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A tartalomból… 
Aus der Schule 
Szeptemberben részt vet-
tünk a szüreti mulatsá-
gon, megtartottuk ha-
gyományos DÖK napun-
kat, illetve az őszi papír-
gyűjtést is. A pályavá-
lasztási napok október 
19-től 22-ig lesznek. 

részletek a 3. oldalon  

Őseink nyomában 
Egyhetes körutazást 
szervezünk, minimum 40 
fő jelentkezése esetén 
Ausztria, Németország, 
Svájc területére, 2010 
áprilisában. Jelentkezni 
2010. január 15-ig a Mű-
velődési Házban. 

részletek a 3. oldalon 
Állati jótanácsok 
Ebben a hónapban új 
sorozat indult útjára. 
Minden számban előve-
szünk egy-egy „állati” 
témát, illetve Fekete And-
rea segítségével válaszo-
lunk majd az olvasók 
kérdéseire is. 

részletek a 4. oldalon 
Zöldhulladék elszállítás 
Idén ősszel is lesz zöld-
hulladék elszállítás. A 
közmunkások 3 héten át 
hétfőnként viszik el a 
kerti hulladékokat. Ok-
tóber 19-én, október 26-
án és november 2-án, 
reggel 8 órától. 

részletek a 7. oldalon 

Meghívó 
Az ikladi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
és a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 

tisztelettel meghívja községünk lakóit a 

2009. október 10-én, szombaton 15 órai 
kezdettel tartandó 

Nemzetiségi Nap 
rendezvényére. 

 
Program: 

1500  Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal előtti emléktáblánál 
1530  Az Általános Iskola tornatermében fellép: 
 Borony tánccsoport (Csobánka) 
 Ikladi énekkar 
 Dicke Schwäne zenekar (Perbál) 
 Ikladi óvodások műsora 
 Kamarakórus (Csobánka) 
 Ikladi fúvós-zenekar 
 Ikladi tánccsoport 
 Általános Iskolások műsora 

 

A kultúrműsor után 

BÁL 
a helyi Fúvós-zenekarral. 

 
A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Köztársaság Napja 
Ünnepi megemlékezés 

Október 22-én, 17 órakor a Művelődési Házban 
Az általános iskola hetedik osztályos tanulói közreműködésével. 
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Kistérségi hírek 

A Többcélú Társulás Tanácsa 
szeptember 23-i üléséről 

A Tanács elfogadta a Társulás 2009. I. félévi 
pénzügyi beszámolóját, amely szerint a Társulás 
éves költségvetésének főösszege közel 178 millió 
Ft, amelyből az állami költségvetésből származó 
normatív támogatás 102 millió Ft, a társult ön-
kormányzatok hozzájárulása a közösen vállalt 
feladatokhoz 19 millió Ft, az egyéb támogatásér-
tékű bevétel 37 millió Ft. A bevételek és kiadások 
teljesülése időarányos.  
A befolyt bevételekből a Kartal – Verseg közokta-
tási intézményfenntartó társulás 9,2 millió, az 
Iklad – Domony közoktatási intézményfenntartó 
társulás 4 millió, az aszódi székhelyű szociális és 
gyermekjóléti intézményfenntartó társulás 15,6 
millió Ft-ot használhatott fel. A Pedagógiai Szak-
szolgálat a 9 településen ellátott nevelési tanács-
adási, logopédiai és gyógy-testnevelési feladatai 
kiadásainak összege 24,3 millió Ft, a társult ön-
kormányzatok egyéb közös feladatai ellátására a 
Társulás 16,8 millió Ft-ot fordított, segítve ezzel 
az önkormányzati feladatok ellátását. 

Ezek után a Tanács döntött a Kistérségi Iroda és 
a Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának és 
szervezeti és működési szabályzatának módosítá-
sáról, tájékozatót hallgatott meg  Ladosné Hajdu 
Zsuzsanna közfoglalkoztatás-szervezőtől az „Út a 
munkához” program keretében végzett tevékeny-
ségéről. 

A Pedagógiai Szakszolgálat szeptembertől iskola-
pszichológus alkalmazására kapott  - pályázati 
forrásból  - lehetőséget, az eszközbeszerzési pá-
lyázat keretében pedig pszichológiai teszteket 
igényelt. 

Ugyancsak eredményesen pályázott a Társulás a 
komplex kistérségi kulturális napok megrendezé-
sére. 

