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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk az óvodások Népi Farsangi báljára, amely
2012. február 12.-én, 14:30 órakor kerül megrendezésre az iskola tornatermében.
Óvodánk nagycsoportos gyermekei népi műsorral készülnek.
Májusfaállítást és lakodalmast láthatunk előadásukban.
Lesz még: zene-tánc-tombola!
Büfé: sütemények, szörp, mézeskalács, lufi
Vendégeinket csörögefánkkal kínáljuk!
Belépő: 14 éves kor felett 500 Ft/fő
Jegyek a nagycsoportos SZMK-s szülőknél és a
helyszínen vásárolhatók.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jegyek 2000.- Ft-os áron kaphatók a Művelődési Házban is,
mely meleg vacsorás étkezést is magában foglal.
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Testületi hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2012. január
18-ai és január 27-ei ülésein az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

A testület több órás vita után a februári ülésig
halasztotta a döntést a szemétszállítási díjjal
kapcsolatban.
A testület megállapította a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat.
A testület zárt ülésén

Január 18.
A január 18-ai rendkívüli ülésen a testület döntött az „Iklad község közigazgatási területén a
települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyerteséről. Az
ajánlattételi felhívás K.É.-31802/2011. számon a
Közbeszerzési Értesítő 2011. évi 147. számában
jelent meg. A testület megállapította, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az A.S.A. Magyarország Kft. (székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 53.) adta 6.864.000.-Ft
+ ÁFA összegben, ezért ezt a céget hirdette ki az
eljárás nyertesének és vele kötött szerződést a
2012. február 1-december 31. közötti időszakra.
A hulladék lerakása a Zöld Híd Régió Kft. Gödöllőn az ökörtelekvölgyi lerakóban történik. A lerakásért külön kell fizetnünk tonnánként 15.960.Ft + ÁFA-t. Ez az összeg a következő 11 hónapban a tavaly összegyűjtött hulladékmennyiség
alapján várhatóan 7.500.000.-Ft + ÁFA lesz. A
2012. évi szemétszállítási díj a fent ismertetett
szállítási és lerakási költségek alapján lesz kiszámolva. A várható jogszabályi változások miatt
2013-tól a hulladék összeszedését és ártalmatlanítását egyaránt a Zöld Híd Régió Kft. fogja végezni.

1. három főnek átmeneti segélyt állapított meg
összesen 45.000.-Ft összegben, egy fő kérelmét elutasította
2. két főnek ápolási díjat állapított meg
3. egy fő helyiségbérleti díj mérséklési kérelmét
elutasította
4. döntött az 59/2011. (XII.23.) BM rendelet
alapján a gödöllői erdészettől kapott 25m3 szociális célú tűzifa rászorult családok közötti
szétosztásáról.
Dr. Braun Pál
jegyző

Alapítványi tájékoztató
Iklad Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát szerző azon 2-3-4-5 éves
hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, és a 2011/2012. tanév I. félévéről szóló
iskolalátogatási igazolásokat már leadták.
A kifizetésre 2012. február 15-én, szerdán
13-16 óra között kerül sor a Polgármesteri Hivatalban. Kérünk mindenkit, hogy kizárólag a fenti
időpontban vegye át a támogatást, ha másként
nem oldható meg, akkor meghatalmazással.
Az alapítvány kuratóriuma

Január 27.
A Galgamenti Viziközmű Kft. előterjesztése alapján a testület a 2012. évi víz-és csatornadíjakról:
Vízdíj:
Lakossági:
6m3/2hó mennyiségig
3m3/2hó mennyiség felett



Nyugdíjas klub összejövetele:
Február 26-án, 16 órától



Színházlátogatás:

225Ft/m3+ÁFA
280Ft/m3+ÁFA

Közületi:

358Ft/m3+ÁFA

Csatornadíj:
Lakossági:
Közületi:

214Ft/m3+ÁFA
286Ft/m3+ÁFA

Szippantott szennyvíz ürítési díja:
528Ft/m3+ÁFA
A testület döntött arról, hogy a szennyvízcsatorna, valamint a szennyvíztisztító telep működtetéséből járó bérleti díjakat Iklad esetében a Galgamácsa gesztorságával megvalósuló beruházás
során a komposztáló telep megépítésének önerő
kiegészítésére használja fel.

