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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önt és kedves hozzátartozóját a

2010. október 9-én,
szombaton,
15 órai kezdettel
az ikladi Általános Iskola
tornatermében tartandó

NEMZETISÉGI NAP
rendezvényére.
Program:
1500: Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal előtt álló emlékműnél
1530: az Általános iskola tornatermében:
- Solymári Hagyományőrző asszonykórus
- Solymári Edelstein tánccsoport
- Ikladi óvodások műsora
- Ikladi Általános Iskola műsora
- Német Nemzetiségi Énekkar Iklad
- Német Nemzetiségi Fúvószenekar Iklad
- Blaublumen tánccsoport Iklad

A kultúrműsor után BÁL a helyi
FÚVÓSZENEKARRAL

BÜFÉ
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület

MEGHÍVÓ
Iklad Község Önkormányzata és az
Ikladi Általános Iskola
tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója
tiszteletére rendezett ünnepségre, melyet
Október 22-én, 18 órakor tartunk a Művelődési Házban!
Az ünnepségre az iskola diákjai készülnek műsorral!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Önkormányzati választási eredmények
Iklad, 2010. október 3.
Melyei Közgyűlés
választási eredménye

Polgármester
választás eredménye

Névjegyzékbe vett választópolgárok száma

1762 fő

Névjegyzékbe vett választópolgárok száma

1762 fő

Szavazóként megjelentek száma

584 fő

Szavazóként megjelentek száma

584 fő

Érvénytelen szavazatok száma

24

Urnában lévő szavazólapok száma

581

Érvényes szavazatok száma

559

Eltérés

-3

Érvénytelen szavazatok száma

86

Érvényes szavazatok száma

495

Lista neve

Szavazatok száma

Fidesz - KDNP

302

MSZP

177

Jobbik

80

A polgármester, Madarász István
független jelölt lett!

Képviselő
választás eredménye

Német Kisebbségi Önkormányzat
választási eredménye

Névjegyzékbe vett választópolgárok száma

1762 fő

Szavazóként megjelentek száma

584 fő

Választói jegyzékben szereplő polgárok száma

448 fő

Urnában lévő szavazólapok száma

583

Szavazóként megjelentek száma

179 fő

Eltérés

-1

Urnában lévő szavazólapok száma

179

Érvénytelen szavazatok száma

22

Eltérés

0

Érvényes szavazatok száma

561

Érvénytelen szavazatok száma

1

Érvényes szavazatok száma

178

#

Jelölt neve

Jelölő
szervezet

szavazat

%

1.

Braun
Pál

független

373

14,1

képviselő

2.

Braun
János

független

361

13,7

képviselő

3.

Bagyin
Katalin

független

342

12,9

képviselő

4.

Bazsik
Csaba
Andrásné

független

Kékesi
Gábor

független

6.

Klenk
Zoltán

független

314

11,9

7.

Braun
József

független

205

7,8

8.

Braunné
Wildmann
Tünde

független

191

7,2

9.

Braunné
Monori
Mária
Magdolna

független

183

6,9

5.

338

335

12,8

12,7

#

Jelölt neve

Jelölő
szervezet

szavazat

1.

Blaubacher
Dóra

ÉMNÖSZ

161

25,2 képviselő

2.

Holicza
Sándorné

ÉMNÖSZ

156

24,5 képviselő

3.

Braun
Pál

ÉMNÖSZ

149

23,4 képviselő

4.

Ledényi
Katalin

ÉMNÖSZ

114

17,9 képviselő

képviselő

képviselő
5.
képviselő

Vanóné
Raffai
Terézia
Katalin

58

%

9,1

ÉMNÖSZ

Köszönjük a
Helyi Választási Bizottság
és a
Szavazatszámláló Bizottságok
munkáját.
Helyi választási Iroda

