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Falukarácsony 2009
Hagyományos ünnepségünket
December 20-án vasárnap, 18 órakor
Az Általános Iskola tornatermében tartjuk.
A közös gyertyagyújtáshoz, kérjük, hogy egy-egy gyertyát
s néhány csillagszórót hozzanak magukkal.

A tartalomból…
Aus der Grundschule
Itt a december, jönnek a
Karácsonyi
Projektnapok. Jöhet a mézeskalács
készítés, a karácsonyi
vásár a sportpályán, valamint a hagyományos
falukarácsonyi ünnepség
a tornateremben.
részletek a 2. oldalon
Aggteleki kirándulás

Ünnepi koncert
2009. december 30-án,
Szerdán este 18 órakor,
az Evangélikus templomban.
Tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a rendezvényre.

A nyugdíjas klub tagjai
látogatást tettek a világörökség részét képző,
csodálatos szépségű Aggteleki
Cseppkőbarlangban, ahonnan rengeteg
élménnyel gazdagabban
tértek haza.
részletek a 3. oldalon

Boldog karácsonyt
Az általános iskola tanulói december 19-én
délután 4 és 6 óra között apró figyelmességgel
keresik fel az ikladi családokat, hogy
békés ünnepet kívánjanak
a falu minden lakójának.
December 20-án vasárnap délelőtt
karácsonyi vetélkedő lesz.

Állati jótanácsok
E havi cikkből kiderül,
hogy mi az a mikrochip,
miért jobb ez e fajta jelölés, Milyen adatbázisok
tartoznak hozzá, hol lehet azokat elérni, s az is,
hogy mennyibe kerül a
gazdinak.
részletek a 4. oldalon
Foci, Foci, Foci…

Az iskola karácsonyi ünnepsége
12 órakor kezdődik.
Délután 2 órától 5 óráig
karácsonyi vásárt tartunk az iskola sportpályáján,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Véget ért az őszi idény a
Pest Megyei II. osztály B
csoportjában. A felnőtt
csapat 18 ponttal a 6.
helyen, az ifjúságiak 25
ponttal az 5. helyen várják a tavaszi folytatást.
Hajrá Iklad!
részletek a 8. oldalon
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Az iskola programjából

Kistérségi hírek

Beszámoló a novemberi programokról

A Többcélú Társulás Tanácsa
november 19-i üléséről
Novemberi ülésén a Tanács elsősorban pénzügyi
jellegű napirendi pontokat tárgyalt: elsőként az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása 2009. III. negyedévi pénzügyi beszámolóját hallgatta meg.
A Tanács a Társulás 2010. évi költségvetési koncepciójának bevételi és kiadási főösszegét 138,5
millió forint összegben fogadta el, azonban ez az
összeg a 2010. évi költségvetési törvény elfogadása után várhatóan módosulni fog.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2010. évi költségvetési koncepciója a
társult önkormányzatok polgármesterei által egyhangúlag elfogadott feladat-ellátási tervre épül.
A költségvetési koncepció bevételi oldala tartalmazza a közösen ellátott feladatokra igényelhető
normatív állami támogatásokat (összege 93 millió
forint), a társult önkormányzatok által az egyes
feladatokhoz való hozzájárulást (összesen 19 millió forint), valamint az egyéb, megállapodásokhoz
kötődő bevételeket. Az önkormányzatok hozzájárulásának alapját a közösen ellátott feladatokban
való részvétel aránya, az abból igényelt szolgáltatások mértéke határozza meg.
A Társulás élhet a közoktatási intézményfenntartó társulások számára a kiegészítő normatíva
igénylésének lehetőségével: 2010-ben előreláthatólag a Kartal-Verseg társulás számára 16 millió
forintot, az Iklad-Domony társulás számára közel
8 millió forintot adunk át. Az aszódi székhelyű
Kistérségi Gondozási Központ által ellátott feladatokhoz a Társulás éves szinten több, mint 19 millió forintot ad át.
Végezetül a Tanács a Társulás költségvetési szerveinek (Aszódi Kistérségi Iroda és Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata) 2010. évi belső
ellenőrzési tervét fogadta el.
A társult önkormányzatok jövő évi belső ellenőrzési feladatainak tervezése a települések jegyzőjének javaslata szerint történt, az éves terv a képviselő-testületek elfogadó határozata után válik
jogérvényessé.
A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló
aktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről
bővebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak
(www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

