
Ikladi Hírek  
Nőnapi Köszöntő 

2018. március 11-én vasárnap 15 órától 
a Művelődési Házban 

a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület 

FÚVÓSZENEKARA 
közreműködésével. 

 

Vendégünk: 

Baranyi László színművész a Família Kft nagypapája 

a SAS kabaré állandó szereplője 

Tisztelettel és szeretettel várjuk a hölgyeket!! 

Meghívó 

Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit 

2018. március 14-én, szerdán 18 órára 
az 1848. március 15-i forradalom tiszteletére rendezett 

községi megemlékezésre a Művelődési Házba. 

 

Ünnepi beszéd: 

Madarász István 

polgármester 

 

Műsor: 

Az általános iskola 6. osztályos tanulói 

A Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Énekkara 

Ünnepeljünk együtt! 
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Hírek az Iskolából 

Beszámoló a februári eseményekről 
Február 3-án rendeztük meg iskolánkban hagyo-
mányos farsangunkat. Természetesen idén is a 8. 
osztály nyitótáncával kezdődött a mulatozás. Egy 
gyönyörű bécsi keringőt láthattunk, majd végzőse-
ink még egyszer színpadra léptek, amikor is egy 
nemzetiségi táncot mutattak be. Közben minden 
osztály képviseltette magát, sok csoportos jelmezt 
tekinthettük meg, de az egyéni jelmezesek is na-
gyon ötletesek voltak. A zsűri pontozott, az eredmé-
nyek a következőképpen alakultak: 
Alsó tagozaton 

 Egyéni Csoportos 
I. Hőlégballon – 

Török Adorján 
Játékok – 2. osztály 

II. Mosógép – 
Dicse Pál 

Cowboy tánc – 3.b 

III. Traktoros – 
Szécsényi 
Mihály 

Imoji figurák – 3.a 

Kü-
löndíj 

Szerelemlakat – 
Braun Zsófia 

Macskák a ház körül 
– Braun Fanni, Vér 
Tiffani, Gajdos 
Veronika 

 
Felső tagozaton 

 Csoportos 
I. Sztárpanoptikum – 7.a 
II. Éjszaka a múzeumban – 6.a 
III. Olimpikonok – 6.b 
Különdíj Tóth Zita, Sápi Bálint, Hrustinszki 

Martin 
 
Köszönünk minden szülői segítséget, a SZMK tag-
jainak a szervezést és a büfé működtetését! 
Február 16-án tanulóink Zrínyi matematika verse-
nyen vettek részt az aszódi Csengey Gusztáv Álta-
lános Iskolában. Tolmácsi Noel, Kikillai Alina, Va-
das Zalán, Zsiga Lili, Sápi Eszter, Rottenhoffer 
Anna, Tahu Viktória, Madarász Bence, Balogh 
Janka, Varga Dániel, Raffai Sándor és Gaszner 
Ádám öregbítették iskolánk hírnevét, mivel nagyon 
ügyesen szerepeltek a versenyen. 
Február 21-én kidobós versenyen voltak diákjaink 
Aszódon, ahol az előkelő III. helyezést érték el. 
Büszkék vagyunk a csapatra, ami a következő ta-
nulókból állt: Bodó Hanna, Heim Lili, Tolmácsi 
Noel, Rottenhoffer Anna, Tóth Ádám, Varga-Kis Bo-
tond, Filó Csongor, Madarász Bence, Máté Petra, 

Tahu Viktória, Török Adorján, Radics Panka, Csa-
tári Lívia, Várszegi Csenge, Kikillai Bálint és Stras-
ser Huba. Gratulálunk nekik!  

Márciusi programunk: 
Március 1.  Próbanyelvvizsga a 8. osztály 

számára, 7. osztályos tanulók 
közreműködésével 

Március 5.  17.00  Fogadóóra 
Március 5-9. Pénzügyi tudatosság hete 
Március 10. szombat Tanítási nap 
 Nemzetiségi Ki mit tud? 
Március 13. Írásbeli nyelvvizsga a 8. 

osztálynak 
Március 14. Nyílt tanítási nap az első 

4 órában 
 12.00 Március 15. ünnepély 
Március 15-16.  Tanítási szünet 
Március 23. Iskolagyűlés  
Március 28. Utolsó tanítási nap a tavaszi 

szünet előtt 
Március 29 – április 3. Tavaszi szünet 
Április 4. Első tanítási nap a szünet után 

Az iskola dolgozói és diákjai 

Az óvoda életéből  

Február 16-án került megrendezésre az óvodában 
a jelmezes farsangi bál, ahol az eddigi évekhez ha-
sonlóan, ötletesebbnél-ötletesebb jelmezekbe búj-
tak a gyerekek és a dolgozók, s töltöttünk el együtt 
egy vidám, zenés délelőttöt. A hagyományos far-
sangi fánk sem maradhatott el ebédnél, köszönjük 
konyhai dolgozóinknak.  
Február 17-én nagycsoportos óvodásaink népi far-
sangját tartottuk a művelődési házban. Köszönjük 
minden kedves vendégünknek, hogy megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel. 
Február 27-28-án fényképezkedést tartottunk. 

