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Húsvéti Vers
Korán reggel felébredtem,
messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből
rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek,
ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád,
mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől
megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek
a piros tojások.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Meghívó
Iklad Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2012. április 20-án (pénteken)
18:30 órai kezdettel
a Művelődési Házban

KÖZMEGHALLGATÁST TART
Napirend:
 Madarász István polgármester tájékoztatója aktuális kérdésekről
 Varga András gyakorló igazságügyi szakértő tájékoztatója a gáz és villany fogyasztómérő órák ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekről
 Deli Kálmán gyakorló igazságügyi szakértő tájékoztatója a közlekedési balesetekkel
kapcsolatos kérdésekről
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Testületi Hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2012.
március 30-ai ülésén az alábbi napirendeket
tárgyalta meg:
A testület beszámolót hallgatott meg a Központi
Orvosi Ügyelet 2011. évi munkájáról. Zebegnyei
Károly ügyeletvezető ismertette a az ügyeleti ellátás főbb adatait és tapasztalatait. Elmondta, hogy
Ikladon az országos átlag alatti az ügyeletet
igénybe vevők száma. Kiemelte, hogy az
ikladiakkal semmiféle probléma nem volt az elmúlt évben, feleslegesen senki sem vette igénybe
az ügyeleti ellátást. Elmondta továbbá, hogy az
ügyeleti ellátással kapcsolatban cégük ellen – az
országban egyedülállóan – az elmúlt évben sehol
sem nyújtottak be panaszt a lakosok. Braun Pál
alpolgármester kérdésére az ügyeletvezető kinyilvánította azon szándékát, hogy ősszel lakossági
fórumon tájékoztatják a lakosságot a központi
orvosi ügyelet munkájáról.
A testület megtárgyalta a Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolóját a 2011.évben végzett tevékenységről. Gódor Ferenc alezredes Úr, az Aszódi
Rendőrős parancsnoka elmondta, hogy Ikladon
az elmúlt évben a statisztikai nyilvántartás szerint 40 bűncselekményt követtek el, 2 könnyű
sérüléses közlekedési baleset történt. Kérte, hogy
az önkormányzat – az előző évekhez hasonlóan –
2012-ben is támogassa anyagilag az aszódi rendőrőrs munkáját. Madarász István polgármester
megköszönte a rendőrség tevékenységét, elmondta, hogy az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében 300.000.-Ft-ot különített el a rendőrség
támogatására, továbbá tájékoztatta a jelenlévőket
arról, hogy az Iklad-alsó állomáson kialakítandó
körzeti megbízotti szolgálati lakás kialakítása
folyamatban van, az önkormányzat által elkészített felújítási terveket elküldte a MÁV illetékeseinek.
Ritecz György, a Galgamenti Viziközmű Kft. ügyvezetője tájékoztatta a testületet az új viziközmű
törvényből eredő szervezeti átalakítási feladatokról és az eddig lefolytatott egyeztető tárgyalásokról. A törvény szerint a Galgamenti Víziközmű Kft.
jelenlegi szervezeti formájában és nagyságában
nem felel meg az előírásoknak, ezért át kell alakítani. Ennek érdekében a testület egyetértett azzal, hogy a létrehozandó Pest megyei nagy üzemeltető szervezeten belül az ÉK Pest megyei terület települései egy önelszámoló egységként működő üzemigazgatóságban működjenek együtt, egyben kinyilvánította együttműködési szándékát a
Galgamenti Viziközmű Kft-vel és a többi önkormányzattal. A testület kijelentette, hogy az önkormányzat élni kíván egyetértési jogával a térsé-
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gi üzemigazgató személyének és a területi üzemvezetők személyének kiválasztásakor.
A testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervét.
Braun Pál alpolgármester javaslatára a testület
megtárgyalta a volt iparvágány területének sétánnyá alakítási javaslatát. A végső döntés meghozataláig elrendelte a terület földmérő általi kimérését és egy parkosítási koncepció elkészítését.
Bubenyák Ádám kerékpáros park kialakítására
vonatkozó kérelme ügyében a döntést a testület
elhalasztotta.
A testület pályázatot nyújtott be a Buzánszky
Jenő által alapított OVI-FOCI Közhasznú Alapítványhoz műfüves pálya kialakítására az óvodában.
A testület pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
A főtér átalakításához kapcsolódóan a testület
kiegészítő munkák (külön parkoló kialakítása a
postakocsi részére, a Ráday térre bevezető híd
áteresz szélesítése, Szabadság út- Iskola tér találkozásánál árok lefedése, megerősített út kialakítása az új főtéren át a művelődési ház felé) megrendeléséről döntött összesen 1.906.000.-Ft öszszegben.
A testület zár ülésén
1. három főnek átmeneti segélyt állapított
meg összesen 45.000.-Ft összegben
2. egy főnek ápolási díjat állapított meg
Dr. Braun Pál
jegyző

