
Ikladi Hírek 
Pest megye legjobbjai 

Az ikladi U13-as labdarúgó csapat keményen 
megküzdött azért, hogy a 2010. június 20-án 
megrendezésre kerülő U13 ¾ pályás csapatok 
részére kiírt Bajnokok Tornáján részt vehessen. A 
bajnokság az ősszel kezdődött és olyan erős csa-
patokkal kellett megküzdeni, mint Veresegyház, 
Dunakeszi vagy Vác. Egész évben kiemelkedően 
és szervezetten játszottak ezek a fiatalemberek, 
hisz 18 mérkőzés után 16 győzelemmel, egy dön-
tetlennel és egy vereséggel bajnokok lettek, úgy 
hogy az utolsó fordulóban a nagy rivális Veres 
otthonában kellett győzniük. Rengeteg néző előtt 
végül hatalmas csatában 3:1 arányban diadal-
maskodtak és a mérkőzés után átvehették a jól 
megérdemelt aranyérmeket. 
A szövetség kiírása értelmében az 5 bajnokság 
győztesei közül 4 csapatnak selejtezőt kellett ját-
szaniuk, hogy az Alsónémedin megrendezésre 
kerülő döntőbe bejussanak. 
Június utolsó előtti hétvégéjén Gödöllővel harcol-
tunk, azért hogy melyik csapat jusson be a leg-
jobbak közé. Az izgalmas küzdelem eredménye az 
lett, hogy Iklad 3-0-ra győzött idegenben, így a mi 
csapatunk jutott tovább. 

A Bajnokok Tornáján Pest megye 72 csapatából a 
legjobb 3 csapat mérhette össze erejét. A torna 
helyszínére kalandos út vezetett. A 13 fős csapat 
mellett a szülőkből, nagyszülőkből, ismerősökből 
és barátokból álló szurkolótábor (és esőűző tábor) 
megtöltötte a buszt. 

 

A nagy megmérettetésre Alsónémedin került sor, 
ahol a három csapat körmérkőzést játszott egy-
mással. Pilisvörösvár csapata gyengébbnek bizo-
nyult, mert Alsónémeditől (3-1) és Ikladtól (0-2) is 
vereséget szenvedtek. A torna utolsó mérkőzése 
bizonyult csapatunk számára a legnehezebbnek 
és egyben a sors furcsa fintora folyamán döntő-
nek is. Nem csak Alsónémedi csapatát kellett 
legyőzniük, hanem saját fáradságukon is túl kel-
lett lépnie a gyerekeknek. Hosszú ideig gól nélkül 
telt a mérkőzés, mígnem a 35. percben Kovács 
Szilárdnak köszönhetően Iklad megszerezte a 
vezetést. A gyerekek és talán a szülők is kezdtek 
megnyugodni és örülni, mire az utolsó másodper-
cekben a hazai csapat kiegyenlített. Izgalmakkal 
teli kezdődött meg a bajnokcsapat megállapítását 
eredményező 9 méteresek rúgása. A szülők állva 
izgulták végig, hogy a gyerekeik lövése a hálóba 
kössön ki, Szegedi Vili pedig minden labdát meg-
fogjon. Az első pár után az Alsónémedi következő 
két játékosa hibázott, így, miután a harmadik 
lövésünk is sikeres volt, Iklad nyerte a párharcot. 
A gyerekek önfeledten örültek a győzelemnek, és 
annak a tudatnak, hogy ebben az évben egész 
Pest megyében, korosztályukban ők a legjobbak. 
Szüleik nem győztek gratulálni a fáradt harco-
soknak és teljes mértékben büszkeség töltheti el 
Őket gyermekeik nagyszerű teljesítménye láttán. 
Mi mást kívánhatnánk ezeknek a nagyszerű 
sportembereknek, minthogy még számtalanszor 
hozzanak dicsőséget e kis falu lakói számára.    

