
Ikladi Hírek  
Június 23-án, szombaton 17 órától 

szeretettel várunk mindenkit a 
Falumúzeumba, 

hogy ott töltsük el közösen, 
tartalmasan és vidáman az  

esztendő legrövidebb éjszakáját, 
vagy annak egy részét! 

 
Témánk: Minden, ami csillag 
 
17 órától: Hintózás a faluban 
 Tárlatvezetés a Falumúzeumban 
 Hagyományos étel készítése és kóstolása 
 Csillagjegyek vetélkedője 
 Csillagképek 
21 órakor:  Tűzgyújtás 
 Régi fotók kivetítése 
 „Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok” Dalok, nóták a tűz mellett 
 Csillagászati megfigyelés, az égbolt rejtelmeinek észlelése 

Szösz-Mösz Tábor 

Hogy jól kezdődjön a nyári szünet!!! 

Június 25-29-ig (hétfőtől-péntekig) naponta 9-13 óráig 
tervezzük az idei első turnust a Szösz-mösz táborban, 

melynek egyik helyszíne a Művelődési Ház. 

Várjuk azokat a 4-14 éves gyermekeket, akik szeretnek játszani, sportolni, vetélkedni, 
kézműveskedni, kirándulni, új ismeretekre szert tenni, szeretik a meglepetéseket. 

Tapasztalt óvodapedagógusok, tanítók, könyvtáros, 
családsegítő munkatárs várja a gyermekeket. 

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekeket az időjárásnak megfelelő kényelmes, 
sportos öltözékben, cipőben, (lehetőleg ne papucsban) küldjék a jelzett időpontban. 

Innivalóról (limonádé, tea) gondoskodunk a gyermekek számára. 

Köszönettel vesszük az adományokat, 
kertben szedett gyümölcsöket, otthon készített süteményeket. 

A tábor sikeres lebonyolítása érdekében kérjük, hogy június 20-ig jelezzék 
részvételi szándékukat a Művelődési Házban, személyesen vagy 
a 403-387-es telefonon vagy a muvhaz@iklad.hu email címen. 
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Vécsey László Országgyűlési 
Képviselő Levele 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Április 8-án Magyarország döntött! 
Kérem, tolmácsolja Iklad lakosságának a köszöne-
temet, sokat segítettek abban, hogy Megvédjük Ma-
gyarországot! 
Ikladon magas részvétel mellett erősebb felhatal-
mazást kaptam mint 4 éve arra, hogy továbbra is 
képviseljem az ikladiak érdekeit a magyar törvény-
hozásban. Ez a nap a demokrácia ünnepe. 
Hiszem, hogy a választás eredményével azok is 
nyertek, akik nem ránk szavaztak, akkor is ha még 
most nem így gondolják. 
A magyarok úgy határoztak, hogy csak ők dönthe-
tik el, kikkel kívánnak együtt élni Magyarországon.  
Ez a döntés kötelez bennünket. Családközpontú 
kormányzásra készülünk. 
Stop Soros javaslatot még a választás előtt nyújtot-
tuk be a parlamentnek, éppen azért, hogy az embe-
rek ennek tudatában dönthessenek. Felhatalmazva 
érezzük magunkat az elfogadására. 
Ahogy eddig, ez után is mindent megteszek a tele-
pülés lakóinak érdekében, hogy Ikladon folytassuk 
a megkezdett munkát, és továbbra is ebben az 
ütemben fejlődjön, szépüljön. Az ajtóm mindenki 
előtt nyitva áll, ahogy eddig is. 

Tisztel Polgármester Úr! 

Kérem, hogy Iklad község lakóinak érdekében to-
vábbra is támogassa munkámat, hogy ugyan ebben 
a kiváló munkakapcsolatban tudjunk együtt dol-
gozni. Továbbra is, mikor időm engedi szándéko-
zom részt venni a Testületi üléseken, támogatva a 
testület munkáját. 

Barátsággal: 
Vécsey László 

országgyűlési képviselő 

2018 Pedagógus Nap 

A 2018 évi Pedagógus Nap más mint a többi, hiszen 
Stündl Gáborné, iskolánk nyugalmazott igazgatója 
június 1-jén a Budapesti Vigadóban rendezett ün-
nepségen az Emberi Erőforrások Miniszterének Né-
meth László díját vette át. 