Járatcsökkentés az Aszód – Balassagyarmat
vasútvonalon
A MÁV-START Zrt. a kormány rendelkezésére
április 15-től csökkenti a vasúti mellékvonalakon
közlekedő járatai számát.
A járatcsökkentés sajnos érinti az Aszód – Balassagyarmat vasútvonalat is.
A Balassagyarmat – Budapest, ill. Budapest –
Balassagyarmat között közlekedő közvetlen sebesvonatok megszüntetésre kerülnek, de a többi
vonat menetrendje is módosul.
A vonalon napi 8 vonatpár fog közlekedni, hozzávetőlegesen 2 órás gyakorisággal.
A járatcsökkentés a Budapest – Aszód – Hatvan –
Miskolc vasútvonalat nem érinti.
Az Aszód – Balassagyarmat vasútvonal április 15től érvényes új menetrendjét a település több
pontján plakátokon közzétesszük, valamint elérhető lesz a www.iklad.hu honlapon is.
Klenk József, volt önkormányzati képviselő

04. szám

Művelődési Ház programjából


Nyugdíjas klub összejövetele:
Április 22-én, 16 órától



Színházlátogatás:


Április 15-én, Vasárnap este
Madách Színház
Én, József Attila
Belépődíj: 3500.- 4000.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Április 18-án, Szerda este
Budapesti Operettszínház
Borban a vigasz
(Lovagrendi operettgála)
Belépődíj: 1000.- 1500.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Május 28-án, Hétfő délután
Budapesti Operettszínház
Veled Uram
(Rock opera, Szörényi – Bródy)
Belépődíj: 3900.- 4600.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 13:15 órakor

Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület hírei
2012. február 18-án egyesületünk a helyi nyugdíjas klubbal közösen vidám farsangi délutánt
rendezett. A táncos lányok egy új modern tánccal
készültek, a nyugdíjasok vidám jelenetekkel nevettették meg a közönséget.
Tombolahúzással, vidám játékkal, és zenés mulatozással telt el ez a közös program. A megjelent
vendégek nagyon jól érezték magukat.

Bagyin Katalin

A legenda(ák) tovább él(nek)
Illés Lajos és Pásztory Zoltán emlékére
kiállítást rendezünk a Művelődési Házban
2012. április 10 és április 15 között!
A kiállítást Mohai Sándor gyűjtő nyitja
meg április 6-án, pénteken 18 órakor.
Belépődíj: 200Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

Egynyári virágok vására
2012. április 27-én, pénteken
12 órától a Ráday téren
A kínálatból: Álló, futó muskátlik, petúnia, begónia, mézvirág, Margitvirág, stb…
Valamint zöldség palánták is kaphatók.
Környezetvédelmi Bizottság

2012. március 20-ától Huszár Xénia vezetésével
ismét újra elkezdte próbáit – régi és új tagjaival
- az énekkar. A próbák minden kedden 17:3018:30 óra között az ikladi óvodában vannak.
Szeretettel várjuk azok jelentkezését – nők és
férfiak egyaránt -, akik szívesen énekelnek egy jó
csapatban!
2012. április 14-én 18:00 órakor tartjuk éves
közgyűlésünket, melyre a meghívókat hamarosan eljuttatjuk minden egyesületi tagunkhoz.
Kérjük, hogy minél több tagunk tegyen eleget e
meghívásnak. Köszönjük.
2012. április 30-án 18 órakor ismét felállítjuk a
főtéren a májusfát. Ez alkalomból újra találkozhatnak zenekarunkkal és táncos lányainkkal,
akik egy kis műsorral kedveskednek a jelenlévőknek. Reméljük, minél többen megtisztelnek
bennünket jelenlétükkel!
2012. május 12-én kerül sor – az immár hagyománnyá vált - Nemzetiségi Majális megrendezésére. Erre a napra újfent főzőversenyt hirdetünk,
melyre szeretettel várjuk vállalkozó kedvű, főzni
szerető csapatok jelentkezését.
Jelentkezésüket
elküldhetik
az
nnkke.iklad@gmail.com e-mail címre. Köszönjük.
Az NNKKE vezetősége