Hrncsár Tamás, Edző 
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Kistérségi Hírek 

A Többcélú Társulás Tanácsa 
június 23-i üléséről 

A Tanács elfogadta a Pedagógiai Szakszolgálat 
2009/2010-es tanévre vonatkozó szakmai be-
számolóját. Az Aszódi kistérség kilenc településé-
ről összesen 278 óvodás, és 180 iskolás gyermek 
részesült logopédiai ellátásban, a nevelési ta-
nácsadás keretében 128 fő vett részt terápiában, 
és 195 gyógy-testnevelési ellátásban. A nevelési 
tanácsadóban 622 fő vizsgálatát végezték el a 
szakemberek. A tanévben iskolapszichológiai te-
vékenységgel bővült a Szakszolgálat tevékenységi 
köre, illetve főállású gyógy-testnevelő alkalmazá-
sára nyílt lehetőség, aki Aszódon és Turán végzi a 
feladatát. Szeptembertől elérhető a továbbtanulá-
si, pályaválasztási tanácsadás és a 0-3 éves 
gyermekek korai fejlesztése is, amely tevékenysé-
gi körök szervezése folyamatban van.  

Ezután a Tanács elfogadta Kartal Nagyközség 
Önkormányzatának a logopédiai óraszám csök-
kentésével kapcsolatos kezdeményezésével össze-
függő teendőket. A Tanács további egyeztetést 
tart szükségesnek Kartal Önkormányzatával. 

Befejeződött a Komplex Kistérségi Kulturális Na-
pok – „Szomszédolás” – rendezvénysorozata, 
amely 2009 októberében kezdődött Aszódon és 
2010. május 8-án zárult Kartalon. A kistérség 
valamennyi települését végigjárták a szomszédo-
lók, bemutatva egymásnak művészeti és hagyo-
mányőrző csoportjaikat. Saját településén min-
denki házigazdaként szerepelt, más településeken 
viszont saját településük képviseletében mutat-
koztak be, közkinccsé téve tudásukat, értékeiket. 
A rendezvénysorozat teljes költsége 1 millió 100 
ezer forint volt, amelyből 990 ezer forint volt pá-
lyázati támogatás. A Tanács elfogadta a teljes 
szakmai és pénzügyi beszámolót. 

Tájékoztató hangzott el a 2010. június 15-én be-
fejeződött két közmunka-programról. A január 
18-án, illetve március 1-jén kezdődött programok 
keretében 58 közmunkás alkalmazására nyílt 
lehetőség a kistérség 9 településén, közel 30 mil-
lió forintos költségvetéssel, 28 millió forint pályá-
zati támogatással. A teljes pénzügyi elszámolásra 
július közepéig kerül sor. 

Végezetül a Tanács elfogadta 2. félévi munka-
programját, aminek keretében 2010. szeptembe-
rében a Társulás elmúlt négy évi tevékenységé-
nek, a települések együttműködésének értékelése 
is napirendre kerül. 

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 

 

Az óvoda életéből 

ájusban befejeztük az udvarunk felújítá-
sát. Három homokozót kaptak gyermeke-
ink, valamint a mászóka és nagycsúszdák 

aljára gumilapokat fektettünk. 
Nagyon sok szülő segítségére számíthattunk. 
Többszázezer forintra tehető munkájuk értéke, 
melyet ezúton is szeretnénk nagyon megköszönni 
az óvodás gyerekek nevében is.  
A gumilapok telepítésében segítségünkre volt 
Bohunka Zoltán, aki egy dolgozójával, szabadide-
jében egy szombati napon végezte el ezt a mun-
kát.  
A biztonsági előírások betartásában a munkák 
során Mayer Zoltán (Svanci) segítségére számít-
hattunk.  
A homokozókat elkészítette és udvarunkon a ke-
reteket összeállította Lovász István. 
A sittszállító konténereket Gödöllőről Szabó Zol-
tán, Lili édesapja hozta teljesen térítésmentesen.  
Nagyon sok segítséget és anyagi támogatást is 
kaptunk a Langa családtól, akik az építési anya-
gok beszerzésében és szállításában önzetlen se-
gítséget nyújtottak.  
Miután elkészültünk a munkákkal, a meglévő 
udvari játékokat is felújítottuk, újra festettük. A 
festési munkákban részt vettek: Jóleszné Zsuzsa, 
Bartha Gusztáv, Szabó Zoltán, Kékpataki Zsu-
zsanna, Völgyes Tamás, Sápi István, Szokoly Tí-
mea, Szokoly Lászlóné, Strihovaneczné Dévai 
Melinda és Tomasek István.  
Tamás Laura szülei itallal járultak hozzá a mun-
kák sikeréhez.  
Bata Miklós adományozta óvodánk részére a biz-
tonsági bejárati rendszert (chip-es rendszer) há-
rom éve. A rendszert, mivel új bejárati ajtó lett a 
felújítás során, az új ajtóba ismét be kellett építe-
ni Ezt Bata Miklós ismét teljesen ingyenesen te-
lepítette. 
A Markó családtól nagyon sok új, csoportszobai 
játékot kaptak a gyerekek. Ezeket a játékokat 
szeptemberben kapják meg a csoportok. 
A munkákban, akár hétközben vagy hétvégén 
Braun József karbantartóra mindig számíthat-
tunk. Minden munkában ott volt, kivette részét.  
Mégegyszer nagyon szépen megköszönjük minden 
szülő, család segítségét. Nagyon jó érzés, hogy az 
óvodás gyermekek érdekében ilyen jól össze tud-
tunk fogni. Nem mindegy, hogy a gyermekek mi-
lyen környezetben töltik el napjaikat óvodánkban. 
Segítségükre a továbbiakban is számítunk. 
 
