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Adatik tudtára Iklad lakóinak,
vénnek és ifjúnak, kicsinek és nagynak,
hogy megérett a szılı nedőt adó leve,
eljött hát a szüret vígságos ünnepe.
Ezért hát Ecker Sándor bíró urunk
a szüreti felvonulást elrendelte
Kékesi és bandája húz talpalávalót,
bort ihat a vendég, 33-4-5 akót.
Jöjjön el néném is, jöjjön el bátyám is
és ha nem szégyelli, hozza el a párját is.
Ha a lába fáj, vagy göthös a háta,
Egy csak a gyógyszer:a szüret vigassága,
Este 8-kor
kor kezdjük a szüretnek bálját,
Odavárjukk falunk apraját és nagyját!
Kezdıdjék hát a szüreti felvonulás
Bíró uraméknak és a felvonulóknak
felvonulóknak, na meg a
közönségnek
özönségnek kívánok jó szórakozást!

A tartalomból…
Hírek az iskolából
Ez a nyár sem telt el tát
borok, s pihenés nélkül.
Az iskola végeztével kezke
dıdött
dıd
a
kosártábor,
majd jött a felsısök Erdei
tábora Városlıdön. 25
diák pedig Unterjesingeni
csereüdülésen vett részt.
részletek a 2. oldalon
Az Óvoda életébıl
Ünneplésre
győltünk
össze
sze 2009. augusztus
20--án, 15 órakor az Óvoda udvarán. Ekkor került
sor a felújított Óvoda átadására.
adására Elkészült a tetı,
a tetıtér beépítése, s
megújult a konyha is.
részletek a 3. oldalon

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívunk
minden ikladi, és Ikladról
kladról elszármazott polgárt

a szeptember 20-án,
án, vasárnap 13 órától
tartandó szüreti felvonulásra,
mulatságra és az azt követı bálra.
A Ráday téren a fúvószenekar muzsikál.
A Szüreti bál a Mővelıdési Házban
20 órakor veszi kezdetét.
Zenél
Zenél: a Szignál zenekar
Belépı díj: 1000.- Ft
Felvonulóknak: ingy
ingyenes

Tüske Böki
Szóvá tette, az érintettek
nem hallották meg? Vagy
süketek? Újabb, vagy
ismétlıdı
problémák,
melyek már régóta megme
oldásra várnak,
várn
ám az
intézkedés mindig elmaelm
rad.
rad
részletek a 4. oldalon
Környezetünk…
E havi számunkban tot
vábbi tippeket adunk a
villany, víz és
é gáz felhasználásának csökkencsökke
tésére, valamint újra elıel
került a szemétszállítási
szemétszál
díj, s a szelektív hullahull
dékgyőjtés is.
is
részletek a 7. oldalon

2

Ikladi Hírek

Szüreti mulatságról

Az iskola programjából

12:45-13:00 Gyülekezı a Ráday téren
13:00 Fotózás
13:30 Pest Megye Millenniumi Zászlajának
átadása
14:00 Indul a menet hintóval – lovas kocsikkal a
Ráday térrıl Aszód irányába, megfordulás a
Lhotka Géza utcánál.
Megállás - tánc a Rákóczi utcánál.
Indulás tovább kocsikkal, rövid domonyi kitérı
után az Iklad felsı vasútállomásnál megfordulás,
Ötikernél megállás, tánc.
Majd a Bartók Béla utcánál (Gyároséknál) gyalogosan indul tovább a menet az Arany János utca
– Parti út – Luther tér - Szabadság út – Ráday-tér
útvonalon.
17:30 Világszárnya Színtársulat
Szent Péter szüreten c. elıadása

Az idei nyár is bizonyára mindenkinek gyorsan
eltelt, de elmondhatjuk, hogy nagyon mozgalmas
volt. Rögtön az iskola befejezése után kezdıdött a
kosártábor, ahol nem csak más iskolákból voltak
szép számmal a tanulók, hanem iskolánkból is
sok diákunk hódolt ennek a szenvedélyének. A
rossz idı sem vette el a tanulók kedvét a sportolástól.
Ebben a tanévben a nyári szünetre esett a felsıs
erdei tábor, amelyben tanulóink szintén nagyon
jól érezték magukat. Nemcsak Városlıd és környékének túrázási lehetıségeit használták ki,
hanem megtekintették az ottani nemzetiségi múzeumot és sok kézmőves illetve egyéb foglalkozásokat tartottak.
Egy külföldi úttal folytathatjuk a felsorolást. 25
diákunk utazott Unterjesingenbe, cserüdülésre. A
16 órás buszút után egy hétig nagyon sok, új
élményben volt részünk. A vendéglátó családok
nagyon kitettek magukért, a szervezık pedig
igyekeztek színvonalas, érdekes programot összeállítani. Jártunk Stuttgartban, megtekintettük
Tübingent, és több napot is különbözı iskolákban töltöttünk, óralátogatással. Tanulóink egy
életre szóló élménnyel gazdagodtak, és megmutatták, milyen ügyesen használják a német nyelvet.
A sort pedig egy szintén városlıdi tábor zárja, a
színjátszótábor, ahol egy hét alatt színpadra kellett állítani egy kis darabot, amelyben diákjaink
lelkesen vettek részt. A táborról még könyv is
készül a közeljövıben.
Köszönjük minden kísérı és szervezı tanár munkáját!

