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Iklad község  
Német Nemzetiségi Önkormányzata, és a 
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 

tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját 

 

a 2010. május 29-én (szombaton) 
 

a Malomárok Horgásztónál tartandó  
 

Nemzetiségi Nosztalgia Majálisra! 
 
Program: 

1000 órától Főzőverseny, gyerekműsorok 

1100 órától Tréfás vetélkedők felnőtteknek (zsákban futás, pincke, lepényevés, talicskatolás, …)   
1600-1900   Kultúrműsor 
Fellépnek: 
 A helyi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület csoportjai (énekkar, tánckar, fúvós-zenekar), 
 Mátyásföldi énekkar,  
 Dunaharaszti Rosinen tánccsoport, 
 Dunaharaszti Haraster Dorfmusic fúvós-zenekar, 
 Soroksári vidám favágók, 
 A helyi Általános Iskola tanulói, 
 Ikladi Rozmaring Nyugdíjas Klub, 
 Hip-Hop tánccsoport, 
 Aszódi Breda zenekar. 

A kultúrműsor után a jó hangulatról a 

Szignál-zenekar 
gondoskodik. 

 
A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel, ital és étel vásárolható! 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Kistérségi Hírek 

A Többcélú Társulás Tanácsa 
április 23-i üléséről 

A Társulási Tanács fontosnak tartja, hogy a Pe-
dagógiai Szakszolgálat feladatköre kövesse a kis-
térségben felmerülő igényeket, ezért úgy döntött, 
hogy 2010. augusztus 1-jétől az intézmény nyújt-
son támogatást a különleges segítséget igénylő 0-
3 éves korú gyermekek számára a korai fejlesztés 
és gondozás keretében, illetve a tanuló adottsága-
inak, tanulási képességének, irányultságának 
ismeretében biztosítson továbbtanulási és pálya-
választási tanácsadást. Sikeres pályázat esetén az 
őszi tanévkezdéstől már két iskolapszichológus 
foglalkoztatására kerül sor. Az egyre bővülő fel-
adatkörök, valamint az alkalmazotti és ellátotti 
létszám növekedése miatt szükségessé válik a 
helyiségek számának bővítése is: az épületben 
lévő ebédlő felszabadulását követő bővítésig a 
helyiségbérlés jelenthet átmeneti megoldást, vál-
lalva az azzal járó többletkiadásokat. Ezen válto-
zásokkal párhuzamosan a törvényi kötelezettsé-
geknek eleget téve a Szakszolgálat neve Aszódi 
Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálatára 
változik. 
 
A Tanács elfogadta az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása  2009. évi 
költségvetési beszámolóját, amely tartalmazza a 
társulási megállapodásban rögzített közös fel-
adat-ellátásra vonatkozó fő pénzügyi adatokat.  
 
A Társulás közoktatási szervezői és pedagógiai 
szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási, 
szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatási, belső 
ellenőrzési, munkavédelmi, valamint területfej-
lesztési feladatok kistérségi szintű ellátását végez-
te 2009. évi működése során, a társult önkor-
mányzatok által igényelt formában és tartalom-
mal. A szakmai munkáról szóló éves beszámolót a 
Tanácsa a februári ülésén tárgyalta és fogadta el 
(www.aszodikisterseg.hu/file.php?file_id=1089). 
 
A Társulás 2009. évi bevételeinek összege 180 
millió Ft, mely tartalmazza a költségvetési törvény 
által a közösen vállalt feladatok ellátására biztosí-
tott normatív hozzájárulást 104 millió Ft összeg-
ben, a nevelési tanácsadási feladatok ellátásához 
a Pest Megyei Önkormányzattól átvett 20 millió 
Ft-ot, valamint a pályázati és egyéb támogatáso-
kat.  
A Társulás költségvetésében 10% az önkormány-
zati forrás aránya: a társult önkormányzatok az 
általuk igényelt szolgáltatások arányában teljesí-
tettek hozzájárulást. Az átvett pénzeszközöket 
logopédiai és gyógy-testnevelési feladatok ellátás-
ra (10,5 millió Ft), pedagógiai szakmai szolgálta-
tásokra (1,7 millió Ft), belső ellenőrzésre (3,4 mil-
lió Ft) és munkavédelmi feladatra (2,6 millió Ft) 
fordította a Társulás. 

A teljesített kiadások összesen 160 millió forintot 
tettek ki. Ennek ¾-ét a Társulás a saját intézmé-
nyek általi feladatszervezésre fordította, 1/4-e 
pedig az önkormányzatoknak átadott pénzeszköz.  
A Tanács döntött a 2009. évi pénzmaradvány, 
közel 21 millió Ft felosztásáról is, megfelelve a 
bevételi jogcímek szerinti felhasználási kötöttség-
nek. 

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 

A „málenkij robot” emlékmű felállítására 
alakult bizottság tájékoztatója! 

