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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
nEgyEdSZEr! 

Június 25-én, szombaton 17 órától 
a Falumúzeumban 

 
 
Ezen az estén nyitva tart az ország legtöbb múzeuma, ahol színes programokkal várják a gye-
rekeket és a felnőtteket is. 

Az európai nagyvárosok hagyományait követve 2003 óta Magyarországon is az év leghosz-
szabb napjához, Szent Iván napjához legközelebb eső szombat éjszakán rendezik meg a 
Múzeumok Éjszakáját. 

Mi, ikladiak, ebben az esztendőben negyedik alkalommal várjuk az érdeklődőket, az egyre 
népszerűbb rendezvény keretében délután 5 órától éjfélig, a legváltozatosabb programokkal. 

17 órától: Vetélkedő - Sváb szó – TOTÓ 
 Kézműves foglalkozás 
18 órától: Régi mesterségek bemutatása 
19 órától: Az Általános Iskola Német Rampenlicht 
 Színjátszó-kör német nyelvű előadása 
21 órákor: Szent – IVÁN éji tűzgyújtás 
21 órától: „Kicsoda-micsoda” Vetélkedő 
 Régi képek szereplőinek, történéseinek felismerése 
 Csillagászati észlelések 
 Nótaverseny a „csillagok jegyében” 

Folyamatosan: 
 Látogatható a múzeum összes terme 
 Szalmából készült alkotások kiállítása 
 Rajzverseny – gyermekeknek 
 Tárgyfelismerő játék 
 Régen gyakran készített – ma már szinte 

elfeledett étel elkészítése 

Hívjuk és várjuk az 
érdeklődőket a Falumúzeumba! 
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A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol 
az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és 
szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.    
 
Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:  
 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Váci Ügyfélszolgálata  

2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16. 
(a Magyar Államkincstár épületében) 

 
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-20.00-ig 

 
A Kormányablak 

 széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, 
 felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni, 
 segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében. 

 
A Kormányablakban többek között 

 ügyfélkaput létesíthet, 
 egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet, 
 családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermek-

nevelési támogatás), 
 egyszerűsített honosítási kérelmet terjeszthet elő, 
 tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazol-

ványokkal kapcsolatos ügyintézésről, 
 informálódhat az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos pályázati tudnivalókról,    
 megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével. 

 
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a 
www.kormanyablak.hu honlapon. 
 
 

Viszontlátásra a Kormányablakban! 
www.kormanyablak.hu 
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Képviselő-testületi hírek 
(2011. május 29.) 

Átfogó értékelést hallgatott meg a testület az ön-
kormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatairól. Dr. Braun Pál jegyző, valamint 
a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgá-
lat munkatársai, Benkó Lajosné és Hrncsár Pálné 
családgondozók tájékoztatták a képviselőket a 
gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának 
rendszeréről, valamint az általuk szervezett prog-
ramokról. 

A testület az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos 
döntést elhalasztotta a következő ülésre, amelyre 
részletes kimutatás készül az óvodai konyha költ-
ségeiről. 

A testület tájékoztatót hallgatott meg az óvodai 
csoportok létszámával kapcsolatban. Marton Zsu-
zsanna óvodavezető ismertette a törvényi létszám-
határokat, az egyes csoportok jelenlegi, valamint a 
2011 őszén induló kiscsoportba jelentkezettek 
létszámát. A testület a helyi igényeket is szem 
előtt tartva úgy határozott, hogy meg kell vizsgálni 
az ötödik csoport beindításának anyagi és techni-
kai lehetőségét. 

A testület – a nyári szabadságolásokra, valamint a 
kötelező karbantartásra, festésre tekintettel - en-
gedélyezte az óvoda zárva tartását 2011. június 
27-től július 29-ig. 

A testület módosította a temetőről és temetkezés-
ről szóló rendeletét. 

A testület megrendelte a temető földmérő általi 
részletes felmérését és a kataszteri térkép elkészí-
tését. A kb. 800 db sírhely felmérésének vállalko-
zói díja 580.000.-Ft + ÁFA. 
A testület megtárgyalta a volt tűzoltó szertár ko-
rábbi bérlőjének az általa elvégzett munkák kifize-
tésére vonatkozó kérelmét. A végleges döntés előtt 
a testület felkérte a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsá-
got, hogy vizsgálja meg a kérelmet és tegyen javas-
latot a döntésre. 

Az egészséges ivóvíz – mint kötelező önkormányza-
ti alapfeladat – hosszú távú biztosítására a testü-
let jóváhagyta az önkormányzat és a Galgamenti 
Viziközmű Kft. közötti üzemeltetési szerződést, 
amely 2030-ig szól. 