Március havi programjaink: 
8. Nőnap 
14.  Március 15. megünneplése (séta a fa-

luban, múzeumlátogatás) 
15-16. Munkaszüneti nap/ Nemzeti ünnep 
22. Ákom-Bákom meseelőadás (Mackó 

házikója) 
27. Tojáskeresés, tojásfa díszítés 
28. Locsolkodás 
29. Vicces nap 
30. Nagypéntek – az óvoda zárva tart 
Április 2. Húsvét hétfő – az óvoda zárva tart 

Az óvoda dolgozói 
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Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatások: 
 Március 4-én, vasárnap este  

József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 4. előadás 
Karenina Anna  
Utazási költség: 1200.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 Március 31-én, szombat este  
Madách Színház 
Szomorú vasárnap  
Belépődíj: 2500.- 3600.- 5100.- 5600.- 
Utazási költség: 1200.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor  

 Augusztus 9-én, csütörtök este  
Madách Színház 
Mamma Mia  
Belépődíj: 4900.- 5900.- 8400.- 
Utazási költség: 1200.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor  

Régi tervünk látszik valóra válni, miszerint az év 
második felében egy fotókiállítást rendezünk a Mű-
velődési Házban. 
Néhány évi keresett meg Gulyás Sándor fotós, hogy 
szeretne a Galga-mentéről egy fotókönyvet készí-
teni melyben természetesen Ikladról is készülnének 
képek. 
Azóta számtalanszor járt már Ikladon különböző 
rendezvények alkalmával. Sok fotó készült már, de 
most tematikusan végig gondoltuk, hogy minél tel-
jesebb képet tudjunk mutatni Ikladról a XXI. szá-
zad elejéről. A következő néhány hónapban még 
gyakrabban fog idelátogatni, hogy a hiányzó felvé-
teleket elkészítse, leginkább hétvégeken. 
Azért is írtam e tervünkről, hogyha találkoznak vele 
a településen segítsék munkáját, illetve ha jó ötle-
tük lenne, jelezzék, hogy bekerülhessenek a kiállí-
tandó fotók közé.  
Ötleteket, jelzéseket a művelődési házba 06-28-
403-387 telefonszámra vagy muvhaz@iklad.hu  
címre várjuk. 

Bagyin Katalin 

 

Hulladékgyűjtés – Lomtalanítás  

Felhívjuk az ikladi lakosok figyelmét, hogy 2018. 
március 24-én, szombaton 8 órától az ikladi önkor-
mányzat és a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. hulla-
dékgyűjtést és lomtalanítást szervez. A hulladék-
gyűjtési nap alkalmával külön válogatva összeszed-
jük az alábbi csoportokba tartozó hulladékokat: 
Vas és más fém hulladékok, Papír, karton hulla-
dék, Személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár 
gumiabroncs. 
Hulladékká vált elektromos és elektronikai beren-
dezések, eszközök (egy részük veszélyes hulladék) 
Használt szárazelemek (veszélyes hulladék) Akku-
mulátor hulladék (veszélyes hulladék). 
Háztartási lom hulladék. 
A fenti hulladékokat reggel 8 órától kezdődően te-
herautókkal folyamatosan össze fogjuk szedni, de a 
főtérrel szemben a vasútállomás mögötti területre 
kihelyezett konténerekbe a lakosok maguk is el-
szállíthatják a papír, vas, elem és akkumulátor hul-
ladékokat. Annak érdekében, hogy a több éve ta-
pasztalt kora reggeli guberálások, az idegenek által 
okozott rendetlenség elkerülhetők legyenek, kér-
jük, ne hordják ki a hulladékokat az utcára. Sőt, 
amennyiben megoldható, azt kérjük, hogy a fentiek 
szerint különválogatott és előkészített hulladékot 
hagyják kapun belül. Március 23-án, pénteken 
egész nap, vagy szombat reggel telefonáljanak a 
Művelődési Házba, pontos cím bejelentéssel, és se-
gítőink házhoz mennek. Kérünk minden ikladi pol-
gárt, hogy a több éves gyakorlat szerint éljenek a 
lehetőséggel, s e rendezett formában szabaduljanak 
meg a feleslegessé vált hulladékaiktól. Kommunális 
hulladékot ezen a napon ne rakjanak ki, mert ak-
kor azt kénytelenek leszünk otthagyni! Köszönet 
azoknak a lakosoknak, akik évek óta önzetlenül 
részt vesznek a hulladékgyűjtési, lomtalanítási 
munkában. Akik a program lebonyolításában to-
vábbra is aktívan segítségünkre szeretnének lenni, 
kérjük, hogy március 24-én, reggel 7:30 órakor 
gyülekezzenek a Művelődési Házban. Megköszön-
jük, ha előre jelzik szándékukat a segítők (szemé-
lyesen, telefonon vagy e-mailen, 28-403-387 vagy 
muvhaz@iklad.hu) hogy a megfelelő arányban szer-
vezzük a járműveket. Hatékony segítség továbbá, 
ha a vasútállomás mögötti területre szállítják a fe-
leslegessé vált holmikat 14 óráig. A segítőket a reg-
geli zsíros kenyéren kívül ebéddel is megvendégel-
jük. 