Óvodánkat a nyári nagytakarítási és felújítási 
munkák elvégzése miatt június 28-tól július 30 ig 
zárva tartjuk. 

Mindenkinek jó pihenést, kellemes időtöltést kí-
vánunk a nyárra.  

Marton Zsuzsanna 
óvodavezető 

M 
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Legfiatalabb sakkozóink 
megmérettetése 

portegyesületünk, karöltve a hévízgyörki 
óvodával, idén is (május 21.) megrendezte 
a Galga vidékén élő óvodáskorú sakkozók 

találkozóját. Mindamellett, hogy a hévízgyörki, 
ikladi, turai óvodások megismerkedhettek egy-
mással, összemérhették játékerejüket a svájci 
rendszerű, hatfordulós versenyen. A „versenyző-
palánták” izgalmas küzdelmét Kapitz Tibor, egye-
sületünk titkára (és a nagycsapat idei legjobb 
pontszerzője) irányította, egyúttal a versenybírói 
feladatokat is ő látta el. A kis ovis sakkozók for-
dulónkénti párosítása a Swiss Master program 
segítségével történt, már ahogy az a nagy nem-
zetközi versenyeken is szokás. Az egymást követő 
fordulók szünetében a versenyző „hölgyek és 
urak” teát, üdítőt, gyümölcsöt, süteményeket 
fogyaszthattak a számukra berendezett szomszé-
dos helyiségben. Szükség is volt az energia 
„felturbózására”, hiszen minden fordulóban ösz-
szesen 24 ovis versenyző „nézett farkasszemet” 
egymással, s a mezőny mindegyik részvevője a 
verseny végéig bírta szusszal és türelemmel. Volt 
miért küzdeni, hiszen a tim sportboltban készült 
gyönyörű serlegnek (Ovikupa) s az arany, ezüst, 
bronzérmeknek örülhettek legjobb ovisaink az 
eredményhirdetés alkalmával. Természetesen a 
verseny minden részvevője választhatott magának 
több ajándéktárgyat az ajándékasztalról, s mind-
annyian oklevelet kaptak ajándékul, melyet az 
óvoda vezetője, „Nanni néni” nyújtott át, egyúttal 
gratulált a versenyzőknek. Minden résztvevő, 
beleértve a kísérő szülőket, óvó néniket, remekül 
érezte magát, minthogy mindannyian nyertesei 
voltunk ennek a találkozónak. Szemtanúi lehet-
tünk a kis 6-7 éves gyerekek sportszerű küzdel-
mének, s tán hihetetlen, hogy még a legmozgéko-
nyabb „lurkók” is – közepette a nagy izgalomnak 
– koncentrálva, fegyelmezetten, okosan, intelli-
gensen és türelmesen tudták végig ülni a hat 
fordulós versenyt. Élmény volt látni mindezt! 
Kapitz Tünde helyszínen készült remek fotói fel-
kerültek honlapunkra is (www.gvse.fw.hu), mely-
nek megtekintését minden kedves olvasónknak 
ajánljuk, minthogy az izgalmas verseny légköre, s 
a díjátadás örömteli élménye érzékelhetőbbé vál-
hat számukra. 
 