A testület jóváhagyta az önkormányzati fenntartá-
sú intézmények gázszolgáltató-váltását. Az ön-
kormányzat a jövőben a Főgáz Zrt-vel kíván szer-
ződni. 

A testület zár ülésén két fő ápolási díj jogosultsá-
gát felülvizsgálva az ellátást meghosszabbította, 
egy fő kérelmét elutasította. Három fő kérelmező-
nek összesen 200.000.-Ft összegben kamatmentes 
kölcsönt nyújtott. 

Dr. Braun Pál 

Kistérségi hírek 

A Többcélú Társulás Tanácsa 
május 18-i üléséről 

A napirendi pontok tárgyalása előtt a Tanács tájé-
koztatót hallgatott meg a Közép-Magyarországi 
Regionális Közlekedésszervezési Iroda képviselői-
től, mely a vasúti és autóbusz menetrend egyezte-
tésére irányult. A tájékoztató végén a polgármeste-
rek javaslatokat tehettek a helyi közlekedés szín-
vonalának javítására, ésszerűsítésére. Ezután ke-
rült sor a Szakorvosi Rendelőintézet munkáját 
segítő alapítvány működésének ismertetésére. 
A  „LEGYEN AZ ÖN SZÍVÜGYE IS” Alapítvány  
mind az önkormányzatok, mind a lakosság segítő 
felajánlásait várja. 
A napirendi pontok közül a Tanács elsőként az 
Aszódi Kistérségi Iroda és a Pedagógiai Szakszol-
gálat alapító okiratainak jogszabályoknak megfele-
lő módosítását, valamint a Pedagógiai Szakszolgá-
lat Szervezeti és Működési Szabályzatának módo-
sítását tárgyalta. Ez után sor került a Szakszolgá-
lat álláshelyei számának áttekintésére. A Társulási 
Tanács döntése szerint továbbra is szükség van a 
második iskolapszichológus és a korai fejlesztést 
végző szakember munkájára. 
A következőkben a Tanács hozzájárult ahhoz, 
hogy Verseg Község Önkormányzata felfüggessze a 
munka- és tűzvédelmi feladat-ellátásban való 
részvételét és kezdeményezte a vállalkozói szerző-
dés módosítását. 
A Társulási Tanács áttekintette a Társulási megál-
lapodás alapján a 2011. évi költségvetési határo-
zatban elfogadott önkormányzati hozzájárulások 
teljesítését, a határidőre nem teljesítő 4 önkor-
mányzat számára fizetési felszólítás küldése mel-
lett döntött. 
Végezetül a Tanács tájékoztatót hallgatott meg az 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályá-
zatával kapcsolatban, valamint egyéb aktuális 
kérdésekről.  
 
A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló 
aktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről 
bővebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása honlapján olvashatnak 
(www.aszodikisterseg.hu). 
 

dr. Kórós Tímea 
kistérségi referens 
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Az óvoda életéből 

Óvodánk életében a május 
nagyon tartalmasan telt 

Május 2.-án: Májusfát díszítettünk az udvaron. A 
csoportok dalocskákkal és versekkel köszöntötték 
ezt a hagyományt. 

Május 6.-án: Légvár- Arcfestés állt a gyermekek 
rendelkezésére gyermeknapi programként. A 
gyermekek nagyon élvezték a délelőttöt. 

Május 18.-án: A Kihívás-napja keretében folyama-
tos mozgással telt. Becsülettel lefutottuk az évek 
óta hagyományos ”ovikörünket”. A legügyesebbek 
jutalomban részesültek. 

Május 19.-én: Évzáró volt a kiscsoportban. 

Május 24.-én: A középső csoportban tartottuk 
évzárónkat. A gyermekek az egész évben tanultak-
ból (versek, mondókák) adtak ízelítőt a szülőknek, 
nagyszülőknek. 

Május 26.-án: A nagycsoportos gyermekek (9fő) 
sakkversenyen vettek részt Hévízgyörkön. 

Május 29.-én: A nagycsoportosok búcsúkirándu-
lás keretében Nőtincsre, a Seholsziget-
Élményparkba látogattak el szüleikkel és az óvo-
dai dolgozókkal. 

Május 30.-án: Óvodánkba Tűzoltóautó érkezett a 
gyermekek nagy örömére. 

Május 31.-én: A nagycsoportosok délelőtti prog-
ram keretében Babatpusztára kirándultak, Szabó 
Lili szüleinek meghívására. 

