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A hónap gondolata
„Az államférfi a következő nemzedékre gondol. A politikus csak a következő választásra.”
(Sir Winston Chirchill)

Verskedvelők Figyelem
A RÁDAY GEDEON MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
2018. április 11-én, 17 órától

JÓZSEF ATTILÁRÓL
a kortárs és mai költők tollából címmel

KÖLTÉSZET NAPI rendezvényt tartunk.
A szervezett műsort követően
HALLGASS VERSET! MONDJ VERSET!
melynek keretében kedvenc verseiket mondhatják el.
Minden verset kedvelő és az irodalom után érdeklődőt vár a
Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület és
a Tasnádi Lajos Általános Iskola

A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület
2018. április 21-én szombaton és
22-én vasárnap 18:30 órakor
a Ráday Gedeon Művelődési Házban
a korábbi hagyománynak megfelelően

HUMOROS VIDÁM JELENETEK
bemutatásával igyekszik a hétköznapok gondjait feledtetni
egy rövid időre. A félreértések kereszttüzében a jelenetek végére
KIDERÜL AZ IGAZSÁG.
Akar egy kellemes estét? Jöjjön el!
Belépődíj nincs meghatározva, önkéntes
de a befolyó összeg az egyesület működéséhez járul hozzá!
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Testületi Hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) 2018. március 2-ai
és március 28-ai ülésein az alábbi napirendeket
tárgyalta meg:
Március 2:
A testület módosította az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendeletét.
A testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi
költségvetését. A bevételi főösszeg 525.130.000.-Ft,
a kiadási főösszeg 525.130.000.-Ft. (Az adóerő képesség
miatti
ún.
beszámítás
2018-ban
45.763.776.-Ft. Ennyivel kevesebbet kapunk az államtól, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a zöldterületek fenntartására, a közvilágításra, a köztemető fenntartásra, a közutak fenntartására, az
egyéb önkormányzati feladatok jogcímre és a lakott
külterületekkel kapcsolatos feladatokra 0.-Ft normatív támogatást állapít meg a költségvetési törvény. Ezeket a kötelező feladatokat az iparűzési
adóbevételből és a gépjármű adóbevétel önkormányzatunknál maradó 40%-ából kell ellátni.)
A testület támogatta, hogy dr. Mihály István megyei
rendőrkapitány Lajmer György rendőr alezredest
nevezze ki a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába.
A testület jóváhagyta a Galga-menti Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának módosítását.
A testület elfogadta a sporttelepen található műfüves pálya használatáról és bérleti díjáról szóló rendeletet. A pályahasználat bérleti díja: 5.000.Ft/óra, melyet az önkormányzathoz kell befizetni.
A pályahasználati szándékot minden esetben előzetesen egyeztetni kell Pálházi Mihállyal, az Iklad KFC
elnökével a 06-20/476-3774-es telefonszámon.
A testület zárt ülésén:





egy
főnek
beteggondozási
támogatást
állapított meg
egy főnek gyógyszertámogatást állapított meg
két főnek rendkívüli települési támogatást
állapított meg összesen 25.000.-Ft összegben
két főnek temetési támogatást állapított meg
20.000 - 20.000.-Ft összegben

Március 28:
A testület a 2018. március 28-ai rendkívüli ülésén
pályázatok benyújtásáról döntött:
1.

A
Nemzetgazdasági
Minisztérium
által
meghirdetett PM_ONKORMUT_2018 című
útfelújítási pályázati kiírásra a Csokonai, a
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Sport, az Iskola tér (kockaköves szakasz), az
Ady Endre, a Rákóczi, a Ságvári és a Deák
Ferenc utca burkolatának felújítására tudunk
pályázni.
A LEADER szervezet által meghirdetett
kiírások keretében játszótér kialakítására (a
Szabadság út – Ságvári utca találkozásánál), az
Iklad könyv második kiadására és közösségi
rendezvényekre tudunk pályázni.

