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Adatik tudtára Iklad lakóinak,
vénnek és ifjúnak, kicsinek és nagynak,
hogy megérett a szőlő nedűt adó leve,
eljött hát a szüret vígságos ünnepe.
Ezért hát Ledényi Ákos bíró urunk
a szüreti felvonulást elrendelte.
Kékesi és bandája húz talpalávalót,
bort ihat a vendég, 3-4-5 akót.
Jöjjön el néném is, jöjjön el bátyám is
és ha nem szégyelli, hozza el a párját is.
Ha a lába fáj, vagy göthös a háta,
Egy csak a gyógyszer:a szüret vigassága.
Este 8-kor kezdjük a szüretnek bálját,
Odavárjuk falunk apraját és nagyját!
Kezdődjék hát a szüreti felvonulás!
Bíró uraméknak és a felvonulóknak, na meg a
közönségnek kívánok jó szórakozást!

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden ikladi, és Ikladról,
elszármazott polgárt a
szeptember 19-én, vasárnap tartandó
szüreti felvonulásra, mulatságra és az azt követő bálra.
A felvonulás 1430 órakor indul a Ráday-térről a Csokonai utcáig, ahol visszafordul a menet,
majd domonyi kitérő után halad tovább Aszód irányába. Valentínyiéknál megfordulnak, és a
Perjési fagyizónál leszállás, ahonnan már menettánccal térnek vissza a felvonulók a Ráday
térre.
15:00 órától a Ráday téren a HATVAN BANDA szórakoztatja a közönséget.

A téren mustkészítés várja az érdeklődőket.

18:00-tól Szüreti bál a Művelődési Házban
Zenél: a Szignál zenekar
Belépődíj: 1000.- Ft
Felvonulóknak: ingyenes
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

HIRDETMÉNY
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján közzéteszem a
2010. október 3-i önkormányzati választások jelöltjeinek névsorát:
Polgármester-jelöltek
Madarász István

Iskola tér 15.

Egyéni listás képviselő-jelöltek
Bagyin Katalin

József Attila utca 2.

Bazsik Csaba Andrásné

Ady Endre utca 2/C.

Braun János

Arany János utca 24/A.

Braun József

Temető utca 3.

Braun Pál

Parti utca 4.

Braunné Monori Mária

Szabadság út 80.

Braunné Wildmann Tünde

Sport utca 24.

Kékesi Gábor

József Attila utca 20.

Klenk Zoltán

Szabadság út 1/H.

Érvényesen szavazni legfeljebb 6 vagy annál kevesebb jelöltre lehet.
Német kisebbségi képviselő-jelöltek
Blaubacher Dóra

Szabadság út 8/a.

Braun Pál

Parti utca 4.

Holicza Sándorné

Szabadság út 92.

Ledényi Katalin

Temető utca 8.

Vanóné Raffai Terézia Katalin

Szabadság út 51.

Érvényesen szavazni legfeljebb 4 vagy annál kevesebb jelöltre lehet.

Dr. Braun Pál sk.
HVI vezető

Polgármester Jelöltek bemutatkozása
Madarász István
Tisztelt Választópolgárok!
A választás első szakasza – a jelölés – befejeződött. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy
kérésemre több mint 300 ajánlószelvényt juttattak el hozzám. Köszönöm a sok szóbeli biztatást
is. Ezzel nagy erőt adtak további választási küzdelmeimhez.

Web: www.iklad.hu

A hosszas bemutatkozást fölöslegesnek érzem,
hiszen 59 éve a faluban élek, húsz éve pedig polgármesterként dolgozom. Életem nyitott könyv
Önök előtt. Hiszem, hogy egy demokratikusan
megválasztott polgármestert az elvégzett munkája, tettei mindennél jobban minősítik, mint az
ígéretek.
Legfontosabb eredményemnek azt tekintem, hogy
a gazdasági válság és az elvonások ellenére az

09. szám
intézményrendszerünket sikerült fenntartanunk,
sőt továbbfejlesztenünk.
Saját költségvetésünk a beruházások lebonyolításához sajnos kevés, ezért pályázatok benyújtása
elengedhetetlenül szükséges volt a fejlődéshez.
Pályázati támogatásból 2006-2010 között. összesen: 248.182.731 Ft értékben valósítottunk meg
beruházásokat, fejlesztéseket.
Ha nekem szavaznak bizalmat október 3-án,
igyekezni fogok további fejlesztéseket megvalósítani. Tudom azonban, hogy minden fejlesztés
hiábavaló, ha az emberek nem érzik magukat
biztonságban.
Ezért a legfontosabb terveim egyike a közbiztonsági helyzet javítását célozza.

Ungi József
Tisztelt Ikladiak!
Utóbbi egy hónapban két fontos személyes
döntést hoztam.
Az elsőt ismerik.

Elindultam az önkor-

mányzati választáson, mint polgármesterjelölt.
Sokak megkeresésére, hosszas gondolkodás
után döntöttem úgy, hogy 20 év képviselőség

A rendőri jelenlét mellett igyekszem forrásokat
keresni a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére
is.

után teljes erőbedobással a falut fogom szol-

Elkészültek a József Attila utca alsó szakaszának
útépítési és vízelvezetési tervei, melyek közel 25
millió forintos megvalósításához pályázati úton
szeretnék forrást teremteni.

Egy fontos dolgot nem mérlegeltem alaposan.

gálni, ha bizalmat kapok.