Stündl Gáborné a Tanítóképző elvégzése után a 
Galga-mente több településén is dolgozott (Galga-
mácsa, Aszód, Bag) 

1980. szeptemberétől az Ikladi Általános Iskola 
igazgatója lett, ahol az 1992-es nyugdíjba vonulá-
sáig dolgozott. 

Stündl Gáborné kiváló ember, elismert, igényes, 
nagy tudású tanító, emberséges, gyermekközpontú 
vezető volt, aki mindig kivívta azoknak a települé-
seknek a megbecsülését, ahol élt és dolgozott.  

Gyorsan elnyerte az Ikladiak bizalmát is. Kiváló, fi-
atal szaktanárokból alakította ki az új tantestüle-
tet. Az iskolabővítés során az épület a háromszoro-
sára bővült. A szépen kialakított környezet mellett 
a szakmai felszereltség is megújult. Annak ellenére, 
hogy a bővítés költsége nem tartalmazta a tornate-
rem építését, hatalmas összefogással megszervezte 
annak megépítését. A német nemzetiségi hagyomá-
nyok ápolása és erősítése érdekében bevezette a né-
met nemzetiségi tantervet, és ebben már az óvodá-
val is együttműködött. Ennek sikerét mutatja, hogy 
a környező településekről hamarosan – és még ma 
is – sok vendégtanulója van az ikladi iskolának. 

Munkájában következetes, lelkiismeretes, önzetlen 
és példamutató volt. Igényessége és az esztétikai 
nevelés nemcsak a tanulókra volt jó hatással, ha-
nem a szülők is elfogadták, s tevékenységét a tele-
pülés közössége mindenkor nagyra értékelte.  

Gratulálunk Stündl Gábornénak, az életművének 
elismeréseként kapott díjhoz. Jó egészséget, to-
vábbi tevékeny nyugdíjas éveket kívánunk Iklad 
község minden lakója nevében! 

Madarász István 
polgármester 

Tisztelt Ügyfelek! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Iskola téren június 4-én útfelújítási munkála-
tok kezdődnek. A felújítás ideje alatt az utca az óvodától a polgármesteri hi-
vatalig le lesz zárva. Az óvodás és iskolás gyerekek és kísérőik az óvoda gaz-
dasági bejárata (Iskola tér kockaköves része) felől közlekedhetnek.  
Kérjük, az óvodát és az iskolát gyalogosan se a főkapu felől közelítsék meg. 
Kérjük, hogy parkolásra a Ráday teret és a környékbeli utcákat vegyék 
igénybe. 

Türelmüket és megértésüket köszönjük. 

Iklad Község Önkormányzata 
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Az óvoda életéből 

Május 

Május 1-jén az Ikladon megrendezett Retró Majáli-
son óvodánk gyermekei és dolgozói is részt vettek a 
felvonuláson, s a színpadon néptáncosaink színvo-
nalas műsorral szórakoztatták a közönséget. Kö-
szönjük a meghívást! 

Május 4-én anyák napja alkalmából verssel és kéz-
zel készített ajándékokkal köszöntöttük az édes-
anyákat. 

Május 7-8-9-én rendben lezajlott az óvodai beirat-
kozás. Szeptembertől várjuk a leendő kiscsoporto-
sokat. 

Május 10-13 óvodánk nevelőtestülete szakmai to-
vábbképzésre utazott Erdélybe. Részt vettünk a XII. 
Néphagyományőrző Óvodapedagógusok képzésén, 
meglátogattunk több helyi óvodát, ahol nagy szere-
tettel fogadtak bennünket. Jártunk Kolozsváron, 
Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón, Kézdivásárhe-
lyen, Kisbaconban, Segesváron, Nagyszebenben, 
Déván, Aradon és a Szent-Anna tónál.  

Május 14-16 papírgyűjtést szervezett óvodánk ala-
pítványa. Hatalmas összefogásnak köszönhetően 
10.345 kilogramm papírt gyűjtöttünk össze, s töl-
töttünk meg 3 konténert. 
A legtöbb papírt gyűjtő csoportot állatkerti kirán-
dulással, a többi gyereket pedig fagyival jutalmaz-
tuk. Ezúton köszönjük a Csuda Fagyizó közremű-
ködését és felajánlását! 
Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek, gyerekek-
nek, óvodánk dolgozóinak a példaértékű összefo-
gást. 