„Szomszédolás” 
KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS NAPOK 

Az Aszódi kistérség mind a 9 település gazdag 
szellemi örökség birtokosa, gondos ápolója,  
Így a rendezvénysorozatunk célja egymás szoká-
sainak, hagyományainak, kulturális értékeinek 
megismerésén keresztül a „szomszédsági” kap-
csolatok mélyítése. 
Az egyes települések művészei, művészeti és ha-
gyományőrző csoportjai saját településükön házi-
gazdaként szerepelnek, a kistérség más települé-
sein viszont saját településük „követeként” mu-

tatkoznak be, felvillantva mindazt, amit értéknek, 
maradandónak vélnek. 
Terveink szerint minden alkalommal más telepü-
lés látja vendégül a többi település kulturális 
örökségét és a jelen tudását reprezentáló - alkal-
manként változó, a helyi érdeklődést szem előtt 
tartó – programot. 
A kistérségi közösségben való együttgondolkodás, 
egymás megismerése mellett számos értéket köz-
vetíthet a sorozat, elsősorban a helyben dolgozó - 
alkotó művészek, művészeti csoportok munkájá-
nak elismerését, a hagyományok továbbörökíté-
sének fontosságát. 
A kistérségben dolgozó közművelődési szakembe-
rek javaslatai alapján áll össze a kínálati lista, 
amelyből a települések képviselőivel egyeztetve 
alakul ki az adott településen a bemutató végle-
ges műsora. Csak olyan műsorszámok, olyan 
szereplők kerülhetnek be a sorozatba, akiket a 
helyiek szívesen fogadnak, ugyanakkor reprezen-
tálják a vendégek sokszínű tehetségét. 
A sorozatot októberben indítva májusra minden 
települést végigjárhat a „szomszédolók” sokasága. 
A tervezett időpontok: október 23. Aszód, novem-
ber 22. Tura, január: Galgahévíz, Bag és Iklad, 
március: Domony és Kartal, április: Hévízgyörk. 

Reményeink szerint a tradícióteremtőnek szánt 
események baráti találkozók, valódi szomszédolá-
sok lesznek. 
A „szomszédolás” jeles pillanatairól felvételek ké-
szülnek, melyek részint a helyi televízióban, ré-
szint szerkesztett DVD-n lesznek megtekinthetők. 

A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló 
aktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről 
bővebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak 
(www.aszodikisterseg.hu). 

dr. Kórós Tímea 
kistérségi referens 

 
Véradás 

2009. október 16-án, pénteken 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 
 

Önzetlen segítségét minden beteg nevében 
köszöni: 

 

A Magyar Vöröskereszt valamint az Országos 
Vérellátó Szolgálat. 

 

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

lenül mindenki hozza magával! 
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Az iskola programjából 
Október havi program 

Október 5. Indulnak a délutáni foglalkozások 
 17:00 Fogadóóra 
Okt. 6. Megemlékezés az Aradi vértanúkról 
Okt. 8. Kistérségi Mezei futóverseny 
Okt. 14. Német nyelvi szépkiejtési verseny 
Okt. 19-22. Pályaválasztási napok 
Okt. 22. Iskolagyűlés 
 Nyílt nap az első osztályban 
 12:00 A Köztársaság napja – ünnepély 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap 

Okt. 26-30. Őszi szünet 
Nov. 2. Szünet utáni első tanítási nap 

Szeptemberi beszámoló 

Szeptember elsején minden osztályban megvá-
lasztották az osztályszintű képviselőket és kiala-
kult az idei tanév Diáktanácsa. Reméljük, hogy az 
öt terület: - fegyelmi, tanulmányi, kultúros, kör-
nyezetvédelmi és sportos - hasonlóan jól fog mű-
ködni, mint az elmúlt években. 

Szeptember 20-án 57 tanulónk vett részt a szüre-
ti felvonuláson. Gyönyörű időben, jó hangulatban 
telt el a nap.  

Szeptember 21-én tartottuk meg a hagyományos 
DÖK napunkat. Idén a sportpálya volt a cél, aho-
vá vegyes csapatokban, feladatokkal ellátott út-
vonalon kellett kiérni. Kint pedig sorversenyek és 
játékos gondolkodtató feladatok vártak a tanulók-
ra. 

Szeptember 25-én, pénteken tartottuk az őszi 
papírgyűjtést, melynek eredményét a következő 
számban fogjuk közölni. 