Web: www.iklad.hu
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Kistérségi Hírek
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása
2006-2010-ben végzett tevékenysége
A Társulás az Aszódi kistérség 9 önkormányzatának képviselő-testülete döntése nyomán a többcélú társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény
alapján 2004. július 7-én jött létre.
A Társulási megállapodás szerint a társulás
feladatai:
- A társult települések összehangolt fejlesztése,
közös területfejlesztési programok kialakítása
és a fejlesztések megvalósítása.
- A térségi közszolgáltatások (közoktatási, szociális, gyermekjóléti feladatok) biztosítása, fejlesztése, szervezése, intézmények fenntartása azok gazdaságosabb, hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása érdekében.
A Társulás kezdetben csak területfejlesztési feladatot látott el, – kistérségi fejlesztési tanácsként
működve –, a közös feladatellátás szervezése
2005 őszén indult meg, a társult önkormányzatok döntöttek a közösen vállalt feladatok köréről,
azok szervezésének módjáról.
Megszületett a döntés a kistérségi Pedagógiai
Szakszolgálat létrehozásáról, vállalva a kistérség
települései és 7 „határon kívüli” település érintett
korosztályainak ellátását.
Létrejött két – a szociális és gyermekjóléti alapfeladatokat ellátó – intézményfenntartó társulás, a Társulás ellátási szerződéssel vállalt további két szociális alapszolgáltatási feladatot.
2007-ben a társult önkormányzatok képviselőtestületei - Aszód város kivételével - a belső ellenőrzési feladat kistérségi szinten történő szervezése mellett döntöttek.
Ugyancsak az erőforrások együttes felhasználásával kezdődött meg a pedagógiai szakmai szolgáltatások összehangolása.
A szociális és gyermekjóléti feladat ellátását
szolgáló két intézményfenntartó társulást átszerveztük: a továbbiakban a Kistérségi Gondozási
Központ, Aszód biztosítja a szolgáltatásokat.
A közoktatási törvény feltételeinek való megfelelés
és a racionális, szakmai mutatókat előtérbe helyező oktatásszervezés érdekében 2007. szeptember elsejével Kartal és Verseg, valamint Iklad és
Domony közoktatási intézményfenntartó társulást hozott létre.
A Társulási Tanács javaslatára 2008-ban újabb,
együttműködésben ellátandó feladat vállalásáról
döntött 6 önkormányzat: közösen szervezzük a
munka- és tűzvédelmi feladatot.
Folyamatosan bővültek a Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásai:
– 2006-tól nevelési tanácsadás és logopédiai
ellátás - minden településre kiterjedően,
– 2007
szeptemberétől
gyógy-testnevelés
(Aszód, Tura, Kartal),

– pályázati forrásokra építve 2 iskolapszichológus dolgozik,
– korai fejlesztés indult a 0-3 éves korú sérült
gyermekek számára,
– pályaválasztási tanácsadás vehető igénybe e
tanévtől kezdve.
A TÁRSULÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATELLÁTÁSA
Közoktatás
A Társulás a társult önkormányzatok fenntartásában működő közoktatási intézmények körében
szervező - irányító feladatokat lát el a közoktatási
törvényben foglaltaknak való megfelelés érdekében.
A Társulás szervező tevékenységével támogatja a
többcélú társulás keretein belül létrejött közoktatási intézményfenntartó társulásokat:
- Kartal - Verseg közoktatási intézményfenntartó társulás (óvoda, általános iskola)
- Iklad - Domony közoktatási intézményfenntartó társulás (általános iskola).
A Társulás - eleget téve törvényi kötelezettségének - elkészítette és minden önkormányzat határozatban elfogadta a kistérségi közoktatási intézkedési tervet (2006, 2008.). Az intézkedési
terv mellékletét képezik a települési esélyegyenlőségi helyzetelemzések és intézkedési tervek.
A Társulás az Aszódi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálatán keresztül szakszolgálati
ellátást biztosít az önkormányzatok területén élő
0 -18 éves korú gyermekek számára.
A nevelési tanácsadóban a 4 tanév alatt vizsgált
gyermekek száma 2.300, a 3 ellátási területen
összesen 2.100 a terápiába vont gyermekek száma.
A tanügy-igazgatási és pedagógiai szakmai
szolgáltatások kistérségi szintű szervezése keretében a Társulás feladata az önkormányzati
(fenntartói) és intézményi tanügy-igazgatási feladatok segítése a Közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamint az intézményi pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének kistérségi szintű összehangolása.
Szociális és gyermekjóléti feladatok
A szociális alapszolgáltatások terén a kistérség
minden településére kiterjedően intézményfenntartó társulási megállapodás alapján a Kistérségi
Gondozási Központ (Aszód) látja el az alábbi feladatokat: gyermekjóléti feladatok, családsegítés,
házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2009. december 31-ig).
A támogató szolgálati ellátásra és a fogyatékosok
nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződések
helyett - normatív támogatás hiányában együttműködési megállapodás van az ellátó szervezetekkel.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Belső ellenőrzés