Szüreti felvonulás próbái az alábbi idıpontokban
lesznek:
 Szeptember 11-én, pénteken 17:30 órakor
 Szeptember 13-án, vasárnap 17:30 órakor
 Szeptember 18-án, pénteken 17:30 órakor
A menettáncot Dr. Braun Pálné Szabó Andrea
tanítja be.
Kérjük, hogy a feliratkozásról senki sem feledkezzen meg!
Szeptember 19-én, szombaton 16 órától, valamint
20-án reggel 8 órától kezdjük meg az elıkészítési
munkálatokat. (teremdíszítés, térrendezés, fızés
elıkészítés stb) akinek módjában áll jöjjön el segíteni.
Szılı, bor, lekvár adományokat elfogadunk.
Kérjük továbbá, hogy aki teheti, 1-1kg lisztbıl
segítsen a fánk sütésben, (természetesen az alapanyagot biztosítani tudjuk).
Bagyin Katalin

Falunap a TVTV-ben
Galga Tv az önkormányzat kérésére rögzítette
a Falunapi rendezvényeket, melyet két részben fog leadni. Az elsı részben az ünnepi mősort szeptember 13-án, vasárnap 17 órakor
láthatjuk, melynek ismétlései szeptember 14én, hétfın 19 órakor valamint szeptember 16án, szerdán 9 órakor lesznek.

Szeptemberi programok, felhívások
Az iskola megkezdése után 2 hétig nem lesz tízórai, ebéd és uzsonna sem. Kérünk minden szülıt, hogy szíveskedjenek gondoskodni gyermekük
étkezésérıl! Megértésüket köszönjük!
Szeptember 7.

18:00 Összevont majd osztály
szülıi értekezlet
Szeptember 21. DÖK Nap
Szeptember 25. 13-18-ig Papírgyőjtés
Két konténert rendeltünk, tehát várjuk a
lelkes győjtést és kérünk mindenkit az idıkorlátok betartására!
Valamint készülünk a szüreti felvonulásra is.
Eredményes, jó tanévet kívánunk mindenkinek!
Braun Anikó

Web: www.iklad.hu
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Az óvoda életébıl
Ünneplésre győltünk össze 2009. augusztus
20-án, 15 órakor az ikladi Óvoda udvarán. Ekkor
került sor a felújított óvoda átadására. Az elsı
ütemben elkészült maga a tetı és a tetıtér beépítésének egy része, a második ütemben pedig befejezésre került e tetıtér és a konyha.
Intézményünkbe 110 gyermek van az idei évben
felvéve. Mi büszkék vagyunk arra, hogy ilyen
nagy számban választják óvodánkat a szülık
gyermekeik részére. Nemcsak Ikladról, hanem a
környezı településekrıl is vannak gyermekeink.
Igaz, egyre csökkenı létszámmal, mert az ikladi
gyermekek születési aránya nı, és befogadóképességünk korlátozott.
Négy homogén életkorú csoportban dolgozunk.
Mind a négy csoportban német nemzetiségi nevelés folyik, valamint a néphagyománnyal ismerkednek gyermekeink a mindennapokban.
Mi nagyon örülünk annak, és mondhatnám a
szülık nevében is, hogy ilyen szép, új, modern
környezetben nevelhetjük gyermekeinket, ık pedig eltölthetik napjaikat.
Véleményünk szerint sokat számít, a gyermekek
nevelésében, nevelıdésében, hogy milyen környezetben nınek fel, milyen külsı környezet veszi
ıket körül.
Mi nem mondhatunk mást, csak köszönetet
mindazoknak azért, akik lehetıvé tették és valamivel hozzájárultak ahhoz, hogy az óvoda átadása alkalmából együtt ünnepeljünk.
Köszönjük a pályázati lehetıséget, a pályázaton
való részvétel segítését, figyelemmel kísérését, a
pályázat megírását. Köszönjük a Képviselıtestületnek, hogy segítette az építkezést, és anyagilag is hozzájárult a megvalósításhoz. A Polgármester Úrnak és a Jegyzı Úrnak hogy fáradtságot
nem ismerı munkával azon volt, hogy az átadás a
tervezett napon létrejöjjön. A tervezınek, hogy
ilyen szép óvodát „álmodott meg” nekünk, a mőszakisnak, hogy hozzáértésével segített, és végig
figyelte az építkezést. Köszönjük még a kivitelezı
cég vezetıinek és minden dolgozójának a pontos
és készséges munkát.
Nem utolsó sorban köszönetet mondok munkatársaimnak és hozzátartozóinak, a szülıknek az
együttmőködı, toleráns munkáját és hozzáállását.
Külön köszönetet szeretnék mondani a konyhai
dolgozóinknak, akik az átadás napján, az átadás
ideje alatt is dolgoztak, „kipróbálták” az új konyhát. Vendégeinket ezen a napon már az új konyhán sütött süteménnyel és vacsorával kínáltuk.