Hogy falunk szép és tiszta legyen! 

Környezetvédelmi Bizottság 

A hónap gondolata 

„Az államférfi a következő nemzedékre gondol. 
A politikus csak a következő választásra.” 

(Sir Winston Chirchill) 
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Amikor vége az utolsó dalnak is… 

 
2018. május 5-én, szombaton az Arénában tartja 
a Korál zenekar nagyszabású koncertjét. 
14.990.- 11.990.- 8990.- Ft-os belépőjegyek vált-
hatók. 
Megfelelő létszámú jelentkező esetén autóbuszt in-
dít a Művelődési Ház. 
Kérem az érdeklődőket, hogy március 10-ig jelez-
zék részvételi szándékukat. 

Bagyin Katalin 

Sport hírek 

2018.02.03-án szombati napon az ikladi U19-es 
labdarúgó csapat Szendehelyen, farsangi teremlab-
darúgó tornán vett részt. A rendezvényen 12 csapat 
indult. Az ikladiak a döntőben a hazai szendehelyi 
csapatot múlták felül, ezzel megszerezve a torna 
első helyét.  
Gratulálunk nekik! 
Résztvevők névsora: Kékesi János Krisztofer, Pod-
laviczki Patrik, Mayer Albert, Blaubacher Pál, Fo-
dor Máté, Gabella Dániel, Prisztóka Tamás, Lengyel 
Martin, Farkas István. 

Tisztelt ikladi Lakosok! 

Kedves Ügyfelünk! 
 
Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Iklad telepü-
lésen 2018. április elején változik a szelektív 
gyűjtés rendje, mivel társaságunk április elsejétől 
átáll a két műszakos munkarendre.  
2018. március 22-én még a szokásos rend szerint 
történik a szelektív hulladékok begyűjtése. A kö-
vetkező gyűjtési alkalom 2018. április 12-én 
lesz az egész településen, ezáltal 3 hét fog eltelni 
a szelektív hulladékok begyűjtése között. Ezt köve-
tően kéthetente, minden páratlan héten lesz a 
szelektív gyűjtés, azaz április 26-án, május 10-én 
és így tovább.  
A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűj-
tési napokat az alább feltüntetett gyűjtési nap-
tárban tudják figyelemmel követni. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2018. március 24-
én lesz a LOMTALANÍTÁS és ELEKTRONIKAI HUL-
LADÉKGYŰJTÉS Ikladon. 
További információk: 
www.zoldhid.hu 
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu 
facebook.com/www.zoldhid.hu 
 
Együttműködését előre is köszönjük! 
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 
 

NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK… 

 

Autóbuszos kirándulás 

2018. május 26-27-én a festői szépségű 
Plitvicei tavakhoz.  

Érdeklődés, jelentkezés: 
Braunné Monori Máriánál 
06-28-403-095 vagy 06-30-635-8467 
telefonszámon 

 

 

Vásár 

2018. március 27-én kedden 10-15 óráig a 
Művelődési Házban. 

Batz női, férfi, minőségi, kényelmes 
lábbelik vására. 

Szépséghibás termékek jelentős 
árengedménnyel kaphatók. 
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2018 Szederfa otthon farsang 

