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Kedves Gyerekek! 

Július 11-15-ig 
(hétfőtől-péntekig) 

ismét vár titeket délelőttönként a 

„SZÖSZ-MÖSZ” 
tábor! 

 

A programokból:  
 kézműves foglalkozások 
 ugrálóvár 
 tűzoltóautó bemutató 
 KRESZ oktatás 
 tanpálya 
 sportjátékok 

Szeretettel várunk mindenkit hétfőn és kedden 9 órától a Könyvtárban, 
szerdától péntekig a Művelődési Házban. 
Augusztus hónapra is tervezzük a tábor megtartását, várhatóan nyolcadikától 
tizenkettedikéig. A programokról bővebb információt az augusztusi újságban 
adunk. 

Gyermekjóléti szolgálat és Községi Könyvtár 
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Képviselő-testületi hírek 
(2011. június 30.) 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2011. június 
30-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

A testület az ötödik óvodai csoport kialakításáról 
szóló döntése előtt meghallgatta Marton Zsuzsan-
na óvodavezető, valamint Balatoni László műszaki 
előadó tájékoztatását a szükséges személyi és tár-
gyi feltételekről. A testület ezt követően engedé-
lyezte az ötödik óvodai csoport elindítását a 
2011/2012-es tanévben. Ennek megfelelően mó-
dosította az óvoda alapító okiratát, valamint enge-
délyezte a közoktatási törvényben meghatározott 
maximális csoportlétszámok 10%-kal történő túl-
lépését. 

A testület dr. Braun Pál jegyző írásbeli előterjesz-
tése alapján elemezte az óvodai konyha kapacitá-
sát. Megállapította, hogy a felnőtt étkezésből 
származó bevételek növelhetők további külső étke-
zőknek történő eladással. 

A testület elfogadta a 2011. július 1-től érvényes 
étkezési térítési díjakat az alábbiak szerint: 

óvodás: 
 bruttó 350.-Ft/napi háromszori étkezés 
napközis: 
 bruttó 449.-Ft/napi háromszori étkezés 
ebédelős gyermek: 
 bruttó 260.-Ft/ebéd 
nyugdíjas önkormányzati dolgozó: 
 bruttó 350.-Ft/ebéd 
vendég ebéd: 
 bruttó 554.-Ft/ebéd 

A testület elfogadta az új Közbeszerzési Szabályza-
tát, ami 2011. július 1-jén lép hatályba. 

A testület meghallgatta Madarász István polgár-
mester tájékoztatóját a Zöld Híd Régió Kft. ügyve-
zetőjével folytatott tárgyalásról, amelynek témája a 
kommunális hulladék szállítása volt. Tekintettel 
arra, hogy az önkormányzatnak szerződéses köte-
lezettsége a gödöllői regionális lerakóba szállítani 
a község kommunális hulladékát, a testület úgy 
döntött, hogy a szemét összegyűjtését és beszállí-
tását végző vállalkozás kiválasztására közbeszer-
zési eljárást ír ki. 

A testület meghallgatta Madarász István polgár-
mester tájékoztatóját a Község Könyvtár jövőbeni 
üzemeltetésével kapcsolatban. 

A testület a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasla-
tára a volt tűzoltó szertár korábbi bérlőjének az 

általa elvégzett munkák kifizetésére két alternatí-
vát fogadott el. 

Az Unterjesingeni kirándulással kapcsolatban 
Madarász István polgármester tájékoztatta a tes-
tületet, hogy az önkormányzat felkérésére részt 
vesz a kiránduláson a Német Nemzetiségi Kulturá-
lis Egyesület Blaublumen Tánccsoportjának 12 
tagja is, akik a már jól ismert produkcióikkal lép-
nek fel a testvérfaluban. A testület a tánccsoport 
tagjainak útiköltségéhez hozzájárul. 

A testület az Általános Iskola kérelmének helyt 
adva 157.905.-Ft-tal hozzájárult az 5. és a 6. osz-
tály részére beszerzendő tartós német tankönyvek 
beszerzéséhez. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Egy mondatban… 

 Tauplitzi vendégek érkezésére számíthatunk 
augusztusban a Falunapi ünnepség idejére. 
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen fo-
gadnának vendégeket, kérjük, jelezzék szán-
dékukat a Művelődési Házban. 