Azt hittem, hogy a cégem, ahol 22 éve dol-

Természetesen pályázni szeretnék további útfelújításokra is.

gozom és 15 éve ügyvezetője vagyok, kis

A felső faluvégen sikeresen megépített játszótér
mellett a Ságvári utcában lévő játszótérről sem
feledkeztem el, új játékok vásárlásával, valamint
a régiek bevizsgáltatásával szeretném a szabványoknak megfeleltetni.

hónap gyakorlata bebizonyította, ez sajnos

Az iskolaépület tornaterem melletti részének tetőszerkezete cserére szorul. Pályázati forrásokat
keresek rá.
A főtér átalakítása is folyamatban van, benyújtottuk pályázatunkat a LEADER csoporthoz.
Önkormányzatunk a Szabadság út páros oldalán
elkezdte az árkok lefedését. Ez a munka folytatódni fog.

rásegítéssel, de tud nélkülözni. Az utóbbi egy
így nem működik.
Ekkor kellett mérlegre tennem, vagy folytatom a kampányt és akkor amit eddig
felépítettünk, szép lassan romba dől, vagy
kérek minden ikladitól (aki bizalmát adta),
egy hatalmas bocsánatot.
Meghozom második fontos döntésemet az

Kérem, ne róják fel bűnömül, hogy már 20 éve
vagyok polgármester, hiszen minden választáson
Önök szavaztak nekem bizalmat. Ennyien biztos
nem tévedhetnek.

eszemre és a lelkiismeretemre támaszkodva.

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket a Művelődési Házban 2010. október 2-án szombaton este
18:00 órakor tartandó választási gyűlésemre.

tudom, jó döntést hoztam.

Kérem, október 3-án szavazzanak rám, hogy
október 4-én folytathassam munkámat, hogy
Iklad község egy sikeres, élhető, lakóinak
minden szolgáltatást magas színvonalon biztosító európai falu lehessen.

hogy első felháborodásuk után gondolják át

Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm!

VISSZALÉPEK, vállalva a kritikák hadát, de
emelt fővel teszem a dolgom tovább, mert

Arra kérem a támogatóimat, barátaimat,
érveimet és fogadják el döntésemet.
Megértésüket remélve:

Tisztelettel:
Madarász István
polgármester-jelölt

Ungi József

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Egyéni listás képviselő-jelöltek bemutatkozása
Bagyin Katalin
Ha rövidebb vagy hosszabb ideig vagyok távol
valami megmagyarázhatatlan hiányérzetem támad Iklad iránt, de a vonatablakból vagy a harmincas útról meglátva a falut valami megmagyarázhatatlan, nyugalom, büszkeség érzése tölt el.
Amíg ilyen érzések vannak jelen, úgy gondolom,
hogy jó lokálpatriótaként célom lehet, hogy tovább épüljön és szépüljön környezetünk, befogadó, összetartó közösségünk legyen, és ennek a
bevált hagyományokkal rendelkező falunak,
IKLADNAK jó hírét tovább öregbítsük.
Röviden összefoglalva: jót tenni, jókor, s mindezt
jól.

Bazsik Csaba Andrásné
Nevem Bazsik Csabáné (Csibi Zsuzsi), születésemtől fogva (1964) Ikladon élek.
Két felnőtt gyermek büszke édesanyja vagyok.
Megalakulása óta aktívan közreműködök a német
tánccsoport, és az énekkar munkájában. Az elmúlt négy évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját segítettem képviselőként. Ezután az itt szerzett tapasztalataimat és kapcsolataimat felhasználva szeretném eddigi közösségi
munkámat tovább folytatni a kulturális élet és a
néphagyományok megőrzése terén, a helyi civil
szervezetekkel együttműködve.
Támogatok minden olyan jellegű kezdeményezést,
ami községünk fejlődését, az itt élő emberek életszínvonalának növekedését tűzi ki célul. Köszönöm, hogy megtisztelnek bizalmukkal.

Braun János
Braun János a becsületes nevem, bár talán sokan könnyebben beazonosítanak mint az Ikladi
Evangélikus Egyház kántora. Nős vagyok, 33
éves, két gyermek édesapja. Fuvarozással foglalkozom. Szabadidőmben szívesen zenélek, sőt,
még azon túl is. Láthattak illetve hallhattak a
Szignál és a Nosztalgia zenekarban is.
Képviselőjelöltként először szállok versenybe,
mert úgy érzem,hogy az arra megfelelő képviselőtársakkal összefogva, tudnék érdemben tenni
falunk szebbé-, jobbá tételében, színesítve a szabadidőnk kellemes eltöltésére kínált lehetőségeket. A legfontosabb dolgok között említeném a
közbiztonság javítását, ideértve ingó- és ingatlan
vagyonunk védelmét. Ikladi lakosként mindig
szívügyemnek
éreztem,hogy
lehetőségeimhez
mérten ahol tudom,segítsem a közösséget. Kérem, jöjjenek el minél többen október 3-án, és

Web: www.iklad.hu

járuljanak hozzá szavazatukkal a legmegfelelőbb képviselő-testület összeállításához!