Június 1.-én: A nagycsoportosok a COOP napon 
szerepeltek. 

Óvodánkban június 1.-ével megkezdődött a nyári 
élet. Június- Augusztus hónapokban összevont 
csoportokkal működünk. 

Június 27.-től – július 29.-ig: Óvodánk zárva 
tart. 

Nyitás: Augusztus 1.-én 

Minden kedves óvodásunknak és szüleiknek jó 
pihenést és gazdag nyári programokat kívánunk, 
hogy élményekkel megtelve érkezzenek ismét óvo-
dánkba. 

Rébbné Radics Éva 
német nemzetiségi 

óvodapedagógus 

Kedves ikladi férfiak, fiúk, 
asszonyok és lányok! 

 
Egy felhívást szeretnénk küldeni ezzel a levéllel 
mindenkihez, aki szeretne egy, már jól működő 
tánccsoporthoz csatlakozni! 
Aki eljön a község rendezvényeire, hogy megnézze 
a kultúrcsoportok által előadott műsorszámokat, 
az talán irigykedve nézi a színpadon lévőket. Nem 
kell ennek így lenni. Mi mindenkit szeretettel vá-
runk, soha nem késő közénk állni. Sok felkérést 
kaptunk eddig is, - és reméljük ezután is így lesz-, 
falunktól közelebb és távolabb lévő településekről, 
ahol szűkebb „hazánk”, településünk táncaival 
kellett bemutatkoznunk. Minden fellépésünk sike-
res volt, de a gratulációk végén mindig volt egy 
kérdés nekünk szegezve, hogy: hol vannak a férfi-
ak?! Mi kicsit szégyenkezve ugyan, és „viccesre 
véve a dolgot”, próbáltunk jópofa válaszokat adni. 
Azért lássuk be őszintén, a táncok nagy része a 
férfi-nő kapcsolatra jött létre. Vannak olyan tán-
cok, amit eltáncolhat két nő is együtt, de mégis a 
férfi és nő párosítás az igazi. Egy nőt csak egy férfi 
tud igazán jól megforgatni. Nem beszélve azokról a 
két nemre íródott táncokról, amelyeket máskép-
pen nem is lehet előadni. Legyen az egy „vérbeli” 
csárdás, vagy palotás, vagy a modernebb táncok 
bármelyike, amihez férfi és nő kell, az csak úgy 
kerülhet előadásra, ahogy az a „nagykönyvben” 
meg van írva.  
Ezért szeretnénk kérni most a fiúkat, férfiakat, 
hogy aki szabadidejét, vagy annak egy részét felál-
dozva szívesen táncolna csoportunkkal, jelentkez-
zen a megadott helyen és telefonszámon! Táncain-
kat képzett tánctanár tanítja, ami sikereink egyik 
záloga lehet, bár ehhez nekünk is mindent meg 
kell tenni, és a jó csapatmunka is nagyon sokat 
számít.  
A próbák mindig jó hangulatban zajlanak, még 
akkor is, ha elég „kemény” egy-egy alkalommal. 
Táncaink nagy részét az egyesület zenekara kíséri, 
ami még hangulatosabb előadást eredményez. 
Mi lányok, asszonyok szívvel-lélekkel csináljuk, 
akár örömünk, akár bánatunk van, mert ezt más-
képp nem is lehet. Mind e mellett a rendszeresség 
a legfontosabb. 
Sok páros táncot szeretnénk még megtanulni, 
amihez nélkülözhetetlenül szükség lenne férfi 
táncosra is. Korhatár nincs. Elegendő jelentkező 
esetén kor szerinti csoportok indítása is lehet-
séges. 
Az idősebbek még emlékezhetnek rá, hogy régen 
volt „vegyes” tánccsoportja a falunak, ami nagyon 
jól működött. Ezt szeretnénk most is, ezért szere-
tettel várunk minden táncolni szerető „fiút”.  
Aki nem szeret táncolni, de mégis csatlakozni kí-
ván az egyesülethez, megteheti, ha az énekkart, 
vagy akár a fúvószenekart választja. 

Jelentkezés helye: Művelődési Ház, 06-28-403-387 

Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület vezetősége 
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Hírek az Iskolából 

Beszámoló a májusi eseményekről 

Ebben a hónapban is igen sok versenyen mérték össze tanulóink tudásukat, mutatták meg felkészült-
ségüket. Büszkék vagyunk rájuk, hogy lelkesen készültek a megmérettetésekre és öregbítik iskolánk 
hírnevét. 