Köszönetet szeretnénk mondani Miklós Ferenc-
nek és a Moharos családnak, hogy iskolánk 
könyvtárát nagyon sok szép német nyelvű könyv-
vel gyarapították. 

És köszönet az Ezer Apró Csillájának a tollakért, 
melyekkel a tanárok kezdték a naplókat kitölteni. 

Braun Anikó 

Őseink nyomában 

Egyhetes körutazást szervezünk, minimum 40 
fő jelentkezése esetén Ausztria, Németország, 
Svájc területére, 2010 áprilisában. (A konkrét 
időpont egyeztetés alatt.) Ausztriában 2 éjszaka 
szállás Tauplitzban (Ecker család); kirándulás 
Irdningbe (Hirn család), Espangba (Mayer család), 
az Almra és a környékre. Németországban 2 éj-
szaka szállás Unterjesingenben, vagy 
Herrenbergben; kirándulás Nufringenbe (Klenk 
család), Kraichtalba (Seiler család), 
Gondelsheimbe (Braun család), Tammba 
(Blaubacher család). Németországban felkeressük 
a Hochenzoller várat, Furtwangenben a Duna-
forrást, és Donaueschingenben azt a helyet, 
ahonnan már valóban Duna a Duna. Svájcban 2 
éjszaka szállás Blapbachban (Blaubacher család) 
illetve Trubschachenben. Itt múzeumlátogatás, 
illetve kirándulás „Emmental”-ban és városláto-
gatás Bernben. A várható részvételi díj 150 
svájci frank, + 200 Euro és 28000 Ft, ami ma-
gába foglalja az útiköltséget, a szállást félpan-
ziós ellátással és a biztosítás díját. 
Jelentkezni a részvételi díj felének befizetésével 
2010. január 15-ig lehet a Művelődési házban, 
vagy Holicza Sándornénál. 

Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 
 

Egészségbiztosítási ügyfélszolgálat 

A Közép-magyarországi Regionális egészségbizto-
sítási Pénztár megnyitotta kistérségi ügyfélszol-
gálatát Gödöllő, Dózsa György út 13. I/110. 
szám alatt. 

Az ügyfélszolgálatokon a következő ügytípusokat 
lehet elintézni: 

1. Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása 
2. EU-s nyomtatványok iránti igények átvétele 
3. TAJ kártya kiadása 
4. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak beje-

lentésének átvétele 
5. Tartozásról szóló hatósági igazolványok (nul-

lás igazolás) kiadása 
6. Jogviszonyrendezés 
7. Pénzbeli ellátási igények átvétele 

 
Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00 – 15.00 óráig 
Szerda: 8.00 – 15.00 óráig 

A hónap gondolata 

„Tehetséges az, aki többet  
tud, mint amennyit tanult.” 

 

(Osvát Ernő) 
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Állati jótanácsok 

Kedves Olvasó! 

Nagyon örültem mikor lehetőséget kaptam, hogy 
az újság hasábjain keresztül is segíteni tudjak 
eligazodni az állatvilág, azon belül is a kutyák-
macskák nem is mindig olyan egyszerű életében. 
Nem fogok kuruzslásokba bocsátkozni, egyszerű-
en a leghűségesebb négylábú társaink viselkedé-
sét, nevelésükkel és tartásukkal kapcsolatosan 
próbálok megoldást kínálni.   
Mikor felvetettem ezen ötletemet, kedves ismerő-
seim nagyon lelkesek lettek, ám rovat indító té-
mát találni kissé nehéz, így próbálok munkáim, 
ill. a szűkebb lakókörnyezetünkből mintákat me-
ríteni.  

Elkezdődött az iskola és a gyerekek után kóválygó 
kóbor kutyák korszaka. Sajnos tudnunk kell, 
hogy Magyarország élen jár a kóbor állatok kér-
désében. Nemcsak azért, mert nem megoldott az 
utcára kidobott, felelőtlen szaporításból született 
kutyák-macskák befogása, elhelyezése, hanem 
még szakmai háttér sincsen ezen feladatok ellá-
tására. Pedig jó példa lenne, lehetne miből épít-
kezi, és most nem az Animal Planet-en fellelhető 
állatrendőrség munkájára gondolok. Attól mi még 
nagyon messze vagyunk. 