Braun József
Braun József (Matti) vagyok, 1958-ban születtem
Ikladon, azóta itt élek.
Nős vagyok, a két gyermek neveléséről és taníttatásáról együtt gondoskodunk feleségemmel.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal képviselőként törekedni fogok arra, hogy minden döntést, ami a testületi üléseken születik körültekintően, s jól átgondolva hozzunk meg. Próbálom
keresni és megszólítani azokat az embereket,
akikben "több" van. Mindenkit arra biztatok,
hogyha van elképzelése valamilyen sport, kulturális vagy szabadidős tevékenységről és segítségre
van szüksége, az keressen meg. Azon leszek, hogy
elképzeléseinket együtt megvalósíthassuk! Szeretném, ha Ikladon egyre többen kapcsolódnának
be a közösségi életbe, gondolok itt egyesületekre,
nyugdíjas klubra, sportkörökre, ahol egymásra
találhatnak a hasonló érdeklődésű emberek.
Célom, az ikladi lakótársakkal együttműködve a
lakosság életminőségének javítása, a közérdekű
problémák megoldása. Önkormányzati képviselői
tevékenységemet az Ikladiak érdekében szeretném kialakítani.
Megválasztásom esetén meghallgatom, összegyűjtöm és a testület elé terjesztem a lakosok véleményét, gondjait, a felmerülő, megoldásra váró napi
problémákat is.
Úgy gondolom, hogy a képviselői munka csak
akkor és csakis akkor lehet igazán sikeres, ha az
"egész" érdeke integrálni tudja a kisebb közösségek sajátosnak tűnő igényeit.

Braun Pál
Születésem óta Ikladon élek. Közösségi munka
területén korábban több helyi szervezetben, egyesületben tevékenykedtem. Jelenleg a Rozmaring
Nyugdíjas klub Egyesület vezetője vagyok. Az
elmúlt ciklusban mindkét önkormányzat (települési és Német nemzetiségi) képviselője vagyok.
Tevékenységem azok előtt, akik a közösségi munkában és Iklad közéletében részt vesznek ismeretes. Megválasztásom esetén reálisan- a lehetőségek figyelembe vételével – a hétköznapi gondok
megoldásában segítenék. Az önkormányzat területén működő intézmények gazdaságos és hatékony működését, valamint községünk gyarapodását elősegítő, de takarékos megoldások alkalmazását szorgalmaznám.
A német nemzetiségünk kulturális és nyelvi hagyományok megőrzésében és ismertetésében sze-
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retnék segíteni. Ha rám szavaznak megköszönöm
bizalmukat és segítek problémáik megoldásában.

Braunné Monori Mária
Braunné Monori Mária vagyok. 1960. február 6án születtem Püspökhatvanban. 29 éve élek Ikladon. Két gyermekem, és két unokám van (eddig),
akikre nagyon büszke vagyok. Lehet, hogy így a
nevem nem sokat mond, de ha azt mondom, Mona vagyok, biztos sokan egyből tudják, kiről van
szó. Nagyon szeretek utazni, kirándulni, és úgy
érzem, sokan szeretnek velem jönni. Legfőképpen
azért is jelentkeztem képviselőnek, mert nagyon
felháborít Iklad közbiztonsága. Az utóbbi időben
nagyon sokan, és sajnos Én magam és családom
is megtapasztaltuk, ha betörnek és kirabolnak,
vagy csak a saját magánszféránkba idegenek bemerészkednek, kutatnak, amíg mi békésen alszunk. Nem akarom elhinni, hogy ez ellen nem
lehet tenni valamit. Szerintem összefogással –
ugyanúgy, mint minden mást ebben a faluban -,
ezt is meg lehet oldani. Remélem, sikerülni fog.
Előre is köszönöm bizalmukat.

Braunné Wildmann Tünde
1970-ben születtem, születésemtől kezdve Ikladon élek. Férjemmel 22 éve vagyunk házasok, s
egy egyetemista és egy gimnazista fiút nevelünk.
Miután befejeztem az általános iskolát, Budapesten, közgazdasági szakközépiskolában folytattam
tanulmányaimat.
Az érettségi megszerzése után – szintén Budapesten – az első munkahelyem a Generalimpex külkereskedelmi vállalatnál volt.
Gyes után, az 1990-es években a domonyi önkormányzatnál dolgoztam igazgatási előadóként,
ahol feladataim közé tartozott többek között a
testületi ülések jegyzőkönyvének vezetése is. Így
tisztában vagyok azzal, hogy egy önkormányzati
képviselőnek melyek a feladatai és jogai és mekkora a felelőssége.
2000. évtől Aszódon a Richard Fritz Kft. logisztikai osztályán dolgozom.
Mivel az élet során nagyon fontosnak tartom a
tanulást, az érettségi megszerzése óta munka
mellett tulajdonképpen folyamatosan tanulok.
Felsőfokú akkreditált képzés keretében külkereskedelmi áruforgalmi, majd kereskedelmi szakmenedzser szakot végeztem. Az önkormányzatnál
végzett munkámhoz szükségem volt közigazgatási
alapvizsga letételére. Ez év nyarán tettem sikeres
államvizsgát a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola
közgazdász kereskedelem és marketing szakán.
Középfokú szakmai német nyelvvizsgával rendelkezem. Jelenleg angolul tanulok.

Hogy miért szeretnék önkormányzati képviselő
lenni? Mert szeretem ezt a falut, szeretek itt élni,
büszke vagyok a múltjára és a jelenére és bízom
abban, hogy akarattal és csekély tudásommal
tehetek valamit a falu jövőjéért is.

Kékesi Gábor
38 éves vagyok, születésem óta Ikladon élek. Budapesten dolgozom egy multinacionális cégnél.
Informatikai és telekommunikációs hálózatok
fejlesztésével foglalkozom. Megalakulása óta aktív
tagja vagyok az Ikladi Fúvószenekarnak. 1998óta az Önök szavazatainak segítségével három
cikluson keresztül lehettem tagja a Képviselőtestületnek. Az elmúlt négy évben képviselői tiszteletdíjamból támogattam többek között az Óvodát,
a baba-klubot, a karácsonyi koncertet, a Művelődési Házat és végül, de nem utolsó sorban a közelmúltban felavatott emlékművet.
Kérem, szavazzanak rám ismét!