A verseny abszolút első helyének megszerzése a 
turai Zséli Mátyásnak sikerült, ugyanis mind a 
hat játszmáját megnyerte. Örülhettünk annak, 
hogy Matyi megduplázta tavalyi sikerét, na persze 

ő is nagyon tudott ennek örülni. Ám hagyomány 
ezen a versenyen, hogy óvodánként is értékeljük 
fiatal sakkozóink szereplését, így az ikladi óvoda 
legjobbjai külön díjazásban részesültek. A Tóth 
ikerpár sikere nem volt meglepetés, hiszen a fog-
lalkozásokon is elég ügyesen rakják a figurákat. 
Nimród játssza a szolidabb (és pontosabb) sakkot, 
Kristóf esetében inkább (enyhén szólva is) „bele-
menős” játékkezelésről beszélhetünk. Ezen a ver-
senyen mindketten ügyesek voltak, s miután 
egymással is összekerültek, ezúttal a „vagányabb” 
stílusnak kedvezett a szerencse. Kristóf nyerni 
tudott fivérével szemben, ezzel az ő javára dőlt el 
az aranyérem sorsa. Pillanatnyilag ő birtokolja az 
ikladi óvoda sakkbajnoka címet. Nimród az óva-
tosabb sakk képviselete mellett is megszerezte az 
ezüstöt, így lényegében kettős sikernek könyvel-
hetjük el az ikrek remek teljesítményét. Benkóczy 
Bálint bronzérmének azért örülhettünk, mert ő 1 
évvel később kapcsolódott be a közös munkába, 
így a versenyen elért harmadik helyezése látvá-
nyos fejlődésről tanúskodik. Bodai Ramóna 
büszkélkedhet a legjobb ikladi hölgyversenyző 
címmel, hiszen őt csak a „turai amazon”, Király 
Nórika tudta megelőzni, aki a verseny abszolút 
harmadik helyezettje lett. Az ikladi sakkozó höl-
gyeket még Bata Édua és Markó Emma képvisel-
te, Édua ugyan sehogy nem akart erre a verseny-
re eljönni, végül mégis asztalhoz ült, és rendkívül 
jól érezte magát. Általában minden sportágban 
döntő jelentősége van a pillanatnyi formának, s 
ez lehet a magyarázata, hogy a többiek kicsit hal-
ványabban szerepeltek a kelleténél. Azonban mél-
tó ellenfelei voltak a legjobbaknak is. A tehetséges 
Bátfay Tibor, Fekete Kristóf, Gaszner Ádám épp-
úgy végezhetett volna az első három helyen, ha 
most jobban jött volna ki a lépés, ahogy az a fog-
lalkozásokon nemegyszer szokott lenni.  Óvodás 
növendékeink remélhetőleg folytatják az iskolá-
ban is sakkozói tevékenységüket, s alkalmuk lesz 
majd bizonyítani a Pest megyei iskolai versenyso-
rozaton, csakúgy, mint a diákolimpia megyei dön-
tőin. 

Tóth Máté 
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Álláshirdetés 

Az ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos 
Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

Az álláshely betöltésének feltétele: 
Német nemzetiségi óvodapedagógusi 
végzettség. 

Állás betöltésének ideje:   
 2010. augusztus 23. 
Bérezés: 

A Kjt. szerint. 

A pályázatokat, amely tartalmazza a motiváci-
ós levelet, szakmai életutat, bizonyítványok 
másolatát és az erkölcsi bizonyítványok máso-
latát az óvodavezető részére augusztus 1-ig 
kell eljuttatni. 

Cím: 2181 Iklad, Iskola tér 23. 
E-mail: ikladovi@vnet.hu 
Tel: 06 28 403 388, vagy 06 30 242 10 27 

Marton Zsuzsanna 
óvodavezető 

 

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható! 

Az Ikladon lakó, 45-65 év közötti asszo-
nyok, akik utolsó mammográfiás vizsgála-

ta óta eltelt 2 év,  
 névre szóló meghívót kapnak 

mammográfiás szűrővizsgálatra. 

A vizsgálat helye: 

Flór Ferenc Kórház 
 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

Tel.: 06-28/507-126. 
 