Május 23-án került megrendezésre óvodánkban a 
,,Kihívás Napja’’ Lefutottuk az ,,ovikört’’, majd apró 
ajándékokkal kedveskedtünk kis sportolóinknak. 

Május 25-én tartottuk ballagási ünnepségünket, 
ahol elbúcsúztattuk nagycsoportosainkat. 

Május 30-án a Veresegyházi Medveparkba látogat-
tunk, s töltöttünk el egy vidám délelőttöt. 

Májusban minden csoportban lezajlottak az évzáró 
ünnepségek. Gyermekeink idén is színvonalas mű-
sor keretein belül mutatták be az év során tanult 
verseket, énekeket, táncokat magyar, illetve német 
nyelven egyaránt. 

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a nyári 
zárva tartás ideje:  

Július 1 – Július 31. 

Az óvoda dolgozói 

A Rozmaring Nyugdíjasklub 
Egyesület 2018. év 
nyári programjából 

07.12. Kirándulás Poroszlóra (A Tisza-tavi ökocent-
rum megtekintése, idegenvezetővel) 

07.14. Aszódi Zenei Esték keretében Galgamenti 
Nyugdíjas Énekkarok bemutatkozása. 
Énekkarunk is fellép. 

07.26. Tiszakécskei fürdés 
07.28. III. Galgamenti Nyugdíjas Dalkörök találko-

zója Turán. Énekkarunk is fellép. 
08.06. Bogácsi fürdés 
08.29. Fürdés Egerben 
09.07. Őszi piknik (Királyréten) 
09.19. Kirándulás Esztergom-Párkány 
09.23. Klubdélután 
09.29. Gyermelyi Tésztagyár látogatás 
10.15-17. Háromnapos pihenés Hajdúszoboszlón 

Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület Elnöksége 

Alapítványi tájékoztató 

Évente 20-25 hallgatót támogat az Iklad Község 
Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma a felsőfokú ta-
nulmányait segítve. Az alapítvány köszöni a támo-
gatói befizetéseket Ungi József alpolgármester úr-
nak, valamint az adó 1%-át felajánlóknak. 
Az Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kéri az egye-
temek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát 
szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatás-
ban részesülnek, hogy a 2017/2018. tanév II. fél-
évéről szóló iskolalátogatási igazolásokat, valamint 
az indexmásolatot jutassák el a Művelődési Házba 
legkésőbb június 30-ig, (aki eddig nem tette meg) 
mert a kuratóriumnak csak így áll módjában folyó-
sítani az esedékes kifizetéseket. 
Kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal 
Ideje: 2018. július 4-én, 13-16 óráig. 

Az alapítvány kuratóriuma 

Védőnői felhívás 

2018.06.04-06.08-ig és 2018.06.25-06.29-ig 
szabadságon leszek. 
06.07-én és 06.28-án a gyermektanácsadás el-
marad. 
A fenti idő alatt helyettesít: Czerok Andrásné, 
aki a 06-70-398-1551 vagy a 06-30-398-1551-
es telefonszámon érhető el. 
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Egy mondatban… 

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

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

 Zöldzsák kapható már a Marcsek Csuda 
Csemege boltban is! (Szabadság u. 9.sz) 

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

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

 

Iskolai Hírek 

Beszámoló a májusi eseményekről 

Május 1-én tartottuk hagyományos Focikupánkat. Idén az időjárás is kegyes volt hozzánk, egy csodás, 
sikeres napot zártunk, mindenki, aki kicsit is kedveli a focit, jól érezhette magát. Köszönjük a szervezők 
munkáját! 
Délután pedig több tanulónk is ellátogatott a majálisra, ahol a 6.b osztály táncprodukcióval lépett fel és 
örvendeztette a közönséget. Köszönjük! 
Május első hetében minden osztályban köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat. 
Május 9-én úszóversenyt rendeztek Bagon, ahol Balogh Janka és Novák Lilien 6.a osztályos tanulóink 
képviselték iskolánkat. A lányok nagyon sikeresek voltak, hiszen Janka I. és II. helyezést ért el, míg Lilien 
I. és III. helyen végzett. Gratulálunk nekik! 
Május 11-én, pénteken diákjaink tanulmányi osztálykiránduláson vettek részt. Minden osztály sok szép 
élményt szerzett. 
Május 16-án a 6. és 8. évfolyamon megírták tanulóink az országos idegen nyelvi mérést, majd egy héttel 
később, május 23-án lebonyolítottuk az országos kompetencia mérést is, ahol szövegértési és matemati-
kai feladatokat kellett a tanulóknak megoldaniuk. 