Web: www.iklad.hu

Művelődési Ház programjából



Február 5-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 3. előadás
Kései találkozás
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Február 24-én, Péntek este
Thália Színház
Csókos asszony
Belépődíj: 2300.- 3900.- 4400.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor
Bagyin Katalin

02. szám

Kistérségi hírek

Az óvoda életéből

A Többcélú Társulás Tanácsa
január 18-i üléséről

Az elmúlt időszakban történt

2012. január 18-án tartotta idei első ülését az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Tanácsa.
A Társulási Tanács elfogadta a 2012. évi I. féléves
munkaprogramját. A félév folyamán sor kerül a
költségvetés megtárgyalására és elfogadására, az
előző évi gazdálkodás értékelésére, a 2011-es
közös feladat-ellátás keretében végzett tevékenységről beszámolók fognak elhangozni, és az év
során hatályba lépő jogszabályváltozásoknak
megfelelően a különböző feladatokat, megállapodásokat és szabályzatokat is felül fogja vizsgálni a
Tanács.
Ezt követően a Tanács elfogadta a belső ellenőrzési feladat 2011. évi ellátásáról szóló beszámolót. A feladat-ellátásban részt vevő 8 önkormányzatnál és költségvetési szerveiknél 230 ellenőrzési napon összesen 24 ellenőrzést végeztek a belső
ellenőrök.
A Társulási Tanács 2012-ben - hasonlóan a tavalyi évhez – a belső ellenőrzési feladatot csak normatív támogatás igénybevételével, külön önkormányzati forrás nélkül tervezi. Aszód 2012. január 1-jétől csatlakozott a feladat-ellátáshoz.
A 2011. októberében elfogadott 2012. évi feladatellátási tervre épülve a Tanács elfogadta a közös
feladat-ellátáshoz szükséges intézkedéseket. Az
idei évre vonatkozó közös feladat-ellátás jogszerű
szervezése, az állami normatív támogatások
igénylési feltételeinek való megfelelés érdekében
határidőket határozott meg a Társulási Tanács az
intézményfenntartó társulásokra, a pedagógiai
szakmai szolgáltatások feladatra, a munka- és
tűzvédelmi feladatokra, valamint a belső ellenőrzési feladatra.
A Tanács üléseinek televíziós felvétele 2012-ben
is látható lesz a Galga televízióval kötött megállapodás alapján.
Végezetül a kistérség polgármesterei tájékoztatót
hallgattak meg a Társulás 2012. január 10-én
fennálló követeléseiről, valamint állást foglaltak a
2012. évi kistérségi nőnap megrendezésének lehetőségéről.
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