Mint minden évben megrendezzük a farsangi mu-
latságunkat a munkatársakkal. Már második éve 
zárt körben van tervezve. Már készítik a dekoráció-
kat és a jelmezeket. Február 13-án kedden tartot-
tuk.   
Zenés, táncos, beszélgetős program, jelmez felvo-
nulással. 
Különböző szereplők voltak. 
Műsorvezető: Hruska Marek     
Diszkós zenés énekes: Kalmár Marci  
Orvosi csapat: Sipos Ildikó, György Gabi, Vázsonyi 
András, Sófalvi Tibor 
Kertészet: Csiszér Miklós, Gyarmati Erzsike, Lévai 
Balázs 
Állatti csapat: Rozi Kata, Fritchek Dóra, Gács Betti, 
Hruska Marek, Moravecz Rebeka, Tolmácsi Máté, 
Tamasi Anita 
Táncosnők: Szőke Anita, Raffael Irénke, Varga Kati, 
Szabó Kamilla 
Jázmin hercegnő: Kalmár Anita   
Aladin: Roncz Péter 
Cowboy: Nagy Tamás 
Indián harcos: Standovár Marci  
Utolsó kereszteslovag: Sarkadi Attila 
Balerina: Földesi Lúcsia 
Mulatós zenés énekesek: Jónás László, Bal Gyön-
gyi   
Kisbabák: Komáromi Bea, Pálmai Zita 
„Beteg” ember: Apostol Andris 
Láthatatlan ember: Kéri Judit 

Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük, hogy jö-
vőre is újra megrendezzük a farsangi mulatságot.  
Ezt a rendezvényt a szülők is minden évben támo-
gatják süteményekkel és üdítőkkel. Köszönjük szé-
pen a szederfa otthon nevében. 

Szederfa sajtó referens: 

Rosenberger Katalin 

Nippon Zengo 

Építs újra önmagad! 
Stresszoldó, fogyasztó, zsírégető, alakformáló, csa-
patépítő tornára várunk kedd esténként a Művelő-
dési Házba. 
Érdeklődni: Pázmándi Mártánál 
Telefonszám: 06-30-389-7633 

Egy mondatban… 

 A Művelődéi Ház előterében jelképes összegért 
elvihető szép és szakirodalmi könyvek között 
válogathatnak az érdeklődők! Becsület kasszába 
való bedobással fizethetnek  

 Iklad feliratos póló újra rendelhető női – férfi 
és gyermek méretben is. Minta példányok a Mű-
velődési Házban megtekinthetőek.  

 Legyen az Ön szívügye is Alapítvány Az Aszódi 
Szakorvosi rendelőintézet műszaki berendezése-
inek fejlesztését szolgáló Támogatói jegy 500.- il-
letve 1000.- Ft-os címletekben továbbra is kap-
ható a Művelődési Házban. 

 Újra tűzifa fűrészelés Édesapám nyomdokaiba 
lépve tűzifa fűrészelés rendelhető. 
Zdenkó Péter, 2181 Iklad, Szabadság út 21. 
Tel.: 06-30-3997407 

 Március 15-e piros betűs ünnep, munkaszüneti 
nap, de a kommunális szemétszállítás változat-
lanul meg lesz tartva. Kérjük időben tegyék ki a 
kukákat a ház elé! 
 

Sok kicsi sokra megy 

Tisztelt adófizető polgárok! 
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogo-
sultak a személyi jövedelemadó 
1%-ára: 

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete  
18081651-1-13 

Galga Tenisz Egyesület 
18664593-1-13 

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány 
19181675-1-13 

Iklad Diák Sportkör Alapítvány 
19177531-1-13 

Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú 
Egyesület 

18661985-1-13 

Tasnádi Lajos Alapítvány 
18687817-1-13 

(Evangélikus gyülekezet alapítványa) 
Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával, hogy 
megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapít-
ványok, civil szervezetek célkitűzései. 

Köszönjük! 



 

Web: www.iklad.hu 

6 Ikladi Hírek 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

7 03. szám 



 

Web: www.iklad.hu 

8 Ikladi Hírek 

 

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: Nagy-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: 2018. április 5-6. 

A Jin-Jang Egészségcentrum megnyitotta kapuit! 

Mennyire tartod fontosnak a saját egészségedet és mennyi figyelmet fordítasz a betegségek megelőzésére? 
Ha egészségesebben szeretnél élni és a betegséged is gyógyításra szorul, 
akkor találjuk meg együtt a megfelelő kezelési módot! 

Az alábbi kezeléseket végzem: 
test és fülakupresszúra    
köpölyözés, moxálás 
test és fülgyertya kezelések 
kínai és akupresszúrás masszázs  
szellemsebészet, lélekgyógyászat 
testenergetikai kezelés 
csakra és auratisztítás  
kinezológiai tapaszok felhelyezése 

A kezeléseken kívül stresszoldással, életmódtanácsadással  
és testtartáselemzéssel is foglalkozom. 

Ha felkeltettem érdeklődésedet, akkor keress meg és találkozzunk  
a centrumomban „a nyugalom szigetén”. 

              Oravecz József  
Természetgyógyász akupresszőr 
kinezo-tape terapeuta, pszichotronikus 

Telefonszám: 06-30-260-0849 
E-mail: jinjangegeszsegcentrum@gmail.com 
Facebook: Jin-Jang Egészségcentrum 
2181 Iklad Csokonai utca 18 