Klenk Zoltán
Klenk Zoltán vagyok, 41 éves. Nős, két fiú édesapja. Kisebb gyermekem általános iskolás, nagyobbik fiam középiskolás. Feleségem közigazgatásban dolgozik, igazgatási főelőadóként. 1997-től
dolgozom a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságon,
jelenlegi beosztásom kiemelt főelőadó a Tűzvizsgálati Főosztályon. 2001-ben diplomáztam a Pécsi
Tudomány Egyetem Pollack Mihály Főiskolai karán.
Önkormányzati képviselőnek való megválasztásom esetén az itt élő emberek ügyes-bajos dolgait
szem előtt tartva kívánok továbbra is dolgozni.
Feladatunk kell hogy legyen a falu úthálózatának
felújítása, amihez minden lehetőséget meg kell
próbálnunk, illetve minden lehetőséget ki kell
használnunk.
Közbiztonságunk javítása érdekében célom településünkön a helyi polgárőrség létrehozása és
működtetése, amihez a következő évi költségvetésből feltétlenül keretet kell biztosítanunk. Ezzel
egy időben, egy-két környező településeken már
működő formában az „ifjú polgárőrséget” is létre
kell hoznunk, mivel fiataloktól már kaptunk jelzéseket, hogy részt kívánnak venni ebben a nemes munkában.
Az előttünk álló vélhetőleg nem könnyű időszakban a falu érdekeit figyelembe véve célom, a szociális biztonság maximális fenntartása.
Ismételt feladatnak látom falunk lakosságának
nagyobb mértékű betekinthetőségét önkormányzatunk pénzügyi- és gazdasági helyzetébe.
Támogatásukat előre is köszönöm!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Német kisebbségi képviselő-jelöltek bemutatkozása
Blaubacher Dóra
Nevem Blaubacher Dóra, 23 éves vagyok. Születésem óta Ikladon élek, (Szabadság út 8/a), óvodás
korom óta használom a német nyelvet. 2009 decemberében államvizsgáztam a Szent István Egyetemen közgazdászként. Szeptembertől a Budapesti
Corvinus Egyetem hallgatója vagyok. Tanulmányaim mellett a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft
logisztikai osztályán dolgozom. Több éve tagja
vagyok a Német Nemzetiségi Kulturális egyesületnek, s igyekszem aktívan részt venni a falu kulturális vérkeringésében. Fontosnak tartom a német
nemzetiségi hagyományok ápolását és megőrzését,
s a Magyarországon élő német nemzetiségű kisebbség képviseletét. Lehetőségeimhez mérten
szeretnék ezen munkálkodni a jövőben.

Holicza Sándorné
Holicza Sándorné vagyok. 8 éve vagyok tagja a
helyi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Először elnökhelyettesként, az elmúlt négy évben
pedig az Önkormányzat elnökeként igyekeztem
képviselni településünk „németségét” megyei és
országos rendezvényeken. Voltak sikeres pályázataink, amelyek hozzájárultak terveink megvalósításához. Voltak terveink, amik megvalósításával
hagyományt teremtettünk, voltak olyanok, amelyeknek a megvalósítása jelenleg van folyamatban,
és voltak olyanok is, amelyek már a következő
önkormányzatnak fognak munkát adni. Ehhez
kívánok nekik hitet, erőt, lelkesedést és kitartást,
és olyan hozzáállást, ami mindezt nem megtörni,
hanem erősíteni fogja.
Eddigi bizalmukat megköszönve itt szeretném
megköszönni mindenkinek, aki őseit nem tagadva
vállalta nemzetiségi hovatartozását, és kérte felvételét a német választói névjegyzékbe. Kérem, minél
többen éljenek választói jogukkal is!

Ledényi Katalin
Ledényi (sz: Braun, (Pleva) Katalin vagyok, (Temető
u. 8) 30 éves, egy 3 és fél éves kislány édesanyja.
Családommal Ikladon élek. Az érettségit a budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban szereztem
meg, utána a szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolai szakán diplomáztam
német nemzetiségi nyelv és irodalom tanárként,
illetve menedzserként. Jelenleg ügyviteli munkatársként dolgozom. Célom, hogy közelebb kerüljek
gyökereimhez, részt kívánok venni a kisebbségi
önkormányzat munkájában, hogy tudásommal és
tapasztalatommal hozzájárulhassak annak további
sikereihez.

Web: www.iklad.hu

Vanóné Raffai Terézia
Nevem: Vanóné Raffai Terézia. 1959.09.29.-én
születtem Ikladon. Jelenleg is itt élek családommal és édesapámmal. Óvónői, valamint nemzetközi Waldorf pedagógusi és komplex népművészeti diplomával rendelkezem. Jelenleg nonprofit
szervezetet vezetek, melynek keretében Ifjúsági
Információs Irodát működtetünk Hatvanban. A
kultúra megőrzése mindig is nagy szerepet játszott az életemben, nagyon fontos Iklad kultúrájának, az emberi értékek megőrzésének, a közösségi értékek újrateremtődésének szerepvállalása,
amely megerősíti a „gyökerek”, a közösséghez való
tartozás egy életre szóló alapját. Ebben szeretnék
részt vállalni, ha az itt élők így ítélik meg.
A múltunk megismerése, fontos alapja a jelennek,
ezért nagyon fontos, hogy gyermekeink az életkoruknak megfelelően tájékozottak legyenek saját
falujuk történelmével. Érdemes lenne olyan
„Sramli fesztiválra” összpontosítani, ami felidézi a
régi Ikladot, régi ételek elevenednek fel, megismerhetők a ruháztok, azok a tevékenységek,
kézművességek, amik lassan kihalófélben vannak. Ezek megismerése örökségünk része kell,
legyen.