A testület a 2018. évi közmeghallgatás időpontját
április 13-án pénteken 18:30 órára tűzte ki.
Dr. Braun Pál
jegyző

Az Ikladi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
pénzügyi-gazdálkodási ügyintézői munkakör betöltésére. A pályázati kiírással kapcsolatban további
információ a www.kozigallas.gov.hu oldalon, illetve
dr. Braun Pál jegyzőtől kérhető a 28/403-381
telefonszámon.

Áprilisban újra indul a
zöldhulladék elszállítás
Az erre alkalmas zsák áprilistól a Marcsek élelmiszer boltban (Szabadság u. 9) valamint a Totózóban
(Szabadság u. 176) is megvásárolható.

Eboltási értesítés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ikladon az ebek
veszettség elleni kötelező oltása ebben az évben az
alábbi időben és helyen lesz:
 Április 17. (kedd) 14-16 óra (Polg. Hivatal)
 Április 24. (kedd) 14-15 óra (Polg. Hivatal)
A veszettség elleni oltás költsége 3500 Ft/eb.
Az összevezetéses oltások befejezése után lesz lehetőség az állatok tartási helyén történő oltására is,
ezt udvaronként 500.- Ft kiszállási költség terheli.
Dr. Németh Mihály
Állatorvos

Egynyári virágok vására
2018. május 2-án, szerdán 7:30 órától a Ráday
téren.
Környezetvédelmi Bizottság

04. szám

Iskolai Hírek
Beszámoló a márciusi eseményekről
Március 1-re szerveztük meg a DSD I. (A2/B1) próbanyelvvizsgáját, amikor három hetedik osztályos
tanulónak kell bemutatnia a vizsgahelyzetet a nyolcadikos tanulók számára. Idén ezt a feladatot Maksa
Kitti, Bujtás Erhard és Kiss Marcell vállalták. Sok munka van a hátuk mögött, mindhárman kiválóan
teljesítettek. Köszönjük munkájukat, mellyel sokat segítettek a vizsga előtt álló 8. osztálynak.
Március 5-én rendezték meg a Fekete István földrajz és biológia versenyt Galgamácsán. Három tanulónk indult a versenyen: Budai Ramóna, Raffai Péter és Bujtás Erhard. Mindhárom ügyesen szerepeltek,
a végső eredményhirdetésnél azonban óriási öröm ért bennünket, hiszen Peti a III. helyen, míg Erhard az
I. helyen végzett. Gratulálunk nekik!
Március 5-től 9-ig tartották országszerte a pénzügyi tudatosság hetét. Szinte minden tanórán foglalkoztunk a pénzzel. Beszéltünk a takarékosságról, a pénz helyes beosztásáról, és a zárónapon még bolhapiacot is szerveztünk, ahol a diákok adták-vették az árucikkeiket, természetesen játékpénzért.
Március 10-én, szombaton iskolánkban is munkanap volt, melyet egy nemzetiségi projektnapra használtunk fel. Ennek keretében tartottuk a Nemzetiségi Ki mit tud?-ot is. Több kategóriában versenyeztek
tanulóink, az eredmények a következőképpen alakultak:
Kategória
Tánc
Vers
Ének
Színdarab
Hangszer
I.
7.a – 7.b osztály
Bujtás Erhard
2. osztály
3.a osztály
Vida Sándor
II.
6.b osztály
Csóri Lujza
1.osztály
4.b osztály
Balogh Lénárd
III.
8. osztály
Balogh Miksa
Iskola énekkara 4.a osztály
Külön dicséret illeti a Tájszólás kategóriában a két versenyzőt, Tóth Zitát és Csatári Líviát, mert svábul
szavaltak és nagyon ügyesek voltak. A zsűri az egész délelőttöt velünk töltötte, köszönjük munkájukat:
Holicza Sándornénak, a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, Cseri Brigittának, nemzetiségi óvodapedagógusnak, és Braun Bencének, egykori tanulónknak, akire a mai napig büszkék vagyunk! A Ki mit tud
után gyönyörű bőrkarkötőket készítettek iskolánk tanulói, melyeket akár nemzetiségi ruhához is szívesen
felvesznek majd. Ebben a barkácsolásban külön köszönjük a sok segítséget Takács Katalinnak, iskolánk
pedagógus asszisztensének, Galbavi Mónikának és Tahu Szilárd, 6.a osztályos tanulónak.
Március 13-án került sor a DSD I. (A2/B1) nyelvvizsga írásbeli részére. Nyolcadikosaink nagyon izgatottak voltak, hiszen ez egy igen nagy megmérettetés számukra. Három területen kellett megmutatni tudásukat: olvasott szöveg értésben, halott szöveg értésben, valamint megadott szempontok alapján kellett
fogalmazást írniuk németül. Az eredmények év végén derülnek ki, addig is szorgalmasan készülünk a
szóbeli részre.
Március 14-én nyílt napot tartottunk az első négy órában. Igen sok érdeklődő szülő és családtag jött el,
melynek mi mindig nagyon örülünk.
Ezen a napon délben ünnepeltük a március 15-i forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját. A
6.a és 6.b osztály készült erre a jeles napra műsorral, melyet természetesen a művelődési Házban is
előadtak este 18 órakor. A tanulók sokat készültek, hogy méltóan meg tudjak emlékezni erről a történelmi
eseményről.
Március 22-én a leendő 1. osztályos szüleinek szerveztünk nyílt napot, hogy betekintést nyerjenek az
iskolai életbe. Több órát is megtekinthettek a szülők. Reméljük, hogy ez megkönnyíti majd a döntésüket.
Március 21-én megrendezésre került a Petőfi Sándor – szavalóverseny alsó tagozatos fordulója.
Az eredmények a következőképpen alakultak:
1-2. osztály: I.
Mátó Lili Nóra 1. o.
II.
Madarász Léna 2. o.
III. Széchényi Mihály 1. o.
3-4. osztály: I.
Sandrea László 3.b
I.
Gajdos Veronika 3. b
II.
Tahu Viktória 4.b
III. Kovács Gréta Vanda 4.a
Különdíj: Rottenhoffer Anna Dóra 4.a
Áprilisi programunk
Április 9. (17.00)
Április 9 – 13.
Április 11.
Április 13.
Április 18. (13 – 17 óráig)
Április 21.
Április 23 – 27.
Április 30 – május 1.