Web: www.iklad.hu

N

ovember 11-én különleges Márton napi
lámpás felvonuláson vettünk részt. Az
esős idő miatt nem tudtunk csatlakozni
az óvodásokhoz, így az iskola sötét tantermeit,
folyosóit világítottuk be lámpásainkkal.
November 12-én komplex természettudományi
versenyt rendeztünk iskolánkban a 7. és 8. osztályosok számára, melynek témája: természeti
anyagok, átalakításuk és felhasználásuk az emberiség története során. Az eredmények a következők: 7. osztály: I. helyezett: Galbavi Máté, II.
helyezett: Rell Kristóf, III. helyezett: Oláh Lajos. 8.
Osztály: I. helyezett: Boda Fruzsina, II. helyezett:
Kerekes Dominika, III. helyezett: Kuka Veronika.
Gratulálunk a nyerteseknek!
November 16-18-ig tartottak az Egészségnapok,
ahol tanulóink nemcsak jól érezték magukat,
hanem új ismereteket szereztek. Az alsósok sportoltak és finom gyógyteákat kóstolhattak meg. A
felsősök osztálykeretben dolgoztak fel témákat,
például személyi higiénia, káros szenvedélyek,
egészséges táplálkozás, majd egy izgalmas vetélkedőn vettek részt, melyet a 8. osztályos lányok
tartottak.
November 20-án Sulibál volt iskolánkban, melyet
tanulóink már nagyon vártak. Mind az alsós,
mind a felsős buliban az iskolai Csillag születik
volt a fénypont, ahol színvonalas produkciókat
láthattunk, melynek következő fordulója a karácsonyi projekthéten lesz. Köszönjük a szülőknek
a sok finomságot, amikből a büfében csemegéztünk.
Gratulálunk focistáinknak, akik az aszódi Kistérségi Vetélkedő, teremlabdarúgó versenyén a 97-es
és 2001-es korosztályban első helyen végeztek. A
99-2000-es, illetve 95-96-os korosztály a második
helyet szerezte meg. Köszönjük az edzők felkészítő munkáját, valamint a szülőknek, akik elszállították tanulóinkat: Bajkai, Laukó, Valkó anyukáknak, Ecker Endrének, és Kunszt, Raffai és
Teréki apukáknak!
Valamint itt szeretnénk megköszönni Pittlik Károlynak, hogy az udvarunkra készülő lengő tekéhez a faanyagot biztosította. Továbbá köszönjük
Marsall Mihálynak, hogy elkészítette a gyerekeinknek a lengőtekét. Köszönjük Braun Jánosnak,
hogy készített egy kiskocsit, amivel a színpadi
elemeket ezen túl könnyebben tudjuk mozgatni.
Köszönjük Schlenk Zsuzsa óvónéninek, hogy a
lámpások elkészítéséhez megajándékozta a 2.a és
a 4.a osztályt pauszpapírral.

12. szám
Decemberi programunk
Dec. 4:

Jutalom Mikulás nap az Arénában, ahová osztályonként 4 fő
utazik.
Dec. 4-7:
Mikulás bulik osztályonként
Dec. 9, 11, 15: Diákolimpia
Dec. 18-20:
Karácsonyi projektnapok
Dec. 20:
Utolsó tanítási nap
Dec. 21 – jan. 3:
Téli szünet
2010. jan. 4: Első tanítási nap
December 18. és 20. között Karácsonyi Projektnapok eseménysorozattal készülünk a karácsonyra:
December 18-án, pénteken délelőtt mézeskalácsot gyúrunk és sütünk.
December 19-én, szombaton délelőtt rendhagyó
énekórán veszünk részt, majd becsomagoljuk a
mézeskalácsokat. Délután 4 és 6 óra között tanulóink apró figyelmességgel keresik fel az ikladi
családokat, hogy békés ünnepet kívánjanak a
falu minden lakójának.
December 20-án vasárnap délelőtt karácsonyi
vetélkedőn veszünk részt. Az iskola karácsonyi
ünnepsége 12 órakor kezdődik. Délután 2 órától
5 óráig karácsonyi vásárt tartunk az iskola
sportpályáján, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Este 6 órakor kezdődik a falukarácsony az iskola
tornatermében.
Braun Anikó