Tüske-Böki
Mélységes felháborodással írom ezeket a sorokat,
melyet több ember nevében is teszek. Mint tudjuk, kis falunkban az elmúlt napokban külföldi
„testvéreink” is tartózkodtak. Voltak, akik már
többször jártak nálunk, mások először tiszteltek
meg minket –és nagyon bízunk benne, hogy nem
utoljára,- a jelenlétükkel és fellépésükkel. Egészen addig jól érezték magukat, amíg falunk egy
„kulturált” lakója úgy nem gondolta, hogy ők itt
útban vannak. Megjegyzem, olyan személyről van
szó, akinél, akiknél nem voltak vendégek, akinek
semmibe sem került, hogy itt voltak. Üzenjük
neki, hogy büszke lehet magára, és ha egyszer
elmegy bármelyik országba, ezekkel a szavakkal
illesse őt valaki. Ugyanúgy, mint ahogyan ő tette
másokkal. Ő még valószínűleg Erdélyben nem
járt, - különben nem viselkedett volna így – és
nem tapasztalta meg az ott élő emberek vendégszeretetét. Úgy gondolom, itt nincs mentség (ittas
volt, stb…), nagyon szégyellje magát, és ha nem
tud viselkedni, akkor legközelebb maradjon inkább otthon! Sajnos ezzel nem csak saját magát,
de falunkat is kellőképpen lejáratta, és megszégyenítette azokat, akik évek óta szívesen fogadják
az Erdélyi vendégeket, és szeretettel látják őket.

09. szám
Kíváncsi lennék, hogy másnap az illető elment-e
bocsánatot kérni azokhoz, akiket megsértett?... A
választ sejtem… Végül még annyit, hogy nagyon
szeretnénk, ha többé nem fordulna elő ilyen,
(mert ugye mit várunk a szomszédjainktól, ha mi
is ugyanúgy beszélünk a „magyarjainkkal”), bár
ezt elfeledni biztosan nem fogják, talán enyhül
valamelyest a seb, s csak reméljük, hogy falunknak „ezt az arcát” nem vitték hírül az ő községükbe.
Ha még más nem tette volna meg, úgy szeretném
felhívni a figyelmet egy „apróságra” ami elég sok
ember elég nagy problémáját okozza így augusztus közepétől egészen október végéig; ez pedig a
parlagfű okozta pollen allergia.
Ez az erőszakos gyomnövény egyre nagyobb
mennyiségben fordul elő a környezetünkben. Sokat hallani róla a médiában is, hogy mennyit költ
az állam az irtására, de még arról is hallani, hogy
megbüntetik azt a gondatlan földtulajdonost aki
elmulasztja a parlagfű mentesítést..
Sajnos sok embertársunk ezekkel mit sem törődik, kisebb vagy nagyobb földjén vígan pompázik
a parlagfű a haszonnövények között. Tavasszal
megkapálja úgy-ahogy némely gazda a földjét,
azután egész nyáron rá sem néz, pedig az erőszakos gyomnövény utoléri, sőt le is hagyja a haszonnövényt és a szelek szárnyán jó messzire
eljut a virágpora, sok embernek okozva szenvedést.
Több figyelmet kellene szentelni erre a problémára a helyi kiadványokban is, utalva az esetleges
figyelmeztetésen túl a büntetés lehetőségére is.
Ha Ön is hasonló problémákba ütközik, írja
meg „Tüske Böki” jeligére és a Polgármesteri
Hivatal előtti levélszekrénybe szíveskedjen
bedobni,
vagy
küldje
el
e-mailben
a
tuskeboki@iklad.hu címre.
Tüske Böki

Egy mondatban
Kérünk mindenkit, aki az emlékmű átadásának
estéjén részt vett a fáklyás felvonuláson, és a fáklyát nem vásárolta meg, és még nem adta vissza,
szeptember 20-ig juttassa el a Művelődési házba.
Köszönjük.
Az augusztus 22-én átadott „Málenkij robot”-os
emlékművel kapcsolatban folyamatosan tájékoztattuk az olvasókat. A mű elkészült, a záró beszámolót terjedelme miatt külön kiadványban
jelentetjük meg és juttatjuk el Önökhöz.

Színházlátogatás


Október 10-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet, 1. előadás
Szegény Gazdagok
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy jogszabály-változás miatt az iparűzési adót továbbra is az önkormányzatok szedik be. Ennek megfelelően a szeptember 15-ig teljesítendő befizetési kötelezettséget nem az APEH-hez,
hanem az önkormányzathoz kell teljesíteni.
Dr. Braun Pál
jegyző