Minden látogatót szívesen láttunk egy süteményre vagy pogácsára, valamint egy pohár üdítıre.
Méltó alkalomból került megírásra és kiadatására
Kollár Jánosné, Juci óvónéni írása. Ebben a kis
könyvben az elsı óvoda megnyitását, annak történetét ismerhetjük meg 1958-tól 1980-ig, az új
óvoda átadásáig. 1958. december 22-én nyitott
meg Ikladon az elsı állami óvoda. Éppen 50 éve.
Az óvoda létesülése és az óvoda felújításának befejezése így összekapcsolódik, méltó megünneplése az 50 éves jubileumnak. Köszönjük szépen
Juci óvónéni munkáját.
A kiadványt az ikladi óvodában meg lehet vásárolni. 1 000Ft –ba kerül darabja. Az eladásból
befolyt összeget az óvoda szépítésére fordítjuk.
Jómagam tiszteletdíjából ajánlottam fel a nyomtatás költségeit.
Az ünneplést a gyermekek mősora tette színesebbé. Nemsokára birtokba vehetik a nagyon
szép épületet. Már most is szétnéztek benne és ık
is csak dicsérték, hogy milyen szép. Nekik építettük, használják egészséggel!
Ha valaki meg szeretné tekinteni óvodánkat,
bármikor megteheti a nyitva tartás ideje alatt.
Várunk is minden érdeklıdıt szeretettel!
Köszönjük munkáját Imre Lászlónak, ifj. Veréb
Imrének, Schmidinger Bélának, Schlenk Benjáminnak, Schlenk Dánielnek, Ecker Bencének,
Becskereki Zsoltnak és feleségének Tündének,
Cseri Bélának és ifjabb Cseri Bélának, Budai Józsefnek, Dicse Jenınek, Hajdu Róbertnek, Braun
Jánosnak (Sonka), Hajdú Csabának, akik segítségükkel hozzájárultak az építkezés és átadás
sikeréhez.
Itt szeretném még megköszönni Lindákné Jánosi
Zsuzsanna és férje munkáját, akik az elmúlt
néptánctalálkozó és évzárók, ballagás felvételeinek CD-re írását végezték.
Marton Zsuzsanna
óvodavezetı

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Tüske Böki
Szóvá tette, az érintettek nem hallották meg? Vagy süketek?




A Ságvári utcánál lévı, illetve a vihar által elsodort buszmegálló megépítését.
Jön a tél, kéne a fedél.
A Szabadság út 175 sz. szemben kivágott fák törzsét illetéktelenül elszállító ismeretlen!
Még ott vannak a vékony ágak.
A Szabadság út 89 sz. elıtt a csatornafedél megsüllyedése miatt már hat hónapja egy akadályjelzı
oszlop díszeleg!
Tüske Böki reméli, hogy nem akarja senki Iklad címerét megváltoztatni – e jelképre!
Tüske Böki kérdése:
Milyen intézkedéseket foganatosítottak ezzel kapcsolatban (a megjavításáért) az illetékesek? Mikor
várható ennek az akadálynak az eltőnése, azaz mikor történik meg a csatorna fedlap átrakása?

A Tüske Böki sorozatot azért indítottuk útjára, hogy a falunkban jelentkezı rendellenességekre felhívjuk az illetékesek és az érintettek figyelmét. Tesszük ezt építı jellegő szándékkal, hogy lakhelyünk
minden részére büszkék lehessünk. Úgy gondoltuk, hogy ha a problémákat egymás közti megbeszélésen túl közzé tesszük, azokra reagál az érintett, legyen az intézmény vagy magánszemély, és megoldást
igyekszik keresni a falu lakóinak tetszésére. Így történt a Temetı utcai árok lapjainak helyreállításával
és a Totózó melletti beszakadt fedlap kicserélése esetén. Ezzel a céllal írtunk a Bartók Béla úton közterületen győjtött szemétkupacról is. A feltett kérdés helyett támadó és magyarázkodó észrevételt kapott
szerkesztıségünk.
Kedves ott lakó!
Valóban igaza van a főkaszálás után nem történt meg az összegyőjtés, mint régen. Régebben évi két
alkalommal lényegesen nagyobb fő és gaz lett lekaszálva, amit villával lehetett összegyőjteni. Idén augusztus elejéig négy alkalommal történt kaszálás és a lekaszált fő száradás után nem volt összegyőjthetı villával. Erre jó példa a régi temetıkert területe, ahol nem volt szintén összegyőjtés, de véletlenül
sem keletkezett olyan rakás zöldhulladék, mint a Bartók Béla úton.
A közfeladatok ellátásával kapcsolatban hosszú felsorolást és érveléseket lehetne pró és kontra felemlíteni, de eredményt és élhetı szép környezetet saját magunk teremthetünk házunk közelében és szomszédságában. Az elsı indulatában eszébe jutott Ön szerint komoly problémákkal szíveskedjen az
Önkormányzat illetékes munkatársát felkeresni, ahol szívesen fogadják a jogos és megoldásra váró
gondjainak felsorolását, s ha tudnak segíteni is fognak.
Továbbiakban köszönjük a munkáját, melyet lakókörnyezetünk szépítése rendbetétele érdekében tett,
s reméljük, hogy a továbbiakban is fog.
Tüske Böki
A Tüske Böki a faluban szembeötlı rendellenességekre, apró, de embereket bosszantó megoldatlan problémákra igyekszik felhívni a figyelmet továbbra is.
Szívesen vesszük azokat a bejelentéseket, felhívásokat, amik a hétköznapjainkat, életünket
keserítik meg, pedig csak egy kis odafigyeléssel, esetleg környezetünk tisztántartásával, vagy
kis társadalmi munkával, összefogással megszüntethetı lenne.
Ha Ön is hasonló problémákba ütközik, írja meg „Tüske Böki” jeligére és a Polgármesteri Hivatal elıtti levélszekrénybe szíveskedjen bedobni, vagy küldje el e-mailben a tuskeboki@iklad.hu
címre.
Tüske Böki