Júniusi programunk 
 Június 4.  Tanév végi felmérések 
 Június 6. Diagnosztikai vizsga a 6.a osztályban 
 Június 7. Diagnosztikai vizsga a 6.b osztályban 
 Június 8. Diagnosztikai vizsga a 8. osztályban 
 Június 12. Osztályozó vizsga, jegyek lezárása 
 Június 15. Utolsó tanítási nap 
  Tehetségek napja 
  Ballagási főpróba 
 Június 16. (8:00) Ballagás 
 Június 20. (18:00) Tanévzáró ünnepély 
 

Az iskola tanulói és dolgozói 

Véradás 

2018. július 4-én, szerdán 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 

Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosí-
tási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját kérjük 

feltétlenül hozza magával! 

Gépjárművezetői tanfolyam 

indul 2018 június 18-án, 
hétfőn 19 órakor a Művelődési 
Házban. 
Bővebb információt, részlete-
ket Hegedűs Károly oktatótól 
kaphatunk. 
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Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatások: 
 Augusztus 9-én, csütörtök este  

Madách Színház 
Mamma Mia  
Belépődíj: 4900.- 5900.- 8400.- 
Utazási költség: 1200.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor  

A 2018-2019-es színházi évadra való felkészülés 
már javában folyik, a bérletmegújítások e napok-
ban zajlanak. Az Operettszínháztól kaptam egy el-
lenállhatatlan ajánlatot. Előre jelzett hétköznapi 
napokon 18 órai kezdéssel tartják a Felfedező bér-
let előadásait. 

A következő négy előadás látható majd: 
ISTVÁN A KIRÁLY 
2019.02.14 
Főbb szereplők: Kocsis Dénes/Veréb Tamás, Dol-
hai Attila/Feke Pál, Polyák Lilla/ Siménfalvy Ágota, 
Maros Bernadett/Zámbó Brigitta, Gubik 
Petra/Kálmán Petra, Kerényi Miklós Máté, Szomor 
György/György-Rózsa Sándor, Homonnay Zsolt/ 
Magócs Ottó, Gömöri András Máté/Barkóczi Sán-
dor, Dancs Annamari/Bódi Barbara, Faragó Ale-
xandra/Fekete-Kovács Veronika, Szendy 
Szilvi/Ábrahám Gabriella, Szabó P. Szilvesz-
ter/Langer Soma, Földes Tamás/Pálfalvy Attila, 
Mészáros Árpád Zsolt/Kiss Zoltán 
Rendező: Székely Kriszta  
Az István, a király egy családi viszály története. 
Géza halála után fia örökölné a hatalmat, de a ha-
gyományokra hivatkozva nagybátyja, Koppány is 
tömegeket gyűjt maga köré. István külföldi támoga-
tással megszilárdíthatja a pozícióját, de a véres ösz-
szecsapás elkerülhetetlen. Milyen eszközöket lehet 
bevetni a győzelem érdekében? Milyen elveket áldo-
zunk fel politikai célokért? A hatalom mindenek 
előtt? Szörényi Levente zenéjét és Bródy János dal-
szövegeit minden nemzedék kívülről ismeri, a ké-
szülő előadás a történelmi háttér helyett a minden-
kori emberi tényezőkre helyezi a hangsúlyt, a jól is-
mert történet új értelmezését keresve. 