A team április 27-én tanácskozott, és már fel-
adatokat határozott meg. Májusban elkészítés-
re kerül a létesítendő tereprendezéshez az épü-
let új bejárati kapuja. Az elmúlt hónapokban 
tett felhívásainkra a község lakói ez idáig 
178.500.- Ft-ot ajánlottak fel az emlékmű 
megvalósítására, amit ezúton is köszönünk.  
A bizottság ezen túl civil szervezeteket, mun-
kaközösségeket, területi és országos szerveze-
teket is megkeres, mivel az eddig felajánlott 
összeg a bekerülési költség 10 %-át sem éri el. 
Bízunk abban, hogy múltunknak ezt a fejezetét 
nem tagadja meg senki, és az emlékmű elké-
szüléséig a hiányzó anyagi forrás rendelkezé-
sünkre fog állni. Májusban az emlékmű meg-
valósítására megkeressük az alkotót, hogy az, 
az eredetileg tervezett határidőre elkészülhes-
sen. 
Az emlékmű helyén a terep és környezetrende-
zés az áprilisi Ikladi Hírekben megjelentek sze-
rint lesz kialakítva, de az emlékmű más formát 
és alakzatot kap. Az épület homlokzata felújí-
tásra kerül, és az előtte lévő nyitott árok lefe-
désre kerül, ezzel megteremtve az itt működő 
intézmények parkolási gondjait. 
A bizottság figyelembe vette az anyagi forráso-
kat, és a felmerülő költségek előteremtésére 
társadalmi munka szervezésében is döntött. Az 
új bejárati kapu elkészülte után, a kerítésbon-
tást és tereprendezést társadalmi munka kere-
tében szeretné megvalósítani. Ezen felül, 
amennyiben kőműves munkára is kapunk 
felajánlást, a bizottság a lábazat és térburkolat 
társadalmi munkában történő megvalósításá-
ban is gondolkodik. Az elhurcoltakra való em-
lékezés közös összefogást igényel. 
Várjuk a társadalmi munkára jelentkezőket a 
team tagjainál. 

Az emlékmű megvalósulásáért felelős team 
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Az iskola programjából 

Beszámoló az áprilisban történtekről 

Április hónapban is figyelemmel kísértük az osztályok tanulmányi eredményeit. A legtöbb ötös érdemje-
gyet a felső tagozaton a 6. b osztály szerezte (11,61 db/fő). Gratulálunk nekik. A második helyezett az 5. 
osztály, a harmadik pedig a 8. osztály lett. Csak ötös érdemjegyet szereztek ebben a hónapban: Bálint 
Andrea, Szabó Boglárka 5. o, Braun Bálint 6/a osztály, Blaubacher Pál, 6/b osztály, Puskás Petra 8. 
osztály. Kitartást kívánunk a továbbiakhoz, hiszen már nincs sok hátra, hajrá gyerekek! 

A Zrínyi Ilona matematika verseny országos döntőjét Székesfehérváron rendezték meg. Iskolánkat Bra-
un Bálint, 3. osztályos tanulónk képviselte. Bálint kimagaslóan szép eredményt ért el, nagyon büszkék 
vagyunk rá. Sok sikert kívánunk neki a jövőben is! 

Április 1-én tartottuk tavaszi papírhulladék-gyűjtésünket hagyományainkhoz híven osztályversenyt 
hirdetve. Számításaink szerint összesen 11863 kg gyűlt össze. A legtöbb papírt a következő osztályok 
gyűjtötték: alsó tagozat / I.  3. osztály (73 kg/fő), II. 2.a osztály (64 kg/fő), III. 1. osztály (61 kg/fő). Fel-
ső tagozat: I. 6.a osztály (89 kg/fő), II. 5. osztály (67 kg/ fő), III. 7. osztály (60 kg/fő). Köszönjük a diá-
koknak és a szülőknek is a gyűjtésben és a szállításban való segítséget! 

Április 13-án irodalmi összeállítással emlékeztünk meg a Költészet napjáról.  

2010. április 16-án iskolánk csapata részt vett a Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny körzeti fordulóján, 
melyet az idén is Gödöllőn rendeztek meg. Tanulóink a következő területeken mérték össze tudásukat a 
többi, 17 iskola diákjaival: tűzoltás, sérültszállítás, tűzmegelőzés, tűzoltás, elsősegélynyújtás, sziréna-
jelzések és vészhelyzet, KRESZ, veszélyesáru-szállítás, stb. Csapatunk – Csóri Dominik, Dicse Dániel, 
Rell Kristóf, Rosenberger Tamás (7. o.) – az idén az ötödik helyezést érte el. Gratulálunk nekik! 
Külön köszönet dr. Braun Pálnénak, Csóri Jánosnak, Dicse Jenőnek, akik a tanulók oda- illetve vissza-
utazásáról gondoskodtak. 

Április 20-án tartottuk meg Diákparlamentünket, ahol tanulóink a patronáló tanárok segítségével vitat-
ták meg az adott terület problémáit, javaslatait, ötleteit. 

Április 22-én, a Föld napján projektnapot tartottunk, ahol tanulóink sok érdekes feladatot oldottak 
meg, s gondolkodtak Földünk jövőjéről. 

Április 12-én a II. korcsoport a Foci Diákolimpián 10:0 vereséget szenvedett Kartallal szemben. Április 
13-án ¾ pályás bajnokság tavaszi fordulójának eredményei: Iklad – Verseg 0:1 Csomád – Iklad 1:4 Gól-
szerzőink: Mayer Rita, Ecker Márk, Podlaviczki Patrik, Blaubacher Pál. Gratulálunk a szép eredmény-
hez. Április 19-én a 2-4 osztályosok közreműködésével barátságos kosárlabda mérkőzésen vettünk részt 
Hévízgyörk ellen. 