Aggteleki kirándulás
Cseppkő országba

K

orán kezdődött a nap a nyugdíjas klub
tagjainak október 7-én, hisz az éves
programnak megfelelően hat órakor elindultunk a Világörökség részét képző csodálatos
szépségű Aggteleki Cseppkőbarlang megnézésére.
Csoportunk az úgynevezett középtúrán vett részt
mely két km hosszú, két és fél óráig tartó út volt.
Azt az élményt, amit a barlangban átéltünk, s azt
a szépséget, amit láttunk leírni nem lehet, de a
fantázia nevekkel megnevezett cseppkövek sokasága leírhatatlan. A teljesség igénye nélkül megpróbálok néhányat felsorolni.
Mi a Vöröstói bejárattól indultunk és a Jósvafői
Tengerszem szállóig tartó Baradla barlang főágát
néztük meg. A jósvafői barlangba egy 120 méter
hosszú mesterséges alagúton jutottunk a barlangba. Idegenvezetőnknek a barlang kialakulá-

sáról szóló rövid ismertetése után megtudtuk,
hogy mi a „háromemeletű” barlang középső részét
látjuk, amelyet 1922-ben tártak fel.
A barlangrendszer kialakulása már az ősidőkben
elkezdődött. (kb. 200-500 millió évvel ezelőtt) Így
lehetett, hogy már az ősember is lakhelyül használta. Mi is csak hamar elértük az első cseppkőképződményt. Pompás színezetű falkéreg borítást
láttunk, amit az alatta levő víz, mint tükörképet
vetít vissza. Következik Cseppkő ország határköve, vele szemben a megfagyott vízesés. Ezután
fénylő falkéreg borítások és kisebb állókövek között eljutottunk a Kaffka – terembe, ahol színes
és csillogóan kristályos cseppkövek sokaságában
gyönyörködhettünk. Következő látnivaló a Búboskemence, a Sziámi ikrek és a Medúzák csoportja
után, a Krokodilszáj az Esküre emelt kéz, és a
Hentesüzletet láthattuk. A csoport merészebb
tagjai megtekinthették a Csillagvizsgálót, amelyet
170 lépcsőfokot megjárva lehetett megnézni. A
sok-sok csodálatos mészkőoszlop között láthattuk a 8m magas korinthoszi oszlopot, a Pisai ferdetornyot. Az oázisok termében a roppant nagy
cseppkőoszlopok emelkedtek a végtelennek tűnő
magasságba. A fényeffektusokkal és zenével átélt
látvány felejthetetlen volt és a zenei műsor végén
Bánk bán áriája, amelyeket Simándy József énekelt meghatotta a csoportunk tagjait. Számtalan
cseppkőképződmény következett még, de ez az
élmény minden többit mellőzött.
A túra befejezése után lehetőségünk volt az étkezésre, mely után utunk a Bükk szép táján át Lillafüredre vezetett ahol megnéztük József Attila
szobrát, hisz itt írta az Óda című nagyszerű költeményét, melyet a világirodalom legszebb szerelmes versének tartanak. A mesterséges vízesést
sajnos nem láthattuk, mert javították. Utunk így
is tartalmasra és jóra sikerült és kellemesen elfáradva tértünk haza.
Egy kiránduló a Nyugdíjas Klubból