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,  
vegyen részt Ön is a mammográfiás 

szűrővizsgálaton!  
A szűrővizsgálat térítésmentes. 

 
Információ: 

ÁNTSZ Közép-magyarországi 
Regionális Intézete 

Tel.: 06-1-465-3823 
 

A lehetőség adott!      Éljenek vele! 
 

2010. július 13. – 16. 

 

Védőnői felhívás 

Július hónapban a baba-mama klub fog-
lalkozásai csütörtökönként 9:30-tól 
12 óráig az óvoda udvarán lesznek meg-
tartva. Azok a szülők, akik el szeretnének 
jönni a gyermekeikkel, hozzanak maguk-
kal innivalót és homokozó játékot. 

Júliustól ismét nőgyógyászati szűrést tar-
tok a védőnői rendelőben szerdánként 
13-tól 16 óráig, azon hölgyek részére, akik 
meghívólevéllel rendelkeznek. 

Botyik Katalin 
védőnő 

 

Az általános iskola 
sportpályájának 

nyári nyitva tartása 

Az Iskolavezetés és a Képviselő-testület dönté-
se alapján a nyári szünetben naponta 8-20 
óráig tart nyitva a sportpálya. 
Kérünk minden sportolni vágyót, hogy rendel-
tetésszerű használat valamint a kifüggesztett 
szabályok betartásával vegye igénybe a léte-
sítményt. 

Családsegítő szolgálat 

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat fo-
gadó órái 2010 júliusában a megszokott idő-
ben de más helyen a Művelődési Házban lesz-
nek megtartva az óvoda nyári zárva tartása 
miatt.. 
 

Benkó Lajosné és Hrncsár Pálné 
munkatársak 
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Az októberben esedékes kisebbségi 
választásokról 

z októberi kisebbségi választáson csak 
azok választhatnak, akik július 15-ig 
kérik felvételüket a kisebbségi választói 

névjegyzékbe. 
Ikladon Német Kisebbségi Önkormányzat műkö-
dik, különös figyelmet fordítva a kultúra ápolásá-
ra és a német nyelvismeret bővítésére. A XXI. 
század kihívása az emberek felé, hogy minél töb-
ben ismerjék meg és tudják használni az anya-
nyelvükön kívül más nemzetek nyelvét is, így 
boldogulva az Európai Unióban. Nagy luxus vagy 
nem törődömség, amikor olyan lehetőséget, mint 
Ikladon van, nem használunk ki. A német nyelv 
és kultúra megismertetéséért tesz sokat a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat. Ahhoz, hogy a to-
vábbiakban is tenni tudjon, szükséges a lakosság 
támogatása.  Szükséges, hogy őseinket és múl-
tunkat ne tagadjuk meg. Őseink ideköltözésekor, 
258 éve Magyarországot választották új hazájuk-
nak és mindent megtettek a jobb élet reményé-
ben, 200 éven keresztül megőrizték a német kul-
túrát és népviseletet, szokásokat és nyelvet, ami-
ket az ezt követő évek politikája igyekezett elfeled-
tetni. Az időközben a faluba költözők többsége 
elfogadta a lakosság német kötődését, és a német 
nyelv megismerésében és használatában új lehe-
tőséget lát. A családfájukat 2-3 évszázaddal visz-
szamenőleg ismerők nem tagadhatják le múltju-
kat, hanem arra jogosan lehetnek büszkék.  A 
júniusi Ikladi Hírekben leírtaknak megfelelően, 
aki úgy érzi, hogy van kötődése a német kisebb-
séghez, és nem közömbös számára Iklad nemzeti-
ségi jövője a május 31-ig megkapott tájékoztató 
szerint július 15-ig kérje felvételét a német név-
jegyzékbe. 

Braun Pál 
Német Nemzetiségi Önk. képviselő 

Nyugdíjasaink is segítettek 

Az Aszódi Kistérség Idősügyi Tanács az Edelény 
városi árvíz másnapján felhívással fordult a kis-
térségi nyugdíjasokhoz, hogy lehetőségükhöz 
mérten segítsünk a bajbajutott embereken. Az 
Ikladi Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület tagjai 
is ruhaneműt gyűjtöttek, és a Kistérségi Idősügyi 
Tanács segítségével, a térség többi nyugdíjas 
klubjának adományával együtt juttatták el 
Szendrő és Edelény településekre, ahonnan az 
alábbi levelet kaptuk. 
 