A Turán megrendezett mesemondó versenyen Balázs Gergely (3. o.) III. helyezést ért el. Gratulálunk 
neki! 

Májusi programunk: 
Május 6. Iklad története vetélkedő 
Május 7. KRESZ vetélkedő Gödöllőn 
Május 9. Focikupa 
Május 14. Nyelvvizsga 
Május 19. Kihívás napja 
Május 21. Tanulmányi kirándulás a felső tagozaton 
Május 25-28. Alsós erdei tábor 
Május 26. OKÉV mérés a 4. 6. és 8. osztályban 
 Népdaléneklési verseny Galgahévízen 
Május 31. 18 óra Évértékelő SZMK megbeszélés 
Május 31-június 4. Év végi felmérések 

Braun Anikó 
 



 

Web: www.iklad.hu 

4 Ikladi Hírek 

Az óvoda életéből 

Az óvodában folytattuk az udvar felújítását. Elő 
lett készítve a gumilapok helye betonozással illet-
ve sóderággyal. Nagyon köszönjük azok munká-
ját, akik eljöttek és segítettek ennek a nehéz 
munkának az elvégzésében. 
Péntek délelőtt segítettek: Raffai Sándor, Far-
kas Gábor, Vanó Mihály, Filó Gábor, Bartha Ti-
bor, Radics Árpád, Adamek István és Braun Jó-
zsef karbantartó. 
Péntek délután segítettek: Radics Árpád, Kiss 
Tamás, Filó Gábor, Deme Lóránt, Bartha Tibor, 
Markó Ignác, Strihovanecz Ákos, Adamek István 
és Braun József (karbantartó). 
Szombaton segítettek: Varga Attila, Braun Jó-
zsef (Braun Levente apukája), Romfa János, 
Strihovanecz Ákos, Tomasek István, Schmidinger 
Béla, Adamek István és Braun József (karbantar-
tó). 
A felújítást jövő héten folytatjuk. 
Nagycsoportosaink nagyon szép műsort adtak a 
Püspökhatvanban áprílis 10.-én megrendezésre 
került Pest Megyei Óvodások 
Néptánctalálkozóján, valamint Vecsésen áprílis 
18.-án, a Német Nemzetiségi Óvodák Találkozó-
ján. A szülőkön és kollégákon kívül Püspökhat-
vanba Ungi József alpolgármester úr, Vecsésre 
Madarász István polgármester úr kísért el ben-
nünket, melyet ezúton köszönünk meg nekik.  
Az éves orvosi vizsgálatok lezajlottak minden cso-
portban. Aki hiányzott és szeretné gyermekét 
utólag megvizsgáltatni, kérjük, hogy dr Bodó 
Zsolt gyermekorvost szíveskedjék felkeresni a 
rendelőben.  
Meseelőadást szerveztünk a gyerekeknek az óvo-
dában. Bábokkal adták elő a művészek (Majorka 
Bábszínház) a mesét, melynek címe: A szorgal-
mas és a lusta lány –volt. Nagyon tetszett minden 
gyereknek, végig érdeklődve hallgatták.  
A nagycsoportban hagyományainkhoz híven 
anyák napja alkalmából ünnepségen köszöntöt-
tük az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat. 

További májusi programjaink: 

3. szerda Meseelőadás 
18. kedd Évzáró a kiscsoportban 

16,30-órakor 
19. szerda Gyermeknap-légvár, arcfestés 
20. csütörtök Évzáró a II. középső csoportban 

16,30 órakor 
21. péntek Sakkverseny Hévízgyörkön OVI 

kupa 
27. csütörtök Évzáró az I. középső csoportban 
28. péntek Ballagás, 16 órakor 
31. hétfő Nevelés nélküli munkanap, óvónői 

értekezlet 
 

Marton Zsuzsanna 
óvodavezető 

Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele: 
Május 30-án, 16 órától. 

 Színházlátogatás: 

 Június 3-án, Csütörtök este 
Budapesti Operettszínház 
Abigél 
Belépődíj: 2500.- 
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 16:15 órakor 

 Június 4-én, Péntek este 
Budapesti Operettszínház 
Madame Pompadour 
Belépődíj: 1800.- 3300.-  
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Bérlet megújítás 

2009/2010 színházi évad József Attila Szín-
ház Békeffi bérlet. 

 Szegény gazdagok 
 Mici néni két élete 
 Nincs hely a szerelemre 
 Olasz szalmakalap 
 Koldusopera 
 Vérvád 

A felsorolt művek közül négy előadás kerül 
bemutatásra. 

A Békeffi bérlet normál helyárral: 
 9000.- 8300.- 7500.- Ft 

+1 ajándék előadás: Csak kétszer vagy fiatal 

Vasárnap esti 19 órai kezdéssel lesznek az 
előadások megtartva. 

