívül 5 víruscsalád mintegy 175 tagja képes kiváltani. Ezeket
gyakran influenzának nevezik, azon téves elgondolás alapján, hogy ez egy gyűjtőnév a hűléses, lázas,
hurutos tünetekkel járó betegségek jelölésére.
Az igazi influenza az influenzavírusok által okozott
gyakran súlyos lefolyású, illetve szövődményekkel
járó légúti megbetegedés. A legjellemzőbb tünetek:
láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi, illetve
izomfájdalom, általános levertség, fáradékonyság.
A magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós betegségben szenvedők számára veszélyes: megterheli
a szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyagcserét (cukorbetegség), de ronthatja a vese-, máj- és vérképzőszervi betegségben szenvedők állapotát is. Gyakrabban lépnek fel szövődmények hörghurut, tüdőgyulladás a krónikus betegségekben szenvedőknél,
az időseknél és a dohányosoknál.
A betegség megelőzése szempontjából fontos, hogy
a járványos időszakban kerülni kell a zárt helyeket,
a tömeget. A beteg pár napig maradjon otthon. A
megelőzés másik, és leghatékonyabb módja az
időben megkapott védőoltás.
Ebben az évben is lehetőség nyílik a 60 éven felüliek, valamint életkortól függetlenül egyes krónikus
betegségben szenvedő személyek térítésmentes influenza elleni védőoltására.
Az influenza elleni oltásnak az a célja, hogy
egyéni védelmet nyújtson azoknak, akiknél
egy esetleges influenzavírus-fertőzés súlyos
lefolyású, illetve szövődményekkel járó lehet.
Kiknek ajánlott az influenza elleni védőoltás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, tov
ábbá életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi betegségben szenvedőknek, pl. asztmás
betegeknek, szív-, érrendszeri betegségben
szenvedőknek, cukorbetegnek, krónikus máj- és
vesebetegeknek, daganatos vagy más betegség
miatt csökkent védekezőképességű személyeknek, illetve várandósok és gyermekvállalást tervezők.
A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a háziorvosától tájékozódhat.

Web: www.iklad.hu

A kórokozó változékonysága miatt minden évben
új oltóanyagot állítanak elő és az oltást is minden
évben újra be kell adatni. A hazai influenza vakcina élő vírust nem tartalmaz, így megbetegedést
nem okozhat. Az oltást követően csak igen ritkán
lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatások, mint
láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20% -ánál jelentkeznek, de ezek a reakciók általában enyhék és 12 napon belül elmúlnak.
A térítésmentes oltások mellett gyógyszertárakban vényre beszerezhető az influenza elleni oltóanyag. Az influenza elleni széleskörű védekezés
érdekében fontos, hogy minél nagyobb számú oltásra kerüljön sor.
Az influenza az egyetlen klasszikus vírusfertőzés,
amely még napjainkban is világjárványokat képes
létrehozni, s amely 1-3 évenként országokra, vagy
egy-egy földrészre kiterjedő olyan járványokat okoz,
amelyekben viszonylag rövid idő alatt igen nagyszámú megbetegedés fordul elő.
Az elmúlt évek csendesebb időszakait inkább vihar
előtti csendnek, mint kedvező előjelnek kell tekinteni, mivel minél több csendesebb járványt élünk
át, annál közelebb kerülünk egy új világjárvány kialakulásához.

AZ INFLUENZA MEGELŐZHETŐ!
Ne adjon esélyt az influenzának,
oltassa be magát!
Szíves közreműködését előre is köszönjük!
Dr. Bőhm András
járási hivatalvezető

dr. Vörös József
járási tisztifőorvos

Forrás:
Országos Epidemiológiai Központ,
EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár tájékoztató anyagai

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, amenynyiben élni szeretnének a lehetőséggel, minél hamarabb keressenek fel rendelési időben.
Dr. Bodnár Viktor
háziorvos

11. szám

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Alapítványi tájékoztató
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma
kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán
első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapítványi
támogatásban
részesülnek,
hogy
2017/2018-as tanév I. félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat adják le a Művelődési Házba
legkésőbb november 30-ig.

FRISSÍTŐ-, RELAXÁLÓ
SVÉDMASSZÁZS
GYÓGY- ÉS SPORTMASSZÁZS

Az alapítvány kuratóriuma

Egy mondatban…
 Autóbuszos Adventi kirándulás Ausztriába
2017.12.16-án.
 Csokoládégyár
 Fraknó vára
 Kismarton: Eszterházy kastély, Adventi vásár
Érdeklődni: Braunné Monori Máriánál a
06-30-6358-467-as telefonszámon.
 Legyen az Ön szívügye is Alapítvány Az Aszódi
Szakorvosi rendelőintézet műszaki berendezéseinek fejlesztését szolgáló Támogatói jegy 500.- illetve 1000.- Ft-os címletekben továbbra is kapható a Művelődési Házban.
 Újra tűzifa fűrészelés Édesapám nyomdokaiba
lépve
tűzifa
fűrészelés
rendelhető.
Zdenkó Péter, 2181 Iklad, Szabadság út 21.
Tel.: 06-30-3997407

Fogadó Óra
Vécsey László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője fogadóórát tart.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Iklad
Időpont: 2017. november 8. szerda 17:30-18:30
Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:
Mavrák Krisztina
+36-30-212-9660,
vecseylaszlo@fidesz.hu
elérhetőségeken

Felgyorsult világunkban mindenkinek szüksége
lenne egy kis nyugalomra, ellazulásra.
Erre ajánlom a masszázst!
Svéd- és gyógymasszázs javallatai többek
között:
 reumatológiai, ortopédiai mozgásszervi betegség,
 izom, ízületi fájdalom,
 krónikus légúti megbetegedések,
 gyakori fejfájás,
 izomgörcsök, izomláz,
 egyoldalú munkavégzés, ülőmunka,
 gyakori végtagduzzanat,
 lelassult anyagcsere,
 pszichés/mentális/fizikai fáradtság,
 fokozott sportteljesítmény,
Sportmasszázs hatása:
 teljesítményfokozás,
 fáradtság regenerálása,
 kondíció stabilizálása,
 sportsérülések utáni rehabilitáció
Szeretettel várom régi és új vendégeimet!
Bodó Krisztina
Svéd-, gyógy- és sportmasszőr
Preventív gerinctréner
06-20-484-0279

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiv@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-381
Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin
Szerkesztők: Braun Anikó
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387
Terjesztők: Az önkormányzat alkalmazottjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2017. december 7-8.

Web: www.iklad.hu