Fogadóóra
Digitális témahét
Költészet napja
Szóbeli nyelvvizsga
Papír és kupakgyűjtés
Tanítási nap – Föld napja projektnap
Fenntarthatóság és környezettudatosság hete
Tanítási szünet
Az iskola tanulói és dolgozói

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az óvoda életéből
Március 8-án csütörtökön ünnepeltük óvodánkban a nőnapot. Minden csoportban a fiúk saját kezűleg készített alkotásokkal lepték meg a lányokat
és az óvoda nő dolgozóit.
Március 14-én megemlékeztünk az 1848-49-as
forradalom és szabadságharc eseményeiről.
A nagycsoport Aszódra utazott ahol megtekintették
a Petőfi Múzeumot, valamint az 1848-as emlékművet, ahol elhelyezték saját készítésű nemzeti színű
zászlóikat
és
elénekeltek
pár
dalt.
A kisebb csoportok a Falumúzeumba és a Ráday
térre sétáltak, s díszítették fel a környéket nemzeti
színű munkáikkal.
Március 22-én a ,,Mackó házikója’’ című bábelőadást tekinthettük meg az Ákom-Bákom társulat
előadásában.
Március 26-ai héten húsvét hete volt az óvodában.
Programjaink között szerepelt a barkafa díszítés,
húsvéti tojás keresés, locsolkodás, hímes tojás és
egyéb dekorációk készítése, locsolóversek tanulása.
Március 27-én óvodásaink részt vettek az Aszódon
megrendezésre kerülő III. Locsolóvers Versmondó
Versenyen.
Köszönjük Filó Viola és Flóra szüleinek a rajzolásra
felajánlott papírokat.
Köszönjük továbbá Nyári Jázmin szüleinek a körte
felajánlást.
Fájó szívvel búcsúzunk kollégánktól,
Frey Évától, a narancssárga csoport óvónőjétől,
aki 2018. március 15-én 55. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Emléked szívünkben örökké él!
Áprilisi program
 Április 21. (Szombat) MUNKANAP – az
óvoda ügyeletet tart
 Április 22. Néptánctalálkozó Vecsésen
 Április 24 - 25. Szülői értekezletek
 Április 27. Májusfa díszítés
 Április 30 – május 1. Az óvoda zárva tart