KÉKSZAKÁLL 
2019.04.11 
JACQUES OFFENBACH KÉKSZAKÁLL operett 
Rendező: Székely Kriszta 
A „Champs-Élysées Mozartjának” is nevezett zene-
szerző műveit ritkán hallani hazai színpadokon, de 
most Székely Kriszta rendezésében látható ez a ki-
csit sem vérfagyasztó, ám annál viccesebb produk-
ció. Az előadásban a véres legenda komédiává ala-
kul, jönnek-mennek a vállalati beosztottak, csinos 

titkárnők, aktaiktatók, és még az is megeshet, hogy 
a pizzát egy álruhás herceg hozza majd… 
 
ABIGÉL musical  
2019.05.23 
Rendező: Somogyi Szilárd 
Szabó Magda egyik legismertebb regénye, az Abigél 
édes-bús története az elmúlt évtizedekben az egyik 
legolvasottabb könyv hazánkban, a mű filmváltoza-
tán generációk nőttek fel, a musical változat pedig 
hosszú ideje a közönség egyik kedvence a Buda-
pesti Operettszínházban: Gina és a matulások for-
dulatos kalandjai túl a 250. előadáson is töretlen 
sikernek örvendenek. 

Fényes Szabolcs MAYA revüoperett 
2019. 06.04 
Főbb szereplők: Fischl Mónika/Bordás Barbara, 
Peller Anna, Szendy Szilvi/Dancs Annamari, Dol-
hai Attila/Gömöri András Máté, Peller Károly és so-
kan mások Rendező: Réthly Attila 
A Budapesti Operettszínház régi adósságát tör-
leszti, amikor évtizedek után újra színpadra viszi 
egykori igazgatójának, Fényes Szabolcsnak legnép-
szerűbb operettjét, a Mayát. Az 1931-ben íródott 
mű máig hatásosan és igen sokszínűen ötvözi a kor 
hangulati és stíluselemeit. A Maya látványos 
showelemekkel gazdagított revüoperett, amely 
ugyanakkor történet mesélésében egyesíti a félreér-
téseken alapuló klasszikus francia bohózati hu-
mort, és a Rejtő Jenő-i szertelen, krimiszerű vadsá-
got és frivolitást. Az idegenlégió egzotikus világában 
és a párizsi mulatók túlfűtött miliőjében játszódó, 
rafinált szerelmi játszmákban bővelkedő fordulatos 
mese, a pompás szerepek, legfőképp pedig Fényes 
Szabolcs halhatatlan slágerei, mint például a Sze-
retnék egyszer kicsit boldog lenni, a Luxusvonat, 
vagy a Sweetheart, Réthly Attila rendezésében, Lő-
csei Jenő koreográfiáival együttesen ígérnek egy 
sokszólamú, fergeteges színházi estét. 

A négy előadásos bérlet igazán kedvező áron 
10.000.- 8.900.- 6900.- Ft-ért kapható. 
Autóbuszt indítunk az előadások megtekintéséhez. 
Alkalmanként 1.200.- Ft/fő 

Bagyin Katalin 

 

A hónap gondolata 

„Létfontosságú, hogy időnként olyan dol-
got csináljunk, ami nem létfontosságú.” 

(Mérő László) 
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Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület Hírei 

Egyesületünk tánccsoportja május 26-án délelőtt 
Sződön a Mezőgazdasági Kiállításon lépett fel, ahol 
country táncokat adtak elő, majd délután Csobán-
kára a Nemzetiségi Tánc és Kórusfesztiválra kaptak 
meghívást, itt sváb táncokat mutattak be. 

A tánccsoport minden kedden 19:00 órától tart 
táncpróbát a Művelődési Házban Gölcz Mira veze-
tésével. 
Szeretettel várjuk azokat a lányokat, asszonyokat, 
de fiúkat és férfiakat is, akik szívesen megtanulná-
nak néhány tánclépést, s csatlakoznának a tánc-
csoporthoz. Meg lehet tekinteni, illetve jelentkezni 
lehet a tánccsoportba a fent említett időpontban, 
illetve az nnkke.iklad@gmail.com e-mail címen. 

Egyesületünk június 24-én (vasárnap) kirándu-
lást szervez Nagybörzsönybe, elsősorban egyesü-
leti tagok számára, azonban a fennmaradó helyek 
függvényében nem egyesületi tagok is jelentkezhet-
nek. 