Május 4-én Garamszegi Anna, Ecker Anita és Kovács Titusz képviselte iskolánkat Kartalon, a kistérsé-
gi angol versenyen. Bár tanulóink heti 2 órában tanulják az angol nyelvet, 4. helyezést értek el. Gratu-
lálunk nekik és köszönjük Takács Istvánné felkészítő munkáját! 

Május 7-én rendezték meg Aszódon a Petőfi Sándor szavalóversenyt, ahol Nagy Milán (2.o.) és Maros-
völgyi Erika (6.o.) készültek versekkel. Szépen szerepeltek és gratulálunk eredményükhöz! 

A kistérségi népdaléneklési versenyen Talló Viktória, 7.a osztályos tanulónk vett részt, ahol nagyon 
szépen énekelt. Gratulálunk neki és felkészítőjének dr. Braun Pálné, Andi néninek! 
Iskolánk az összesítésben az előkelő 3. helyen végzett. 

A négyfordulós kistérségi informatikaverseny döntőjén Blaubacher Pál, Garamszegi Anna, Lehel Do-
rottya és Mayer Rita 7. osztályos tanulók, és a 8. osztályból Galbavi Máté mutathatták meg, mit tudnak 
Word, Excel és PowerPoint feladatsorok megoldásánál. A kistérségben a 12. helyezést értük el. Gratulá-
lunk ehhez a szép eredményhez. Köszönjük Kongsaysakné Gérecz Mária felkészítő munkáját, valamint 
Garamszegi Anna és Blaubacher Pál szüleinek a szállításban nyújtott segítségét. 

Május 15-én rendeztük meg az Iklad Kupa labdarúgó tornát. Három korosztályban 13 csapat versen-
gett a győzelemért. Eredményeink: a 2001-2002-es korosztály harmadik, az 1999-2000-es korosztály az 
ötödik, az 1997-1998-as korosztály első helyen végzett. A legjobb kapus Odler Álmos, a gólkirály külön-
díját Ecker Dávid kapta. Köszönjük szponzorainknak, Blaubacher Péternek, a Granuflex Kft-nek, Tas-
nádi Lajosnak, Valentínyi Lászlónak hogy idén is támogatták a fiatal tehetségek versenyét. 

Az idei Diákönkormányzati napunkon a fővárosi Állatkertbe látogattunk. Az osztályok csoportokat 
alkotva oldották meg a tesztfeladatokat. Tanulóink sok új ismeretet szereztek és mindenki nagyon jól 
érezte magát! 

Május 18-án tartottuk a Kihívás Napját. Tanulóink lelkesen sportoltak, a napot tombolahúzással zár-
tuk. Az SZMK-tól minden tanulónk üdítőt kapott és az iskola 15.000 Ft-ot játékvásárlásra. Köszönjük a 
szülők támogatását. 

Május 21-én a Nemzetiségi Majális programjaiba iskolánk is bekapcsolódott. Délelőtt sportprogramon 
vehettek részt a gyerekek, valamint aszfaltrajzokat készítettek, délután pedig diákjaink is színesítették a 
műsort: táncoltak, színdarabot adtak elő. Az estig tartó programnak az iskola biztosította a helyszínt. 

Május 25-én volt az Országos Kompetenciamérés szövegértésből és matematikából a 4., 6., és 8. évfo-
lyamokon. A feladatok kiértékelését előreláthatóan 2012. második felében kapjuk meg. 

Május 27-én diákjaink tanulmányi kiránduláson vettek részt. 

Juhászné tanárnő a 7.b osztályból 2 csapattal nevezett az országos Klímaőrjárat vetélkedőre. A négy 
forduló elméleti feladatai mellett társasjátékot, projekt napot terveztek és mesét írtak. Átfogó kérdésekre 
keresték a választ a klímaváltozásról, a globális felmelegedésről. 164 csapatból a 33. 34. helyezést érték 
el. Nagyon gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, büszkék vagyunk a szép eredményre! 

Gratulálunk Szabó Boglárka 6. o. tanulónknak, aki a Zrínyi Ilona/ Gordiusz Matematikaverseny 
Észak-Pest megyei fordulóján a 17. helyezést érte el.  

folytatás a következő oldalon 
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Helyesbítés: A múlt havi számból kimaradt Bohunka Mátyás, 5. b osztályos tanulónk, aki szintén lel-
kes tagja a domonyi ifi kézilabda csapatnak! Sok győzelmet kívánunk neki is! 