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatások:
 Április 12-én, csütörtök este
Operettszínház
Kékszakáll
Belépődíj: 2000.Utazási költség: 1200.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor
 Május 16-án, szerda este
Operettszínház
A Notre Dame-i toronyőr
Belépődíj: 2600.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
Bagyin Katalin

A Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület
2018. év tavaszi programjából
04.06. péntek
04.11. szerda
04.15. vasárnap
04.18. szerda
04.21-22. szo-v.
04.29. vasárnap
05.03. csütörtök
05.20. vasárnap
05.27. vasárnap
06.01-03.
06.17. vasárnap
06.28. csütörtök

Fürdés Ceglédbercelen
Költészet napja
Operett és magyar nóta est
Gödöllőn
Fürdés Agárdon
Színjátszók előadása
Klubdélután
Piknik Domonyvölgyben
Klubdélután
Budaörsi Passio
Cserkeszőlői pihenés
Klubdélután
Kirándulás, fürdés
Gyöngyös, Sástó-Bükkszék

Könyvtári Hírek

Az óvoda dolgozói
Kedves Látogatók!

Eladó
Megkímélt, jó állapotban lévő SCHWINN
márkájú női kerékpár eladó!
Érdeklődni a 06-30-899-0029
telefonszámon lehet.

Értesítem Önöket/Titeket, hogy a vonatközlekedés
átmeneti változása miatt a könyvtár nyitva tartása
módosul. Kedd kivételével (az akkori 10-18 óra közötti nyitva tartás nem változik) minden nap 9 órától 16 óráig várok Mindenkit szeretettel!
Megértést köszönöm!
Kiss Regina
könyvtáros

Web: www.iklad.hu
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Kedves Ikladiak!

Egy mondatban…

Köszönjük mindenkinek, aki a parlamenti választásokra kiterjedően is regisztrált a nemzetiségi listára. Bízunk benne, hogy országos szinten elérjük
célunkat, és Ritter Imre személyében teljes jogú
képviselője lesz a magyarországi németeknek. Ez a
jelenlegi szószólói jogosultságnál nagyobb lehetőségeket biztosít számára, ez által nem csak a hazai
németség, hanem minden nemzetiség számára is.

 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.

Eddigi munkánknak akkor lesz értelme, ha mindez
megvalósul. Kérjük ezért Önöket, hogy április 8-án
menjenek el szavazni, és erősítsék meg szavazatukkal is mostani döntésüket! Szavazni a nemzetiségi
listára is mindenkinek az értesítőn kiküldött, számára kijelölt szavazókörben lesz lehetősége.

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

MAGYARORSZÁGI NÉMET VAGY, VÁLLALD!
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Közmeghallgatás
Iklad község Képviselő testülete április 13-én,
pénteken 18:30 órai kezdettel a Művelődési Házban
KÖZMEGHALLGATÁS-t tart, melyre tisztelettel
hívja és várja községünk lakóit.