 Július 11-én 14-16 óra között, és július 22-én 
14-17 óra között vegyes vásár a Művelődési  
Házban. 

 Tájékoztatunk minden érintettet és érdeklő-
dőt, hogy a kézimunkakör július-
augusztusban szünetet tart. Következő össze-
jövetel szeptember 11-én, vasárnap 15 órakor. 
Várjuk régi tagjainkat, és az új érdeklődőket 
is. 

 Július 14-én 43 fő utazik Németországba, 
Unterjesingeni barátaink meghívására. Egy 
héttel később a Csatószegi meghívásnak 58-
an tesznek eleget. Jó utat és kellemes ott tar-
tózkodást kívánunk mindkét csoportnak. 

 Mammográfiai vizsgálat 
Értesítjük azokat a hölgyeket, akik az 
ÁNTSZ-től (várhatóan július hónapban) levelet 
kapnak mammográfiai vizsgálatra, hogy ré-
szükre a Polgármesteri Hivatal autóbuszt indít 
szeptember 12-én hétfőn reggel Kistarcsára a 
kórházba. Jelentkezni az autóbuszra Botyik 
Katalin védőnőnél személyesen, vagy a 403-
384 telefonszámon lehet. 

 A Baba-mama klub júliusban csütörtökön-
ként az óvodaudvarban tartja összejöveteleit. 

 Az Ikladi Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület zenekara és tánckara 
június 25-én, a Domonyi Falunapon vendég-
szerepelt nagy sikerrel. 
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Parlagfű 

A parlagfű a leggyakoribb növények egyike Ma-
gyarországon. Az utóbbi években tapasztalt roha-
mos térnyerésében jelentős szerepet játszott a 
termőföldek privatizációja, és az, hogy a privatizált 
földek egy részét parlagon hagyták. Hatalmas tö-
megben termelt virágpora miatt sajnos sokaknak 
okoz súlyos allergiás tüneteket. Az allergiás meg-
betegedés korunk népbetegsége. Az augusztus-
szeptemberi "parlagfű járvány" megfékezésének 
leghatékonyabb módja a parlagfű erőteljes vissza-
szorítása lenne. A parlagfű állományok csökkené-
se a pollenkoncentráció csökkenését vonná maga 
után, ami az allergiások panaszainak enyhülésé-
hez vezetne. Nagyon fontos lenne, hogy a saját 
kezelésünkben lévő területeket rendben tartsuk. A 
technológiák sokasága áll rendelkezésre a parlagfű 
kiirtására. Mindegyiküknél alapelv, hogy a virág-
zás előtt kell alkalmazni azokat. A növények kézi 
gyomlálása, kikapálása, vagy kaszálása mind-
mind nagyon hatékony megelőző módszer, a gyep-
telepítés pedig az egyik leghatásosabb védekezés. 
Az utóbbi években a belterületeken az önkor-
mányzatok és a lakosság jelentős erőfeszítéseket 
tettek a parlagfű visszaszorítására.  
Európában Magyarország az első olyan ország, 
ahol kormányzati szinten foglalkoznak ezzel a kér-
déssel. Emellett szép számmal akadnak önkor-
mányzatok, iskolák és civil szervezetek is, amelyek 
nagy lelkesedéssel vesznek részt a parlagfű elleni 
küzdelemben.  
A törvény lehetővé teszi, hogy a gondatlan tu-
lajdonosokat megbírságolják. 
A 2005. évi XXXVIII. Törvény következményekép-
pen új szabályozás lépett életbe a parlagfű vissza-
szorítása érdekében. A jogszabály értelmében (5.§ 
(3.) bek.) a földhasználó köteles az adott év jú-
nius 30‐ig napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágzását megakadályozni, és azt követően ezt 
az állapotot a vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani.  
A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 
30‐át követően köteles hatósági eljárást kezdeni 
azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztot-
ták a parlagfű elleni védekezést. Jogosult hely-
színi ellenőrzést tartani, és arról nem kell érte-
sítenie a földhasználót. Az ingatlan ellenőrzése 
kapcsán jogosult az ingatlanra engedély nélkül 
belépni, és megállapítani a parlagfű szennyezett-
ség mértékét. Határozatot hozhat a növényvé-
delmi bírságról is, melynek összege 
20 ezertől - 2 millió forintig terjedhet. 
Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 
gondoskodni a házhoz vagy telekhez kapcsoló-