A jótékonysági óvodai bálunk nagyon jó hangulatban telt el. Köszönjük, hogy ilyen sokan megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket. Itt köszönjük meg mindenkinek, akik vagy munkájukkal, vagy tombola felajánlásukkal járultak hozzá
a bál sikeréhez.
A bál bevétele 383 ezer forint volt. Ebből Karácsonyra a csoportok 30-30 ezer forintot fordíthattak játékvásárlásra, a többit a sószobára fordítjuk.
A „Süti-sütő verseny” nagy sikernek örvendett 28
szülő mérettette meg tudását.
A 3 tagú zsüri, akinek nagyon nehéz feladata volt,
a következő döntést hozta:
1. helyezés: Rotenhoffer Noémi
(3 élvezet)
2. helyezés: Kalaposné Molnár Ágnes
(Erdei gyümölcstorta)
3. helyezés: Mayerné Gólya Ildikó
(Baconos Croassan)
Különdíj: Pelyvásné Komjáthy Boglárka (Jegyzőné
sajtosa), Braun Georgina (Karamellás szelet),
Braunné Kocsis Edina (Csíkos sütemény), Ecker
Nikolett (Gesztenyés babapiskótás). Minden helyezettet jutalomban részesítettünk.
A Mikulás mint minden évben, decemberben
meglátogatta óvodánkat. Minden gyermeknek
kifestőt ajándékozott.
Az óvónők ajándékbábozással kedveskedtek a
gyerekeknek: Télapó az erdőben, című mesét adták elő, amit a gyermekek nagy tapssal köszöntek
meg.
Minden csoport mézeskalácsot sütött, ezzel díszítették a fenyőfát. A fenyőfát az elmúlt évekhez
hasonlóan Kovács Dorka szüleitől kaptuk. Köszönjük szépen.
A középső csoportosok Betlehemes műsorral készültek a Falukarácsonyra. Felkészítőjük: Ecker
Jánosné és Tomasek Mónika óvodapedagógusok,
Hajdúné Rudas Renáta dajka voltak. Köszönjük
szépen munkájukat.
Januárban néptánc-oktatás indult a gyerekeknek. Időpontja szerdánként 15,30-tól 16,30-ig a
tornateremben. Nagy az érdeklődés a foglalkozás
iránt, több mint 30 fő.
Oktató Klagyivik Pál, segítője Braun Józsefné
(Gyarmati Kati), akik szabadidejükből térítésmentesen vállalják a gyerekekkel való foglalkozást.
Január 20.-án számítógépes talpvizsgálaton vettek részt a gyerekek. Az eredményeket hamaro-

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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san kézhez vehetik a szülők, akik igényelték a
vizsgálatot.
„Backe, backe Kuchen”… német-magyar mesét
nézhettek meg az óvodásaink intézményünkben.
A mesében fellelhetők voltak a sváb-szavak, sváb
kifejezések, díszletek, eszközök, szokások. A mese
fele magyarul fele német tájnyelven hangzott el.
A gyermekek már izgatottan várják a Farsangot.
A hagyományunkhoz híven február 10.-én a jelmezes farsangi bálunkon rophatják a táncot a
gyerekek, február 12.-én pedig a Népi Farsang
kerül megrendezésre.
Januári hónapban elkészült a „Sószobánk”,
amely a jelenlegi „meseszobában” került kialakításra.
Összköltsége: 617 ezer forint. Ebből Kékesi Gábor
tiszteletdíjából 70 ezer forintot, Bártfai szülők
(Aszód) 50 ezer forintot ajánlottak fel. A fennmaradó rész a bál és a népi farsang bevételéből került finanszírozásra. Kivitelezője: BestLifePro Kft.
A sószoba használatával kapcsolatos tudnivalókért kérjük, az óvodában szíveskedjenek érdeklődni.
Az óvodai dolgozók nevében:
Minőségbiztosítási team

Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület hírei
2012. január 6-án fáklyás felvonulással kezdtük
a málenkij robotra elhurcoltakról való megemlékezést. A tiszteletükre állított emlékműnél koszorúztunk, majd a kultúrházban Kékesi Józsefné
édesapja emlékiratait olvasta fel a lágerben töltött
élményeiről, az ottani szenvedéseiről. Eztán köszöntöttük azt a négy embert, akik a sok megpróbáltatást kiállva hazaérkeztek Oroszországból,
és még közöttünk lehetnek ezeken a megemlékezéseken.
Szeretnénk erről az eseményről minden évben
méltóképpen megemlékezni, reméljük jövőre is
sikerül. Köszönjük a szép számú részvételt mindenkinek.
Márciustól hetente egy alkalommal újra indulna
német énekkari próba.
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen énekelnének velünk. Jelentkezni lehet Bazsik Csabánénál NNKKE tagnál a 06-70-451-7125 számon.
NNKKE

Apróhirdetések

Egy mondatban…



"Kodály Zoltán Iskolai énekgyűjtemény"
című két kötetes kiadványra lenne szükségünk, amennyiben valakinek van a birtokában és néhány napra kölcsön adná nékünk
az jelezze a Művelődési Házba.

A Művelődési Házban újra kapható bajor népviseleti ruha. Jó hír továbbá, hogy most nemcsak
lányok, asszonyok válogathatnak, hanem férfiak
számára is van kínálat, 500-1500.- Ft-között darabáron.