Közmunka-programok

A 8 önkormányzat által együttesen szervezett
belső ellenőrzést a Társulás munkaszervezete
2007-ben saját humán-erőforrással, 2008. évtől
kezdve szolgáltatás-vásárlással valósítja meg.
A döntési jogok helyben vannak: a települések
képviselő-testületei határoznak a saját önkormányzatukra vonatkozó éves ellenőrzési tervről,
az ellenőrzéseket követő intézkedésekről.
A 4 év alatt 1885 ellenőrzési napon 180 ellenőrzést végeztek a szakemberek.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása minden évben eredményesen pályázott az SZMM közmunka-programjaira. Összesen
78 millió Ft támogatást nyertünk, amit 5 millió Ft
önkormányzati hozzájárulás egészített ki. A programok kiadásain belül közel 8 millió Ft-ot fordítottunk eszközvásárlásra, melyeket az önkormányzatoknak átadtunk.

A munkavédelmi feladatok kistérségi szintű
szervezése
A munkavédelmi feladat ellátásával megbízott
szakértő, - a kistérség önkormányzatainak irányítása alá tartozó intézmények munka- és tűzvédelmi helyzetének felmérése után- elkészíti a
munka- és tűzvédelmi szabályzatokat, dokumentáltan elvégzi az intézményekben az éves munkaés tűzvédelmi oktatást.
A társult önkormányzatok együttműködésének további területei közül a közös munka leginkább a közkulturális területen valósult meg:
2008-ban elkészült a kistérségi közkulturális
stratégia, majd 2009-ben – sikeres pályázatot
követően - „SZOMSZÉDOLÁS – szó, zene, tánc –
ami összeköt” címmel a kistérségi kulturális
napok rendezvénysorozata 8 alkalommal teremtett bemutatkozási lehetőséget a helyi értékeket
bemutató művészeknek.
A TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI
FELADATAI
Koncepciók, stratégiák
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a területfejlesztési feladatok térségi
szintű vállalása elsősorban a fejlesztési koncepciók együttes kidolgozására szorítkozik.
1. Területfejlesztési koncepció és program
2. Felszíni vízelvezetési projektterv
3. Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritása
2007-13.
4. Kistérségi cselekvési terv
5. Közszolgáltatási koncepciók:
– Kistérségi közoktatási intézkedési terv
– Kistérségi szociális szolgáltatás-szervezési
koncepció
– Kistérségi egészségfejlesztési terv
– Kistérségi közművelődési – közkulturális
stratégia
– Kistérségi humánerőforrás-térkép
– Kistérségi informatikai fejlesztési koncepció.
Pályázati munka
A Társulás a ciklusban a közösen vállalt feladatok szervezéséhez 130 millió Ft pályázati forrást
nyert el, a Pedagógiai Szakszolgálat a költségvetési és önkormányzati forrásokon túl 8,5 millió Ftot használhatott fel eszközök beszerzésére, képzésre, stb…

