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Belépődíj vacsorával: 3000.- Ft-ért február 11-én csütörtökig elővételben váltható. Laukó Péterné, 

Zsuzsánál személyesen a Polgármesteri Hivatalban  vagy a 403-381-es telefonon. 
Vacsora nélkül: 1500.- Ft elővételben, ill. a helyszínen. 

Meghívó 
 

Szeretettel meghívunk mindenkit 
az óvodások Népi farsangi Báljára, melyet 

 
2010. február 14.-én 

 
14 óra 30 perces kezdettel 

az iskola tornatermében tartunk. 
 

Jegyeket a nagycsoportos szülőknél, 
vagy a helyszínen lehet vásárolni. 

 
Belépő ára: 400 Ft (14 éves kor alatt díjtalan) 

Lesz még: zene, büfé, tombola. 
 

Kérjük, tiszteljék meg rendezvényünket! 
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Kistérségi hírek 
A Többcélú Társulás Tanácsa 

január 20-i üléséről 

2010. január 20-án tartotta idei első ülését az 
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása Tanácsa.  
A Tanács elsőként elfogadta a 2010. évi I. féléves 
munkaprogramját. Ezután a 2009. októberi dön-
tésnek megfelelően a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás szociális szolgáltatás 2010. január 1-
jétől történő megszüntetésével kapcsolatos módo-
sítások történtek meg a Társulási Megállapodás-
ban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban.  

A Tanács javaslatot tett a települési képviselő-
testületeknek a Társulási Megállapodás módosí-
tására, döntött saját Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának kiegészítéséről. 

Ezek után a Tanács a Társulás költségvetési 
szerveinek (Aszódi Kistérségi Iroda és Aszódi Kis-
térség Pedagógiai Szakszolgálata) 2010-2016. 
évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai ter-
vét, majd a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztériumtól a munkaszervezet működési kiadá-
saira kapott 2,2 millió forinttámogatásról szóló 
beszámolót és pénzügyi elszámolást fogadta el.  

Végezetül a Tanács tájékoztatót hallgatott meg a 
2010/01 téli-tavaszi közmunkaprogramról. Az öt 
hónapos programban a 9 településen 26 fő köz-
munkás vesz részt. A támogatásból lehetőség 
nyílik a végzett munkát segítő kis értékű és nagy 
értékű tárgyi eszközök beszerzésére, továbbá 
minden dolgozó téli és nyári védőruhát kap. A 
pályázat elsősorban a rendelkezésre állási támo-
gatásban részesülőket, valamint a hátrányos 
helyzetűeket (25 év alattiak, 45 év felettiek, roma 
származásúak) támogatja. A program teljes költ-
sége 16,6 millió forint, ebből a támogatás 15,5 
millió forint, a települési önrész 1,1 millió forint. 
A közmunkások a program során részt vesznek a 
csapadékvíz-elvezetők helyreállításában, segítik 
az önkormányzati intézmények felújításának bel-
ső munkálatait, közreműködnek a település-
üzemeltetési munkákban, a parkosításban és a 
szabad zöldterületek kialakításában, valamint az 
illegálisan lerakott hulladék összegyűjtésében. 

A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló ak-
tuális eseményekről és pályázati lehetőségekről bőveb-
ben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása honlapján olvashatnak 
(www.aszodikisterseg.hu). 

Dr. Kórós Tímea 
kistérségi referens 

Dr. Szabóné Müller Tímea 
sajtóközleménye 

2010. január 15. 

Pest megye 5. számú választókerületében indul 
egyéni képviselőjelöltként Dr. Szabóné Müller 
Tímea az MSZP színeiben.  

„Az eredményesség a küldetésem. Eredményesség 
a fejlesztésekben, a közösségek segítésében, a 
helyi kezdeményezések támogatásában” – vallja a 
matematikus-szakközgazdász politikus. Dr. Sza-
bóné Müller Tímea Szegeden született és ott vé-
gezte tanulmányait is. Pest megyébe ment férjhez, 
ahol a tanári hivatás mellett kezdett el politizálni. 
2002-ben vállalt először közéleti szerepet, majd 
2006-ban az MSZP Pest megyei listájáról jutott be 
az országgyűlésbe.  