Két különböző séma létezik a kóbor állatok 
sorsát tekintve:  
1. A befogott állatokat 14 napig megfigyelés alatt 
tartják, majd egy bizonyos türelmi idő után (ami 
helyhiány miatt, néha nem is létezik) kiirtásra 
kerülnek. Itt szigorú előírásokkal találhatjuk 
szemben magunkkal, és sokszor a fertőző beteg-
ségben szenvedő kutyák is egy területen vannak 
elhelyezve egészséges társaikkal.  
2. A gazdája által leadott és oltási könyvvel iga-
zolható, veszettség elleni vakcinával beoltott állat-
ra nem vonatkozik a két hetes karantén vagy vá-
rakozási idő! Azok helyhiánytól függetlenül azon-
nal kiirtásra kerülhetnek. A tulajdonos ilyenkor 
abban reménykedik, hátha van idő, és újra gaz-
dára talál az általa leadott kutya vagy macska.  
Évente csak a fővárosban, 3000-4000 kutyát 
altatnak el! 
Az állatokat befogadó telepek között, nemcsak 
minőségi és mennyiségi ráta tesz különbséget. 
Léteznek, az un. Gyepmesteri telepek, amelyek 
leszerződnek a környéken lévő kisebb-nagyobb 
településekkel, így az onnan begyűjtött kutyák 
rendszerint ott végzik be életüket. A fent említett 
rendelkezések, ezekre a telepekre vonatkoznak. A 

telep fenntartását általában ezen települések ön-
kormányzatai finanszírozzák. 
Léteznek Menhelyek, akik lelkes támogatókra 
vannak utalva, személyzetük önkéntes alapon 
dolgozik, és a helyhiányt ideiglenes befogadó csa-
ládoknál próbálják meg átvészelni, állataik szá-
mát evvel sem csökkentve.    
Náluk az ivartalanítás- mindkét ivarnál- és a 
chippezés, mint egyedi megjelölés alapfeltétel, 
mielőtt az állat új családhoz kerülne. Egyesület 
vagy Alapítványi formában próbálják meg fenn-
tartani magunkat, és az APEH által utalható 1%-
ból tudnak életképesek maradni. 
Nem hiába szajkózzák az ivartalanítás fontossá-
gát, hiszen nagyon sok problémától mentesül-
nénk, ha nem lennének felesleges szaporulatok, 
és higgyék el sokkal nyugodtabbak a kutyák is, 
de ezt majd egy másik cikkben ecsetelném. 
Ide sorolhatóak még az un. Fajtamentők, akik 
kivétel nélkül bizonyos fajtatiszta kutyákra sza-
kosodva, próbálják meg menteni az adott egyede-
ket és azok keverékeit. 
Bár bejárásom van több telepre, nem kívánom 
senkinek azokat a tekinteteket, hangokat, amik 
ott várják az embert. A sírás és a düh, ami keve-
redik minden jóérzési emberben ilyenkor, hiszen 
mi kétlábúak ítéljük halálra ezeket az állatokat, 
már avval is, hogy hagyjuk őket megszületni, fele-
lőtlen embereknek eladni, elajándékozni, mert 
mi, a gazdák nem akarunk vagy tudunk minden 
esetben ott lenni és őrködni tüzelő szukánk vagy 
épp szökésben lévő kanunk felett. 
Mi a teendő, ha kóbor kutyával találkozunk?   
Ha nem akarjuk haza vinni és egy életen át fele-
lősség teljesen gondoskodni róla, talán semmi. Itt 
Ikladon is találkozhatunk nap, mint nap olyan 
kutyákkal, akik szinte az utcán nőttek fel, és 
mindig az aktuális kajaosztó helyeken strázsál-
nak. Reggelente a boltba érkező asszonyok, akik 
jó falatokkal látják el szegény állatokat, délután 
az iskolából hazafelé igyekező gyerekek a 
kunyizások célpontjai.   
Ezért volt meglepő számomra, hogy az egyik ilyen 
falukutya, szokásos sétánk alkalmával, egy kert-
ből kiugorva próbált megfélemlíteni minket. Őriz-
te a házat! Akkor ez a kutya gazdás? Vagy még-
sem? Szólhatok a tulajdonosnak, hogy a keríté-
sen kijött a kutya, vagy csak hozzá is bemászott 
aktuális udvarlási körét letudva? Jó lenne ezt 
tudni, kinek is a felelőssége mindez! 
Akinek gyereke egyedül jár haza, jó előre megta-
nítja a porontyának, hogy - Idegen emberrel ne 
állj szóba! - és talán ez lenne a helyes viselkedés 
is, ha kóbor kutyával találkozik a gyerekünk. A 
kisiskolások különösen jó célpontok lehetnek, 
alacsonyak, a kezükben lévő uzsit könnyen kile-
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het venni vagy akár rá is ugorhat a kutya, hiszen 
az alacsony súlypont miatt, a gyerek el fog esni. 
Az idősebb emberek úgyszintén ebbe a kategóriá-
ba tartoznak, nekik még a mozgáshoz és egyen-
súly megtartásához szükséges járóbot is külön 
figyelmet igényel a kutya részéről.  
Tehát legjobb, ha szemkontaktus nélkül, saját 
tempónkban haladunk el a kutya mellett, vagy 
gyerek esetében megvárják, míg egy felnőtt mellé-
jük ér. Nem kell szólni hozzá, rá sem kell nézni. 
Ezzel nem fogunk akár akaratlanul is jelet és 
bizalmat sugározni és reményt kelteni. 
Bármennyire is állatbarát-védő-mentő vagyok, én 
nem etetek kóbor kutyát! 
Az etetés, mint olyan, bizalmi kérdés a kutyánál 
is, hiszen az étel a falkavezértől (a mi világunk-
ban, ezt az ember hivatott képviselni) származik. 
A falkavezér jelenti a biztonságot a „védelmet” és 
azt a rég, hőn áhított állandóságot a kutyák szá-
mára. Ha megetetünk egy utcán kóborló kutyát, a 
reményt kínáljuk neki és a biztonságot, vagyis 
elhúzzuk előtte a mézesmadzagot.  Hazaérve a 
kaput átlépve, már nem szívesen engedjük be 
portánkra az ebet, hiszen az kötelezettség, fele-
lősség, emberi és anyagi szinten is, mi csak egy 
kis jót akartunk, talán könnyítve az állat életén 
(vagy saját lelkünkön).  
 