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

 Starlight Dance Company 
Csütörtökönként, 16:30 órától 
Péntekenként, 16:30 órától 
 

 Május 12–én, szerdán 18 órakor 
gépjárművezetői tanfolyamot indít 
Hegedűs Károly. 
Az elméleti tanfolyam árából tízezer Ft 
kedvezményt kap minden beiratkozott ta-
nuló. 

Bagyin Katalin 
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Ovi kupa és iskolai sakk 

Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete 
4 évvel ezelőtt kezdte meg népszerűsítő 
munkáját Iklad óvodájában, majd folytat-

ta mindezt az iskolában. Alapvető célunk, hogy 
ezt a gondolkodásfejlesztő játékot, mely kétségkí-
vül hasznos lehet gyermekeink számára, megked-
veltessük Iklad egészen fiatal korosztályával is. 
Tehetségesebb növendékeink a későbbiekben 
bekapcsolódhatnak a rendszeres Pest megyei 
versenysorozatokba és indulhatnak a diákolimpi-
ai versenyeken. Az izgalmas küzdelmek légkörét 
már óvodás növendékeink is „kóstolgathatják”, 
hiszen évente egy alkalommal megrendezzük a 
regionális óvodai sakktalálkozót Hévízgyörkön. 
Ezen az összejövetelen a kis „versenyző palánták” 
nemcsak összemérhetik játékerejüket egymással, 
hanem megismerkedhetnek a hévízgyörki és turai 
ovis sakkozókkal is. Leginkább a nagycsoportos 
növendékeinket érinti ez a találkozó, hiszen a 
középsősök még nem igazán érettek ahhoz, hogy 
a többjátszmás küzdelmeket türelemmel „kiül-
jék”, bár egyes esetekben, ha tehetségre bukka-
nunk, kivételt teszünk. Így történt ez tavaly is egy 
turai tehetség esetében, mikor is a kis középsős 
versenyző végigverte a nagycsoportosok mező-
nyét, s ő lett a regionális óvodai sakkbajnok. Eb-
ben az évben május 21-én kerül sor újra az ovis 
találkozóra, s az ikladi nagycsoportos növendéke-
ink minden tagja részt vehet ezen az izgalmas 
versenyen. Név szerint: Batta Anna, Bátfai Tibor, 
Benkóczy Bálint, Bodai Ramóna, Bohunka Virág, 
Fekete Kristóf, Gaszner Ádám, Lindák Levente, 
Markó Emma és a Tóth ikrek (Kristóf és Nimród) 
képviselhetik az ikladi óvodát. Ők már az igazi 
sakkot játsszák, persze óvodában még megenged-
jük az ellenfél királyának leütését, s akinek ez 
sikerül, megnyeri a játszmát.  A matt fogalma, 
vagyis a király elfogása (nem beszélve a 
pattveszély állandó lehetőségéről) az óvodás kor-
osztály számára még kissé bonyolult dolog, mint-
hogy ezt az „agyas” játékot ők még sok-sok hibá-
val játsszák. 

Az iskolai növendékek esetében gyors ütemben 
csökkennek a kezdeti hibák, hiszen ott már a 
„vadhajtások nyesegetése” egyik fő törekvésünk. 
Iskolában már elkezdődik a rendszeres megyei 
szintű versenyeztetés, s a jól szervezett Pest me-
gyei ifjúsági tornák országos szinten is a legerő-
sebb versenyek közé tartoznak. Ezeken a torná-
kon már kötelező az időmérő eszközök használa-
ta, így eggyel több dologra kell figyelniük gyerek-
versenyzőinknek. Ezen a szinten már fontos kö-
vetelmény a figurák közötti összhang felismerése, 

a centrális játék szerepe, s az alapsori tisztek 
harmonikus fejlesztésének fontossága. Az ikladi 
iskola versenyzői igencsak elszánt hozzáüléssel 
tologatják a figurákat ezeken a versenyeken, s a 
legtehetségesebbek: Buday Balázs, Rottenhoffer 
Attila, Strasszer Zsombor, Szabó Zoltán általában 
ott küzdenek az élmezőnyben, s néha díjas helye-
zéseket is sikerül elcsípniük. Akadnak még tehet-
séges sakkozók ebben a korosztályban, úgymint 
Ecker Zalán és Zdenkó Patrik. Sajnos ők egyre 
ritkább szereplői a megyei sakktornáknak, hiszen 
labdarúgásban is tehetségesek, s a két sportot 
nem annyira könnyű egyszerre művelni, mert a 
versenyidőpontok gyakran ütköznek egymással. 
Nem szabad megfeledkeznünk az iskolai sakko-
zók második vonalának képviselőiről sem, hiszen 
Reitmayer Ákos és Sápi Tamás csak a tavalyi őszi 
szezonban kezdték a versenyzést, de már a me-
gyei versenyek középmezőnyének harcos verseny-
zői közé sorolhatjuk őket. A legkisebb Sápi pedig 
(mármint Bálintka) ügyes sakknövendékünk az 
óvodai középsős csoportban, csakúgy, mint 
Rottenhoffer Tomika is. Szándékunkban áll két 
legfiatalabb iskolai növendékünket Heinczinger 
Eriket és Nagy Milánt is hamarosan bekapcsolni a 
rendszeres versenyzésbe, minthogy ők a tavalyi 
óvodás verseny legsikeresebb ikladi szereplői vol-
tak, s egyre jobban „látnak a táblán”. Hasonló-
képp Matwi Ziad is, aki a többieknél egy évvel 
később kapcsolódott be az edzésekbe. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy négy kislány is kacérkodik 
a sakkozás gondolatával, ugyanis Hackerschmidt 
Patrícia, Kassai Regina és a Príma nővérek (Esz-
terke és Evelin), ha nem is rendszeresen, de láto-
gatják az iskolai sakkfoglalkozásokat. 

A Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete – 
karöltve az óvodával és az iskolával – igyekszik 
megteremteni annak lehetőségét, hogy az ikladi 
fiatal nemzedék is a gyakorlatban ismerje meg az 
emberiség egyik legősibb, legegyetemesebb (és 
legszellemesebb) játékát, a sakkjátékot. A későb-
biekben pedig, ha a srácok úgy gondolják, akár 
önálló sakkegyesületet alapíthatnak majd, mint-
egy ezzel is színesítve Iklad sportéletét. 

Tóth Máté 

A 

Apróhirdetés 

Kiadó szobát vagy lakrészt keres fürdő-
szoba és kerthasználati lehetőséggel egye-
dülálló nő. Ajánlatokat ármegjelöléssel és 
elérhetőséggel a Művelődési Házba várjuk 
május 15-ig. 
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Tisztelt ikladi polgárok 

Egyesületünk, a Galga Környezetvédelmi Egyesü-
let a 2009-es évben 243.222 Ft-ot kapott az Önök 
által felajánlott SZJA 1 %-ából. 
Ebből az összegből 120.000 Ft-ot az ikladi általá-
nos iskolában folyó környezeti nevelés támogatá-
sára fordítottunk, a fennmaradó részből pedig a 
játszótér fejlesztését szeretnénk támogatni. 
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük és kérjük, 
hogy a jövőben is támogassák egyesületünket! 
 

Köszönettel: A GALGA Környezetvédelmi 
Egyesület elnöksége 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzenet egykori iskolánknak! 
 (1948. 06. 16. - 2010. 04. 17.) 

"...megfogyva bár, de törve nem, ..." bár kissé 
meggyötörve, 70-80 év távlatából emlékeztünk. 
Emlékeztünk gyermekéveinkre, a közös élmé-
nyekre, arra a nyolc esztendőre, amit az elemiben 
együtt megéltünk! 
Köszönjük azoknak, akik meghívásunkat elfogad-
ták, szót kértek és emlékeiket velünk megosztot-
ták! 
Köszönjük a mai iskolának az emléktárgyakat, a 
versekben előadott gondolatokat, jókívánságokat, 
az iskola mai életét bemutató kisfilmet! 

Köszönet az Önkormányzat és Művelődési ház 
vezetőjének és dolgozóinak segítségét a rendez-
vény feltételeinek biztosításáért! 

Mi öregdiákok elbúcsúztunk annak reményében, 
hogy 2015-ben újra találkozunk! 

A szervezők nevében: 
                           Braun József 
                              öregdiák 

Meghívó 

A Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakkö-
zépiskola Baráti Egyesülete 2010. május 29-én 
10 órától „Öregdiák majálist” szervez az iskola 
parkjában. (Aszód, Hatvani u. 3.) 
Érdeklődni lehet: maria.ronai@freemail.hu 

Egynyári növények vására 

Május 14-én, pénteken 14 órától 
a Ráday téren egynyári növények 

vásárát tartjuk. 
A kínálatból: álló, futó muskátli, lobélia, 

ezüstke, begónia, napvirág, petúnia. 
Zöldség félékből: paprika, paradicsom, zeller, 

karalábé, uborka, padlizsán. 

Környezetvédelmi bizottság 

Sok kicsi sokra megy 

Tisztelt adófizető polgárok! 
Településünkön az alábbi civil szervezetek 
jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-ára: 

 
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete  

18081651-2-13 
Galga Tenisz Egyesület 

18664593-1-13 
Galga Természet és Környezetvédelmi 
Közhasznú Egyesület 

18695113-1-13 
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány 

19181675-1-13 
Iklad Diák Sportkör Alapítvány 

19177531-1-13 
Tasnádi Lajos Alapítvány 

18687817-1-13 
(Evangélikus gyülekezet alapítványa) 

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával, 
hogy megvalósulhassanak ezen egyesüle-
tek, alapítványok, civil szervezetek célki-
tűzései. 
 

Köszönjük! 

Apróhirdetés 

Kéz és lábápolás, műköröm építés! 
(hagyományos és francia manikűr, Japán 
manikűr, bőrkeményedés és tyúkszem 
eltávolítás, Svéd masszázs, TIP-zselé, 
TIP-porcelán, épített zselé és épített porcelán). 
Érdeklődni a 06/70-318-4760-as telefonszá-
mon lehet. 
Lábápolás esetén kérésre házhoz megyek. 
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Lomtalanításról 

Április 10-én tartottuk ez évi lomtalanítási és 
hulladékgyűjtési akciónkat. 