dó járdaszakasz és a zöld sáv teljes területének 
a tisztán tartásáról, a járda és a kocsiút közötti 
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, 
tisztán tartásáról, szemét‐ és gyommentesíté-
séről. 
Köteles tehát az ingatlan kerítése és a közút közöt-
ti sáv tisztán tartására és parlagfű‐mentesítésére 
is! 
A szép és gondozott környezetünk megtartása, 
a pénzbírságok elkerülése és nem utolsó sorban 
saját és embertársaink egészségének védelme 
érdekében ezúton kérjük településünk lakóit, 
hogy tartsuk be a fenti jogszabályi előírásokat, 
és aktív közreműködéssel állítsuk meg a par-
lagfű terjedését! 

Ruhagyűjtés 

Júliusban ismét jótékonysági ruha és játékgyűj-
tést szervezünk, amit Erdélybe juttatunk el. Kinőtt 
vagy „feleslegessé” vált ruháikat, és a gyermekjá-
tékokat július 13-15-ig (szerda-csütörtök-péntek) 
9 órától 20 óráig juttathatják el a Művelődési 
Házba. Kérjük, csak olyan ruhaféléket és játéko-
kat hozzanak, amit még Önök is szívesen hasz-
nálnának, és tiszta lelkiismerettel fel lehet ajánla-
ni további használatra. 

 Az általános iskola 
sportpályájának 

nyári nyitva tartása 

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

A hónap aforizmája 

„Szánd el magad, hogy szelíd leszel a fiatalok-
kal, résztvevő az idősekkel, megértő a törek-
vőkkel, és toleráns a gyengékkel és tévelygők-
kel. Egyszer az életben eljön a pillanat, amikor 
elmondhatod, hogy mindegyik voltál már.” 

(B. Goddard) 
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Ikladi siker a regionális 
óvodai sakktalálkozón 

z év május 26. napján hatodik alkalommal 
került sor a regionális óvodai sakktalálkozó 
megrendezésére. A kezdeti időktől közös 

örömnapként tarthatjuk számon a Galga környéki 
óvodás sakkozóink közös versenyének napját, 
amikor is a legfiatalabb sakknemzedék legügye-
sebb, legtürelmesebb, legszemfülesebb versenyzője 
nyerheti el a soros ovikupát. A Galga környéki 
négy helység (Hévízgyörk, Iklad, Tura, Zsámbok) 
óvodájában heti rendszerességgel tart foglalkozá-
sokat a Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete. 
Az október havi kezdés után, a tél folyamán tartó 
kurzust követően, mindig a következő év májusá-
ban érik el azt a tudásszintet kis óvodás sakkozó-
ink, hogy bátran összemérhessék egymással já-
tékerejüket (természetesen még sok hibával) ezen 
a versenyen. Immár hagyományosan a Hévízgyörki 
Napköziotthonos Óvoda ad otthont ennek az ör-
vendetes eseménynek. A korszerű (és jól felszerelt) 
óvoda épületében hatalmas izgalmak közepette 
zajlott az idei verseny, ahol 36 „versenyzőpalánta” 
ült sakkasztalhoz. Hat fordulós tornán kellett el-
dönteniük, kik a legjobbak óvodánként, és termé-
szetesen abszolút értelemben is. Hat sakkjátszmát 
váltani különböző ellenfelekkel ebben a korban… 
nem egyszerű dolog! Az öt-hatéves gyerekek ha-
talmas mozgásigénye nem teszi magától érthetővé, 
hogy a kis ovis versenyzők végig ott üljenek nyu-
godtan a sakkasztaloknál, eközben koncentrálja-
nak a játékra, minthogy versenyről van szó. Hál’ 
Istennek, de leginkább a helyi óvoda dolgozóinak: 
kis sakkozóink oldani tudták a versenyzés feszült-
ségeit az óvoda tornatermében, szakaemberek 
irányításával.  A fordulók szünetében a „fáradt” 
versenyzők – köszönhetően a figyelmes házigaz-
dáknak – gyümölcsöt, édességet, teát, frissítő ita-
lokat fogyaszthattak a szomszédos teremben.  
A hatfordulós versenyt a nemzetközi versenyeken 
is szokásos svájci szisztémában bonyolítottuk, a 
számítógépen futó Swiss Master program segítsé-
gével. A verseny vezényletét Kapitz Tibor (egyesü-
letünk titkára) oldotta meg gördülékenyen és zök-
kenőmentesen, az óvodás versenyzőkkel szembeni 
türelemmel és kedvességgel. A versenyt követő 
összesítések után következtek az öröm pillanatai, 
amikor is a „kis harcosok” átvették a díjakat 
Nanni nénitől, a helyi óvoda vezetőjétől. És ha-
gyománnyá vált már ebben az óvodában az is, 
hogy valamennyi versenyző emlék-oklevelet kap 
élete első sakkversenyének alkalmából, s minden-
ki választhat kis emléktárgyat az ajándékasztalról. 