2008 őszén Kovács László kartali polgármester 
halála után vette át az Észak- Kelet Pest Megyei 
LEADER Egyesület vezetését. Az Aszódi választó-
kerülethez tartozó összes település részt vesz a 
LEADER programban, így a képviselőjelölt az 
elmúlt időszakban közelről ismerhette meg a tér-
ség viszonyait.  

„Az Aszódi választókerülethez tartozó települése-
ken egyszerre jelentkezik a Közép-Magyarországi 
Régió minden sikere és problémája, öröme és 
bánata. A következő időszak fejlesztéseinek azt 
kell szolgálniuk, hogy vidék maradjon ez a terü-
let.” – mondja az MSZP országos listáján, a 97. 
helyen szereplő kétgyermekes családanya.  

Dr. Szabóné Müller Tímea január 18-án hozza 
nyilvánosságra programtervét. A következő he-
tekben felkeresi a választókerület önkormányzati, 
civil és gazdasági döntéshozóit, hogy személyesen 
egyeztethessen velük a program tartalmáról.  

„Az eredményesség számomra azt jelenti, hogy az 
embernek nem csak céljai vannak, hanem azo-
kért keményen dolgozik, és eredményre is viszi 
őket. Célom, hogy a 2010-es választások után 
hivatalosan is képviselhessem Pest megye 5. vá-
lasztókerületét az Országgyűlésben.”  

Dr. Szabóné Müller Tímea 
képviselőjelölt 
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Az iskola programjából 

Beszámoló a januárban történtekről 

 
Januárban a tanulásé volt a főszerep, hiszen a téli szünet után 2 héttel már lezártuk az első félévet. 
Január 22-én tanulóink megkapták a félévi értesítőket. Kitűnő tanulmányi eredményt értek el: Ba-
lázs Dániel, Buday Balázs, Ecker Zalán, Makádi Fanni, Moharos Hunor 4.a osztályosok, Dicse Gábor, 
Strasszer Zsombor 4.b osztályosok, Bálint Andrea, Braun Barbara 5.osztályosok, Talló Viktória 6.a osz-
tályos, Blaubacher Pál, Garamszegi Anna, Mayer Rita, Tárnok Natasa 6.b osztályosok, Boda Fruzsina, 
Gaszner Alexandra, Kuthi Angelika, Kuka Veronika, Juhász Márton 8. osztályos tanulók. 

Gratulálunk nekik és mindenkinek további szép eredményeket kívánunk a következő félévre! 

Január 23-án 8. osztályos tanulóink központi írásbeli felvételi vizsgán vettek részt. Magyar nyelv és 
irodalomból és matematikából 10-10 feladatot oldottak meg. A maximálisan elérhető pontszám 100 
pont volt. A központi felvételi vizsga eredményét a középiskolák február 11-én közlik tanulóinkkal. Re-
méljük, hogy mindenkinek jól sikerült megoldania a feladatlapokat és szurkolunk a szóbeli felvételik-
hez. 

Január végén megkezdte működését a korcsolyapálya. Testnevelésórákon és délutánonként is használ-
juk. Délutánonként 15-17 óra között üzemel a jégpálya. 17 óra után megkezdődik a jég karbantartása, 
ezért a pálya zárva tart. Köszönjük Juhász tanár úr munkáját! 

Január 24-én III. Téli Vilmos Kupát szerveztek Aszódon. A 97-es korosztály, 8 csapat közül, megszerez-
te az I. helyet. Gratulálunk a szép eredményhez és köszönjük Hrncsár Tamás edzőnek a felkészítést! 

Örömmel tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a továbbiakban e-mailen is tudjuk fogadni az étkezés 
befizetését igazoló csekkeket illetve banki kivonat részleteket. (info@iskiklad.hu) 

Köszönjük Braun Jánosnak, hogy megjavította a 6.a osztálytermének ajtaját.  

 

Tisztelt Szülők! 

Ebben az évben is módjukban áll személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatni 
iskolánk (IDSK) Iklad Diáksportkör Alapítványát. Az elmúlt évben 140.340.- Ft gyűlt össze, mely 
összeget sporteszközök vásárlására kívánjuk fordítani. 