150 m3  lim-lom-ot, szállítottunk el a gyáli lera-
kóba, 4 tonna vas, 600 kg papír, 45 db akku-
mulátor került az aszódi MÉH telepre, 5m3  E-
hulladék  gyűlt össze, mely Dunaújvárosba ke-
rült. 

Gépjárművel álltak rendelkezésünkre: 
Braun János (Arany J. u) (3 teherautó) 
Blaubacher Pál (Szabadság út. 91) Klenk József 
(Ady E. u.) (2 teherautó) 

Felnőtt segítőink voltak: 
Adamek István, Blaubacher Pál, Bubenyák 
Ádám, Braun Bálint, Braun Gábor, Braun János, 
Deszk Bálint, Dicse Jenő, Ecker Bence, Ecker 
József, Farkas István, Flóris Ákos, Galbavi Lász-
ló, Jancsovics Tibor, Kékpataki Tamás, Király 
Károly, Klenk Adrián, Kreidlmayer Mihály, Koltay 
Richárd, Kovács Zoltán, Lajtos Pál, Lajtos Péter,  
Madarász István, Nagy Szilárd, Oravecz József, 
Schlenk Benjámin, Strebák Ádám, Sztrehovszki 
Tibor, Rébb Krisztián, Rell Norbert, Takács Nor-
bert, Verovszki Tibor.  

Általános iskolai segítőink voltak: 
Bartha Márk, Bartha Martin, Blaubacher Palkó, 
Braun Bence, Braun Fanni, Csóri Dominik, Dicse 
Dániel, Ecker Anita, Farkas István, Hrncsár Ta-
más, Juhász Márton, Kácser Kristóf, Kátai Lász-
ló, Kékpataki Karina, Kovács Kinga, Makó Csaba, 
Laukó Milán, Laukó Péter, Oravecz Bence, Pauló 
Dávid, Rell Kristóf, Schlenk Dániel, Szegedi Vil-
mos, Tárnok Natasa. 

Főzésben segítettek: Braunné Monori Mária, 
Hicska Lászlóné, Madarászné Ecker Mária, Ra-
dics Lászlóné 

Rosenbrot Kft kenyéradományát köszönjük, mely 
a babgulyáshoz elengedhetetlen valamint kitűnő 
zsíros kenyér készült belőle a nehéz munkát vég-
ző, éhes segítők számára. 

Környezetvédelmi Bizottság 
 

Játszótéri jó hírek… 

Végre itt a jó idő! Gyermek és felnőtt egyaránt 
arra vágyik, hogy minél többet a szabadban le-
hessen. Ilyenkor benépesülnek az utcák, terek, s 
ez jellemző a játszóterekre is. A Ságvári utca ele-
jén létesült játszótér a közelben lakók kezdemé-
nyezése, és nagyon sok társadalmi munka ered-
ménye.  
Az önkormányzat régi adóssága egy csúszda, me-
lyet most megvásároltunk, és önkéntes munká-
val, apukák, anyukák, nagypapák hozzáértő se-
gítségével felállítottak, a gyerekek nagy örömére, 
melyet már birtokba is vettek. 

Ágfalvi Zoli és felesége Marsal Anikó vállalta fel a 
szervezést, előzetes előkészületi, koordináló mun-
kákat. Volt, aki oszlopot háncsolt, festett, lépcsőt 
készített, fuvarozott, betonozott, vagy épen az ott 
dolgozó szülök kisgyerekére vigyázott, vagy saját 
készítésű sütivel kínálta meg az ott szorgoskodó-
kat. Egyik munka generálta a másikat, így az 
anyukák átfestették a régi játékokat, felfrissítet-
ték a homokot a homokozóba (anyukák összedob-
ták rá a pénzt), ahogy a helyzet hozta, gyakran 
szaladtak haza néhány csavarért, szükséges 
munkaeszközért. 
Köszönet illeti: 
Ágfalvi Zoltán, Ágfalvi Marsal Anikó, Deszk Ta-
más, Deszk Tamás Pálné, Gazdag Gábor, Kiss 
Zoltán, Marsal Mihály, Molnár László, Oláh Lajos, 
Radicsné Kartali Gyöngyi, Tamás Lajos, Török 
János, Török Kinga, Tóth Henrietta, Cserni Judit, 
Halmi Renáta, Klenk Katalin, Patai Anita, Pauló 
Éva munkáját, illetve adományát. 

Újabb megvalósítandó ötletek vannak még. Ha 
valaki eszközzel, kisebb – nagyobb pénzadomány-
nyal kívánja támogatni a játszótér fejlesztését az 
a Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány számlájára 
befizethet, vagy  Marsal Anikónál, illetve a Műve-
lődési Házba is jelezheti a szándékát. 

Bagyin Katalin 

Aki tud, segítsen! 

Az Oltalom Karitatív  Szolgálat számára: 
gyermek, felnőtt (női – férfi) ruhákat, cipőket 
gyűjtünk: 

Az adományokat bezsákolva, dobozolva 
kérjük: 
Május 13-án, csütörtökön 15-19 óráig, 
Május 14-én, pénteken 15-20 óráig, 

a Művelődési Házba leadni. 
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Állati Jótanácsok 

„Velünk élnek…” 
II. rész 

(Hét háziállat kisgazdiknak) 

Persze, ha a kutya és macska 
is beleszámítana, akkor 9 ja-
vaslatunk lenne. De most, 
ezen túllépve, csak a különle-
gesebbekkel foglalkozunk. Ha 
az állat tulajdonosa egy 

kisgazdi, akkor fontos szempont, hogy ked-
vence szelíd és könnyen kezelhető legyen. És 
persze el kell viselnie a gyermek esetenkénti 
zajos és féktelen megnyilvánulásait is.  