Elmondhatjuk, hogy a résztvevők, beleértve felnőtt 
kísérőiket is, remekül érezték magukat ezen a 
délelőttön. Hiszen ezen a napon bizonyosodott be, 
amit lemérhettünk a gyerekek örömén keresztül, 
hogy ennek az évezredes gondolkodtató (tehát 
gondolkodást fejlesztő) szabály-játéknak helye van 
már az óvodák falai között is. Erről győződhettünk 
meg közösen a szervező hévízgyörki óvoda, és a 
résztvevő ikladi, turai, zsámboki óvoda kollégáival 
együtt, s Önök, olvasók is meggyőződhetnek erről, 
rákattintva honlapunkra (www.gvse.fw.hu), ahol 
helyszíni fotókat láthatnak a verseny és díjátadás 
eseményeiről. 
Az ikladi óvoda 9 versenyzővel vett részt a találko-
zón: Farkas Regős Máté – 6 pont; Sápi Bálint – 
4,5 pont; Odler Lujza – 4 pont; Kiss Marcell – 3,5 
pont; Rottenhoffer Tamás – 3,5 pont; Lindák 
levente – 3 pont; Bodó Barna – 3 pont; Radics 
Fanni – 3 pont; Ábrahám Bence – 2 pont.  
A fentiekből kitűnik, hogy Farkas Regős Máté bra-
vúrja, a 100 %-os teljesítményt elismerendő csakis 
hozzá kerülhetett az idei ovikupa, melyhez ezúton 
gratulálunk. De nagyon ügyes és célratörő játékot 
mutatva nyerte az ezüstérmet Sápi Bálint is, s a 
bronzérmes Kiss Marcellnek is jól kijött a lépés. 
Rottenhoffer Tomi épphogy lecsúszott a dobogóról. 
Az ikladi leánykák is harcosan küzdöttek, így 
Odler Lujzika nem véletlenül nyerte a bronzérmet, 
mely az egész mezőny harmadik legjobb „hölgyver-
senyzőjének” járt. Mindezzel együtt gratulálhatunk 
az ikladi óvoda minden résztvevőjének, bátor és 
sportszerű magatartásukhoz. 

Tóth Máté 
 

E

Nomád gyermek és 
ifjúsági tábor 

Galgahévízen, az „Öko-faluban” 2011. július 
24-30 között Nomád gyermek és ifjúsági tábort 
szerveznek, amely a természetközeli életmódra 
hangolást és a népi kézműves mesterségekbe 
való betekintést tartja szem előtt. A 7-17 éves 
korosztályt várják a közös élmények megélésé-
re. Programok: népi korongozás, egyéni kerá-
miatárgyak készítése, vesszőfonás-
kosárkészítés, népi játékok, játékkészítés, drá-
majáték, természetjárás, akadályverseny, közös 
sütés-főzés. Elhelyezés nomád körülmények 
között, sátrakban. 
További információ: 