A mellékelt szelvényt, iskolánkban igényelhetik. Köszönjük segítségüket! 

Február havi program: 

Február 1. 17 óra Szülői értekezlet 
Február 4. 14:30-15:30-ig Jelmezes jégkarnevál az iskolai jégpályán  
Február 12. Farsangi projektnap az alsó tagozatosoknak 
Február 12. 17 óra 8. osztályos tánc főpróbája 
Február 13. 14-19-ig Farsangi Bál 
Február 13. 20 óra Szülők - Nevelők bálja 
Február 17. Bemutató tanítás a 6.b osztályban történelemből 
Február 18. 14 óra Nemzetiségi Ki mit tud? 
Február 19. Zrínyi Ilona matematika verseny Aszódon 

 
 

Braun Anikó 
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Művelődési Ház programjából 

 Február 6-án, 17 órakor Álarcos, vidám, tán-
cos, játékos összejövetel a Német Nemzeti-
ségi Kulturális Egyesület és a Rozmaring 
Nyugdíjas klubegyesület közös rendezésé-
ben. Élő zenével, batyus jelleggel. 
 

 Nyugdíjas klub összejövetele: 
Február 21-én, 16 órától. 

 Színházlátogatás: 

 Február 7-én, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 3. előadás 
Halló, Halló! 
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Február 12-én, Péntek este 
Játékszín 
Miért nem marad reggelire?  
Belépődíj: 1250.- Ft 
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Március 6-án, Szombat délután 
Budapesti Operett Színház 
Kálmán Imre: Bajadér  
Belépődíj: 2500.- Ft 
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 12:15 órakor 

 Március 15-én, Hétfő este 
Budapesti Operett Színház 
Szép Nyári Nap  
Belépődíj: 4200.- 5000.- 5500.- 5900.- 
Ft 
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Március 20-án, Szombat este 
Játékszín 
Jutalomjáték  
Belépődíj: 1900.- 2600.- 3100.- 3500.- 
Ft 
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 A baba-mama klub foglalkozásai: csütörtö-
könként, 9:30-12 óra között Botyik Katalin 
védőnő várja a babákat és a mamákat.  

 Gépjárművezetői tanfolyamot indítunk a 
Művelődési Házban. 

 Starlight Dance Company 
Péntekenként, 16 órától 

Bagyin Katalin 

Felhívás 

2010. január 09-én a Ráday Gedeon Művelődési 
Házban a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében a hatvanöt évvel ezelőtti sajnálatos 
eseményre a polgári lakosság front mögötti mun-
kára való elhurcolásra, a „malenkij-robot”-ra való 
megemlékezésre került sor. Az összejövetelen 
részt vettek az érintettek leszármazottjai, érdek-
lődők és a túlélők közül Blaubacher József tette 
tiszteletét. Az 1944 karácsonyától 1945. január 
7-ig terjedő idő felelevenítését követően egy filmen 
keresztül kaphattunk betekintést az elhurcolás 
és utazás körülményeiről a barakklakók életéről 
és munkájáról, láthattuk az itthon maradottak 
reménykedését, az elhurcoltak levél és napló le-
írásait. Kibontakozott a jelenlevők előtt az embe-
rek és családok mérhetetlen szenvedése és meg-
próbáltatása. A megemlékezés végén a jelenlevők 
egyhangúan úgy határoztak, hogy méltatlanul és 
jogellenesen elhurcoltak neveinek feltüntetésével 
– az eseményre való figyelmeztetéssel készüljön a 
községben egy emléktábla, mely mementóul szol-
gáljon. Ennek érdekében – az anyagiak előterem-
tésére – felhívással e civil kezdeményezés a köz-
ség lakóihoz: 
Aki úgy érzi, hogy megpróbáltatásokat átélt 
emberek és az esemény – melynek soha nem 
szabad még egyszer megtörténnie – örök em-
léket kapjon, - és teheti – anyagilag hozzájá-
rulhat az emléktábla elkészítéséhez. 
A befizetéseket a Német Nemzetiségi Kulturá-
lis Egyesület gazdasági vezetőjénél Ecker Jó-
zsefnél (Ady Endre út. 6 sz. alatt) várjuk. 