Süteményajánló
Hólabda (piskótás)
8 tojásból piskótát sütünk.
Hozzávalók: 8 tojás sárgáját 8 kanál porcukorral
habosra keverünk, majd hozzáadunk 8 kanál lisztet, fél csomag sütőport, 8 kanál vizet. Habosra
keverjük.
A tojásfehérjét habbá verjük, majd a sárgájához
adjuk, gáztepsiben szép sárgára sütjük.
Ha kihűlt, kis pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk,
kettőt-kettőt összepárosítunk, és a krémmel megtöltjük.
Krém: 1,5 dl tejet, 3 kanál réteslisztet megfőzünk.
10 dkg porcukrot 10 dkg Ráma margarinnal 1
csomag vaníliás cukorral habosra keverünk, öszszekeverjük a 2 krémet, és megkenjük a piskótákat kívül is, és kókuszreszelékbe hempergetjük.
Tetejére csokimázt rakunk.
Aszódi diós
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 10 dkg darált dió, 1 evőkanál szódabikarbóna, 25 dkg porcukor, 4 tojás,
3 evőkanál méz.
Ezeket összegyúrjuk, 1 éjszakára a hűtőbe rakjuk, majd gáztepsin 4 lapot, vagy sima tepsin 6
lapot sütünk belőle.
Krém: 8 dl tej, 3 cs. vaníliás puding, 30 dkg porcukor, 40 dkg margarin. Tetejét is ezzel a krémmel kenjük meg. Villával megdíszítjük.
Tetejére csokimáz kerül.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Falunapról
Falunapi rendezvényünk versenyeinek eredményei
Lengőteke:
I. Hajduné Ecker Nikolett
II. Kiss Rozi
III. Bartha Hajnalka
Valentínyi Tizenegyes rúgó verseny felnőtt
I. Blaubacher Bálint
II. Ecker Zoltán
III. Pesti Roland
Valentínyi Tizenegyes rúgó verseny ifjúság
I. Manuel Stickel
II. Mayer Albert
III. Kékesi János
Augusztus 20. kupa
kispályás labdarúgó torna:
I. Office
II. Santander
III. White
Különdíjak:
Legjobb kapus: Ecker Csaba
Gólkirály: Rosenberger Dániel
Legjobb mezőnyjátékos: Mayer Péter
Főzőverseny
I. helyezett Blaublumen tánccsoport – BMV lecsó
Süteménysütő verseny
Darabos sütemények:
I. Hólabda - Braun Jánosné
II. Káposztás pogácsa - Eckerné Kmety Ágnes
III. Kosárka - Bence Lászlóné
Szeletelt sütemények
I. Grillázs - Mayer Pálné
II. Gesztenyés habos - Braunné Kocsis Edina
III. Mezőkövesdi almás pite - Blaubacher Jánosné
Fotópályázat
I. Bazsik Csaba Andrásné - Alom
II. Braun Barbara - Igaz barátság
III. Bartha Veronika - Jogi a búzamezőn
Rajzpályázat
I. Rébb Evelin
II. Fekete Nikolett
III. Blaubacher Jázmin

Web: www.iklad.hu

Kutya szépségverseny
Kistestű kutya. kategóriában
I. Mónika, mopsz, Gazdi: Braun Barbara
Nagytestű kutya kategóriában
I: skót juhász
Különdíj: Reno, keverék, Gazdi: Laukó Péter
Támogatóink:
Iklad község Önkormányzata, intézményei, civil
szervezetei.
Győri Katalintól virágot,
Refle Csillától díjazásra ajándéktárgyakat,
Galga-Coop-tól díjazásra ajándékkosarakat, ezen
kívül üdítőt, édességet kaptunk.
Adamek Teritől és Lajostól, Gönczöl Zsuzsannától, Gagyi Tamástól, Mihály Jánosnétól, Szilágyi
Edinától, Szilágyiné Dudás Zsuzsától és a
Football World-től tombola tárgyakat kaptunk.
Lukács Lajos ételkészítéssel,
Valentínyi László a 11-es rúgó és a lengőteke verseny szponzorálásával,
Zdenkó Zsolt 15.450Ft értékben üdítő, 36.500Ft
értékben sör felajánlásával,
Galgamácsai Cservölgy Vadász Társaság vadhús
biztosításával,
IWAG Stage Kft a hang és fénytechnika immáron
évek óta, alkalmanként közelítőleg 400.000 Ftértékben történő ingyenes biztosításával,
Rosenbrot Kft kenyér felajánlásával,
Braun János (kántor) szállítással,
valamint néhány, névtelenséget kérő adakozó
anyagilag, ill. kétkezi munkával,
a Turai Takarékszövetkezet Ikladi kirendeltsége
jégkrémmel támogatta rendezvényünket.
Köszönjük mindenkinek, aki névvel, vagy név
nélkül hozzájárult a falunapi rendezvények sikeréhez.
Külön köszönet azoknak a családoknak, akik
vendégül látták Csatószegi és Unterjesingeni barátainkat.

A szüreti felvonulásról
Szeptember 19-én, vasárnap 1330-kor a felvonulóknak gyülekezés a Ráday téren.
Jó szívvel vesszük a rendezvény szőlővel, egyéb
gyümölccsel, borral, fánkkal való támogatását.
Az előkészületi munkálatokhoz 18-án, szombaton
16 órától, ill. 19-én, vasárnap reggel 8 órától várjuk községünk segítő szándékú lakóit.