Én úgy vélem, a sok mindent megélt kutyák fel-
építenek magukban egy védekező mechanizmust 
és nagy túlélők lesznek. Ez nem normális visel-
kedés, hiszen minden kóbor állat megérdemelne 
egy szerető otthont, egy családot, ahol biztonság-
ban élhetne, egy falkavezérrel a feje felett.   
Ha befogadsz egy éhező kutyát, és hazaviszed az 
felelősség! Ha vállalod ezt a felelősséget, a világ 
legjobb érzését tudhatod magadénak, a feltétel 
nélkül szeretetet! 

Fekete Andrea 
Kutya-kozmetikus 

 
Régi tervünk volt, hogy az állatbarátok számára 
is nyújtsunk hasznos információkat. E cél érde-
kében indítottuk útjára az „Állati Jótanácsok” 
sorozatot Fekete Andrea segítségével. Átgondol-
tunk egy tematikát, különböző témaköröket, me-
lyet érinteni szeretnénk, de természetesen szíve-
sen válaszol a cikk írója egyéb felmerülő kérdé-
sekre is. Kérjük, hogy a felmerülő kérdéseket 
jutassák el az allatijotanacsok@iklad.hu e-mail 
címre. 

Szerkesztőség 

Tüske böki 

 Szép, napsütéses őszi napon a család reggel 
autóba ül, hogy elintézi  ügyes bajos dolgait . 
Hazafelé jövet megállnak egy autómosó előtt, 
hogy az autót is rendbe tegyék, lemosatják- 
pénzért. 
Már a tiszta szép autóval megérkeznek Aszód 
irányából Ikladra, ahol a falu elején egy na-
gyobb autó megelőzi őket és a kis autót teljes 
magasságban beteríti az úton- folyó megálló 
piszkos vízzel. 
Mint említettem, szép napos idő volt, eső-
mentes. Valószínű az ott lakó nem az autó-
mosóba mosatja a kocsiját?! 

 
 A Parti út 13 sz. előtt lebontásra került, a 

már nagyon rossz állapotban lévő kerekes 
kút. Néhányan sajnálták, néhányan úgy 
gondolták, hogy a megnövekvő forgalom mi-
att kedvezőbb lett a kanyar előtti belátható-
ság.  Amíg ezt a lehetőséget nem fedezték fel 
az autósok, s ott parkolnak a kút helyén! Így 
az eddigi beláthatóság az oda parkoló autók-
tól még rosszabb lett! 
 