Web: www.iklad.hu

09.
09. szám

Egy mondatban…

KépviselıKépviselı-testületi ülés

 Önkormányzatunk 9.800.000.-Ft összegő pályázati támogatást nyert az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzetiségi iskolák kiegészítı támogatása címő pályázatán. A támogatást az általános iskolában mőködési kiadásainak finanszírozására kell felhasználni.
 Szintén az Oktatási és Kulturális Minisztérium
pályázatain az alábbi támogatásokat nyerte
önkormányzatunk:

A képviselı-testület soron következı
ülése szeptember 25-én, pénteken 18
órakor lesz.
Helye: Polgármesteri Hivatal

Mővelıdési Ház programjából
programjából


Színházlátogatás:


Nemzetiségi tankönyvek beszerzésének támogatása: 796.930.-Ft.
Osztályfınöki pótlék támogatás: 401.000.-Ft
 Kollár Jánosné: Az én óvodám c. kiadvány
kapható a Mővelıdési Házban is, 1000.- Ft-os
áron.

Szemétszállítási díjfizetés
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szemétszállítási díjfizetés esedékességére, aki e kötelezettségét még nem teljesítette azt kérjük, hogy
rövid határidın belül tegye meg.
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi csoport

Nıgyógyászati szőrés
Várom azon hölgyek jelentkezését, akik az
ÁNTSZ-tıl behívólevelet kaptak nıgyógyászati
szőrésre. Szeptember 16-án, szerdán vagy szeptember 23-án, szerdán 13-16 óra között igénybe
vehetik ezt a vizsgálatot a védınıi rendelıben.
(Iklad, Szabadság u. 61.)
Kérem, hogy a behívólevelet mindenki hozza magával. (Amennyiben meg van.)
Botyik Katalin
Védını

A hónap gondolata
„A másokkal megosztott élmények főszerezik meg az életet”
(Andrew Matthews)



Október 4-én, Vasárnap este
Játékszín
Szerzıdés c. elıadás
Belépıdíj: 1000.- Ft kedvezménnyel
Utazási költség: 1000.- Ft/fı
Autóbusz indul: 17:15 órakor

A baba-mama klub foglalkozásai: Szeptember 24-én, csütörtökön, 900 órától Botyik Katalin védını újra várja a babákat és a mamákat a Mővelıdési Házban.

Megbocsájtás napjai
A községi könyvtár a szeptember 30-ig tartó
idıszakot a megbocsájtás napjainak szenteli.
Ez azt jelenti, hogy késedelmi díj fizetése nélkül hozhatják vissza a régen kikölcsönzött
könyveket. Viszont október 1-tıl a fegyelmezetlen olvasókkal szemben a könyvtár késedelmi díjat számol fel.
Braun Krisztina

Falunapi sütıverseny
Az idei falunapon süteménysütı verseny hirdettünk, örömünkre 26 hölgy nevezett. Szép
és nagyon finom sütemények készültek. A
zsőri tényleg nehéz helyzetben volt a döntésnél. Szeptemberi számunkban elıször a díjazott sütemények receptjeit adjuk közre.

Almás krémes
Hozzávalók: 1,5 kg alma, 8 tojás, 3 evıkanál víz,
20 dkg liszt, 15 dkg cukor, 1 evıkanál kakaó, fél
csomag sütıpor.
Krém: 0,5 liter tej, 2 csg. vaníliás puding, 25 dkg
vaj vagy margarin, 18 dkg porcukor, 1 tábla tortabevonó.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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A meghámozott almát megreszeljük, cukorral
összekeverjük és kinyomkodva a tepsi aljára tett
alufóliára simítjuk így pirítjuk meg egy kicsit a
sütıben.
A tojások sárgáját a cukorral, a vízzel habosra
keverjük, majd hozzáadjuk a lisztet, a sütıport és
a tojásfehérjék kemény habját. Felét az almára
simítjuk, a másik felébe tesszük a kakaót, majd
ezt is ráöntjük és megsütjük.
A krémhez tejben megfızzük a pudingot. A vajat
a porcukorral habosra keverjük, majd a kihőlt
pudinghoz keverjük. A sült kihőlt tésztát megfordítjuk, lehúzzuk róla a fóliát és az almaréteg tetejére kenjük a krémet. Csoki mázzal, csoki öntettel
vagy reszelt csokival szeletelve tálaljuk.

Aranygaluska
Hozzávalók: 80 dkg liszt, csipet só, 8 dkg porcukor, citromhéj, 2 tojás sárgája, fél liter tej, 10
kanál olvasztott vaj, 5 dkg élesztı
Elkészítése: A lisztbe elkeverjük a sót, a porcukrot, a reszelt citromhéjat az olvasztott vajat, és a
tojásokat. Az élesztıt pici cukorral és tejjel felfuttatjuk, és a liszthez adjuk. Nem túl kemény tésztává dolgozzuk, míg hólyagos nem lesz. Meleg
helyen megkelesztjük. Lisztezett deszkára kiöntjük, és pici pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Olvasztott vajba majd cukrozott dióba meghempergetjük és sőrőn egymás mellé rakjuk a tepsibe. A
tepsiben még kelni hagyjuk utána meleg sütıbe
kb 20 percig sütjük.
Vaníliamártással tálaljuk.