Értesítés
Dr. Bodnár Viktor háziorvos
2009. december 7-től december 14-ig
szabadságát tölti.
Újra rendel:
december 15-én kedd reggeltől.
Ez idő alatt Dr. Lénárd Magdolna domonyi
háziorvos helyettesíti, aki a
06-28-576-676-os telefonszámon érhető el.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Állati jótanácsok
Az egyedi azonosításról, a
mikrochipről bővebben!
Milyen gyakorlati haszna van a mikrochipnek?
Mi a mikrochip?
mikrochip az állatok egyedi azonosítására szolgáló modern technikai eszköz transzponder. Az egyedi azonosítás fontos az elveszett kutyák haza juttatásához, a tulajdonjog igazolásához, a tenyésztéshez és bizonyos egészségügyi előírások is szükségessé teszik.
A mikrochip behelyezése, minimális fájdalmat
okoz a kutyának, nem több mint egy injekciós tű
szúrása. A benne rejlő lehetőségek, viszont minden egyes kutyatulajdonos számára hasznosak,
jóval többet nyújthat annál, hogy csak a tenyésztéshez, utazáshoz előírt egyedi azonosítónak tekintsük. Ugyancsak előnye a tetoválással szemben, hogy a kutya élete végéig tökéletes minőségben leolvasható. A mikrochip beültethető minden
kutyába-macskába, görénybe sőt, most már lovak
számára is elérhető, így tökéletes biztonságot ad
az állatainknak, hiszen segítségével bármelyik
állatorvos percek alatt a gazda nyomára juthat.
Minden eddig használt azonosítónál korszerűbb
és biztonságosabb. A nyakörvre szerelt biléta elveszhet, a tetoválás olvashatatlanná válhat, de a
mikrochip az állat bőre alatt megőrzi az adatokat.

A

A rizsszem nagyságú bőrbarát üvegkapszula egy
pici antennát és egy chipet foglal magában, ami
egy 15 számjegyből álló kódot tárol és a beültetés
helyén megtapad. Egy speciális leolvasó segítségével lehet lekérdezni a chipben tárolt számsort.
A számsor leolvasása önmagában még nem sokat
ér, ha nincs egy megfelelő adatbázis, ahonnan a
kutya és a tulajdonos adatai lekérhetők.
Adatbázisok
Hazánkban két területen vált kötelezővé a chipek
alkalmazása: az Európai Uniós előírásoknak megfelelően a tagországokba történő utazáshoz, illetve az FCI előírása alapján a legtöbb fajtánál a
tenyésztéshez, egyedi megjelölésként. Az útlevél
kiállításánál és a kiskutyák egyedi megjelölésénél
is jelenleg, mint választható lehetőség szerepel
még a már elavultnak számító tetoválás a chip
mellett, de ez csak átmenet a kötelezően előírt
határidőig.