Idősügyi Tanács vezetőjének! 
(részlet a levélből) 
„Szendrő és Edelény város nevében ezúton szeret-
nénk Önnek és kedves nyugdíjasainak megkö-
szönni mindazt a figyelmességet és odaadást, 
amit az árvíz sújtotta településekért tettek, vala-
mint azt a sok-sok adományt, melyet hozzánk 
eljutattak. 
Ezért is írom e levelet, hiszen ritkán találkozunk 
ilyen nyugdíjasokkal, akik emberségből együttér-
zésből KITŰNŐRE vizsgáztak.” 

2010. június 10. 

Dr. Restásné Svidró Edina 
 
Mint a Rozmaring Nyugdíjasklub elnöke, én is 
köszönetemet fejezem ki Balázs Zsoltné Katinak, 
aki az adományainkat célba jutatta, és köszönöm 
a helyi nyugdíjasok segítőkészségét. 

Braun Pál 
Nyugdíjas klub Egyesület elnöke 

 

Egy mondatban… 

 Július 21-én a Művelődési Házban 
gépjárművezetői tanfolyamot indítunk. A tan-
folyamot vezeti: Hegedűs Károly. 
Jelentkezés, bővebb információ a Művelődési 
Házban kérhető. 
 

 Kedves Gyerekek! 2010. július 12-16-ig 
(hétfőtől-péntekig) 9-től 13 óráig Szösz-Mösz 
tábor lesz a Művelődési Házban. 
Minden érdeklődő Általános Iskolás gyereket 
szívesen várunk. 

Gyermekjóléti Szolgálat 
Községi Könyvtár 

Művelődési Ház 

A 

Könyvtári Hírek 

2010. július 19-től „rongyos könyvek” vásá-
rát tartunk a községi könyvtárban.  
Megunt könyveit szívesen elcseréljük, illetve 
beszámítjuk. 
Már 50.- Ft-tól vásárolhat könyvet. 
Nyitva tartás: 
Hétfő, kedd: 8-12 óráig 
Szerda, Csüt., Péntek: 14-19 óra között. 

Braun Krisztina 
könyvtáros 
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A kényszermunkára elhurcoltak 
emlékművének felállítására alakult 

bizottság tájékoztatója 

A 2010. január 9-i összejövetelen a jelenlevők 
emlékmű felállítását határozták el, hogy e tör-
vénytelen cselekedet ne merüljön feledésbe. Az 
azóta eltelt időben havi rendszerességgel igyekez-
tünk tájékoztatni a falu lakóit az ezzel kapcsola-
tos fejleményekről. Így tesszük most is. A mai 
napig a lakossági befizetés összege 232.000.- Ft 
összesen. A korábbi tájékoztatónkban felsorolt 
szervezetektől és közösségektől 522.725 Ft érke-
zett. Megígért, de még nem érkezett összeg más 
szervezetektől 350.000 Ft, így jelenleg az emlék-
műre és a kapcsolódó munkákra 1.104.725 Ft áll 
rendelkezésünkre. Várunk még további befizeté-
seket, egyénektől, szervezetektől, vállalkozások-
tól, országos szervezetektől, amit az önkormány-
zatnál vezetett elkülönített számlára (málenkij 
robotos emlékműre megjelöléssel), vagy Ecker 
Józsefnél (Ady E. út 6.) lehet befizetni. Az eddigi 
befizetéseket ismételten köszöni a bizottság, és 
úgy döntött, hogy az emlékmű megvalósítására 
történt felajánlók névsorát a szeptember havi 
Ikladi Hírek hasábjain teszi közzé. 
A bizottság meghatározta az emlékmű méreteit és 
a szobrászművésszel egyeztetve a kivitelezés irá-
nyát és idejét. Az emlékmű felavatására terveink 
szerint 2010. augusztus 22-én vasárnap kerül 
sor. A felavatásra meghívót kap a régióban az a 
48 település, ahol hasonló cselekedetre került 
sor. Így a magunk elé kitűzött időpont kötelez 
bennünket. 
Hogy ígéretünket betartsuk, és a kitűzött idő-
pontra elkészüljön az emlékmű. 
- hogy fejet hajtva megköszönjük azoknak, akik 

a családjuk biztonsága érdekében eltűrték a 
megaláztatást. 