Iklad, 2010. január 10. 
Braun Pál 

NNÖ. Képviselő 
 
 

Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület Hírei 

2010. január 9-én délután ismét megemlékez-
tünk a Málenkij robotra elhurcoltakról. 

2010. január 10-én tánccsoportunk a „Szomszé-
dolás” c. műsor keretében Galgahévízen szerepelt 
a Népek tánca c. produkcióval, majd január 16-
án, Bagon német táncokkal lépett színpadra. Ez-
után Ikladon folytatódott e program, ahol a fúvós-
zenekar kíséretében német táncokat adtak elő 
a lányok. A tánccsoport úgy döntött, hazai pályán 
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egy kis meglepetéssel kedveskedik a nézőknek. 
Két héten keresztül nap, mint nap szvingeltek 
tanárunk dr. Braun Pálné (Andi) vezetésével. Re-
mélik, sikerült egy kis újdonsággal szolgálni min-
den nézőnek. 

Február 6-án farsangi bált rendezünk a tavalyi-
hoz hasonlóan a nyugdíjas klubbal együtt. Re-
méljük ez a rendezvényünk is jókedvűen és sike-
resen fog lezajlani. 

Az Egyesület elnöksége 

Köszönet 

Az Ikladi Rozmaring Nyugdíjas Klub Egyesület 
elnöksége és tagsága nevében köszönetemet feje-
zem ki a TEVA Magyarország ZRT-nek, Aszód 
kistérség idősügyi tanácsának és Balázsnénak a 
klubegyesületnek adott vitaminokért. 

Braun Pál 
elnök 

Vásárnaptár 2010 
 

Hónap Tura Vác 
március 3 21 
április 7 18 
május 5 16 
június 2 20 
július 7 18 

augusztus 4 15 
szeptember 1 19 

október 6 17 
november 3 21 
december 1 19 

 

Egy mondatban… 

 Szomszédolás Ikladon - A Galga TV műso-
rán február 7-én, vasárnap 17 órakor lesz 
látható.  
Ismétlések: február 8-án, hétfőn 19 órakor 
majd február 10-én, szerdán 9 órától nézhető 
meg. 
 

 A Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 
fúvós-zenekara 2010. március 7-én, vasár-
nap 16 órától tartja hagyományos nőnapi 
koncertjét. 

Állati Jótanácsok 

„Velünk élnek…” 
I. rész 

Aki nem akar sétáltatni, állathangokat hallani 
és állatszagokat érezni, az legjobban egy akvá-
riummal jár.  
Bemutatunk néhány halválasztási stratégiát.  

Az akvárium szépen díszíti a szobát és nem igé-
nyel napi néhány percnél több törődést. De mie-
lőtt elrohannánk a közeli díszállat-kereskedésbe, 
üljünk le és tájékozódjunk arról, hogy akváriu-
munk mitől lesz szép, a benne élő növények és 
állatok mitől lesznek boldogak! 

A halak kiválasztása előtt érdemes utánanéznünk 
az egyes fajok méretének, elterjedésének, élettani 
igényeinek, viselkedésének és társíthatóságának. 
Miután kellőképpen összezavarodtunk, már csak 
azt kell eldöntenünk, hogy mi milyen akváriumra 
vágyunk: relaxálós - nézegetősre, vagy agresszív 
halas - izgulósra. 

Vegyes, Dunatévé-típusú akvárium éjszakai 
bambuláshoz 

Talán ez a legelterjedtebb akvárium az akvaristák 
körében, ugyanis a benne található halfajok sza-
badon válogathatók össze. Csupán arra érdemes 
ügyelnünk, hogy kiválasztottjaink nagyjából ha-
sonló igényűek legyenek. Az eltérő származású 
halak egy akváriumban történő elhelyezése okoz-
hat egészségügyi problémákat, hiszen a halak víz- 
és hőmérsékletigénye, valamint táplálkozási szo-
kásai is különbözhetnek. 