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

 Újra tűzifa fűrészelés Édesapám nyomdokaiba
lépve
tűzifa
fűrészelés
rendelhető.
Zdenkó Péter, 2181 Iklad, Szabadság út 21.
Tel.: 06-30-399-7407

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem, HAJDÚ JÁNOS temetésén megjelentek,
mély fájdalmunkban osztoztak, ravatalára koszorút és virágot helyeztek el.
Hajdú Jánosné és családja

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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A fogyatékosok életéről

2018 Lomtalanításról

Mint tudjuk, sajnos az országban több 100000 fogyatékos ember él. Úgy élnek, mint bárki más. Vannak, akik családban vagy lakóotthonban élnek és
ugyan úgy van munkahelyük, sportolás, szórakozás, tanulás, üdülés számunkra. Vannak, akik nehezen tudnak beilleszkedni a társadalomba és a
közösségbe.

11 konténer l im-lom, 3 konténer vas, 10 m3 papír,
14 db 200 literes hordó növényvédőszer, festék (veszélyes hulladék)
Címszavakban ennyit lehetne elmondani 2018. április 1-én Ikladon a hagyományosan megtartott
hulladékgyűjtési és lomtalanítási napról, melyet
évek óta a Környezetvédelmi Bizottság szervez.
S ami mögötte van:
Reggel fél nyolckor kezdtünk, mint minden évben:
Braun János (Kántor) 4 autóval, Blaubacher Pál
(Szabadság 91) Rajta Sándor, Kovács Zoltán, (Szabadság u. 189, valamint az önkormányzat autójával Ecker Péter felsorakozott, hogy az önkéntes segítőkkel brigádba verődve elkezdjék a munkát a település utcáiban.
Íme a lista:
Bagyin János, Bakonyi Lajos, Bazsik Dávid,
Blaubacher Dániel, Blaubacher Pál, Ifj. Blaubacher
Pál, Bojtos Bálint, Braun Bálint, Braun Bálint
(Kenyeres) Braun Bence, Braun János, Braun
Júlia, Braun Márton, Dr. Braun Pál, Danis Martin,
Dicse Gábor, Dicse Dániel, Ecker Anna, Ecker
Péter, Ecker Péter, Ecker Zsuzsanna, Gregus
Józsefné. Holicza Sándorné, Hrncsár Richárd,
Kékesi János Krisztofer, Király Károly, Kollár
Mónika, Kovács Bence, Kovács Kinga, Kovács
Zoltán Szabolcs, Kriskó János, Madarász István,
Mayer Tamás, Mayer Zsuzsanna, Rajta Norbert,
Rajta Sándor, Szegedi Nándor, Szegedi Vilmos,
Szokoly Csaba, Sztrecskó Balázs, Sztrehovszki
Tibor, Tarnai József, Wind Ferenc.

Vannak olyanok, akik sikeres eredményeket érnek
el, bármiben és bárhol is a világon, akár milyen nehéz is az életük, megteremtik a saját kapcsolataikat. Akik önállóan nehezen tudják magukat ellátni,
azoknak van segítségük családban vagy lakóotthonokban is. Azok, akik nincsenek ebben a helyzeteben, azt gondolják, hogy mi beteg emberek vagyunk. Hát kérem szépen, ez így nem igaz, mert ez
a fogyatékosság ez egy állapot, amiben mi élünk. Az
egy más dolog, hogy ki hogyan gondolja. Ugyan így
segítünk egymásnak családon belül, lakóotthonban is mindenki úgy segít, ahogy tud, van, aki testileg és van, aki meg lelkileg segít.
Olyanok is léteznek, akik házasságban élnek, gyerekeket nevelnek, ha lehetőségük van rá.
Kérem szépen én a saját tapasztalatomból tudom
ezeket az ügyeket, mivel én is mozgássérült vagyok,
van munkahelyem és barátaim is az ország minden
részében. Én lábbal írok számítógépen a szederfa
otthonnak vagyok a sajtó referense, újságcikkekkel
foglalkozom. Én a családommal élek.
Azt mondom, hogy ne adja fel senki, bármi történik
az életben!
Én a magam részéről kívánok minden jót, sok sikert az életben!
Rosenberger Katalin
Sajtó referens
Szederfa otthon

Véradás
2018. április 17-én, kedden
15-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház
Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját kérjük
feltétlenül hozza magával!