Csizmadia Tímea 06-20-345-0055 
E-mail: info@porszem.hu 
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Múzeumok Éjszakája 

Jól sikerült, kissé hűvös időben lezajlott Múzeu-
mok Éjszakáját tudhatunk magunk mögött. A 
szép számú résztvevő közreműködésével megtar-
tott játékok, - mint a tárgyfelismerés és a sváb szó 
–TOTÓ-, vagy a képfelismerő játék, vagy az iskolá-
sok német színjátszó csoportjának előadása mind-
mind hozzájárult a rendezvény sikeréhez, és ah-
hoz, hogy új ismeretek megszerzésével, jó hangu-
latban teljen el a nap. Voltak, akik csak egy-egy 
játékban vettek részt, de voltak, akik mindenben 
próbára tették tudásukat. A tárgyfelismerésben 
Klagyivik Pálné, dr. Braun Pálné és Kreidlmayer 
Mihályné érte el a legmagasabb pontot, a 
TOTÓ-ban sokan értek el telitalálatot.

Akik minden játékban részt vettek, azok között a 
következő sorrend alakult ki: 

33,5 pont dr. Braun Pálné 
33,0 pont Anna, Lídia, Anita, Rita 
32,5 pont Klagyivik Pálné 
32,0 pont Bálintné Mayer Katalin 
32,0 pont Braunék a faluból 
31,5 pont Kácser és Braun család 
31,5 pont Kongsaysagné Gérecz Mária 
31,0 pont Ecker Jánosné Parti u. 22. 
30,0 pont Bereczkiné Rébb Teréz 
29,5 pont Kékesi Józsefné 
29,5 pont Bálint Andrea, Fekete Niki, Mayer Réka 
28,5 pont Buzásék 
28,5 pont Schlenk Viki és anyukája 
27,5 pont Gönczöl család 

Gratulálunk az elért eredményekhez! Köszönjük 
mindenkinek, aki ellátogatott a múzeumba, és 
részt vett a játékokon, és köszönjük a hozott fi-
nomságokat, (süteményeket, gyümölcsöt, mákos 
kukoricát) amivel megkínálhattuk a vendégeket.

FOTÓK: BAZSIK CSABÁNÉ 



 

Web: www.iklad.hu 

6 Ikladi Hírek 

 

 

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. augusztus 4-5. 

 
 
 

Pest megyei II. osztályú 
labdarúgó bajnokság 

„B” csoport 
 

Eredmények 

Iklad KFC – Valkó KSK 1-3 
Gólszerző: Rosenberger Dániel 

Ifjúsági eredmények 

Iklad KFC – Valkó KSK 4-4 
Gólszerzők: Blaubacher Martin, Laukó 
Milán, Veréb Richárd, Zdenkó Roland 

 
Góllövőlista 2010/2011 

 
1. Hosszú Péter  17 
2. Rosenberger Dániel  17 
3. Styevkó Gábor  8 
4. Pálházi Lóránt  6 
5. Gergely Viktor  3 
6. Mayer Péter  3 
7. Jele Tibor  3 
8. Kékesi Roland  3 
9. Ecker Zoltán  2 
10. Bágyon Dániel  2 
11. Bánföldi Olivér  2 
12. Mohácsi Attila 1 
13. Mayer Tamás  1 

Tavaszi eredmények, 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 1-3 4-4 

 

Felnőtt tabella 2010/2011 

# Csapat Gy D V P 
1. Tápiógyörgye 21 2 1 65 
2. Kistarcsai VSC 18 2 4 56 
3. Galgahévíz SK 15 4 5 49 
4. Pécel-Elitsec 14 5 5 46 
5. Iklad KFC 10 6 8 36 
6. Tápióság KSK 10 3 11 33 
7. Abony KID FC 10 2 12 32 
8. Fót SE 8 4 12 28 
9. Kerepesi BSE 9 0 15 27 

10. Valkó KSK  8 2 14 26 
11. Tápiószőlős KSE 5 4 15 29 
12. Szada SE 4 7 13 18 
13. SK Tóalmás  3 1 20 10 

 