Mint minden házi kedvenc esetén, az alábbi álla-
toknál is a felnőttek dolga, hogy felügyeljék, ho-
gyan bánik velük a gyerek, s készek legyenek 
bármikor átvállalni a gondozást, hiszen a gyere-
kek nem mindig tudják hosszú távon is betartani 
azt, amit a kisállat kikönyörgésekor ígértek. (Arról 
persze külön cikket lehetne írni, hogy sok felnőtt 
szintén képtelen felelősségteljesen gondoskodni 
állatáról) Fontos, hogy a gyermek minden alka-
lommal mosson kezet, miután állatával érintke-
zett. 

De milyen kisállat való egy gyereknek? Lássuk a 
Háziállat.hu 7 tippjét, érvekkel és ellenérvekkel! 

1. Tengerimalac 

Előnyök: Általában igen szelíd, könnyen kezelhe-
tő, és szinte sosem harap. Hamar megtanulja a 
napirendet és mindenre fogékony: ezt szeretik a 
gyerekek. Aktív kisállat: reggel kb. akkor ébred, 
amikor a gyerekek is. 

Hátrányok: A tengerimalac - bár viszonylag ro-
bosztus testalkatú -  óvatos bánásmódot igényel. 
Párban kell tartani, és nagy terráriumot igényel. 
Magas C-vitamin-szükséglete miatt rengeteg friss 
eledelt kell neki adni. 

2. Patkány 
Előnyök: Ez a gyakran 
alulértékelt kisállat 
nagyon intelligens és 
társaságkedvelő. Köny-
nyen szelídíthető és 
nem harap. Nagyobb 
termetű, könnyebben kezelhető, valamint kevésbé 
ijedős és ideges, mint sok más kisrágcsáló. A 
patkány éjszakai állat, de valamennyire hajlandó 
alkalmazkodni gazdája napirendjéhez. 

Hátrányok: Bár könnyen kezelhető, a patkány is 
óvatos bánásmódot igényel. Vizeletével jelöli meg 
azokat a helyeket, ahol épp barangol, beleértve a 
gazdi kezét is (csak pár cseppről van szó, de így is 
zavaró lehet). A patkányt is párban javasolt tar-
tani és nagy helyet igényel. 

3. Hörcsög 

Előnyök: egy hörcsög 
kis helyen is elfér és 
egyedül is tartható. Egy 
türelmes gazdi mellett a 
hörcsög nagyon szelíd 
lesz és akár kommuni-
kálni is fog 
kisgazdijával. 

Hátrányok: Éjszakai állat, aki nem igazán alkal-
mazkodik a gazdi napirendjéhez, így amikor a 
gyermek játszani szeretne vele, ő lehet, hogy na-
gyon álmos lesz. Ilyenkor önvédelemből haraphat 
is. Ma már a törpehörcsögök a legelterjedtebbek, 
de kis méretük miatt őket nehezebb kézbe venni 
és játszani velük, mint a nagyobb termetű szíriai 
hörcsöggel. 

4. Mongol futóegér 

Előnyök: Ha kézhez van 
szoktatva, akkor nagyon 
szelíd. Társas lény, így több 
állat együttes tartása java-
solt. Még ha nem is vesszük 
kézbe őket túl gyakran, 
akkor is játékosak és együtt működőek, és jó mó-
ka csak nézni is őket. Nappal sokkal aktívabbak, 
mint a legtöbb kisemlős: naponta többször, de 
kevesebb ideig alszanak. 

Hátrányok: Sok türelemre van szükség a kézhez 
szoktatáshoz. A gyereket meg kell tanítatunk ar-
ra, hogy sose emelje fel a mongol futóegeret a 
farkánál fogva. 

5. Egyéb egerek 

Előnyök: Az egerek tartása egyszerű, s nem igé-
nyel nagy helyet. Egy csapat nőstény többnyire 
békésen éldegél egymás társaságában, játékuk 
nagyon szórakoztató. 

Hátrányok: Az egerek nagyon gyors, élénk, ide-
ges állatok, ezért gyerekek számára nehezebben 
kezelhetőek. Ők inkább a „Mindent a szemnek, 
semmit a kéznek" kategória. Éjjel aktívak. 

6. Leopárdgekkó 

Előnyök: A leopárdgekkó ma már széles körben 
elterjedt, s ő az egyik legkönnyebben tartható 
hüllő. Elég jól kézhez szoktatható, de finoman 
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kell vele bánni. Egy viszonylag kis méretű terrá-
riumban két állatot (egy párt) is tarthatunk. 

Hátrányok: Bár nem igényelnek speciális melegí-
tő- vagy UV-lámpákat, azért szánnunk kell némi 
pénzt egy megfelelően berendezett terráriumra. 
Kézbe vehetőek, de sosem olyan fogékonyak az 
emberi érintésre; mint a kutyák, macskák, kis-
emlősök. Mint minden állat tartásánál, a higiéni-
ára itt is kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk. 