Nagyméretű 50x70 cm-es-nél nagyobb,
régi képkereteket keresünk. Amennyiben
feleslegessé vált, csak útban van, kerülgetik,
de kidobni nem akarják jelezzék a Művelődési Házba személyesen vagy a 06-28-403-387es telefonszámon.

Vásárnaptár 2012





Kada Mihály ez úton szeretné megosztani a
lap olvasóival azokat az igehirdetéseket, amelyek számára sokat jelentettek. A bibliai üzenetek elérhetősége: „apostolimre.inf.hu” oldalon található.
Szántóföld Eladó! Aszódon, az Ikladi Termelő Szövetkezet kezelésében lévő, 10 AK értékű
5000m2 területű, osztatlan közös tulajdonú
szántóföld
eladó,
magánszemélytől.
iá: 350.000Ft
Érd.: Szász Tibor
Tel.: 06-70-277-3696

Web: www.iklad.hu
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Az iskola programjából
Beszámoló a januári eseményekről
Január 20-án lezárult az első félév. Az 1. és 2. osztályos tanulók szöveges értékelést vittek haza. A többi
évfolyamon már érdemjegyek jelölték a félév eredményeit.
Iskolai átlag: magatartás: 4,3
szorgalom: 4,3
A tanulmányi verseny a következőképpen alakult:
Alsó tagozat:
Felső tagozat:
I.
4.A osztály – 4,6
I.
6.A osztály – 4,4
II.
3. osztály – 4,5
II.
5., 8.A és 8.B osztály – 4,3
III.
4.B osztály – 4,1
III.
6.B osztály – 4,0
Kitűnő tanulók:
Deme Viola, Bujtás Erhard, Kiss Marcell, Odler Lujzi, Tóth Zita (1.A o.), Bodó Barnabás, Lindák
Levente (1.B o.), Bártfai Tibor, Braun Márton, Budai Ramóna, Fekete Kristóf, Gaszner Ádám,
Vigassy Zsombor (2.o.), Lados Katalin, Moharos Boglárka, Tóth Viktória, Budai Levente (3.o.),
Gulya Dorka, Kiss Rozi, Pesti Klaudia (4.A.o.), Budai Balázs, Dicse Gábor (6.A.o.), Bálint Andrea
(7.o.), Kovács Titusz (8.A.o.), Blaubacher Pál, Garamszegi Anna, Gubó Gréta, Mayer Rita, Tárnok
Natasa (8.B.o.)
Gratulálunk a kitűnő eredményekhez!
Január 12-én csütörtökön, az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskolában, a már elindult vetélkedő
sorozat soron következő fordulójában vettünk részt. Iskolánkat egy ötfős csapat képviselte, akik játékos
ügyességi feladatokat hajtottak végre. A csapat tagjai: Bartók Petra, Pittlik Panna, Gulya Dorka,
Podlaviczki Ármin, Hrncsár Richárd. A következő fordulóra tavasszal kerül sor. Sok sikert kívánunk
nekik a jövőben is!
Január 15-én a 99-es korosztály Gödöllőn vett részt egy műfüves tornán. Az NB I és NB II-es csapatokkal tarkított eseményen a 12 csapat közül a 8. helyezést értük el.
Köszönjük, hogy segítettek a versenyzők szállításában: Ecker, Mayer, Szegedi és Teréki családnak.
Már több hete iskolánk auláját díszíti Benedek Elek, nagy meseírónk kiállítása. A vándor kiállítást a
budapesti Petőfi Sándor Múzeumtól kaptuk.
A múzeum munkatársa Nagyné Parádi Andrea, január 18-án tárlatvezetést tartott 1-6 évfolyamos tanulóknak. A gyerekek érdeklődve hallgatták az előadást. Minden osztály egy 25-30 perces vezetésen vett
részt. A látottak, hallottak megértését, megjegyzését feladatlapok segítették. Az 1,2, és 3. osztályos gyerekek meseillusztrációkkal, a negyedikes tanulók életrajzi albumok készítésével koronázták meg a kiállítást. Köszönjük Nagyné Parádi Andrea munkáját!
Az előző számunkban megköszöntük azoknak, akik segítségünkre voltak a színpadtároló felépítésében.
Sajnálatos módon lemaradt a felsorolásból Rébb Krisztián, akinek ezúton utólag is köszönjük munkáját.