Web: www.iklad.hu

2009 májusától – pályázati forrásból - lehetőség
nyílt közfoglalkoztatás-szervező alkalmazására.
Munkáját az önkormányzatok közfoglalkoztatási
programjához kapcsolódóan végzi településenként differenciáltan, elsősorban adminisztratív
feladatokat lát el.
A PÉNZÜGYI – GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATOK
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása éves költségvetését a Társulási megállapodásban foglaltakra épülő hatályos ágazati
feladat-ellátási megállapodások alapján, az elfogadott éves feladat-ellátási terv alapján tervezzük. A feladat-ellátási terv önkormányzatokkal
való egyeztetése során rögzítjük az igényelt szolgáltatások mértékét, azok tartalmát, pénzügyi
feltételeit.
A többcélú társulás alapvetően kötött felhasználású költségvetési és pályázati forrásokon túl kizárólag a társult önkormányzatok által átadott
pénzeszközökkel gazdálkodhat. Az átadott pénzeszközök „célhoz kötöttek”: meghatározott elvárások teljesítésének eszközei.
A Társulás a feladatai ellátásához igényli a Magyar Köztársaság - mindenkor hatályos - költségvetési törvényében nevesített állami normatív
támogatásokat.
A társult önkormányzatok a lakosságarányos
tagdíj helyett feladat-ellátási hozzájárulást fizetnek. Ennek alapja a bekerülési költség, csökkentve a Társulás által igényelt normatív támogatásokkal. A Társulás tagjai az egyes közszolgáltatások igénybevételi mértékének megfelelően teljesítik költségvetési hozzájárulásukat.
A Társulás bevételei egyértelműen az ellátott
feladatokhoz kötődő „kötött felhasználású” pénzeszközök, amelyek folyamatos emelkedése a társult településeknek nyújtott szolgáltatások növekedésével arányos: míg az első évben a bevételek
összege 88 millió Ft volt, addig 2010-ben megközelíti a 200 millió Ft-ot.
A bevételek 59%-a normatív támogatás, 29%-a
támogatásértékű bevétel és 11% az önkormányzatok feladat-ellátási hozzájárulása.
A normatív állami támogatások évenkénti öszszevetéséből már képet kaphatunk a kistérségi
feladatok ellátásának szintjéről: a lakosságszámhoz kapcsolódó mutatószámok kivételével a többségük növekvő. Ez a folyamat jelzi egyrészt a területi lefedettség szélesedését, az együttműködések alakulását, másrészt feltételezi a szolgáltatásokat nyújtó szakemberek számának emelkedé-
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sét. Pl. a pedagógiai szakszolgálati ellátás 2006os 5 fős szakmai létszáma 2010-re 14 főre bővült.
A normatív bevételek 20% -a pedagógiai szakszolgálati feladatokra, 20%-a közoktatási intézményi
feladatokra, 33%-a szociális és gyermekjóléti feladatokra illette meg a Társulást.
Az önkormányzatok feladat-ellátási hozzájárulása az évek során növekvő arányt képvisel a Társulás költségvetésében: 2006-ban az összes bevétel alig 2 %-a, 2010-ben pedig közel 10 % az önkormányzati forrás. A hozzájárulások elsősorban
a szakszolgálati feladatokhoz (47%), illetve a belső
ellenőrzéshez (22%) nyújtanak forrást.
A településenkénti arányok az igénybevett szolgáltatások arányával egyezőek.
A költségvetés kiadási szerkezetét jellemzi a
személyi kiadások viszonylag magas aránya,
melynek egyik oka a többször említett szakszolgálati szakmai létszám növekedése.
Szembetűnő a Szakszolgálat kiadásainak (és bevételeinek) 4 év alatti megháromszorozódása: ez
évben eléri a 70 millió Ft-ot, melyhez az önkormányzatok csupán 9 millió Ft-tal járulnak hozzá.
Az átadott pénzeszközök 65%-át a szociális és
gyermekjóléti feladatokra (összege a 4 év alatt
135,5 millió Ft), 35%-át pedig a közoktatási társulásoknak adjuk át (összesen 73,5 millió Ft).
A Társulást az alapító önkormányzatok induló
tőke nélkül hozták létre, vagyont, vagyoni értékű
jogot egyetlen feladathoz sem vett át a Társulás.
ÖSSZEFOGLALÓ
AMI A TÉNYEK MÖGÖTT VAN
A társult önkormányzatok együttműködésében az
egyensúly megteremtése és fenntartása a döntéshozó (jelen esetben a Társulási Tanács) feladata.
A Tanács tagjai - az alapító önkormányzatok polgármesterei – kettős szerepben vannak: saját településük működéséért, fejlődéséért közvetlen
felelősséggel tartoznak választóiknak, a Társulás
tagjaként viszont tágabb összefüggésben kell
gondolkodniuk. Nem lehet lebecsülni annak - az
önmagán túlmutató - jelentőségét, hogy a Társulási Tanács (és szükség esetén a döntéseket
legitimizáló képviselő-testületek) döntései többnyire konszenzussal születnek.
A Társulási Tanács, mint döntéshozó szervezet a
4 év alatt 41 alkalommal ülésezett, és összesen
282 határozatot hozott.
A Társulás működésének 5. évében az értékelés fő kérdései:
– gazdaságosabb - hatékonyabb – eredményesebb-e a közszolgáltatási feladatok megvalósulása a Társulás által ellátott formában?
– növekedett-e a közösen szervezett önkormányzati feladatok ellátásának színvonala?
1.
Gazdaságosság: az egyes közszolgáltatási
feladatokra fordított források összességében jelentősen növekedtek, a kiegészítő támogatások
nem az önkormányzati büdzsék tehermentesítését szolgálták. Ezzel párhuzamosan kijelenthető,
hogy az adott szolgáltatás jogszabályok által elő-