7. Madagaszkári bütyköscsótány 
Előnyök: A viszonylag kevés 
gondozást igénylő házi ked-
vencek sorát a csótánnyal 
zárjuk. Hihetetlen, de ők is 
ideálisak gyerekeknek való 
házi kedvencnek. Gondol-
junk csak bele: ha a gyerek 
megunja, nem kell sokat 
agyalni az elhelyezésén! Elég 
nagyok ahhoz, hogy kézbe 
vegyük őket, bár tegyük hozzá: a legkisebb mér-
tékben sem vágynak figyelmünkre. 

Hátrányok: Ők rovarok, nem pedig édi-bédi, ölel-
getnivaló állatkák. Nem interaktívak, nem vágy-
nak érintésre, de a maguk módján azért érdeke-
sek, sőt szórakoztatóak lehetnek. 

Forrás: haziallat.hu 

Fekete Andrea 
Kutya-kozmetikus 

  

 

 

 

 

 

Főzzön játszóteret! 

2010 januárjában, újra elindult a „Főzzön ját-
szóteret” program 4. évada. S ebben az eszten-
dőben újabb nyolc település kap esélyt arra, hogy 
megnyerje az egyik 5 millió forintot érő játszótér 
egyikét. 
Szeretnénk közte lenni, ez nem vitás. 
Mi a teendőnk? 
Továbbra is gyűjteni a tasakokat! 
Számítunk az elszántságra, kitartásra, és bízunk 
az összefogásban. 

Továbbra is várjuk a tasakokat 
a gyűjtőhelyeken.

 

A kihívás napja alkalmából 
Május 19-én, szerdán 

14 órától a Ráday - téren 

A FIZIKA CSODÁI SZABADTÉREN 
A JÁTÉKOS TUDOMÁNY 

INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSA 

Kínálatból: 
Rakétakilövő állomás, Célba lövés hordó 
ágyúval, Repülsz vagy nem? Építsünk hi-
dat!, Óriás buborék, Sajtlabirintus, Tan-
dem sítalp, Elefánttalp, Katapult, Vakki-
rakó, Egykerekű bicikli, Kapd el, ha tu-
dod!, Gólya láb, Egérfuttatás, Hordó lo-
vaglás, Célba dobó, Erőmérő, Diótörő. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Az első Gödöllői Sváb est, 
sramliparty 

2010. május 21-én, péntek este 19 órától  a 
Gödöllői Erzsébet királyné étteremben. 
A zenét a Szomor Sramli együttes szolgáltatja. 
Jegyek kaphatók  az étteremben, elővételben: 
1200.- Ft, a helyszínen 1500.- Ft. 
A jegyár tartalmazza a belépőt és a fogadó 
italt. 
Érdeklődni: Holiczáné Terinél, vagy a Művelő-
dési házban lehet. 
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Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó 
 
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiv@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-381 
Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin 
Szerkesztők: Braun Pál, 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. június 3-4. 

Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
„B” csoport 

 

Eredmények 

Vácrátóti KSE – Iklad KFC 1-2 
Gólszerző: Styevkó Gábor 
 
Iklad KFC – Tápiógyörgye 3-3 
Gólszerzők: Ecker Zoltán, Mayer 
Péter, Styevkó Gábor 
 
Tápióság KSK – Iklad KFC 3-3 
Gólszerzők: Ecker Péter, Pálházi 
Lóránt, Styevkó Gábor 
 
Iklad KFC – Valkó 4-0 
Gólszerzők: Ecker Zoltán, Kékesi 
Roland, Rosenberger Dániel, Styevkó 
Gábor 

Ifjúsági eredmények  

Vácrátóti KSE – Iklad KFC 1-3 
Gólszerzők: Flóris Ákos, Veréb Richárd, Zdenkó Roland 
 
Iklad KFC – Tápiógyörgye 1-0 
Gólszerző: Simó Róbert 
 
Tápióság KSK – Iklad KFC 1-5 
Gólszerzők: Gódor Richárd (3), Braun Péter, Laukó Milán 
 
Iklad KFC – Valkó 2-1 
Gólszerzők: Braun Péter, Flóris Ákos 
 

HAJRÁ IKLAD! 

Tavaszi sorsolás, 2010 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 
05.26. Iklad KFC – Galgahévízi SC   
03.21. Szentmártonkátai SE – Iklad KFC 2-1 0-3 
04.04. Iklad KFC – Csomád KSK 1-2 3-1 
04.10.  Vácrátóti KSE – Iklad KFC 1-2 1-3 
04.18. Iklad KFC – Tápiógyörgye 3-3 1-0 
04.25. Tápióság KSK – Iklad KFC 3-3 1-5 
05.02. Iklad KFC – Valkó KSK 4-0 2-1 
05.09.  SK Tóalmás – Iklad KFC   
05.16. Iklad KFC – Püspökhatvani SE   
05.22. Kistarcsai VSC – Iklad KFC   
05.30. Iklad KFC – Fót SE    
06.05. Tóth László SE-Újszilvás – Iklad KFC   

 