Rózsa krémes
Lapok: 60 dkg liszt, 10 dkg ráma, 30 dkg porcukor, 1 egész tojás, 1 csomag sütıpor, 1 kk. szódabikarbóna. Ezeket az anyagokat, annyi langyos
tejjel kell eldolgozni, hogy könnyen gyúrható és
nyújtható legyen. 6 egyforma cipóra osztani, és
legalább ½ órán át szobahımérsékleten pihentetni. Két lapot nyújtani, és külön-külön közepes
tepsi hátán megsütni. A maradék 4 lapot szintén
kinyújtani, és a következı töltelékkel egyenként
mindegyiket megtölteni, és feltekerni.
Töltelék: 20 dkg darált mák, 10 dkg liszt, 10 dkg
ráma, 20 dkg porcukor, 2 dl langyos tej, 1 csomag sütıpor, 1 citrom reszelt héja és leve, 1 db
közepes alma reszelve. Ezeket a hozzávalókat
alaposan össze kell keverni.
Ugyanabban a tepsiben, margarinnal kikent zsírpapírra fektetni, szorosan egymás mellé, lelapogatni. Össze kell sülnie a mákos tekercseknek.
(Gázsütıben: 3-4 fokozat). Így hagyni, kihőlni.

Web: www.iklad.hu

Krém: 8 dl tejjel és 2 csomag vaníliás pudingporral krémet fızni. A tőzrıl levéve 1 üvegcse vanília
aromát keverni bele. Ha kihőlt, 30 dkg rámával
és 20 dkg porcukorral krémesíteni.
Összeállítás: Alsó lap + a krém fele + az egybesült mákos lap + a krém másik fele + felsı lap.
Kicsit préselni, majd vagy megporcukrozni, vagy
pedig 2 tábla tejcsokoládét olvasztani rá, gız fölött, pici margarinnal.
Másnap lehet szeletelni, miután összeértek a
lapok.

Kolbászos pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 20 dkg margarin 10 dkg
zsír, 1 csapott kanál só, 1 dl tej, 1 kanál cukor, 2
dkg élesztı, 2 db tojássárgája. 1 dl tejföl, 20 dkg
trappista sajt. 50 dkg füstölt kolbász.
Elkészítése: A lisztet, a margarint, a zsírt, a sót
jól összedolgozzuk, 2 dkg élesztıt a cukorral, tejjel fölfuttatjuk, és beletesszük a lisztbe. 2 tojássárgáját és a tejfölt kikeverjük, és jól összedolgozzuk az egészet. Egy óra hosszat pihentetjük. Majd
fél cm vastagságúra kinyújtjuk és csíkokat vágunk, amit tojásfehérjével megkenünk és a vékonyra szeletelt kolbászt rátesszük a tésztára és
összehajtjuk majd pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, és a tetejét megkenjük tojásfehérjével és
megszórjuk reszelt sajttal.

Hájas sütemény
Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg darált disznóháj,
2 tojás, 1 evıkanál cukor, 2,5 dl bor.
20 dkg lisztet 50 dkg disznóhájjal összegyúrunk,
majd 3 egyenlı részre osztunk. A többi lisztet a
tojással és a cukorral és borral összedolgozzuk,
rétestésztát készítünk, kinyújtjuk a három részre
osztott hájat félórás pihenıkkel rákenjük.
Kinyújtjuk, majd tetszés szerinti töltelékkel ízesítjük. Forró sütıben sütjük.

Citromos holdacska
Tésztája: 4 tojás sárgáját 35 dkg porcukorral és
egy 1 egész citrom levét és lereszelt héját egy fél
óráig keverjük. Majd hozzáteszünk, egy ráma
margarint utána annyi lisztet-amennyit felvesz
(kb. 50 dkg) és egy sütıport.
Habja: 4 tojás fehérjét 30 dkg porcukorral gız
fölött felverünk, és a kinyújtott tésztára kenjük,
kiszaggatjuk, és lassú tőzön megsütjük, miután
kihőlt a holdacskákat lekvárral összeragasztjuk.
Jó sütést, és jó étvágyat kívánunk!