írt, illetve a lakosság által elvárható szintű biztosítása egyik leginkább gazdaságos módja a társulási forma, ráadásul a döntési kompetenciák
megtartása mellett. A települések a jelen ráfordítás mellett önállóan nem (voltak) képesek a
szakmai - személyi és technikai – feltételek ilyen
szintű garantálására.
A Társulás – mint szervezet működtetése - nem
terheli a társult településeket, egyértelműen külső forrásból finanszírozott, sőt a munkaszervezetben rendelkezésre álló szaktudás és információs bázis az önkormányzati döntés-előkészítő és
végrehajtó rendszer része.
2.
Hatékonyság: a gazdaságossági mutatókkal arányosan emelkedett a lakosság érintett
csoportjaira jutó szakemberek száma, illetve az
objektív feltételek a szükséges szinten rendelkezésre állnak, kapacitáshiány miatt nem sérülhet
az adott szolgáltatás hozzáférhetősége.
3.
Eredményesség: a ráfordítások nagyobb
aránya, a rendelkezésre álló kapacitás, optimális
esetben eredményesebb / magasabb minőségű
feladatellátást tesz lehetővé.
Megállapítható, hogy az együttműködésbe bevont
közszolgáltatások terén az ellátás hozzáférhetősége, térbeli eloszlása és minősége egyaránt javult.
Az egyes önkormányzatoknál e feladatok kapcsán
létszámcsökkentésre nem került sor. A szolgáltatásokkal kapcsolatosan költségcsökkenést alig 12 esetben lehet kimutatni, azonban a hatékonysági mutatók (pl. ellátási terület növekedése, ellátottak számának emelkedése) és az eredményességet megalapozó mutatók közül a mérhetők (pl.
szakemberek száma, az objektív feltételek javulása) egyértelműen pozitív változást mutatnak.
Ugyancsak egyértelműen pozitív a Társulás által
behozott - az önkormányzati feladatokra felhasználható - többletforrások fogadtatása, annak ellenére, hogy a társulási feladat-ellátás szervezésében nem érhető tetten a támogatások mindenáron való maximalizálásának törekvése. Bizonyítja ezt azon tevékenységek köre (pl. munkavédelem, pedagógiai szolgáltatások), amelyeket a társult települések a Társuláson keresztül, de költségvetési támogatás nélkül valósítanak meg.
Az eltelt négy év adatainak összehasonlítása,
elemzése egyértelműen alátámasztja a társult
önkormányzatok együttműködésének fokozatos
fejlődését: az egyes területeken mind a mutatószámok, mind a ráfordítások, de leginkább a
számok / adatok mögött látható folyamatok tükrözik a Társulás szakmai munkájának kisebb nagyobb sikerét, az együttműködés gondolatának
elfogadását.
4 éves társulási együttműködés után egyértelmű,
hogy a társulás nyújtotta lehetőségekkel élve magasabb színvonalú közszolgáltatások nyújthatók,
a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban
használhatóak fel, így az együttműködésben
résztvevő települések számára a társulási
együttműködés mind szakmai, mind pénzügyi
értelemben előnyökkel jár.
Dr. Basa Antal és Szendrei Ferenc
elnökhelyettesek

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Tüske böki

Az óvoda életéből

Nemrégiben a postaládánkból vettem ki – egy
igen-igen elázott küldeményt, mely felkeltette a
figyelmemet, átolvastam. Ez a „Málenkij robot”
emlékmű megvalósításáért felelős bizottság beszámolója volt.