Júniusi programunk 

Június 2. Diagnosztikai vizsga a 6. osztályban irodalomból 
 17 órakor szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek 
Június 3.  Diagnosztikai vizsga a 8. osztályban irodalomból és történelemből 
Június 9. Évértékelő iskolagyűlés 
 Ballagási főpróba 
Június 10. Tanítás nélküli munkanap 
Június 11. 8 órakor Ballagás és tanévzáró ünnepély 
Június 14-17. Erdei tábor 
Június 26-július 2. Kosártábor 
 Részvételi díja: 4000 Ft + étkezés 
 Jelentkezni a díjjal Juhász Attila tanár úrnál lehet június 10-ig 

 
A tankönyvek befizetésének időpontjai, és árai augusztus 20-án már megtalálhatók lesznek az isko-
la bejáratánál, ill. a szokott helyeken. Körülbelüli árak: 1.o.: 8500 Ft, 2.o.: 7000 Ft, 3.o.: 8000 Ft, 4.o.: 
11000 Ft, 5.o.: 12000 Ft, 6.o.: 10000 Ft, 7.o.: 16000 Ft, 8.o.: 16000 Ft. 

Braun Anikó 

Együtt – a biztonságunkért! 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, velünk ez nem történhet meg, pedig bármelyikünk válhat bűncse-
lekmény áldozatává. Közülünk is vannak olyan csoportok, akik fokozottabb veszélynek vannak kitéve. 
Ilyenek például az időskorúak, akikről az elkövetők azt gondolják, hogy velük szemben valamilyen fö-
lényben vannak. 
Az időskorúak sérelmére leggyakrabban elkövetett bűncselekmények:  
Betöréses lopás, trükkös lopás, rablás, csalás. 
Kedvezőnek tűnő ajánlatot kínálnak, (pl: visszajáró közműdíjra hivatkoznak.) Régi trükk, hogy 
20.000.- Ft-ost hoztak, fel szeretnének váltani. Ilyenkor az a hátsó szándék, hogy kifigyeljék az otthon 
őrzött pénz helyét, valamint elterelik a figyelmet, így a másik társuk közben feltérképezi az egyéb érté-
kek helyét. 
A közműszolgáltatók, az esetlegesen visszajáró összeget sohasem szerelőmunkással küldik, hanem 
minden esetben – egyszeri alkalommal az éves elszámolás után írják jóvá a számlánkon vagy postai 
úton kapjuk vissza. 
Kisgyerekkel bekéredzkednek, egy pohár vizet kérve. Szintén együttérzésünkre, jóindulatunkra számít-
va. Ha segíteni akarunk, vigyünk ki egy pohár vizet az utcára. 

Közüzemi szolgáltatótól, igazolvánnyal érkező szakembert is csak az adott közüzemi berendezésig en-
gedjük, ezek általában lakáson kívül találhatók. (vízóra, gázóra, villanyóra) 
Sose fedjük fel, hogy egyedül vagyunk otthon, erre semmiképpen se hivatkozzunk idegenek előtt. 

Az adománygyűjtőkkel is óvatosan bánjunk, nagyrészük a jóindulatunkra, együttérzésünkre alapoz. De 
nem biztos, hogy egy beteg gyereket segítünk, lehet, hogy csak az adománygyűjtő anyagi helyzetét javít-
juk. Ha segíteni akarunk, kérjünk sárga színű – postai csekket – és az által fizessünk be a postán. 

AZ IDEGENEK LAKÁSBA TÖRTÉNŐ BEENGEDÉSE AZT A VESZÉLYT IS MAGÁBAN HORDOZZA, 
HOGY FELTÉRKÉPEZIK A LAKÁST ÉS AZ OTT TALÁLHATÓ ÉRTÉKEKET, EGY KÉSŐBBI BŰN-
CSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉHEZ. 

Ha mégis megtörténik a baj, azonnal értesítsük a rendőrséget: 
Hívószám: 107 
Éjjel- nappal hívható aszódi rendőrjárőr száma: 06-20-516-5940 
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Taposd laposra! 

„Nyáron nőnek leginkább a flakon-hegyek” 

Fontos és egészséges dolog napi 2-2,5 liter folya-
dék elfogyasztása. Ez a nyári időszakban nem is 
okoz gondot az embereknek. A napi folyadék 
utánpótlást részben műanyag palackokban, vagy 
papírdobozokban árusított italok fogyasztásával 
oldjuk meg. A legmelegebb hónapokban akár két-
szer annyi PET palackot használunk, mint más-
kor. Magyarországon 1 ember 1 év alatt 470 kg 
szemetet termel, és ebbe beleértendők azok a pa-
lackok és dobozok is, amelyek a szelektív hulla-
dékgyűjtés révén újrahasznosíthatók.  