Web: www.iklad.hu

Hiánypótlóként a Magyar Állatorvosi Kamara,
amikor létrehozta az egységes és országos internetes chipnyilvántartást (www.petvetdata.hu),
mely kapcsolatban áll az európai chipkereső
rendszerrel is. A probléma tehát megoldódott, a
MÁOK központi adatbázisa könnyen hozzáférhető, bármelyik állatorvos számára, akik az interneten keresztül tudnak chipszámot beregisztrálni,
illetve adatot lekérdezni. A mikrochip beültetésével egy időben a regisztrációt a tulajdonosnak kell kérnie az állatorvostól!
Online adatbázis.
Bárki ellenőrizheti a chip vagy útlevélszám alapján, hogy a kutyája szerepel-e a rendszerben. Ha
nem, kérheti állatorvosát, hogy végezze el a regisztrációt! Ennek egyszeri minimális költsége
1500.-Ft körüli összeg.
Talált kutya esetében, ha szerepel az adatbázisban, akkor az állatorvos hozzáfér a gazda adataihoz is.
www.petvetdata.hu - Mi a PETVETDATA?
A Magyar Állatorvosi Kamara létrehozott egy online kisállat nyilvántartást, eredetileg az útleveles
kutyák regisztrálására. Mivel az országban ez az
egyetlen online adatbázis, sok állatorvos nem
csak az útleveles, hanem a gazdák által
chipeztetett kutyák adatait is ide regisztrálta. Az
adatbázisba, minden veszettségoltás beadására
jogosult állatorvos be tud lépni, online tud adatokat rögzíteni és módosítani, és a teljes adatlapot
is le tudja olvasni. Azzal, hogy csak az állatorvosok férnek hozzá, biztosított az adatvédelem, de
biztosított az is, hogy szükség esetén, rövid időn
beül, információt kérjenek le, hisz ezt az állatorvos bármely internet kapcsolattal rendelkező,
számítógépről lekérdezheti a rendelési időn kívül
is.
A nyilvános adatok mindössze a kutya nevét,
fajtáját és chipszámát tartalmazzák, ami elegendő
arra, hogy tudjuk, hogy a keresett kutya szerepel
a kisállat nyilvántartásban. A gazda adataihoz
csak az állatorvos jogosult hozzáférni. A legtöbb
helyen van a közelben ünnepnap és éjjel-nappal
elérhető állatorvos is. Így elegendő egy talált kutyát elvinni a legközelebbi állatorvoshoz, aki le
tudja olvasni a kutya chipszámát, és egyben meg
tudja nézni a tulajdonos elérhetőségét is. Nagyon
fontos, hogy a tulajdonosok figyeljenek oda arra
is, hogy élő telefonszám szerepeljen a nyilvántartásban, mert így az állatorvos egyetlen hívással
haza tudja juttatni az elkóborolt ebet.
A petvetdata az a nyilvántartás, aminek adatait
könnyen és folyamatosan frissen lehet tartani.
Minden kutyát évente egy alkalommal védőoltás-
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ban részesítenek, így legalább akkor lehetőség
van rá, hogy az állatorvos az időközben bekövetkezett adatváltozásokat (tulajdonos változás, címváltozás, telefonszám változás) az ország bármely
területén beírja.
Mi a chip gyakorlati haszna és mi a teendőnk?
Azt hiszem az eddigiekből egyértelműen kiderült,
hogy a szokásos egyedi azonosításon túl kutyánk
biztonsága is múlhat a chipen. Gondoljunk a
szilveszteri petárdázáskor megrémült, menekülő
kutyákra. Ebben az időszakban tömegesen vesznek el kutyák, akik közül sokan soha nem kerülnek vissza a családhoz. De bárhol előfordulhat,
hogy a rossz kerítésen kibújik a kutya, tüzelő
szuka nyomába ered egy kan, vagy bármi olyan
váratlan élethelyzet, baleset, amikor elveszítjük a
szeretett állatot és időt, pénzt nem kímélve keressük heteken, hónapokon át.
Aki még nem veszített el kutyát, az nem tudja,
mindez mivel jár, és azt sem, hogy mit élhet át a
kutya: csavargás, éhezés, félelem, fagyoskodás,
menhelyen, gyepmesteri telepen töltött idő, öszszeszedett betegségek, sérülések, mindez megspórolható. Egy mikrochippel rendelkező, megfelelően regisztrált kutya a megtalálást követően percek alatt visszajuttatható a gazdájához!
A gazdátlanul kóborló kutyák közül sokat befognak
és
a
Fővárosi
Közterületfelügyelet
Ebrendészeti Telepére (Illatos út), vagy más
gyepmesteri telepekre, menhelyekre kerülnek.
Ezeken a helyeken ma már mindenhol van chipleolvasó és megfelelő regisztráció esetén gyorsan
hazakerülhet a család kedvence. A megtalálók is
általában először az állatorvosokhoz fordulnak,
ahol szintén azonnal a gazda nyomára akadhatnak a chip szám alapján. Sok esetben a gyakorlatlan gazdák azt sem tudják, hogy hová forduljanak, hol keressék elveszett kutyájukat. Az Illatos úton nem egy kutya tölti le a két hetet, holott
látszik rajta, hogy jómódban élt, jól nevelt gazdás
kutya volt. Két hét után vagy elviszi valaki, vagy
az altatás vár rá, pedig valahol, valaki nagyon
várja vissza, ám a megfelelő azonosító hiányában
soha nem találnak egymásra.
A PETVETDATA regisztrációja révén, kutyánk
külföldön is biztonságban van és akkor is ránk
találhat, ha mégoly messze veszítettük is el egymást.
Mi a kutyatulajdonos teendője?
- Amennyiben kutyánk rendelkezik mikrochippel
nézzük meg a www.petvetdata.hu keresőjében,
hogy szerepel-e a regisztrációban (csak a számokat kell beütni, a betű előjelet nem), és ha nem