09. szám

Galgamenti Ifjúsági Nap
A nyári tábor zárásaként, a Kistérségi Gondozási
Központ vezetősége úgy határozott, hogy 201008-06.-án délután vendégül lát 11 településről
településenként 15-15 gyereket „Galgamenti Ifjúsági Nap” keretében.
Az eredeti helyszín Domonyvölgy Ifjúsági tábora
lett volna, ami nagyon szép helyen van, de sajnos
az időjárás közbeszólt, így az új helyszín az aszódi
Csengey iskola tornaterme lett. Sajnos a gyerekeket nem tudtuk értesíteni a megváltozott helyszínről, így a buszra kicsit csalódottan szálltak
fel, mikor megtudták a módosítást.
Kárpótolta őket a kendő, amit ajándékba kaptak,
így az utazás nem volt unalmas, mert azt találgatták, hogy hová is kössék fel. Viccesebbnél –
viccesebb helyet találtak, így jó hangulatban érkeztünk meg Aszódra.
A „hosszú utazás” alatt megéheztek a gyerekek,
és jóízűen falatozták a zsíros kenyeret.
Miután jóllaktak, felfedező útra indult a kis csapat. Az ikladi gyerekek, mivel csupa fiú jött, 1
lány kivételével, a kosárlabda mellett döntöttek,
és csak a műsor idejére, (és amikor esett) jöttek
be. A domonyi lányok érdeklődéssel hallgatták
végig a bűnmegelőzésről tartott előadást, de kivárták a sorukat a smink asztalnál is. Néhányan
beálltak kézműveskedni is, amit az ikladi „Szederfa Otthon” lakói mutattak be.
A hangulatot LL. Junior koncertje fokozta, amit a
végén autógramm osztással zárt, aminek a lányok
örültek a legjobban.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy tartalmas
délutánt töltöttünk el Aszódon.
Köszönet a Kistérségi Gondozási Központnak,
hogy lehetővé tette ezt a közös együttlétet, ahol
ismerkedhettek is a gyerekek egymással.
Szeretnénk jövőre is megrendezni a „Galgamenti
Ifjúsági Nap„-ot, mert hazafelé utazva a gyerekek
egymás közt azt beszélték, hogy jövőre is jó lenne
találkozni.
Hrncsár Pálné
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Gyermek- és Ifjúsági tanácsadó

Háziorvosi rendelés
Dr. Bodnár Viktor háziorvos 2010. szeptember 8-22-ig szabadságát tölti.
Ez idő alatt Dr. Lénárd Magdolna domonyi
háziorvos helyettesíti, aki az alábbi telefonszámon érhető el: 06-28-576-676
Cím: Domony, Fő út 111.

Gondolatok a
„Szösz – mösz” táborról
Immáron 3. alkalommal invitáltuk az „unatkozó”
gyerekeket 1 hétre, délelőtti elfoglaltságra.
Ez a tábor nem kötelező, így volt olyan gyerek, aki
1-1 napra nézett be hozzánk, de a többség kitartott a nagy forróságban egész héten át. A gyerekek többsége minden évben örömmel jön, de új
arcokkal is találkozunk, és a létszám is évről-évre
növekszik.
Nem csak gyermekfelügyeletet szeretnénk, ezért
igyekszünk változatos programokat biztosítani
minden korosztály számára.
A lányok a kézműveskedésben, a fiúk a versenyjátékokban lelték örömüket.
A nagy hőségben a vizes lufi és vizes szivacsdobálást egyaránt élvezte gyerek és felnőtt.
Nagy érdeklődéssel és odafigyeléssel hallgatták
Fekete Andrea Bronzkoszorús Mestertenyésztő,
Kutyakozmetikus, Kutyakiképző szemléletes előadását a kutyák viselkedéséről, tartásukról, a
gyerekek reagálásáról, ha idegen kutyával találkoznak. A gyerekek kérdéseikre kimerítő választ
kaptak. Az előadás végén a gyerekek lerajzolhatták kedvenc állataikat, amit a zsűri értékelt és
21-én kihirdette a győzteseket.
Egy másik alkalommal a Gödöllői Rendőrkapitányságról látogatott el hozzánk 2 rendőr, akik a
helyes közlekedés szabályaira hívták fel a figyelmet. A teszt kitöltése után a tornateremben felállított tanpályán gyakorolhatták a hallottakat rollerrel, kerékpárral, kicsik és nagyok egyaránt. A
végén ajándékokat osztottak a rendőrök a gyerekek között.
Mint minden évben, a tábort most is közös bográcsozással zártuk, amiből a gyerekek szintén
kivették a részüket.
Bízom benne hogy maradandó élmény volt a gyerekek számára ez az 1 hét.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Braun
Krisztina könyvtárosnak, Benkó Lajosné családgondozónak, akik állandó segítőim voltak a tábor
ideje alatt, mert egyedül nem lehet tábort szervezni 27-30 gyereknek.
Köszönöm Bagyin Katalin Művelődési Ház vezetőnek a helyiség, az edények, evőeszközök használatának, és Mayer Józsefné iskolaigazgatónak a
tornaterem és tornaszerek használatának lehetőségét.
Köszönöm Fekete Andrea minden ellenszolgáltatás nélküli közreműködését.
Meg kell említeni Refle Csilla és a Rosenbrot kft
önzetlen adományát, amit szintén köszönünk.
A gyerekek nevében köszönjük Csóri Dominik és
Csóri Lujza nagymamájának a finom uborkasalátát, amit a zárónapi paprikás krumpli mellé készített.
Hrncsár Pálné
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Gyermek- és Ifjúsági tanácsadó