Általános megállapítás volt, hogy ebben az esztendőben is nagy mennyiségű feleslegessé vált limlom, kacat került a konténerekbe.
Köszönjük azoknak, akik a gyűjtőpontokra vitték a
felesleges holmit, valamint azoknak, akik jelezték,
hogy mitől szeretnének megszabadulni és kapun
belül helyezték el.
Viszont nem értjük azokat, akik a lomtalanítás alkalmával- kérésünk ellenére, és a kiírás maximális
figyelmen kívül hagyásával, veszélyes hulladékoktól, szelektív gyűjtőben bármikor lerakható öblösüvegektől, és a kommunális rendszeres, heti gyűjtés alkalmával is kirakható dolgoktól e napon szeretett volna megszabadulni.
Ez átgondolásra késztett minket, s valószínűleg jövőre változtatunk az eddigi gyakorlaton.
Köszönjük az önzetlen segítséget mindenkinek,
hogy településünk szebb és tisztább legyen!!!

Kada Mihály ez úton szeretné megosztani a lap olvasóival azokat az igehirdetéseket, amelyek számára sokat jelentettek. A bibliai üzenetek elérhetősége: http://www.apostolimre.inf.hu

Web: www.iklad.hu

Természetesen: Rosenbrot kenyeret ettünk a babgulyáshoz mint minden évben, köszönjük a felajánlást.
Bagyin Katalin

04. szám

Húsvéti dekoráció
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Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület Hírei

Pozitív visszajelzéseket kaptunk a Ráday tér húsvéti dekorációja kapcsán.
Bálint Nóra, Dr. Braun Pálné, Ecker Zsuzsanna,
Füleki Andrea, Kulcsár Emőke, Kuzmáné Pajor
Zsófia, Laczik Jánosné, Novák Jánosné, Reitmayer
Ákos munkáját
köszönjük.
Jövőre
tovább
gondolva, újabb ötleteket szeretnénk megvalósítani.

XII. Német Nemzetiségi Majális
2018. május 01. 14:00 órától kezdődik retró
május elsejei felvonulásunk. Gyülekező a
Takarékszövetkezetnél.
A felvonulókat mazsorett csoport fogja kísérni. Sok
szeretettel várunk minden kedves ikladi lakost is a
felvonuláson.
A felvonulás után a Ráday téren májfa állítás, majd
ezt követően ünnepi műsor az alábbi fellépőkkel:
- ikladi óvoda gyermekei,
- az ikladi általános iskola tanulói,
- Rozmaring Nyugdíjasklub énekkara,
- Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú
Egyesület tánccsoportja
- Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú
Egyesület énekkara
- Srámli Kings zenekar
A műsor után a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben sördélutánt tartunk.
A délután folyamán a kisgyermekek arcfestésen vehetnek részt.
A rendezvény alatt büfé üzemel.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Fotók: Kiss Regina

Fotók: Fáncsik Nikolett

Ünnepeltünk

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ikladi Hírek

A Falugazdász aktuális
felhívásai

Sok kicsi sokra megy

2018. évi Egységes kérelem-területalapú támogatásokkal kapcsolatos széleskörű ügyintézés:

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

2018 április 09-től Gödöllőn beadhatók a kérelmek,
melyhez feltétlenül egyeztessen időpontot Falugazdászával!
Mezőgazdasági Őstermelői Igazolványokkal kapcsolatos lehetőségek, tennivalók:
-

-

Együtt az Ikladi Óvodáért Alapítvány
18521700-1-13
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-1-13

A 2016-ban, valamint 2017-ben kiállított igazolványok egy, illetve 2 évre meghosszabbíthatók ez év folyamán 2018 június hónaptól a szokott ügyfélfogadási helyen és időben. Időpont
egyeztetés ajánlott.