találjuk, minél előbb kérjük meg az állatorvosunkat, hogy vezesse be a nyilvántartásba.
- Törzskönyvezett, chipes kutya esetében, az első
állatorvosi látogatás alkalmával ellenőriztessük az
állatorvossal, hogy a kutya tulajdonosi adatai is
szerepelnek-e a nyilvántartásban, hiszen már
minden MEOE chipes kutya tenyésztői regisztrációval ott lesz, de a tulajdonosi adatokat nekünk
kell felvitetnünk.
- Ne felejtsük el, hogy legalább az évente esedékes
védőoltások alkalmával vezettessünk keresztül a
nyilvántartáson minden változást, ami a tulajdonosra vonatkozik.
- Nagyon fontos, hogy a regisztrációba a tulajdonos élő telefonszáma is felkerüljön!
A mikrochip nem egy olcsó mulatság és az árak,
állatorvosonként változnak. Érdemes körülnézni
és érdeklődni a környékbeli állatorvosoknál az
árakról a chip beültetés előtt. Mindamellett olcsóbb a chipezés árát megfizetni, mint egy elveszett kutyát keresni, vagy a sérült, balesetes kutyát kezeltetni.

Akciós mikrochip beültetési árak 2009.12.23-ig:
 Ivartalanítási akcióban műtött kutyáknak:
2500 Ft
 Ivartalanítási akcióban nem műtött, bármilyen
állat
részére
3500
Ft
(Bővebben
a
mikrochipről
a
www.m-a-x.hu oldalon olvashatsz)
A feltüntetett árak bruttó árak, az állatorvosnak
kell átadni a műtét napján. Vemhes állat hozható, tüzelő állat egyeztetés után egyes orvosoknál.
Helyszínek:
 Budapest: III., IV., XI., XVI., XVII, XVIII.,
XXI., XXII. kerület;
 Pest megye: Biatorbágy, Dabas, Délegyháza, Diósd, Maglód, Százhalombatta,
Szentendre, Tárnok;
További információ az www.iklad.hu főoldalán!
Forrás: Internet
Ezúton szeretnék minden kedves állatbarátnak,
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és boldog új Évet
kívánni!
(Petárdázások idején, vigyázzanak állataikra!)
(Kérjük, hogy a felmerülő kérdéseket jutassák el az
allatijotanacsok@iklad.hu e-mail címre, vagy beírhatják a község honlapjának fórumába az „Állati
jótanácsok” témába. www.iklad.hu)

Fekete Andrea
Kutya-kozmetikus

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület hírei

Menetrend változás
2009 decemberétől

November hónapban tánccsoportunk a Szomszédolás elnevezésű rendezvénysorozat keretében
Turán szerepelt.

"A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium döntése alapján az Aszód - Vác viszonylatban a vasúti személyszállítás 2009. december 13tól szünetel.
A közszolgáltatási személyszállítást ezen a vonalon a Volánbusz autóbuszjáratai fogják lebonyolítani.
A Budapest - Hatvan és az Aszód - Balassagyarmat vasútvonalak menetrendjében csak néhány kisebb változás lesz:
A Balassagyarmat felől hajnalban érkező első
vonat december 13-tól nem fog közlekedni, de
munkanapokon a délutáni órákban egy új járat
kerül beállításra Balassagyarmat - Aszód viszonylatban, amely Iklad-Domony megállóhelyről 17 óra
48 perckor fog indulni. Ehhez az új járathoz Aszódon gyorsvonati csatlakozás lesz Budapest-Keleti
felé, amely Aszódról indul 18:13-kor, BudapestKeletibe érkezik 18:57-kor."