- hogy örök emlék maradjon e törvénytelen cse-
lekedetről, aminek nem szabad megismétlőd-
nie. 

A megvalósítási határidő betartása és a terve-
zett költségvetési összeg biztosítása érdeké-
ben a bizottság felhívással fordul a község la-
kóihoz: 
- Július 10-én, szombaton 7 órától társadalmi 

munkavégzést szervezünk az emlékmű felállí-
tási helyén. (Szabadság út. 61.sz.) A meglévő 
kerítés és kapuoszlopok lebontására, emlékmű 
alapjának ásására kerülne sor. A munkavég-
zésekben jártas önkénteseket, akik megterem-
tenének az ezután következő kőműves és bur-
koló szakmunkavégzés lehetőséget. 

Eddigi felajánlások: 
- Klenk Zoltán vállalkozótól az épület homlokza-

tának tatarozására, 
- Két kőművesmestertől a lábazat elkészítésére 

és térburkolásra, 
- Nyugdíjas festőtől az új bejárati kapu 

festésére, 
- Ezen felül a bizottság szívesen vesz minden az 

emlékmű felállításához tett felajánlást! 
Eddig elvégzett feladatok: 

 A gödöllői tűzoltóság munkatársai társadalmi 
tevékenység keretében eltávolították azokat a 
fákat, amelyek akadályként jelentek meg. 

 Mátó András az új kapuoszlopok beállítását és 
betonozását végezte el. 

 Blaubacher József az új bejárati kapu elkészí-
tésére és beállításara tett ígéretet június 30-ig. 

 Polgármesterünk elintézte és megvásárlás 
után a szobrász műtermébe szállítatta az em-
lékmű anyagát a több mint húsz mázsás kö-
vet. 

A team megköszöni az eddigi munkákat a neve-
zetteknek. 
A bizottság tagjai várják a feladatok megvalósítá-
sában tenni akarókat előzetes munkavégzés vál-
lalására és július 10-én, szombaton 7 órakor az 
általános társadalmi munkára. A felsorolt mun-
kavégzéshez kérjük, szerszámot szíveskedjenek 
hozni. 

Az emlékmű megvalósításáért felelős team 

Sváb kovászos uborka recept 

Végy 1 nagy uborkás üveget! 
Alulra pakolj bele 1 csokor kaprot. Erre 1 sor 
karikára vágott nyers burgonyát. /Nem tévedés, 
nem kenyeret! Én öreg krumplit spájzolok be erre 
a célra. A lé sose penészesedik meg, áttetszően 
tiszta marad és behűtve a legfinomabb nyári üdí-
tő ital./ Erre pakolom a megmosott, felhasított 
uborkát, amelyet aznap reggel /!/ szedek le, mert 
csak akkor lesz ropogós. 
Tetejére szintén karikára vágott nyers, öreg 
krumplit rakosgatok. Legfelülre jön még 1 csokor 
keményszárú kapor, amely alkalmas arra is, hogy 
leszorítsa az egész rakományt. 
Végül leöntöm langyos, sós vízzel /ahány liter víz, 
annyi evőkanál só/, kistányérral letakarom, 3 
nap múlva csudát tálalhat a családjának. Ha 
egyszer kipróbálják, nem bánják meg. 

Fogyasszák egészséggel, 
Jó étvágyat kívánunk! 
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Múzeumok éjszakája 

Tárgyfelismerő játék 
20 pontot ért el: Mayer Rita és csapata, Garamszegi 
Anna és csapata 
19,5 pont: Braun Pál, Óbereki Józsefné, Marton 
Jánosné, Deszk Pál, 
19 pont: Braun Jánosné, Bálint Andrea, Bálint Nó-
ra, Braun Dániel és családja, Pálya Tibor, Talló Vik-
tória csapata, 
18 pont: Braun Barbara, Szegedi Vilmos, Braun 
János (Kenyeres) Braun Józsefné, Kovács József, 
17 pont: Hajdú Helga, Hicska László, Braun János, 
16 pont: Ecker Péter, Bartha Adrienn, Romfa János, 
dr. Braun Pálné 