 Iklad utcáin autóval közlekedve minden au-
tós folyamatosan megszegi a KRESZ szabá-
lyait. Nem csak az ő hibájuk, főként a közle-
kedési táblák hiánya miatt teszik ezt. A főút-
ra becsatlakozó utak közül sokról hiányzik az 
elsőbbségadás kötelező tábla. A Szabadság 
útról pedig a főútvonalat jelző tábla. Tehát a 
KRESZ szerint ezek az utcák jobb kezesek. 
Például elsőbbsége van annak, aki a Bartók 
Béla utcából fordul a főútra, mint aki a fő-
úton halad? És itt majdnem az összes utcát 
fel lehetne sorolni. 
Ezen kívül hiányzik a zsákutcát jelző tábla is 
a Kossuth Lajos utca fenti részéről. 
A Parti utcából a Temető utca felé haladva ki 
lehetne rakni, hogy melyik iránynak van el-
sőbbsége a kanyarnál, és akkor nem az okos 
enged, szamár szenved elv érvényesülne. 

Ha Ön is hasonló problémákba ütközik, írja 
meg „Tüske Böki” jeligére és a Polgármesteri 
Hivatal előtti levélszekrénybe szíveskedjen 
bedobni, vagy küldje el e-mailben a 
tuskeboki@iklad.hu címre. 

Tüske Böki 
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2009. október 24-én, szombaton 19 órakor, a Művelődési Házban 
Az aszódi Fiúnevelő Intézet dolgozóinak színtársulata bemutatja: 

 

Illyés Gyula: Tüvé –Tevök 
* P a r a s z t k o m é d i a * 

 
 

 
 
 

Szereposztás: 
 

   Gazdáné      Bán Zsófia  
   Gazda      Csincsi Károly 
   Örömanya     Bazsikné Ecker Zsuzsi 
   Örömapa      Deák István 
   Menyasszony     Kerényi Andi 
   Völegény      Haraszti Csaba 
   Vargalegény     Dian Tibor 
   Keresztmama 1.     Bogdánné Márti 
   Keresztmama 2.    Subáné Halmos Éva 
   Nagymama     Lakos Mária Lujza 
   Szolgálólány     Gulyás Anna 
   Kisszolgáló     Tudja Edina 
 

 
      

 

Rendezte: 
Herr Piroska 

 
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk! 
Az előadás ingyenesen megtekinthető! 
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Művelődési Ház programjából 

 Október 9-én, pénteken 10-17 óráig 
Ingyenes hallásvizsgálat lesz. 
 

 Október 18–án, hétfőn 18 órakor gépjár-
művezetői tanfolyamot indít 
Hegedűs Károly. 
Az elméleti tanfolyam árából tízezer Ft ked-
vezményt kap minden beiratkozott tanuló. 
 

 Nyugdíjas Klub összejövetele 
Október 25-én, vasárnap 15 órakor 
 

 Színházlátogatás: 
 Október 11-én, Vasárnap este 

József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 1. előadás 
Harmadik figyelmeztetés (Bohózat) 
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Csütörtökönként 18 órától 
Jóga-tanfolyam 
Vezeti: Pásztor Zoltán 

Bagyin Katalin 

ÁNTSZ tájékoztató  

 
Mit tegyünk az A (H1N1) típusú influenza 
megelőzésére? 
 Gyakran mossunk kezet meleg vízzel és szap-

pannal. 
 Ha lehetőség van rá, használjunk kézfertőtle-

nítőt. 
 Tartsuk tisztán lakó és munkahelyünk kör-

nyezetét, gyakran szellőztessünk. 
 Köhögéskor, tüsszentéskor használjunk papír 

zsebkendőt. 
 Kerüljük a kapcsolatot influenzás betegekkel. 

Mit tegyünk, ha már megbetegedtünk? 
Ha a következő tünetek közül többet is tapaszta-
lunk magunkon, vagy családtagunkon menjünk 
el a háziorvoshoz, vagy a gyermekorvoshoz. 

 Láz 
 Köhögés 
 Torokfájás 
 Orrdugulás 
 Orrfolyás 
 Izomfájdalom 
 Fejfájás 
 Fáradság 
 Hidegrázás 
 Hányinger, hányás 

Folyamatosan frissülő információk az interneten 
a www.eum.hu, vagy a www.antsz.hu vagy a 
www.oek.hu honlapokon.  
Telefonos felvilágosítás az ingyenesen hívható 
zöld számon kérhető: 06-80 204-217 
 

Védőnői értesítés 
 

2009. október 05-től, október 30-ig csak ked-
denként 8-14 óráig vagyok elérhető a védőnői 
rendelőben, szabadság miatt. 
Októberben a Baba-mama klub foglakozásai el-
maradnak. 