Februári programunk
Február 1-6.
Február 2.
Február 9.

Jegyek vásárolhatók a Szülők-nevelők báljára az osztályfőnököknél
Kazinczy szépkiejtési verseny Aszódon
A középiskolák értesítik a tanulókat a központi írásbeli felvételi eredményeiről
Eddig válthatók jegyek elővételben a farsangi bálra
Február 10.
Farsangi projektnap alsó tagozaton
17 óra, A 8. osztályok táncos főpróbája
Február 11.
8 – 12, Alsós farsangi bál
14 – 19, Felsős farsangi bál
20 órától Szülők-nevelők bálja
Február 17.
Zrínyi Ilona matematika verseny I. forduló
Február 20 – március 9. Szóbeli felvételik időszaka
Február 21.
14 óra, Nemzetiségi Ki mit tud?
Február 24.
Iskolagyűlés
Nemzetiségi területi régiós vers és prózamondó verseny Vecsésen
Braun Anikó

E-mail: ikladihirek@iklad.hu

5

6

Ikladi Hírek

Az ikladi ROZMARING NYUGDÍJASKLUB EGYESÜLET 2012 évi
programtervéből
A nyugdíjasklub 1972-ben szerveződött és 2007ben vált egyesületté.
Jelenleg 49 tagja van, akikre az alábbi programok
várnak 2012-ben.
 Tíz alkalommal klubdélutáni összejövetel
 Két alkalommal szabadtéri piknik
 Kirándulás Kecskemétre és Ópusztaszerre
 Kétnapos kirándulás Nagycenk- FertődSopron-Köszeg-Sárvár útvonalon
 Gyógyfürdőzés: Mezőkövesd, Demjén, Szolnok,
Eger, Bogács, Sárvár fürdőkbe.
 Farsang, karácsony, kerek évfordulósok megünneplésére kerül sor
 Megemlékezünk a költészet napjáról
 Részt veszünk a községi ünnepségeken és a
NNKKE rendezvényein.
 Elvégezzük a falu két végén lévő szobor körüli
virágültetést.
 Készülünk a község megalakulásának 260
éves évfordulójára.
Az éves, részletes programterv minden klubtagunknál rendelkezésre áll.
Kirándulásainkra, fürdőzéseinkre az autóbusz
férőhelyeinek figyelembevételével várjuk az érdeklődőket.
A klubegyesület elnöksége nevében:
Braun Pál
elnök

Polgárőrség alakítása!
Kedves Ikladiak!

Álláskereső klub
Újra indul az álláskereső klub Ikladon. Munkanélküli vagy váltani szeretne, jöjjön el.
Helyszín: Iklad Művelődési Ház
Időpont: szerda 13-15 óra
Amiben segíteni tudok:
- Internetes álláskeresés
- Friss állásajánlatok
- Önéletrajz megírása
Segítséggel könnyebb állást találni!
Várom szeretettel:
Ványi Katalin
családgondozó

FIGYELEM!
AMENNYIBEN:
 egyedül érzi magát az otthonában, társaságra vágyik,

családja elsősorban a munkájával van elfoglalva és keveset látja őket,
 egyre nehezebb az otthoni rezsiköltségeket kifizetni ami a folyamatos otthonlétből adódik,
AKKOR JELENTKEZZEN AZ ASZÓDON
MŰKÖDŐ IDŐSEK KLUBJÁBA AHOL LEHETŐSÉG NYÍLIK NAPKÖZBEN:
 a közösségi együttlétre,
 a pihenésre,
 a személyi tisztálkodásra,
 a személyes ruházat tisztítására,
 napi háromszori étkezésre.