Galga Tenisz Egyesület

2018 júniustól NAK- Tagdíjjal kapcsolatos befizetések/bevallások

Iklad Diák Sportkör Alapítvány
19177531-1-13

18664593-1-13
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány
19181675-1-13

Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület
18661985-1-13
Tasnádi Lajos Alapítvány
18687817-1-13
(Evangélikus gyülekezet alapítványa)
Maczó Tamás
+36 30 418 3789
Falugazdász

Tisztelt Kamarai Tagok!
Felhívjuk a Tisztelt Tagok figyelmét, hogy
2018.04.03. (kedd) – 2018.05.31. (csütörtök) között
az ügyfélfogadás, valamint a Területalapú támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés, a Gödöllői Szolgáltató Központban (2100, Gödöllő, Szabadság tér
1. tel.: 06 28 422 447) valósul meg.
Maczó Tamás
Falugazdász

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával,
hogy megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítványok, civil szervezetek célkitűzései.

Köszönjük!

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

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. május 3-4.

Web: www.iklad.hu

04. szám
A Jin-Jang Egészségcentrum kezeléseinek javallatai az emberi szervezetre:
Akupresszúrás kezelés:
Fejfájás, emésztési problémák, energia elakadás és blokk megszüntetés, energiahiány
visszaállítás, stressz és idegfeszültség csökkentés, immunrendszer erősítés.
Fülgyertya kezelés:
Fülzúgás, fülbe sugárzó és fül környéki fájdalom, külső hallójárat dugulás, fejfájás, szédülés, megfázás, orrmelléküreg gyulladás.
Testgyertya kezelés:
Haspuffadás, menstruációs probléma csökkentés, ízületi és reumatikus probléma kiegészítő kezelés, emésztési
probléma, csakratisztítás, energiablokk oldás, belső egyensúly visszaállítás.
Akupresszúrás masszázs:
Vérkeringés javítás, szervezet méregtelenítés, izomlazítás, alvásminőség elősegítés, nyaki és gerincfájdalom, deréktáji fájdalom, kéz és láb fájdalom csökkentés.
Köpölyözés:
Görcsoldás, izomlazítás, ízületi és idegfájdalom csökkentés, emésztő és légzőszervi betegségek, keringési és mozgásszervi betegségek. Kozmetikai alkalmazás, mint bőrfeszesség elősegítés, cellulit csökkentés.
Moxaterápia:
Álmatlanság, gyenge erőnléti állapot, rossz emésztés, haspuffadás, szédülés, ízületi és izomfájdalmak, bénulások,
fájdalom csillapítás, energetikai blokk oldás.
Kinezológiai tapasz használat:
Fájdalomcsillapító és görcsoldó hatás, ízületi és izomműködés regenerálás, vér és nyirokrendszer működés elősegítés, izom és ízület stabilizálás, sérült testrész terhelés csökkentés, mozgás hatékonyság segítés.
Szellemgyógyász kezelés:
Fizikai és lelki egyensúly megtartás, stressz és idegfeszültség enyhítés, pánikbetegség, migrén, fóbia, trauma, szenvedély betegség.
Testenergetikai kezelés:
Testenergetikai harmonizálás, relaxálás elősegítés, mentális problémák, energiaáramlás akadályozó tényező kiiktatás, tanulási nehézség feloldás, félelmek, szorongások, gátlások, blokkok, gondolati és érzelmi korlátok.
Stressz és depresszió kezelés:
Zavart gondolat tisztázás, szorongás, mindennapi feszültség csökkentés, koncentrálatlanság, kimerültség vagy felpörgetett állapot.
Testolvasás és testtartás elemzés:
Egyensúly bomlások, görbületek, dőlésszögek, súlyvonal, deformitások feltérképezése a test fizikai ellenőrzésével. A
feltérképezés és elemzés segítségével lehet meghatározni a további kezelés szükségességét és módját.

Szeretettel várok mindenkit!
Oravecz József
Természetgyógyász Akupresszőr
Kinezotape-terapeuta, pszichotronikus
06-30-260-0849

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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