A szelektív hulladékgyűjtés fő célja éppen az, hogy 
egyre kevesebb szemét kerüljön a szeméttelepekre 
és minél több a szelektív helyekre. A megfelelő 
helyre történő szelektálásuk ma már nem okoz 
problémát, hiszen településünkön is több helyen 
található hulladékgyűjtő sziget. 
Környezetünket két módon lehet megvédeni az 
egyre magasabb szemétkupacoktól: megelőzéssel 
és szelektálással. 

A megelőzés „receptje” igazán egyszerű dolog (len-
ne): 

– ne vásároljunk a boltokban agyoncsoma-
golt dolgokat; 
– ne fogadjunk el szórólapokat és hirdetési 
újságokat, ha úgyis kidobjuk (naponta több 
tonnát hordanak szét az országban); 
– kerüljük az egyszer használatos műanyag 
dolgokat (például ingyen zacskókat). 

Használjuk a szelektív gyűjtőszigeteket! 
A megelőzés ellenére a háztartásokban rengeteg 
különválasztható és újrahasznosítható hulladék 
jön létre nap, mint nap.  

A legjobb módszer, ha otthon már eleve külön vá-
logatjuk a papírt, a műanyagot, a fémet és az üve-
get.  

Ne dobjuk a kukába, hiszen így a szeméttelepre 
kerülnek, ahol egyre magasodó flakon-hegyek ke-
letkeznek! Válogassuk szét az italos palackokat és 
kartondobozokat, tapossuk őket laposra, és így 
vigyük magunkkal a gyűjtőkonténerbe! Töredék 
helyet foglalnak így, kevesebb konténercserére van 
szükség, ez által is kevésbé szennyezzük környeze-
tünket. 

Mi készülhet a szelektíven gyűjtött hulladé-
kokból? 
A műanyag, vagy PET palackokból újra palacko-
kat, háztartási eszközöket, de akár polár pulóve-
reket vagy DVD-tokot is készíthetnek. Az újságpa-
pírokból hullámkarton, kartondoboz, papírtörlő, 

vagy vécépapír lesz. A fehér üvegekből befőttes- és 
ásványvizes üveget, vagy egyéb üvegpalackokat, a 
színes üvegekből pedig borosüvegeket gyártanak.  
Tapossuk laposra a műanyagflakont, vegyük le 
a kupakját és így dobjuk a szelektívgyűjtőbe. A 
kupakokat továbbra is eljuttathatjuk a Művelő-
dési Házba, ahonnan Domonyba kerül, és a fia-
tal Jónás András gyógykezeléséhez szükséges 
pénzösszeg előteremtéséhez használják fel. Így 
nem csak a környezetünket védjük, de segí-
tünk is.  

Művelődési Ház programjából 

A kőszínházak jellemzően május végéig, június 
közepéig játszanak, tartanak előadásokat. Nyáron 
csak a szabadtéri színpadok kínálnak bemutató-
kat. Ez az időszak a bérletmegújítás ideje is. 

József Attila Színház Békeffi bérlet felhívása a 
2011/2012 színházi évadra 
 

 Dobozy Imre: A tizedes meg a többiek 
Vígjáték, rendező: Makk Károly 

 Tim Firth: Calender Girls 
Romantikus vígjáték, rendező: Tayga 

 Anthony Marriott – Bob Grant: Nincs hely 
a szerelemre 
Vígjáték, rendező: Léner Péter 

 Szabó Magda: Az a szép, fényes nap 
Történelmi dráma, rendező: Kerényi Imre 

 Páskándi Géza: Vendégség 
Színmű, rendező: Babarczy László 

 Robert James Waller: A szív hídjai 
Színmű, rendező: Huszti Péter 

 Hubay Miklós: Elnémulás 
Tragédia, rendező: Csiszár Imre 

 Anonymus – Omega: Trombitás Frédi és a 
rettenetes emberek 
Zenés játék, rendező: Koltay Gábor 

A Békeffi bérlet előadásai vasárnap esténként 19 
órakor kezdődnek. 

A fenti felsorolásból négy kerül bemutatásra, va-
lamint egy nagyszínházi ajándék előadást (A mi-
niszter félrelép című vígjáték) és egy választott 
stúdió-előadást nézhet meg egy bérlettulajdonos. 
Bérlet: 9000.- 8300.- 7500.- Ft-os áron kaphatók. 
 
Ha a legmagasabb kategóriát vesszük alapul, ak-
kor a megnézhető 6 előadás 9000.- Ft-ba kerül, 
tehát előadásonként 1500.- Ft, amely a mostani 
színházjegy árakat ismerve igen kedvezőnek 
mondható. 