A Jobbik Ikladi Alapszervezete szükségesnek tartja községünkben is egy polgárőrség felállítását.
Hiszen fontos, hogy minél nagyobb biztonságban
élhessük mindennapjainkat. Ezért kérjük, hogy
akit érdekel ez e lehetőség és részt szeretne benne
venni, a Művelődési Házban leadott értesítési
listára iratkozzon fel illetve az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezzen. Hiszen csak megfelelő
létszám esetén tudjuk létrehozni a polgárőrséget.

A BEJÁRÁS KISBUSSZAL BIZTOSÍTOTT!
Az idősek nappali ellátásának térítési díja
jövedelemtől függően változó, megközelítőleg a
térítésmentességi kategóriától a napi 30 forintig terjedhet.
Amennyiben napi háromszori étkezést is kér,
annak a díja szintén jövedelemtől függő: jelenleg minimum 123.- Ft./nap, maximum 410.Ft. naponta.

Elérhetőségek:
Braun Csaba
Jobbik Ikladi Alapszervezetének elnöke
06-70-427-0068
braun.csaba@jobbik.hu

Amennyiben jelentkezni szeretne az Aszódon
működő idősek klubjába! Keresse fel a helyi
Családsegítő Szolgálat irodáját.: 2181 Iklad,
Ráday tér 2. (Művelődési Ház) tel.: 06-30816-0455

Web: www.iklad.hu
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ZsóFa Öltöde
AKCIÓ!!!

 Hímzett Bébi bady 50-116-os méretig








650-700Ft-ig.
Akár egyedi szöveggel, színválasztási lehetőséggel: ugyanezen az áron.
Pamut baby kifogók 90x90 vagy 140x140
méretben.
Nedvszívó, 100% pamut törölközőanyagból köntös.
Elkezdtük a szabadidőnadrágok, együttesek előállítását is.
Gyermek és felnőtt atléták 450Ft-tól.
A környék legkedvezőbb áraival várjuk
meglévő és új vásárlóinkat.
Hétfőtől-Péntekig 08.00-16:00-ig, ezen
felül telefonos egyeztetés alapján:
Melinda: 06-70/617-4334

Mese a majomról, aki
király akart lenni
A fiatal csimpánz kitartóan ugrált fáról-fára. Már
régóta úton volt és a Kristálytiszta-tóhoz igyekezett, ahol a bölcs, öreg teknős lakott.
Nagyon izgatott lett, mikor víz tükre megcsillant a
fák között. Százszor elismételte magában a kérdést, amelyre olyan kíváncsian várta a választ.
Remélte, hogy közelgő beszélgetésből minden
kiderül, s kínzó bizonytalansága szertefoszlik.
A vén páncélost a tóparton találta, amint a reggeli
napfényben fürdőzött.
Félénken megközelítette, mire az öreg megszólalt:
- Éreztem, hogy ma látogatóm lesz. Gyere a barlangomba, ott hűvös van! - A barlang nyugalmában folytatta: - Itt bátran beszélhetsz, rajta! noszogatta a majmot, aki előadta kérését: - Úgy
hallottam, te nagyon öreg és bölcs vagy. Okos
tanácsaid messze földön híressé tesznek. Kérlek,
segíts nekem is! Van egy régóta dédelgetett vágyam. Ez a vágy, mint az árnyék, mindenhová
elkísér. Nem tudok szabadulni tőle, állandóan az
eszemben van. Hiába próbálom elhessegetni, újból és újból előjön. Ezért, arra gondoltam, talán
meg kellene valósítani. - mondta a csimpánz elbizonytalanodva.
- Mi lenne az a vágy?! - kérdezte a teknős.
- Szeretnék király lenni.
- Tessék?
- Szeretnék az állatok királya lenni, a dzsungel
teljhatalmú ura. Ezért jöttem hozzád. Hogyan
tehetném valósággá az álmot, amit dédelgetek?
Kérlek, mondd el, mit kell tennem !
- Nem egy hétköznapi kérdéssel jöttél!
- Csak azt ne mondd, hogy lehetetlen, csak azt ne
mondd, hogy nem tudsz segíteni! - fogta könyörgőre a majom.
Az öreg gondolkodott egy darabig, majd lassan,
megfontoltan válaszolt: - Azt ugye sejted, hogy
nem egyszerű a megoldás. A világ kezdete óta
háromféle módon lehetett az állatok királyává
válni. Először a királyságot ki kellett érdemelni, a
rátermettséget tettekkel bizonyítani. Később a
trónt csak megörökölni lehetett a vérvonal jogán.
Így kerülhettek hatalomra egy egykor még alkalmas faj, a későbbiekben alkalmatlan hím egyedei.
Emlékezetem szerint, az oroszlánok uralkodása
előtt volt néhány tiszteletreméltó elefánt, két tűzoltó orrszarvú, sőt egy bátor szívű gorilla is királyi
hatalommal felruházva. De még nem beszéltem a
trónbitorlásról, hiszen a trónt sokan erővel és
ármánnyal szerezték. Itt szerepel a lajstromban
néhány vérszomjas tigris és hiéna is. Hát kérdem
én barátom, te melyik módon szeretnéd a trónt?
A csimpánz nem gondolkodott: - Én kiérdemelni
szeretném! - Én pedig szeretném azt mondani, hogy ez a legkönnyebb módszer. De nem így van! Választott