A vegyes akvárium berendezése ezért megkíván 
egy kis figyelmet - viszont a belakoltatás végezté-
vel változatos vizivilágban gyönyörködhetünk! 
Főleg akkor, ha olyan halakkal népesítjük be a 
"szobatavat", amelyek különböző vízszinteken 
élnek. (pl. az aljzaton, a felszínen, stb.) A saját 
territóriumú halak általában nyugisak, ezért az 
akvárium elnézegetése nyugtatólag hat az idegek-
re. 

 
Mexikói kardfarkú hal (Xiphophorus helleri) 
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Ajánlott halak:  

 Corydoras fajok  
 Plecostomus (Hypostomus plecostomus)  
 Neonhal (Paracheirodon innesi)  
 Rózsalazac (Hyphessobrycon rosaceus)  
 Mexikói kardfarkú hal (Xiphophorus 

helleri)  
 Ausztráliai szivárványhal (Melanotaenia sp.)  
 Argyropelecus aculeatus  
 Vörös neonhal (Paracheirodon axelrodi)  
 Rózsás díszmárna (Barbus conchonius)  

 
Rózsás díszmárna (Barbus conchonius) 

Speciális, maffiafőnök dolgozószobájába való 
akvárium stesszoldáshoz. 
Egyes halfajokat túl nagy vagy éppen túl kicsi 
méretük, speciális életmódjuk és táplálkozásuk 
vagy éppen agresszivitásuk miatt ajánlott elkülö-
nítve tartanunk. Az akváriumban ajánlatos a 
halak eredeti élőhelyéhez hasonló életteret kiépí-
teni, melyben gondoskodjunk búvóhelyekről és 
ügyeljünk arra, hogy a halfaj által kedvelt növé-
nyek legyenek túlsúlyban. Nézzük az opciókat: 

Sügérek: sokféle változatuk ismert a nyugodttól 
az agresszívig, ezért mindenképpen ajánlatos a 
temperamentumuk alapján összeválogatni őket. 
Környezeti igényik azonban hasonlók, a köves-
sziklás terepet kedvelik (a víz alatt persze). 

Elevenszülők: az elevenszülő halak könnyen 
szaporodnak és legtöbbször jól ki is jönnek egy-
mással. Színes, változatos akváriumot alapozha-
tunk mexikói kardfarkú halakra, plattikra (más 
néven széleshátú fogaspontyokra), mollikra és 
guppikra. 

Diszkoszhalak: igényes jószágok, ugyanis szá-
mukra a 28-32 fokos hőmérsékletű víz az optimá-
lis, tenyésztés esetén pedig még melegebb közeget 
igényelnek. Más halnak az ilyen víz már halászlé.

Biotóp akvárium kalandoroknak és biológia-
földrajz szakos tanároknak 

A biotóp akvárium jellemzője, hogy lakóit egy 
kontinens adott területének élővilágából válogat-
ják össze. Ez a legtermészetesebb akvárium, ösz-
szeállítása azonban szakértelmet és kitartást igé-
nyel - nem mindig könnyű ugyanis például Afrika 
partjainál fellelhető kövekhez jutni. Viszont nem 
kell aggódnunk a halak miatt, hiszen azonos 
helyről származnak, így igényeik sem különböz-
nek. 

 
Paradicsomhal (Macropodus opercularis) 

Nézzünk néhány csemegét: 
Az Afrikai tavak környékéről a nyasszai kéksügér, 
Pseudotropheus fajok és tilápiák származnak. 
Dél-Amerika partvonalán őshonos a Plecostomus, 
a neonhal, a ferdén úszó lazac és a barlangi vak-
lazac. Délkelet-ázsiai hangulatot pedig 
gyöngygurámik, törpe gurámik, 
csokoládégurámik, paradicsomhalak és betták 
segítségével varázsolhatunk a lakásunkba. 

 
Nyasszai kéksügér (Pseudotropheus zebra) 

Fontos, hogy minden alkalommal, amikor új ha-
lat telepítünk az akváriumba, ellenőrizzük a víz-
minőséget, a halak állapotát és a költöztetés utá-
ni viselkedését. 

Fekete Andrea 
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