A zenekar november elején meghívta a táncos
lányokat egy finom vacsorára, amelynek a csapatépítő tréningen kívül a fő programja a zenekar
vezetőjének Varga Sándor születésnapjának megünneplése volt.
Nagyon jó hangulatban telt el az este, és finom
volt a vacsora is, mely Klagyivik Pál által készített
töltött káposzta volt.
Továbbra is várjuk új tagok jelentkezését mind a
zenekarba, mind a tánccsoportba.
Az Egyesület elnöksége

Alapítványi Hírek
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma
kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán
első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, hogy a
2009/2010 tanév I. félévéről szóló, iskolalátogatási igazolást legkésőbb december 18-ig jutassák el a Művelődési Házba, vagy a Polgármesteri Hivatalba, mert a kuratóriumnak csak
így áll módjában folyósítani a kifizetéseket.
Az Alapítvány kuratóriuma

Felhívás Öregdiákok találkozójára
2010. április 10 vagy 17-én
Emlékezz!
1945 "Boldogok voltunk! Mert éltünk, mert
túléltük a háborút!"
Piri Margit
1948. Az iskolák államosításának éve (is)!
Az 1947/48-ik tanévben az Ikladi Evangélikus
elemi népiskola tanulója voltál?
Akkor rád számítanak, meghívnak és várnak
egy közös együttlétre, emlékezésre.
A szervezők

Web: www.iklad.hu

Katasztrófavédelmi ellenőrzés
Gödöllő székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség
javaslatára, valamint lakossági bejelentés alapján
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ADR ellenőrei 2009. november 4-én közúti ADR
ellenőrzést hajtottak végre Iklad és Galgamácsa
közötti útszakaszon. Az ellenőrzésre megállított
szállítóeszközök közül több esetben találtak szabálytalanságot, melyekre a szükséges intézkedést
megtették és bírság kiszabására is sor került. A
veszélyes áruszállítás ellenőrzésének második
lépcsőjeként, váratlan ellenőrzés keretében 2009.
november 12-én ismételten ellenőrzésre került
sor, melynek helyszínéül Galgamácsa külterületén lévő Saubermachher Magyarországi Kft.
veszélyeshulladék-lerakótelep területe szolgált.
Ebben az esetben szabálytalanságot a Pest MKI
ADR ellenőrei az ellenőrzés során nem tapasztaltak.
Írta: Gödöllő PV kirendeltség

Őszi zöldhulladék szállítás
RÁADÁS
2009. december 7-én 8 órától
A szokott módon tegyék ki a lakások
elé az elszállításra váró zöldhulladékot.

12. szám

Meghívó

Tisztelt férfi lakosság!

Mozgáskorlátozottak Pest megyei Egyesületének
Ikladi Csoportja szeretettel meghívja tagtársait és
támogatóit ünnepi taggyűlésére.

A kor előre haladtával egyre több férfinél jelentkeznek a vizeléssel és a szexuális élettel kapcsolatos panaszok: gyakori vizelési inger, nehezen
induló vizelet, vizeletcsepegés, éjszakai vizelések,
merevedési probléma, stb. Sokan nem mernek
ezzel orvoshoz fordulni, vagy nem tudják, hogy
ezek a problémák jól kezelhetők, illetve időben
végzett szűrő vizsgálatokkal akár meg is előzhetőek.

Helye: Művelődési Ház
Ideje: 2009. december 16. szerda 14 óra.
Minden tagtársunknak szerény ajándékkal szeretnénk kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben boldog újesztendőt kívánni.
Kérjük tagtársainkat, hogy személyes részvételükkel tiszteljék meg összejövetelünket, s kérjük
továbbá, hogy hozzák magukkal egyesületi tagkönyvüket és a 2009. évi tagdíj befizetését igazoló
csekkszelvényt.

Művelődési Ház programjából


Nyugdíjas Klub összejövetele
December 13-án, vasárnap 16 órakor



Csütörtökönként 18 órától
Jóga-tanfolyam
Vezeti: Pásztor Zoltán







A baba-mama klub foglalkozásai: csütörtökönként, 930-12 óra között Botyik Katalin védőnő várja a babákat és a mamákat.
Péntekenként 16 órától
Starlight Dance Company
Vezeti: Zádeczki Viki
Színházlátogatás:






December 13-án, Vasárnap este
Játékszín
Édes Bosszú
Főszerepben: Hernádi, Gálvölgyi
Utazási költség: 900.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor
Január 5-én, Kedd este
Operettszínház
Szép nyári nap
Jegyek: 5000.- 5500.Utazási költség: 900.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor
Január 10-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 2. előadás
Hamlet
Utazási költség: 900.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor
Bagyin Katalin

A problémák kifejlődésének megelőzése, illetve a
már meglévő panaszok időben történő kezelése
érdekében az 50 évnél idősebb férfi lakosság
számára a háziorvosi szolgálat és az önkormányzat szűrővizsgálatot és tanácsadást szervez. A
vizsgálat fájdalmatlan és ingyenesen igénybe vehető.
Várunk minden 50 évnél idősebb férfit, még abban az esetben is, ha ilyen jellegű panaszai nem
jelentkeztek. Különösen ajánljuk a részvételt a 60
év felettiek számára, mert ebben a korban a
prosztata problémák előfordulása sokkal gyakoribbá válik.
A szűrést dr. Somlai András, az aszódi rendelőintézet urológus főorvosa végzi.
A szűrés időpontja: 2009. december 14. hétfő
17-19 óráig
Helye: Védőnői – gyermekorvosi rendelő
Iklad, Szabadság út. 61.
Tisztelettel:
Madarász István, polgármester
Dr. Bodnár Viktor, háziorvos
Dr. Somlai András, urológus

Mézes virágok
Hozzávalók: 50 dkg finom liszt, 25 dkg rétesliszt,
22,5 dkg porcukor, 22,5 dkg margarin 1,5 evőkanál szódabikarbóna, 1,5 evőkanál fahéj, 45 db
szegfűszeg, 27 dkg mézzel összemelegítjük, és ha
elolvadt melegen ráöntjük az előre elkészített
lisztbe, és fakanállal összekeverjük, majd melegen 3 egész tojást ütünk bele. Elkeverjük és félretesszük kihűlni.
Máz: 1,5 tojás fehérjét 18 dkg porcukorral simára
keverünk fakanállal, majd tetszés szerint mintázzuk.
Jó étvágyat kívánunk

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Őszi eredmények, 2009

Pest megyei II. osztályú
labdarúgó bajnokság
„B” csoport
Eredmények
Fót SE – Iklad KFC 3-2
Gólszerzők:
Blaubacher
Kriskó Balázs

Bálint,

Iklad KFC – Tóth László SE 1-1
Gólszerző: Styevkó Gábor

Dátum
08.23.
08.30.
09.12.
09.19.
09.27.
10.03.
10.10.
10.18.
10.25.
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
Püspökhatvani SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Kistarcsai VSC
Fót SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Tóth László SE-Újszilvás

FN
1-1
1-1
2-4
1-3
0-3
2-0
7-1
3-0
3-1
4-0
3-2
1-1

Ifi
1-11
3-1
4-2
7-2
1-2
4-1
2-0
1-4
1-3
1-0
4-5
1-1

Ifjúsági eredmények
Fót SE – Iklad KFC 4-5
Gólszerzők: Gagyi Tamás (3), Veréb
Richárd (2)
Iklad KFC – Tóth László SE 1-1
Gólszerző: Ecker Bence

Góllövőlista 2009 ősz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Styevkó Gábor 9
Ecker Zoltán 4
Blaubacher Bálint 3
Mayer Tamás 2
Kriskó Balázs 1
Kovács Balázs 1
Kékesi Roland 1
Gagyi Tamás 1
Ésik Tamás 1

Felnőtt tabella, 2009 ősz
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Csapat
Tóth László SE
Szentmártonkátai SE
Fót SE
Vácrátóti KSE
Csomád KSK
Iklad KFC
Valkó KSK
Püspökhatvani SE
Tápióság KSK
Tápiógyörgye
Galgahévízi SC
Kistarcsai VSC
SK Tóalmás

Gy
8
8
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
0

D
3
3
4
2
4
3
2
4
3
4
2
1
1

V
1
1
2
4
3
4
5
4
5
5
7
8
11

P
27
27
22
20
19
18
17
16
15
13
11
10
1

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, Fekete Andrea
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: 2010. január 7-8.

Web: www.iklad.hu