Botyik Katalin 
védőnő 

 

Egy mondatban… 

 A Galga Televízióban az ikladi Szüreti mu-
latságot október 25-én, vasárnap 17 óra-
kor láthatjuk. Ismétlés: 26-án, hétfőn 19 
órakor  és 28-án, szerdán 9 órakor. 

Őszi zöldhulladék szállítás 

Október 19-től, hétfőnként 8 órától (a keddi 
szemétszállításhoz hasonlóan) a lakóházak elé 
kitett zöldhulladékot, száraz falevelet a Pol-
gármesteri Hivatal elszállítatja. 

Ezt a szolgáltatást az őszi időszakban nyújtjuk, 
az alábbi időpontokban:  

 Október 19-én, hétfőn 8 órától 
 Október 26-án, hétfőn 8 órától 
 November 2-án, hétfőn 8 órától 
 

Tesszük azért is, hogy a szerdai napon 
történő „füstölgések” megszűnjenek, illetve 
minimálisra csökkenjenek. 
Megkérjük a lakókat, hogy a kitett hulladékot 
zsákolják be, vagy kötözzék össze, – ezzel is 
segítsék a közmunkásaink munkáját, hogy 
lehetőség szerint egy mozdulattal fel - tudják 
tenni a teherautóra.  Ellenkező esetben kényte-
len lesznek otthagyni a nem kellően előkészí-
tett hulladékot.  
Kérjük továbbá, hogy szerdai napokon 
történő égetés valóban égetés legyen és 
ne füstölés.  

„Hogy falunk szép és tiszta legyen!” 
Polgármesteri Hivatal 
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Menyecske pogácsa 

Hozzávalók: 1 csomag margarin, 1 pohár tej-
föl, 35 dkg liszt, só. 

A fentieket összegyúrjuk, 2 órát pihentetjük 
és utána ceruza vastagságúra nyújtjuk, be-
kenjük tojássárgájával és meghintjük reszelt 
sajttal. Pici pogácsa szaggatóval kiszaggat-
juk, majd forró sütőbe sütjük. 

Krém: 10 dkg vaj, 25 dkg trappista sajt, 1 db 
kenhető kempingsajt, l db tojás, só. 

Ezt jól kikeverjük majd 1 dl tejet, 2 kanál 
lisztet péppé főzünk, ha kihűlt a másik 
krémhez keverjük, és a pogácsákat összera-
gasztjuk, majd  reszelt sajtba megforgatjuk. 
Ha marad kém kenyérre kenve is finom. 
 
 

Sajtos golyócskák 
 
Hozzávalók: 2,5 dl víz, 10 dkg margarin, 
1 teáskanál só, 16 dkg liszt, 3 tojás, 10 dkg 
karavánsajt lereszelve. 
Forraljuk fel a vizet a margarinnal, sóval, 
tegyük bele a lisztet, és addig főzzük, míg el 
nem válik az edény falától. 2-3 percig hűlni 
hagyjuk, és utána egyenként üssük bele a 
tojásokat, és tegyük bele a reszelt sajt 2/3 
részét, jól keverjük össze. 
A tepsit margarinnal kikenjük, lisztezzük, 
teáskanállal golyókat formázunk a tepsibe. A 
megmaradt sajttal meghintjük, a tésztát- 
megsütjük (kb. 25-30 perc)  
A sütőt 15 percig kinyitni szigorúan tilos! 
 

Jó étvágyat kívánunk! 

Tiffany dísztárgyak 

Bemutatója- vására 
Október 24-én, szombaton 15 órától 
Október 25-én, vasárnap 15 órától 
Október 26-án, hétfőn 15 órától 

Az Ikladi Művelődési Házban. 
 

Egyedi Tiffany-dísztárgyak tervezését és készítését vállalom az Ön elképzelései alapján. 
 