Az idei nyár sem telt el felújítás nélkül az óvodában. A szülők segítségével lefestettük a konyha
ablakait egy vasárnap délelőtt. Köszönjük segítségét: Raffai Sándorné Erikának, Klagyivik
Attilának
és
feleségének
Tündének,
Strihovaneczné Dévai Melindának, valamint
Braun József karbantartónknak.
A két raktárt is egybenyitottuk, hogy nagyobb
hely legyen a szárazáru tárolására. Ehhez egy
közfalat kellett kiszednünk. Ebben Krekó Tamás,
Tüke István és Braun József karbantartónk volt
segítségünkre. Köszönjük nekik is munkájukat.
Az idei nevelési évben 127 gyermek van óvodánkba felvéve. Négy csoportunk van, mind a négy
csoportban német nemzetiségi nevelés is folyik.
Ezúton tájékoztatjuk a szülőket, hogy a kiscsoportba csak azokat a gyermekeket tudjuk fogadni, akiket a májusi beiratkozáskor felvettünk. A
gyermek akkor kezdheti meg 2,5 évesen az óvodát, ha: fel van véve az óvodába, szülője munkáltatói igazolással igazolja, hogy teljes munkaidőben foglalkoztatva van, valamint szobatiszta, tud
önállóan enni és szükségleteit valamilyen módon
ki tudja fejezni.
A nagycsoportosok részére ismét indul a sakkfoglalkozás Tóth Máté vezetésével. A foglalkozások
csütörtökönként délután fél 4-től háromnegyed 5ig lesznek megtartva.
Hétfőn délelőtt 10 órától Babka László lelkész a
középső csoportosoknak, fél 11-től a nagycsoportosoknak tart bibliaórákat. Azok a gyermekek
vehetnek ezeken az órákon részt, akiknek a szülői ezt kérik.
Október 1.-én a jászberényi Állatkertbe látogattunk el a gyerekekkel.
Nagycsoportos korú gyermekeink a nemzetiségi
napra kis műsorral készülnek.
Szintén
októberben
tartjuk
hagyományos
Erntedankfest-ünket az iskolásokkal együtt az
óvoda udvarán. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Marton Zsuzsanna
óvodavezető

Az emlékmű megálmodásától folyamatosan kaptunk információt az Ikladi Hírekben, láttuk a
helyszínen a készülődést, majd egy megható ünnepség keretében a leleplezésen is sokan jelen
voltunk. Bevallom nem számítottam ilyen beszámolóra, kiadványra de átolvasva, a következő
kérdések merültek fel bennem:
Nagyon részletesen beszámol mindenről, adományozók nevei, utca, házszám (néhány cím, név
sajnos elíródott) munkaórákról, adományokról.
Mivel egy szerény összeggel én is hozzájárultam,
így benne van a nevem, de nem kértem, nem vártam el- s nem voltam előrelátó- hogy anonimitást
kérjek. De higgyék el nem azért adtam. Nem tudhatom, hogy a többi adományozó, ott dolgozó
miként vélekedik erről?
Ha már elkészült ez a kiadvány, egy nagy hibáját
felrónám, még pedig azt, hogy a lényeg lemaradtvéleményem szerint- annak a 47 embernek a neve és adatai- miért nem került fel a kiadvány első-második oldalára akikről mindez szól?
Az ismétlődő képek helyett, vagy egy más szerkesztéssel emléket állíthattunk volna, újbóli főhajtással,- hogy az emléktáblán látható nevek a
kiadványban is olvashatók legyenek.
Kiért is szól a harang???

Herőke
„Avagy mit is ettünk a szüretiben”
Hozzávalók: 1kg liszt, 5dkg élesztő, pici só, cukor,
2 dl tej, ½ csomag margarin, 3 kanál olvasztott
zsír, 1 pohár tejföl, 3 tojás sárgája.
Elkészítés: 2 dl cukros tejben, felfutatjuk az
élesztőt.
A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk
a 3 evőkanál zsírt, 1 pohár tejfölt, 3 tojássárgáját,
pici sót, a felfutatott élesztővel a tésztát jól eldolgozzuk. /Se túl lágy, se túl kemény ne legyen./
Lisztel, a tetejét megszórjuk, kb. 1 órát pihentetjük
Ki nyújtjuk, négyzet alakúra vágjuk, formázzuk,
fél órát pihentetjük, majd forró olajban kisütjük.
Tetejét vaníliás porcukorral megszórjuk.
Jó étvágyat kívánok!

Apróhirdetés!
Rákoskerten eladó egy négyéves, hatlakásos
társasház I. emeleti, 52m2+5m2 erkély, 1+2
félszobás lakása. Ár: 15,5MFt
Érdeklődni: 06-20/824-2043

Web: www.iklad.hu

Kézműves foglalkozások!
Kedves gyerekek!
Október 15-től, minden pénteken 15-18 óráig
kézműves foglalkozások lesznek a könyvtárban. Mindenkit szeretettel vár:
Braun Krisztina
könyvtáros

10. szám

Művelődési Ház programjából


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



Október 12-én, Kedd este
Játékszín
Babus
Akciós! 50%-os jegyárakkal
Belépődíj: 1625.- 1775.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 13:15 órakor

Szereposztás:

Október 20-án, Szerda este
Játékszín
Mezítláb a parkban
Akciós! 50%-os jegyárakkal
Belépődíj: 1625.- 1775.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor

Billentőné
Ráczné
Közvarróné

Programok és rendezvények a
Művelődési Házban


Nyugdíjas klub összejövetele:
Október 24-én, 16 órakor



Kézimunkakör:
Minden hónap első vasárnapján 15 órától
„Ahol eltanulhatjuk egymástól a különféle
fortélyokat”
Fúvószenekari próba:
Hétfőnként 18:30-tól



Énekkari próba:
Csütörtökönként 18 órától



Nemzetiségi táncpróba:
Szombatonként 18 órától



Stammtisch (Törzsasztal)
Minden szombaton 16 órától,ahová szeretettel várunk mindenkit, aki a meglévő német
tudását szeretné kamatoztatni, kötetlen beszélgetés formájában, illetve a későbbiekben
kialakítandó program szerint.



November 7-én, vasárnap délután, egy év elteltével, újra találkozhatunk az aszódi javítóintézet
munkatársainak
színjátszó
csoportjával.
Az
”Amatőr
Fellépő
Intisek”
ezúttal
Török Rezső: Testamentom című parasztkomédiáját mutatják be az érdeklődőknek. A délutáni
előadás 16 órakor, az esti 18 órakor kezdődik.







Az AFI bemutatja…

Starlight Dance Company
Gyermekeknek csütörtökönként, 16:30 órától
Ifjúságiaknak péntekenként, 16:30 órától

Ezer Varró András
Mária a szolgáló
Bence, öreg béres
Katóka, Bence unokája
Pista, a béres

Dian Tibor
Haraszti Zsófia
Haraszti Csaba
Tudja Edina
Takács Gábor

Rokonok:

Közvarróné lánya, a Piros
Bozsikné
Segítő-súgó
Jelmezkészítő

Lakos Mária Lujza
Kerényi Andi
Bazsikné Ecker
Zsuzsa
Subáné Halmos
Éva
Gulyás Anna
Tudjáné Marika
Tóth Gusztávné
Erika

Török Rezső színműve alapján írta és rendezte:
Herr Piroska

Véradás
2010. október 25-én, hétfőn
15-18 óra között
véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház
Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszöni:
A Magyar Vöröskereszt valamint az
Országos Vérellátó Szolgálat.
Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját feltétlenül mindenki hozza magával!
„Aki adja, annak erény,
aki kapja, annak remény!”

Bagyin Katalin

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Nemzetiségi Hírek
Blaublumen tánccsoportunk a 2010. augusztus
20-i falunapon ismét új oldaláról mutatkozott be.
Az „István a király” c. rockoperára táncoltak, melyet Braunné Szabó Andi tanított be. Itt szeretnénk ismét megköszönni Andi áldozatos munkáját.
Fúvószenekarunk is nagy sikert aratott a Falunapon, mind a saját koncertjükön, mind a
Csíkszentsimoni ifjúsági fúvószenekarral közösen. Köszönjük műsorukat.
Nemzetiségi énekkarunk szép német dalokkal
kedveskedett a közönségnek. Mindhárom csoport
nagy örömmel és köszönettel vette át a települési
Önkormányzat
által
nekik
ítélt
„Ikladért Emlékplakett”-et.
Várjuk az ikladi lányokat, asszonyokat, fiúkat,
férfiakat az énekkarba, a tánccsoportba, és a
fúvószenekarba, nagyon kell az utánpótlás!
2010. szeptember 25-re a szlovákiai Szádalmásra
kapott
tánccsoportunk
meghívást,
a
II. Tizedbeszedő Fesztiválra. A lányok magyar
táncokat, és modern táncokat adtak elő nagy
sikerrel. A busz megtelt családtagokkal, akik
szintén nagyon jól érezték magukat a külföldi
vendégszereplésen.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt az
október 9-i Nemzetiségi Napra!
Egyesület Vezetősége