09.
09. szám

Környezetünk
Ha kivágtad az utolsó fát, ha kifogtad az utolsó halat, ha megmérgezted az utolsó folyót,
rádöbbensz majd, hogy a pénz nem ehetı…
Sorozatunkban érintettük a háztartási hulladékok győjtésével kapcsolatos problémákat, a megváltozott szemétgyőjtés módszerét és a megnövekedett szemétszállítási díjtételekkel is foglalkoztunk. Szó volt a komposztálásról, annak módjairól és elınyeirıl. Minden alkalommal kértük,
hogy akinek a felsoroltakkal kapcsolatban észrevétele vagy hozzászólása van, azt írja meg, hogy
közkincsé tegyük. Az elmúlt öt hónapban „környezetünk” jeligére hat észrevétel érkezett, melybıl három alkalommal azt ismertettük. Most a
másik három közérdeklıdésre számottartó észrevételeket illetve javaslatokat foglaljuk össze.
Kérjük azon embereket, akiknek nem mindegy
hogy mennyit fizetnek a szemétszállításért és jónak, vagy rossznak tartják az ezzel kapcsolatos
alábbi javaslatot azt jelezzék az Ikladi Hírek szerkesztıségének írásban, e-mailben vagy szóban.
Tehát két javaslattevı közel azonos megoldást
javasolt, a szemétszállítási díj igazságosabb meghatározásához.
Íme:
- Legyen lehetıség 60, 120 vagy 240 literes szemétgyőjtı alkalmazásához. Minden telektulajdonos maga határozza meg, hogy milyen nagyságú
kuka felel meg a nála termelıdı hulladék heti elszállításához. Jelenleg leggyakoribb a 120 literes. Akinek a 60 ill. a 240 literes győjtı szükséges, az a számára megfelelı kukát vegye meg.
Természetesen a különbözı nagyságú szemétgyőjtık után az elszállítás költsége is az összegyőjtött szemét mennyiségének megfelelıen változik Például:
-

60 literes kuka után 12.500Ft,
120 literes kuka után 25.000Ft,
240 literes kuka után 50.000Ft,

évente, mely összességében megegyezik, azzal
az összeggel melyet az önkormányzat fizet a
megállapodás alapján. Tehát az önkormányzat
nem nyer de nem is kell kiegészíteni ezen szolgáltatás díját.
Viszont ezen javaslat bevezetése megnövelné az
önkormányzat ezzel foglalkozó munkatársának
feladatát. Miért? Azért mert meg kell tudni különböztetni a szemetet összegyőjtı járat dolgozóinak, hogy az adott telekrıl mennyi szemét elszállítására fizettek be. Erre – a szemétgyőjtı
kuka nagyságán túl – a kukára rongálás nélkül
le nem vehetı- befizetést igazoló színes szelvény
szolgál. Pl: a 60 literesre kék színő,