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Kutyás órák
Sokszor elgondolkozom mi az, ami miatt ennyire
kutya vagy inkább állatbolond lettem. Valószínű
nagyban befolyásolta az életformám kialakítását,
hogy sokszor csalódtam az emberekben és a hozzájuk fűzött kapcsolataimban.
Milyenek lesznek a gyerekeink?
A tanult viselkedésformákat vonszoljuk magunkkal,
de a gyermeki őszinteségben mindig visszaköszön
ki- milyen kapcsolatba került az állatokkal és mit
látott addig otthon a szüleitől. Ez így elég kuszán
hangzik, de volt alkalmam szembesülni olyan kérdésekkel és válaszokkal, ahol a kutya-gyerek kapcsolatáról
és
viselkedéseiről
beszélgettünk.
A gyereknevelés nagyon hasonlatos a kutyaneveléssel. A következetesség, az ösztönzés a dicséret és a
tiltás az, ami megadja az alapot és segít eligazodni
kis világunkban, legyen az kétlábú vagy négylábú
gyermek a tanonc ezen az úton.
„Vannak persze a kutyák között is szelíd,
vidám, komor, hamis, goromba, stréber,
tolvaj egyéniségek is… ez rendesen nevelési
hiba, mert a kutyák – általában – egészséges ösztönökkel jönnek a világra.”
Nem csak az a fontos, hogy a kutya megérti-e a jeleinket, hanem az is, hogy mi megértjük-e az ő jeleit.
Nem csoda, hogy annyi problémás kutyáról, és kutyaharapásról hallunk, hiszen sokan nem is tudják,
mit miért tesz egy kutya, mire hogyan fog reagálni.
Mit kell tenni, ha fél bizonyos dolgoktól, egyáltalán
hogyan kell felnevelni úgy, hogy később minél kevesebb
problémánk
legyen.
Nem véletlen, hogy az ”áldozatok” leginkább gyerekek, vagy idősek. Ők másképp mozognak, beszélnek
és viselkednek, mint a kutyák számára természetes
„átlag” emberek.
Egy nagyon kedves meghívásnak tettünk eleget
Onyx és Léna kutyámmal, mikor meglátogattuk a
helyi illetve a szomszéd iskolában táborozó gyerekeket. Nem szoktam megijedni a szereplős feladatoktól, de gyerekekkel beszélgetni és nekik tanítani
sokkal felelősségteljesebb, mint alap információkat
közölni
a
nagyérdemű
felé.
Valami egyszerűvel próbáltam indítania az ismerkedést, így elővettem a 9 magyar kutyafajta fényképét
és meséltem kicsit róluk. Végig beszéltük használhatóságukat, mire lettek kitenyésztve és bizony sokszor még a kíváncsi szülők, (akiknek ezúton köszönöm támogatásuk) sem tudták a ránk hagyott örökség eme kilenc gyöngyszemét végig sorolni. Mondhatják sokan, minek is tudni, de ez a csekély kutya-

fajta, mely egyedi a világon, a miénk és kis hazánkat
hivatott képviselni a nagy kynológiai élet tárházában.
Emlékeztetőül a magyar kutyafajtáink:
Két pásztorkutyánk kinek feladata a nyáj őrzése
volt, a Komondor és a Kuvasz.
Három terelő kutyánk, akik összetartották a rájuk
bízott állatokat és riasztották a pásztorokat,
Puli, Mudi, Pumi
Négy vadászkutyánk létezik, melyeket a mai napig
használnak munkakutyaként,
Magyar Vizsla, Drótszőrű Magyar Vizsla, Erdélyi
Kopó és a Magyar Agár.
Sok minden szóba került még, a kutyák jelzéseitől
kezdve a támadások elkerüléséig, a helyes viselkedéstől a kutya gondozásáig, szinte minden témát
érintettünk. Elhangzott, hogy a futás-menekülés, a
magas hangon történő beszéd, a kapkodás, hadonászás, ingerlik a kutyákat, mivel támadásra – zsákmányszerzésre - ösztönzik őket. Helyes viselkedés,
ha normál ütemben közlekedünk úgy, hogy az állatot szemmel tartjuk. Ha kialakul egy támadásra
utaló helyzet, a gyerek álljon meg egy fa, fal, kerítés
előtt, hogy az állat ne tudja megkerülni, viselkedjen
passzívan, tehát maradjon csendben, álljon egy
helyben, táskáját, szatyrát maga elé tartva. A kutyák a passzív viselkedést látva rövidebb-hosszabb
idő múlva odébb állnak, számukra érdekesebb dolgokat keresve.
A gyerekek nagyon lelkesen válaszoltak és kérdeztek
is, ha valahol megakadt a gondolatmenetük. Játékos formában elhangzott, a kutyák sokszintű felhasználása, a házőrzőtől, a család kedvencén át, az
ember segítségére lévő vakvezető kutyák és a szolgálatot teljesítő határőr, rendőr, kábítószer kereső
kutyákig. Szó esett az állatok érzékszerveinek működéséről, az őket irritáló tényezőkről.
Közben előkerültek a rajzlapok és a színes ceruzák
is, így ha valamelyik gyermek félénkebb volt, a rajzából tisztán kiderült, hogy elértük célunkat a pedagógusokkal. Ezeket a szép színes rajzokat láthatjuk kiállítva a Művelődési Házban.
A beszélgetés közben megmutattam saját ebeimen, a
kutyák testjelei, jelzései: borzolt szőr, félénk, bizonytalan tartás vagy ellenkezőleg, túl peckes tartás,
lecsapott fülek, hátrahúzott fogíny, vicsorgás, morgás: támadásra utaló jelek; csóválás, „trappolás”,
orrdugdosás, pacsi adás: boldogságra, kedveskedésre utaló jeleket. Reményeim szerint ezáltal elkerülhetővé válnak a véletlen balesetek és elkerülhetővé
válnak a kutyatámadások.
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