Totó a Falumúzeumról 
10 pont: Braun Tibor, Dr. Braun Pálné, Bálint Nóra 
9 pont: Deszk Pál, 
8 pont: Romfa család, Braun János (Kenyeres) 
7 pont: Garamszegi Anna csapata, Talló Viktória 
csapata,  Mayer Rita csapata 

Totó Ikladról 
8 pont: Braun Tibor, Dr. Braun Pálné, 
7 pont: Romfa család, Talló Viktória csapata, Braun 
Barbara, Garamszegi Anna csapata 
5 pont: Mayer Rita csapata, Bálint Nóra 

Kérdések Ikladról 
41 pont: Dr. Braun Pálné 
40 pont: Braun Tibor 
38 pont: Braun János (Kenyeres) 
36 pont: Deszk Pál 
33 pont: Romfa család 
31 pont: Bálint Nóra, Mayer Rita és csapata, Talló 
Viktória és csapata 

Gratulálunk a feladatotokat 
sikeresen megoldóknak. 

Köszönet minden adományozónak, akik a 
Múzeumok Éjszakájának szervezésében és lebo-

nyolításában részt vettek, segítettek. 

 

Fotópályázat 

Házi kedvencek címmel fotópályázatot hirdetünk 
amatőr fotósok részére. 
Egy pályázó maximum 3 pályamunkával ne-
vezhet be. 
A fotókat fotópapírra vagy azzal azonos minőségű 
papírra kell előhívatni 21x30 cm méretben. 
Az anyagot névvel és címmel  kell leadni a Műve-
lődési házba, augusztus 6-ig. 
Az első 3 pályamunka kerül díjazásra.  

Eredményhirdetés: 
Az eredményhirdetésre 2010. augusztus 20-án, a 
Falunap keretében kerül majd sor. Itt kerülnek 
átadásra az értékes tárgyjutalmak is. A díjazott és 
a zsűri által erre érdemesnek tartott képek a pá-
lyázat lezárását követően megtekinthetőek lesz-
nek a Művelődési Házban. 

Kedvenc háziállatom címmel  
 rajzpályázatot hirdetünk 

gyermekeknek! 

Beküldési határidő: 2010. augusztus 6. 
Ugye te is szereted az állatokat, ha igen rajzold le 
nekünk melyik a kedvenc háziállatod. De ha 
nincs, akkor rajzold le nekünk, hogy Te milyen 
háziállatot szeretnél, ha lehetőséged lenne rá! 

Ki pályázhat? 
A rajzversenyt 3-8 és 9-14 éves korcsoportokban 
díjazzuk. 

Hogy vehetsz részt a pályázaton? 
Készíts egy alkotást a fent említett témában. 
Használhatsz vízfestéket, temperát, színes ceru-
zát, zsírkrétát, egyszóval bármilyen rajzeszközt. A 
lényeg, hogy neked tetsző formában mutasd be 
nekünk kedvenc háziállatodat. 
Az elkészült alkotást A/4-es méretben kell elké-
szíteni . 
Kérünk szépen, hogy csak 1 rajzot küldj nekünk, 
ha többet is rajzoltál, akkor válaszd ki azt, ame-
lyik a legjobban tetszik neked. 

Az elkészült rajzokat a Művelődési Házba kérjük 
eljuttatni. (Ráday-tér 2) 2010. augusztus 6-ig. 

Az első 3 pályamunka  kerül díjazásra.  

A pályamunkákból Falunapra kiállítást készí-
tünk, és a legjobbakat tárgyjutalomba részesít-

jük, díjakat is akkor fogjuk kiosztani.
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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. augusztus 4-6. 

Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain! 
 

Lapunkban hirdetések elhelyezésére is van lehetőség! 
 

 Hirdetési tarifák: Hirdetésfelvétel: 
 Teljes oldal: 10 000 Ft Személyesen: a Művelődési Házban 
 Fél oldal:   5 000 Ft Telefonon: 06-28-403-387 
 Negyed oldal:    2 500 Ft E-mail-en: ikladihirek@iklad.hu 
 Apróhirdetés:         250 Ft (20 szó) Lapzárta: minden hó 25-én 

 
 

Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal 
hozzájárultak az újság előállítási költségeihez. 