Bagyin Katalin 
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Nemzetiségi híreink 

2011. április 30-án ismét felállítottuk a főtéren 
a májusfát. 
Köszönjük a fát Ecker József egyesületi tagnak. 

2011. május 15-ére egyesületünk fúvós zeneka-
ra és táncos lányai meghívást kaptak a Csömöri 
Német Nemzetiségi Napra, ahol a zord idő elle-
nére jól sikerült a bemutatkozás. 

Nemzetiségi Nosztalgia Majálisunkat immár 
5. alkalommal rendeztük meg május 21-én. 
Ragyogó időben, az iskolával közösen szervezett 
gyerekprogramokkal kezdődött a vidám nap. 
120 gyerek versenyzett különböző kategóriák-
ban. 

A főzőversenyen kevesebb csapat indult, mint 
korábban. A helyezettek: 

I. hely: Fiúk a hegyről csapat: 
Idesanyám zöldborsólevese 

II. hely: Kisikladi Jani konyha: 
Ködmöngulyás 

III. hely: Zalán team: 
Vörösboros tanyasi kakaspörkölt 

tarajával és heréjével 
IV. hely: Jim Beam csapat: 

Csülkös pacal 
Asztalitenisz verseny eredményei: 

I. hely: Bazsik Dávid 
II. hely: Vanó Mihály 
III. hely: Kocznár Dániel 

Csocsó verseny helyezettjei: 
I. hely: Galesz 
II. hely: Galbi 
III. hely: A-Team csapat 

A zsúfolásig telt tornateremben színvonalas műso-
rokat láthattunk. Köszönjük minden szereplőnek 
a közreműködést.  

Az eddigiektől eltérően egy különleges vacsorával 
kedveskedtünk, melynek neve slambuc. Köszön-
jük az étel készítőjének, Blaubacher Péternek a 
finom ételt, valamint a gyerekeknek felajánlott 
fagylaltot. 
Reméljük ezen a szép kora nyári napon mindenki 
jól érezte magát, és jól szórakozott az esti bálban 
is. 

Rendezvényünk támogatói voltak: 
Észak-kelet Pest megyei LEADER Egyesület; Kom-
fort Plus Bt; Totálterv 90 Bt; Rosenbrot Kft; 
Redbox Bt; Kata virág; Katica virág; Márti virág; 
Bartim Kft; Braun – Werk Kft; Braun János és 
családja; Galga-COOP; Csinos cukrászda; Mező-
gazdasági Szövetkezet Iklad; Turai Takarékszövet-
kezet Ikladi Kirendeltsége. 
Köszönjük támogatásukat! 

A szervezők megköszönik mindenki segítő munká-
ját, akik bármilyen módon részt vettek az előkészí-
tésben és lebonyolításban, és hozzájárultak ren-
dezvényünk sikeréhez! 

A táncos lányok nevében köszönjük Bazsik Csa-
báné és Braun János képviselők tiszteletdíj fel-
ajánlását, amivel az új tánchoz szükséges kellékek 
megvásárlását támogatták. 
Reméljük, ezután is találkozhatunk rendezvénye-
inken. 

NNÖK  
NNKKE 
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Alapítványi tájékoztató 

Iklad Ifjúságáért Alapítvány kéri az egyetemek, 
főiskolák nappali tagozatán első diplomát szer-
ző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatásban 
részesülnek, hogy a 2010/2011. tanév II. félévé-
ről szóló iskolalátogatási igazolásokat, valamint 
az indexmásolatot jutassák el a Művelődési Házba 
vagy a Polgármesteri Hivatalba legkésőbb június 
24-ig, (aki eddig nem tette meg) mert a kuratóri-
umnak csak így áll módjában folyósítani az esedé-
kes kifizetéseket. 

Kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal 
Ideje: 2011. június 29–én 13-16 óráig 

Az alapítvány kuratóriuma 

 

Tisztelt Asszonyom, 
Kedves Hölgyem! 

2011. június 8-án lehetősége van a védőnőnél 
méhnyakrák szűrésre, ha kapott az ÁNTSZ-től 
meghívó levelet. 
A szűrés fájdalommentes, egyszerű eljárás, mellyel 
a méhnyak tüneteket, és panaszt még nem okozó 
elváltozásai is felismerhetőek. Ezekből kezelés 
nélkül  - későbbiek során – méhnyakrák is kiala-
kulhat. A korai felismeréssel az időben megkezdett 
kezeléssel a betegség gyógyítható. 
Kérem saját érdekében éljen a lehetőséggel. 
Bejelentkezés és időpontkérés a 06-30-455-
0462 vagy a 28-403-384-es telefonszámon. 