Keressen meg, ha szeretne személyre szóló és különleges kézműves terméket ajándékozni: 
 Születésnapra, Névnapra 
 Karácsonyra, Húsvétra 
 Ballagásra, Évzáróra 
 Nászajándékba 
 Nyugdíjazásra 
 Baba születésére 

Vagy csak úgy… 

Dísztálak, gyümölcsös tálak, lámpák, gyertyatartók, szalvétatartók, papírzsebkendő tartók, kaspók, 
tükrök, írószertartók, órák, képek, növényházak. 

e-mail: gonczol.zsuzsa@rubicom.hu 
Gönczöl Zsuzsa 
06-70-282-2727 
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Keresztrejtvény 

 

HATÁRO-
ZOTT 

NÉVELŐ 

 

V 
 

> 
 

ANGOL 
ÁLLAT 

MAGYAR 
LABDA-
RÚGÓ 

SZÖVETSÉG 

GYALOGOS 
ÁTKELŐ-
HELYEN 

KEDVES 
ŰRMANÓ 

RÖVID 
KARD 

JÓD 
VEGYJELE 

LITER  

>      V 
 
 

LAJTORJA IMAGI-
NÁRIUS 
EGYSÉG 

RAFAEL … 
(TENISZ-
CSILLAG) 

AUSZTRIA 
AUTÓJELE 

STAN 
TÁRSA RÉSZBEN 

ELGÁZOL! 
FŰVÁGÓ 
ESZKÖZ 

KIEJTETT 
BETŰ 

1. > 
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> 
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> 
  

FÉLFA! 
 

> 
ÓRA  

RÉSZE! 
 

> 

PÁRAT-
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MAGASABB 
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MORUS TA-
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> 
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> 
  

V 
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V 
 

> 

V 

  

V 
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> 
 

V 
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> 
   

V 
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VÉRTEZ! 

 

> 
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NÉMÁN 
ÁZIK! 
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ÁLLAPOT 
V 
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V 
FÉLTI! 

 

> 

CSONTBAN 
IS VAN ALULRA MAZSOLA 

BARÁTJA 
FALIÓRA 

SÉTÁLÓJA 

ESZTENDŐ > 

V FOGY A 
TARTALMA 

 

> 
  

V ELEMI, 
PARÁNY 

 

> 
V 

  

SZÜLŐ 
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> 
 

V 
SAJÁT, 
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V FÁT 
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V 
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>    
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AUTÓJEL 

 V   
A FIZIKA 
(RÉGIES 
SZÓVAL) 

>  

V 

     

V 

    

A keresztrejtvényt készítette Rigó Krisztián és Ecker Norbert! 

 

SuDoKu!  
 (könnyű) (nehéz) 
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Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
„B” csoport 

 

Eredmények 

Csomád KSK – Iklad KFC 2-4 
Gólszerzők: Ecker Zoltán  (2), Gagyi 
Tamás, Styevkó Gábor 
 
Iklad KFC – Vácrátót KSE 1-3 
Gólszerző: Styevkó Gábor 
 
Tápiógyörgye - Iklad KFC 0-3 
Gólszerzők: Mayer Tamás (2), Kékesi 
Roland 
 
Iklad KFC – Tápióság KSK 2-0 
Gólszerző: Styevkó Gábor (2) 
 

Ifjúsági eredmények  

Csomád KSK – Iklad KFC 4-2 
Gólszerzők: Gódor Richárd, Veréb Richárd 
 
Iklad KFC – Vácrátót KSE 7-2 
Gólszerzők: Simó Róbert (3), Mega István (2), Laukó Milán, Veréb Richárd 
 
Tápiógyörgye - Iklad KFC 1-2 
Gólszerzők: Laukó Milán, Flóris Ákos 
 
Iklad KFC – Tápióság KSK 4-1 
Gólszerző: Fodor Attila, Gódor Richárd, Varga Dávid, Zdenkó Roland 
 

HAJRÁ IKLAD! 

 

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó 
 
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiviklad@invitel.hu, Tel.: 06-28-403-381 
Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin 
Szerkesztők: Braun Anikó, Braun Pál 
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387  
Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2009. november 4-6. 

Őszi sorsolás, 2009 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 
08.23. Galgahévízi SC – Iklad KFC 1-1 1-11 
08.30. Iklad KFC – Szentmártonkátai SE 1-1 3-1 
09.12. Csomád KSK – Iklad KFC 2-4 4-2 
09.19. Iklad KFC – Vácrátóti KSE 1-3 7-2 
09.27. Tápiógyörgye – Iklad KFC 0-3 1-2 
10.03. Iklad KFC – Tápióság KSK 2-0 4-1 
10.10. Valkó KSK - Iklad KFC 7-1  
10.18. Iklad KFC – SK Tóalmás   
10.25. Püspökhatvani SE – Iklad KFC   
11.01. Iklad KFC – Kistarcsai VSC   
11.07. Fót SE – Iklad KFC    

11.14. Iklad KFC – Tóth László SE-Újszilvás   

 