Program: 
Indulás: 7:30 órakor a buszmegállóktól 
9:00 óra: Szent István Templom és Bányásztemp-
lom megtekintése tárlatvezetéssel 
10:00 óra: Tájház megtekintése tárlatvezetéssel 
11:00 óra: „Lekvárlak” lekvár bemutató, előadás, 
játékos lekvárfelismerő verseny 
12:00 óra: Vízimalom megtekintése tárlatvezetéssel  
13:00 óra: Csipkefaragások megtekintése tárlatve-
zetéssel 
13:30 óra: Ebéd 
15:10 óra: Erdei kisvasútozás (Nagyírtásig elme-
gyünk a kisvasúttal, kb. 45 perc, s ott átszállunk a 
buszra, s indulunk haza) 
Részvételi díj (amely tartalmazza: az utazás, a belé-
pőjegyek, az ebéd és a kisvasút költségét):  
Felnőtteknek: 4300,- Ft 
Nyugdíjasoknak: 4200,- Ft 
Gyerekeknek (4-14 évig): 3500,- Ft 
Nem egyesületi tagoknak: 5500,- Ft 
Jelentkezni lehet június 10-ig a fenti összeg be-
fizetésével. 
Jelentkezéseket az alábbi személyeknél lehet je-
lezni: Bálintné Mayer Katalin, Rigóné Kati, Obi 
Kati, Novák Teri, Szokoly Györgyi. 

Egyesületünk 2018 május 29-én megtartotta éves 
közgyűlését. 
A 2017-es évről szóló pénzügyi beszámoló www. ik-
lad.hu honlapon június 10-től megtekinthető. 

 

Generációk Napja 2018.05.26. 

Az Aszód városi önkormányzat az idén harmadszor 
szervezte meg a GENERÁCIÓK NAPJÁ-t azzal a cél-
lal, hogy e napon több generáció találkozójára ke-
rüljön sor. A térség települései kaptak meghívót, 
akik majd mindenhonnan eljöttek. A nap folyamán 
zenés kulturális műsorokra, a gyerekeknek bábjá-
tékok és különböző szórakoztató eszközök igénybe-
vételére volt lehetőség. A főzőversenyre 27 csapat 
nevezett be. Ikladot a Rozmaring Nyugdíjasklub 
Egyesület képviselte. A főzőversenyen a Deszk Pál 
és neje, Filó János és neje, Ursinyi Géza és neje, 
Kozecz Pál és neje alkotta csapat a 27 nevezőből a 
második helyezést hozta el. Az ezért járó díjat és 
oklevelet a klub elnöke vette át. 

Ikladról 37-en vettek részt a rendezvényen. Köszön-
jük a Polgármester Úr hozzájárulását melyet a 
résztvevők a finom vegyes pörkölt sós burgonyával 
savanyúsággal elkészült ebéd után elfogyasztottak. 
A generációk napjának megünneplésére minden év 
májusában kerül sor. Jövőre szeretnénk, hogy Ik-
ladot a Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület mellett 
más civil szervezet is képviselne. Köszönjük Aszód 
város önkormányzatának a szervezést! 

Braun Pál 
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„Határtalanul”- három napos 
kirándulás Erdélyben  

200 éve született Arany János 

A 2016-2017-es tanévben tanáraink megpályáztak 
a határtalanul program keretében egy három napos 
erdélyi kirándulást. Szeptemberben kaptuk a hírt, 
hogy megnyertük a pályázatot. Megkezdtük az elő-
készületeket. 

Adatokat gyűjtöttünk Arany Jánosról és azokról a 
nevezetes városokról, amelyeket az utunk során kí-
vántunk meglátogatni. Az előkészítő órák kereté-
ben megnéztük az Ikladra látogató Arany-buszt, és 
egy magyar óra keretében előadtuk a megszerzett 
ismereteket. 

Május 2-án korán reggel indultunk Ikladról. Az út 
nagyon hosszú volt, de kárpótolt bennünket a táj 
szépsége. Először Nagykároly városában álltunk 
meg ahol a Károlyi-Kastélyt néztük meg. Ezután, 
egy hosszú, városnézés következett. Meglátogattuk 
és megkoszorúztuk Petőfi Sándor szobrát majd el-
indultunk Ady Endre szülőfalujába. Ott megtekin-
tettük a szülőházát és az Ady-kúriát. Még aznap 
Szilágynagyfalura is elutaztunk, majd a hosszú nap 
után végre megérkeztünk a szállásunkra, Magyar-
fenesre. Nagyon finom vacsorával kedveskedtek ne-
künk, még csokis fánkot is kaptunk. A vacsora 
után elfoglaltuk a szobáinkat, amelyek nagyon el-
nyerték a tetszésünket. 