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ikladi Hírek
elődeid több közös tulajdonsággal rendelkeztek.
Ilyen például a hosszú évek tapasztalatai által
kialakult bölcs előrelátás, amely a tettek és döntések következményeit kiszámítja, még az ösztönös lépéseknél is. Szükséges tulajdonság az igazságosság, mikor részrehajlás nélkül kell döntést
hozni a fajok összetűzéseiben. Megtalálhatók
benned ezek a tulajdonságok? - kérdezte a bölcs
öreg.
A majom sietett válaszolni: - Ha most még nem is
teljesen, de idővel kialakul, megteszek én mindent…
- És akkor még nem is beszéltem a bátorságról.
Az érdemes királyok mind halált megvető bátorságról tettek tanújelet. De nem is ez az, ami megkülönböztet tőlük. Közöttük egy sem volt, aki
azért tette amit tett, mert király akart lenni. Csak
éppen elfogadták a feladatot, amit a sors rájuk
ruházott. Most azt mondd meg nekem, te miért
akarsz annyira király lenni? - egyenesen a csimpánz szemébe nézett.
- Mert szeretném, ha tisztelnének a többiek.
- Tisztelhetnek a tiszteletre méltó, egyszerű életedért is.
- De én szeretném, ha fölnéznének rám!
- Fölnézhetnek rád, ha közösséged hasznos tagja
vagy akkor is.
- De a szép csimpánzlány csak akkor vesz észre,
ha más vagyok, mint a többi!!
- Vagy úgy! Nem is magad miatt akarsz király
lenni hanem, hogy megfelelj egy képzeletbeli elvárásnak! Szállj le a földre! Mától csak a saját vágyaidnak felelj meg! Keresd önmagadat, mi az,
ami kizárólag téged tesz boldoggá, s azzal légy
boldog! Ha majomlány ekkor sem vesz észre, nos,
akkor javaslom, keresd az igazi társad! Ez a válaszom. Most menj, még sütkéreznék egy kicsit a
napon!
- Köszönöm a tanácsot! - mondta a csimpánz
szomorkásan. - Te olyan bölcs vagy és igazságos,
nem jutott még eszedbe, hogy király legyél?
- A teknős szelíden nézett körül. - Látod ezt a
szépséges tavat? - Ha akarom, a vízben hűsölök,
ha akarom a ragyogó napfényt élvezem, s közben
a világ dolgairól elmélkedem. Ez az én birodalmam! Messziről felkeresnek tanácsaimért, hálát
és tiszteletet kapok érte. Ez az én királyságom!
A majom bólintott, majd eltűnt a fák lombjai között.
Beküldte: Bereczkiné Rébb Teréz

Több mint 30 évig nem volt útban
senkinek...

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
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: 2012. március 1-2.

Web: www.iklad.hu