A Galga Környezetvédelmi Egyesület
beszámolója az SZJA 1%-os
felajánlások felhasználásáról
Egyesületünk a 2008-as évben 237.011 Ft-ot, a
2009-es évben 243.222 Ft-ot, a 2008-as és a
2009-es évben összesen 480.233 Ft-ot kapott az
SZJA 1 %-os felajánlásokból.
Az összeg felhasználásáról az alábbiak szerint
számolunk be:
 60.000 Ft-ot költöttünk az Iklad-Domony
vasúti megálló mögött tervezett közpark
tervdokumentációjának elkészítésére.
 120.000 Ft-tal támogattuk az ikladi általános iskolában folyó környezeti nevelést.
Ebből az összegből ismeretterjesztő könyvek, ill. a környezeti nevelésben felhasználható tanszerek és segédeszközök kerültek
beszerzésre.
 198.000 Ft-tal támogattuk a Csokonai utcai
új játszótér létesítését. Az összegből négytagú rugós hinta került beszerzésre.
 50.000 Ft-tal támogattuk a Ságvári Endre
utcai játszótér korszerűsítését.
 20.000 Ft-tal támogattuk az 1945-ben
„malenykij robotra” hurcoltak emlékművének létesítését.
2009-ben és 2010-ben összesen 448.000 Ft támogatást nyújtottunk közcélokra. A fennmaradó összeg felhasználásáról később döntünk.
Sajnos az Iklad-Domony vasúti megállóhely mögötti közpark létesítésére 2006-ban indított programunk anyagi források hiánya és egyéb problémák miatt elakadt. A mostoha talajviszonyok
(tápanyagokban rendkívül szegény, kemény, sittes, köves talaj) miatt a telepített növények mintegy kétharmada kipusztult. A park folyamatos
gondozása, fűnyírás, öntözés stb. meghaladja
egyesületünk lehetőségeit.
2009-ben elkészítettük egy kertépítő céggel a
park szükséges tervdokumentációját és az ahhoz
szükséges költségvetés-tervezetet. Kiderült, hogy
a parkosítás szakszerű végrehajtása alapszinten
is mintegy 7-8 millió Ft-ot igényelne, de ebben
még nincs benne a parkba tervezett játszótér, a
40x20 m alapterületű sportpálya, ill. egy kis
dísz-tó költsége.
A szükséges anyagi erőforrások előteremtéséhez
az önkormányzattal közösen pályázati lehetőségeket keresünk.
Egyúttal arra kérünk mindenkit, hogy a 2011-es
esztendőben is támogassa egyesületünket személyi jövedelemadója 1 %-ával:
Név:

Galga Természet- és
Közhasznú Egyesület
Adószám: 18695113-1-13

Környezetvédelmi

A támogatásokat előre is köszönjük:
Klenk József, elnök

Web: www.iklad.hu
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Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
„B” csoport
Eredmények
Abony KID FC – Iklad KFC 0-0
Iklad KFC – Tápióság KSK 2-1
Gólszerző: Styevkó Gábor (2)
Fót SE – Iklad KFC 3-3
Gólszerzők: Ecker Zoltán, Mayer Tamás,
Pálházi Lóránt
Iklad KFC – Tápiószőlős KSE 6-2
Gólszerzők: Bánföldi Olivér (2), Styevkó
Gábor (2), Hosszú Péter, Rosenberger
Dániel

Őszi sorsolás, 2010
Dátum
08.28.
09.05.
09.11.
09.19.
09.26.
10.03.
10.09.
10.17.
10.24.
10.31.
11.07.
11.14.

Hazai - Vendég
Abony KID FC – Iklad KFC
Iklad KFC – Tápióság KSK
Fót SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Tápiószőlős KSE
Szada SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Tápiógyörgye
Kerepesi SBE – Iklad KFC
Galgahévíz SK – Iklad KFC
Iklad KFC – Kistarcsai VSC
SK Tóalmás – Iklad KFC
Iklad KFC – Pécel-Elitsec
Valkó KSK – Iklad KFC

FN
0-0
2-1
3-3
6-2
1-3
1-4

Ifi
8-2
4-1
7-1
0-3
1-3

Szada SE – Iklad KFC 1-3
Gólszerzők: Ecker Zoltán, Mayer Péter,
Styevkó Gábor
Iklad KFC – Tápiógyörgye1-4
Gólszerző: Pálházi Lóránt

Ifjúsági eredmények
Abony KID FC – Iklad KFC 8-2
Gólszerzők: Deszk Ádám, Zdenkó Roland
Iklad KFC – Tápióság KSK 4-1
Gólszerzők: Gódor Richárd (3), Ecker Bence
Iklad KFC – Tápiószőlős KSE 7-1
Gólszerzők: Deszk Ádám (3), Gódor Richárd (2), Laukó Milán, Zdenkó Roland
Szada SE – Iklad KFC 0-3
Gólszerzők: Blaubacher Martin, Ecker Bence, Gódor Richárd
Iklad KFC – Tápiógyörgye1-3
Gólszerző: Gódor Richárd

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 Anikó, 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. november 4-5.

Web: www.iklad.hu