a 120 literesre zöld színő a 240 literesre piros
színő.
Ha valaki ki akarja játszani a rendszert, és a 60
literes kék matricát a 120 literes kukára tenné, a
győjtés alkalmával a győjtık ezt a kukát nem
ürítenének ki, mivel a kuka mérete 120 liter. Akinek kisebb kukára volna szüksége, az a 60 l és
a 120 literes szemétszállításért fizetendı éves
díjkülönbözetbıl a kuka árát kigazdálkodhatja.
A szemétgyőjtıkre ragasztandó matricát a szemétszállítási díj befizetését igazoló csekk alapján
az önkormányzat illetékes munkatársa adná ki a
befizetınek, nyilvántartás alapján. Mindez megoldható lenne minden év február 15-ig. Így a
szolgáltatásért fizetendı részszámlákat sem kellene az önkormányzatnak megelılegeznie.
Összefoglalva errıl szólt a két javaslat természetesen egymást kiegészítve. Mi is javasoljuk az
Önkormányzatnak és s Képviselı-testületnek a
javaslat fontolóra vételét!
A többi észrevétel a szemétszállításért kiszabott
(meghatározott) díj igazságtalan megosztását
ecseteli, amikor valaki egyedül lakik, és több
szemetet rak ki, mint ahol többen vannak. De
van úgy ahol nyolcan vannak, és nyolcszoros
díjat fizetnek, de a szelektív szemétgyőjtést kihasználva, komposztálást alkalmazva kevesebb
szemetet raknak ki, mint ahol ketten laknak. A
javaslat alapján a szemétszállításért fizetendı díj
igazságosabbnak tőnik, mint az eddigi rendszer.
Mindenképpen meggondolandó.
A másik javaslat a kis mennyiségő (1-2 zsák, maximum 1 m3) építési hulladék, közismerten „sitt”
összegyőjtésérıl szól. Az önkormányzat béreljen
vagy vásároljon egy szabványos szemétszállító
konténert. A hét meghatározott napján a konténerbe lehetne vinni az átalakítások során keletkezett törmeléket. A díj meghatározása a felmerülı
költségeket elosztva történne. Pl. egy 4m3 sitt elszállítási és lerakási költsége 16.000 Ft, az ezzel
foglakozó ember munkadíja egy konténernél
4.000.- Ft így a 20000.- Ft-ot osztva a 4m3-nél, m3ént 5000.- Ft fizetési kötelezettség lenne. Azon
emberek, akik kis átalakítást végeznek, és nem
termelıdik egy konténernyi sitt, bizonyára igénybe
vennék ezt a szolgáltatást. E javaslat bevezetésével lehetıvé válna a hulladék lerakása és nem az
út, rét és erdıszéli szemétkupacok száma növekedne.
A legutóbbi Ikladi Hírekben az energiák takarékos
felhasználásáról és néhány jó tanácsról olvashattunk.
Ennek
kapcsán
örömmel
vettem
Schmidinger Béla gyakorlatban szerzett tapasztalatait és az általam leírtak kiegészítését további
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megtakarítások elérése céljából. Az általa leírtakkal szintén megtakarítást lehet elérni, amit szívesen adok tovább az olvasóknak.
Villanyáramnál hőtıszekrénnyel kapcsolatban:
- célszerő felszerelni egy egyszerő gyerekzárat
(pl. IKEA-ban kapható), amivel megakadályozható a hőtıszekrény nyitva hagyása, illetve
mindig tökéletes zárást biztosít.
- a hőtıszekrényt célszerő minél távolabb elhelyezni a különbözı hıforrásoktól. Lehetıleg a
konyha leghidegebb részébe kerüljön.
- az 5-10-15 éves készülékek annyira elavultak
és sokat fogyasztanak, hogy a cseréjük akár 1
év alatt is megtérülhet (A+ -os készülékekre
érdemes lecserélni)
Egyéb:
- mozgásérzékelı felszerelése a kevésbé sőrőn
használt helyiségekbe: pl.: wc, fürdıszoba,
spejz, elıtér, szélfogó.
- kapcsoló órák akár a kismegszakító elıtt, vagy
a konnektorba dugva. Áramtalanítani lehet a
lakás különbözı részeit pl: éjszakára, így a készenléti áram nem "megy". Ezáltal teljesen
áramtalanítva lesz pl: a TV, video, DVD, számítógép, és egy esetleges villámcsapásnál is
hasznos lehet.
- Billenı kapcsolós hosszabbítók: bármikor
áramtalanítani lehet a bedugott készülékeket.
- Villanybojler kicserélése gázra. Egy év alatt
megtérül a beruházás, és akkor van meleg víz
amikor a tulaj akarja.
- Gáznál: szigetelni a tetıt, ablakokat, falat és a
csıvezetékek szigetelésével érhetünk el megtakarítást.
- Víz esetén: vannak olyan csaptelepek a fürdıszobába (kádtöltı, tusoló csaptelep) illetve
konyhába, amin eleve be lehet állítani a kívánt
hıfokot, így idıt, energiát, vizet és pénzt lehet
megtakarítani, illetve a kicsik nem tudják leforrázni magukat még véletlenül sem.
- A vízfogyasztás jelentısen csökkenthetı egy
egyszeri, nagyobb összegő beruházással: ez
pedig a mosogatógép. Fıleg nagy létszámú
családok esetén kifizetıdı beruházás, egy 12
terítékes mosogatás költsége kb. 140 Ft. Példaként a mi öt fıs családunkat tudnám említeni. A fent említett takarékossági intézkedések bevezetésével a villanyáram fogyasztást évi
45%-al, míg a vízfogyasztást évi 10%-al sikerült csökkentenünk.
Az olvasók nevében is köszönöm Schmidinger
Bélának korábbi írásom kiegészítését.
Örömmel tapasztalhatjuk, hogy a nyár végére
ígért négy szelektív hulladékgyőjtı sziget telepítése megkezdıdött. E szigetek rendeltetésszerő
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használatával a háztartási szemetünk mennyiségét csökkenthetjük. Mindenképpen ügyeljünk,
hogy a szigeteket senki se használja szemétlerakónak. Amennyiben tanúi vagyunk, hogy nem
rendeltetésének megfelelı hulladékot raknak le,
figyelmeztessük embertársunkat, és ha autóval
van, írjuk fel a rendszámát és jutassuk el az önkormányzathoz, ahol a szükséges és lehetséges
intézkedéseket megteszik.
A Lottózó mögött lévı szelektív hulladékgyőjtıhöz
- úgy gondoljuk nem ikladi lakos – oda nem lerakható szemetet, sıt veszélyes hulladéknak minısülı gázgyújtó töltéséhez iparszerően használt
üres spray flakonokat rak le. Figyeljük meg, ki az
aki környezetünket ilyen arcátlanul szennyezi és
a mi pénzünket használja fel az általa termelt
hulladék eltüntetésére.
Ez csak közösen és állandó figyeléssel vezet
eredményre. Úgy érezzük környezetünk megóvása
érdekében mindannyiunknak van feladata. A
földet mi csak kölcsön kaptuk, és utódainknak
tisztán és élhetıen kellene átadnunk.
Ha nem mindegy Önnek, hol és milyen körülmények között él, és tenni szeretne a környezete
tisztaságáért – fizikailag vagy, szellemi javaslatokkal – ragadjon tollat, és ne legyen közömbös.
Megtörtént dolgot meg nem történné nem lehet
tenni, de sok rosszat meg lehet elızni.
Braun Pál

Tüdıszőrésrıl
2009-ben tartott tüdıszőrésen 1067 fı jelent
meg.
Amennyiben valaki nem tudott a szőrésen
megjelenni a következı idıpontban és helyszínen bepótolhatja:
Galgamácsa, Mővelıdési Ház
 szeptember 16-án, szerdán 12-18 óráig
 szeptember 17-én, csütörtökön 8-14 óráig

Háziorvosi rendelés
Dr. Bodnár Viktor háziorvos 2009. szeptember 16-30-ig szabadságát tölti.
Ez idı alatt Dr. Lénárd Magdolna domonyi
háziorvos
helyettesíti,
aki
a
06-28-576-676 –os telefonszámon érhetı el.

09.
09. szám

Keresztrejtvény
FÜVET
VÁGUNK
VELE
V

1.

2.
V
RITKA
FÉRFINÉV

>

KÖNYÖRÖG

>

NÉMÁN
LÁTÓ!

>

SZÁLLÍT

>

OXIGÉN
VEGYJELE

>

MŐANYAGFÉLE

FEL TUD
EMELNI

BÓR
VEGYJELE

>

NEMZETI
PARKUNK

V

RÉSZBEN
BIZTOS!
V

IDİMILLIOMOS
V

KICSIT
MEGVERT!