Botyik Katalin 
Védőnő

JÁTSZÓTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

A játszótér nyitva tartása: Minden nap: 9:00 – 20:00 

1. A játszótér játékait csak 14 éven aluliak használhatják, szülő vagy nagyobb testvér felügyelete 
mellett. 

2. A játszótér játékait mindenki köteles a rendeltetésüknek megfelelően használni. 
3. A játékok, berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért és balesetekért 

felelősséget nem vállalunk. 
4. A játszótéren tilos a dohányzás és a szeszesital fogyasztás. 
5. A játszótérre tilos állatot bevinni vagy beengedni. 
6. A játszótérre tilos kerékpárral, motorkerékpárral vagy bármilyen más közlekedési eszközzel be-

hajtani. 
7. A játszótéren hulladékot csak az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényekben szabad elhe-

lyezni. 
8. A játszótéren elhelyezett játékok biztonságosak, az EU szabványoknak megfelelnek, TÜV vizs-

gával, illetve megfelelő forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek. 
9. A játékok, berendezések nem megfelelő használatából, illetve rongálásból keletkezett károkat, a 

kárt okozó személy, illetve gondviselője köteles megtéríteni. 
10. Meghibásodás vagy károkozás esetén haladéktalanul értesíteni kell a Polgármesteri Hivatalt a 

06-28/403-381-es telefonszámon. 

Iklad Község Önkormányzata 

Köszönetnyilvánítás 

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazok-
nak, akik szeretett fiamat, Bartók István-t 
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, és gyászomban együttérző 
szeretettel osztoztak. 

Bartók Istvánné 
 

A hónap aforizmája 

„Sokat kell ahhoz tanulnunk, 
hogy egy keveset tudjunk.” 

(Montesquieu) 
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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 Anikó, 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: 2011. július 7-8. 

Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
„B” csoport 

 

Eredmények 

Kerepesi SBE – Iklad KFC  2-3 
Gólszerzők: Hosszú Péter, 
Pálházi Lóránt, Rosenberger Dániel 

Iklad KFC – Galgahévíz SK – 2-2 
Gólszerzők: Hosszú Péter, 
Pálházi Lóránt 

Kistarcsai VSC – Iklad KFC 6-2 
Gólszerzők: Hosszú Péter, 
Bágyon Dániel 

Iklad KFC – SK Tóalmás 15-0 
Gólszerzők: Hosszú Péter (4), Gergely 
Viktor (2), Kékesi Roland (2), 
Rosenberger Dániel (2), Bágyon 
Dániel, Jele Tibor, Mayer Péter, 
Mohácsi Attila, Pálházi Lóránt 

Pécel-Elitsec – Iklad KFC 1-0 

Ifjúsági eredmények 

Kerepesi SBE – Iklad KFC  3-2 
Gólszerzők: Ecker Ádám, Laukó Milán 

Iklad KFC – Galgahévíz SK – 2-0 
Gólszerzők: Klenk Adrián, Simó Róbert 

Kistarcsai VSC – Iklad KFC 0-5 
Gólszerzők: Gódor Richárd (2), Blaubacher Martin, Deszk Ádám, Molnár Márton 

Iklad KFC – SK Tóalmás 4-2 
Gólszerzők: Deszk Ádám (2), Gódor Richárd, Laukó Milán 

Pécel-Elitsec – Iklad KFC 0-4  
Gólszerzők: Simó Róbert (2), Deszk Ádám, Gagyi Tamás 

Tavaszi sorsolás, 2011 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 
03.20. Iklad KFC – Abony KID FC 1-2 2-1 
03.27. Tápióság KSK – Iklad KFC 2-1 1-3 
04.02.  Iklad KFC – Fót SE 4-2 2-1 
04.10. Tápiószőlős KSE – Iklad KFC 0-2 1-2 
04.17. Iklad KFC – Szada SE 2-2 2-1 
04.24. Tápiógyörgye – Iklad KFC 2-0 6-0 
05.01.  Kerepesi SBE – Iklad KFC 2-3 3-2 
05.08. Iklad KFC – Galgahévíz SK 2-2 2-0 
05.14. Kistarcsai VSC – Iklad KFC 6-2 0-5 
05.22. Iklad KFC – SK Tóalmás 15-0 4-2 
05.29. Pécel-Elitsec – Iklad KFC 1-0 0-4 
06.04. Iklad KFC - Valkó KSK   

 