A második napon a reggeli után Szamosújvár volt 
az úticélunk. Ebben a városban ellátogattunk a 
Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líce-
umba. Műsorral és ajándékkal kedveskedtünk a di-
ákoknak. Ezután megnéztük az örmény templo-
mot, ahol megtekintettük a híres Rubens fest-
ményt. A városi temetőben felkerestük Rózsa Sán-
dor, a hírhedt betyár sírját, elszavaltuk Arany Já-
nos Rózsa Sándor című versét. Következő úticélunk 
a válaszúti Kallós Zoltán Néprajzi Múzeum volt. Itt 
kézműves foglalkozáson vettünk részt, nemezel-
tünk. Majd Kolozsvárra vettük az irányt. Itt megte-
kintettük a Házsongárdi temetőt, ahol Dsida Jenő 

és Kőrösi Csoma Sándor sírját is megtaláltuk. So-
kat sétáltunk a városban, még Hunyadi Mátyás és 
Bocskai István szülőházához is ellátogattunk. A fő-
téren megcsodáltuk a hatalmas Szent Mihály temp-
lomot és a Mátyás szobrot. Számunkra a három 
napból Kolozsvár tetszett a legjobban. A nap végén 
visszatértünk a szállásra. 

A harmadik napon Királyhágóra, a történelmi Ma-
gyarország határára indultunk. Útközben érintet-
tük Bánfihunyadot is, ahol elképesztően díszes és 
hatalmas cigánypalotákat láttunk. Ezek után 
Nagyváradra látogattunk, ahol a Nagyboldogasz-
szony Székesegyház kincstárában megtekintettük 
Szent László hermájának másolatát is. A séta köz-
ben még egy autó-kiállítást is láthattunk. A kirán-
dulásunk Nagyszalontán, a Csonka toronyban foly-
tatódott, itt interaktív kiállításon vettünk részt, ami 
nagyon érdekes volt. A délutáni órákban Magyaror-
szág felé vettük az irányt. Ismét egy hosszú út várt 
ránk. A késő esti órákban érkeztünk meg Ikladra. 

Összességében nagyon élveztük a kirándulást. Sok 
új élménnyel gazdagodva tértünk haza. 

Ikladi Tasnádi Lajos Ált.Isk. 7. osztályos tanulói 

Szederfa otthon  

Egynapos kirándulást terveztek a szederfa otthon 
munkatársai május 2-ára.  Vonattal utaztak a bu-
dapesti vasúttörténeti parkba, ahol különböző 
programokkal várják a kedves érdeklődőket. Kis-
vasutazást, hajtányozást, fordítókorongozást, és 
sok más szórakozási lehetőséget kínál minden kor-
osztály számára. Különböző kiállítások, régi vasút 
modellek, gőzmozdonyok, vonatok, amiket ki lehe-
tett próbálni. Ezeket a tárgyakat épületekben is 
meg lehetett nézni a tárgyakat játék formában kiál-
lítottak és még sok szép dolgot nézhettek meg az 
érdeklődők. 
Sok szeretettel várták őket nagyon jól érezték ma-
gukat a munkatársak is. 

Rosenberger Katalin 
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Családi nap 
 

Az Együtt Az Ikladi Óvodáért Alapítvány jótékonysági családi napot tart  

2018.06.09-én szombaton 9-15 óráig 
az Ikladi Óvoda udvarán 

(2181 Iklad, Iskola tér 23.) 
 

Minden óvodába járó gyermeket szeretettel várunk  
szüleivel és testvéreivel együtt. 

A családi napból befolyt összeget a 2. mosdónk 
felújítására szeretnénk fordítani. 

* csocsó * légvár * gördeszka bemutató 
* freestyle focibemutató/oktatás * tombola 

* arcfestés * póni lovaglás 
* kézműves foglalkozás ahol mindenki ügyeskedhet. 

Reggel meleg teával, kávéval és pogácsával várjuk vendégeinket! 
Egész napra limonádét biztosítunk! 

Kürtöskalács vásárolható!  
Délben finom ebéddel vendégelünk meg mindenkit! 

 

Jöjjön el családjával és töltsünk el együtt egy kellemes napot! 

                                           Az alapítvány tagjai 

 

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. július 5-6. 