AZ IDİ
JELE

ÍRORSZÁG
AUTÓJELE

V

V

V

EGYESÜLT
NEMZETEK
ANGOL
MÉRFÖLD
ANGOL
RÖVIDÍTÉSE
V

AROMÁS
ITAL

KÖTİSZÓ

V

V

V

V

Á

>

REGISZTERED

>

…-TIN-TIN
(KUTYAHİS) >

NEM
HISZ

A SZOBÁBA

SZÁNTÓEZSKÖZ
V

>

KENYÉR
NÉMETÜL
V

FOGYASZD
(ÉTEL)
V

KÁLIUM
VEGYJELE

>

SZÜRKÜLETI
V

KEVERVE
MERİ!

KIEJTETT
BETŐK

>

A HOLNAP
TEGNAPJA
V

>

TOFU
EGYNEMŐI

V

>

ÓSDIVÁ
VÁLIK
AUDIOVIZUÁLIS
V

ERİS
V

>

MATRÓZITAL
V

VÉGTELENÜL SILÁNY!
V

DEDÓS

NYÁR VÉGI
CSIBE

>

PÁROSAN
NYÚL!
V

>

NORVÉG
AUTÓJEL
OROSZ
FOLYÓ
V

„HAJÓS”
CSALÁD

>

>

>

BÁLTEREM

V

V

>

U

CSOKI
FAJTÁJA

MŐVELTETİ
KÉPZİ
V

>

SZÍNEKBEN
CSILLOGÓ
V

>

CSUK

A TÁRGY
RAGJA

>

>

DÉLCEG,
KARCSÚ
V
HÁZISZÁRNYAS

ENGED A
KÖTÉS

SZALAD

V

>

IKLAD
VÉGEI!
V

ÁDÁM
BECÉZVE

>

MESSZIRE
V

GÖRBE
VÉGTAG

>

SZEKUNDUM
V

>

DINNYÉBE
VÁGJÁK
V

REPED
A JÉG
V

HÖRPINTENÉ
V

KICSIT
RÁNÉZ!
V

TÜZEL

>

FÜRTÖS
(HAJ)
V

ERKÖLCSTELEN

GRAMM

>

SZOBÁBA
REPÜL
V
BÓR
RANGJELZİ
VEGYJELE >
ELİTAG >

SARJ

RAJONG
ÉRTE

… OVO
(ELEVE)

>

HEVES
MEGYEI
KÖZSÉG

KORTYOLTA

V

LITER

>

KÓPHÁZA
RÉSZE
V

>

SIEMENS
AZ ÚT
JELE A
FIZIKÁBAN

SZAPORÍTÓ
SEJT

>

V

>

A keresztrejtvényt készítette Rigó Krisztián és Ecker Norbert!

SuDoKu!
(könnyő)

4 2

7

2 8
6 5

(nehéz)

5
7

5
9
7

4 7
2
9

4
3 8
2
3
5
9 3

2 4

3
4
2

4
2

1 5

9
3

3

1
8
7

5
6

4
6
9

8
7

8
5

2

6 1
1

1 3

2
9 2

5 3

6

E-mail: ikladihirek@iklad.hu

9

10

Ikladi Hírek

Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
„B” csoport
Eredmények
Galgahévízi SC – Iklad KFC 1-1
Gólszerző: Ecker Zoltán
Iklad KFC – Szentmártonkátai SE 1-1
Gólszerző: Ecker Zoltán

Ifjúsági eredmények
Galgahévízi SC – Iklad KFC 1-11
Gólszerzők: Veréb Richárd (4), Simó
Róbert (2), Blaubacher Martin, Braun
Tibor, Király Péter, Laukó Milán, Mondok
Martin

Őszi sorsolás, 2009
Dátum
08.23.
08.30.
09.12.
09.19.
09.27.
10.03.
10.10.
10.18.
11.01.
11.07.
11.14.

Hazai - Vendég
Galgahévízi SC – Iklad KFC
Iklad KFC – Szentmártonkátai SE
Csomád KSK – Iklad KFC
Iklad KFC – Vácrátóti KSE
Tápiógyörgye – Iklad KFC
Iklad KFC – Tápióság KSK
Valkó KSK - Iklad KFC
Iklad KFC – SK Tóalmás
Iklad KFC – Kistarcsai VSC
Fót SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Tóth László SE-Újszilvás

FN
1-1
1-1

Ifi
1-11
3-1

Iklad KFC – Szentmártonkátai SE 3-1
Gólszerzők: Ecker Bence, Simó Róbert,
Veréb Richárd

Pest Megyei Kupa
I. forduló: Iklad KFC – Erdőkertes KSK II 3-0
Gólszerzők: Ecker Péter, Kékesi Roland, Pálházi Lóránt
II. forduló: Iklad KFC – Hévízgyörk SC 0-7

HAJRÁ
HAJRÁ IKLAD!
Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiviklad@invitel.hu, Tel.: 06-28-403-381
Felelıs kiadó: Madarász István, Felelıs szerkesztı: Bagyin Katalin
Szerkesztık: Braun Anikó, Braun Pál
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387
Terjesztık: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következı megjelenés: 2009. október 5-6.

Web: www.iklad.hu