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az óvoda életéből

-

Márciusban történt:
-

-

-

-

-

-

-

6.-án a gyermekek egy meseelőadáson vettek
részt az óvodában, melyet nagy örömmel fogadtak. A pártás királylány – volt a mese címe.
8.-án a fiúk szokásukhoz híven felköszöntötték
a lányokat, anyukájukat és az óvoda dolgozóit.
Minden csoport kis ajándékkal, verssel, dalocskával készült.
12.-ei héten szorgosan készítettük a zászlókat,
kokárdákat Nemzeti Ünnepünk tiszteletére.
Minden csoport feldíszítette saját termét.
14.-én a csoportok sétára indultak. A nagycsoportosok az aszódi Petőfi Múzeumot tekintették meg, melyet kérésünkre kinyitottak, de
nem volt könnyű feladat elintézni. (zárva tart
sajnos). A nagyobb gyermekek az ikladi Falumúzeumba látogattak el.
24.-én a Braun névhez kötődő gyermekek
verssel, énekkel, dalos játékkal köszöntötték a
Braun-show résztvevőit.
26.-án nevelés nélküli munkanapot tartottunk. Az óvodapedagógusok részt vettek a Német Nemzetiségi Irányelvek és Helyi Pedagógiai
Program tervezése továbbképzésen Törökbálinton.
30.-án kis vidámság várta az óvodába érkező
gyerekeket. „Fordított nap”-ot tartottunk ismét, mint eddig minden évben. Minden alkalmazott ilyenkor más munkakörben dolgozik.
Az óvónéni is dajka vagy konyhai dolgozó és
fordítva is így van. A gyerekeknek ez nagyon
tetszik, nagyon kedvelik a kis „bolondságot”.

Áprilisi programjainkból:
-

-

-

02-től 05-ig Húsvéti előkészületek zajlanak:
tojásfestés hagymahéjjal (néphagyomány szerint és a gyermekekkel együtt), tojáskeresés,
tojásfa-díszítés, séták.
04.-én Anyák napi fényképezkedésre lesz lehetőség
06.-án Nagypéntek – óvodánk zárva tart.
13-14.-én a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Országos találkozóján vesznek részt az
óvodapedagógusok Gödöllőn. Minden óvodapedagógusunk tagja az egyesületnek és minden évben fontosnak tatjuk a részvételt a találkozón, ahol értesülhetünk a legújabb szakmai lehetőségekről. A sok hallott, hasznos információt beépítjük mindennapjainkba.
14.-én szombaton délután a nagycsoportosok
Veresegyházára kaptak meghívást a Pest Megyei Óvodások Néptánctalálkozójára. A rendezvénynek minden évben résztvevői vagyunk és
több ízben voltunk már rendezői is. A nagycsoportosok egy kis műsorral készülnek. Aki
teheti, kérjük, jöjjön el és vegyen rész velünk
ezen a szép, kis néphagyományőrző, néptáncos délutánon. Veresegyház nincs messze, a
Művelődési Házban kerül megrendezésre a találkozó.
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-

-

-

-

17.-én szülői értekezletet tartunk a 4. és 5.
csoportban 17 órai kezdettel
18.-án szülői értekezletet tartunk az 1. 2. és 3.
csoportokban 17 órai kezdettel
20.-án óvodásaink, minden csoport a vácrátóti
Botanikus Kertbe tesznek egy kirándulást.
Reggel indulunk autóbuszokkal és ebédre tervezzük a hazaérkezést.
22.-én vasárnap már egy több éve fennálló
hagyományként Vecsésre utazunk nagycsoportos gyermekeinkkel. Ennek a német nemzetiségi rendezvénynek is évente meghívott szereplői vagyunk. A két nagycsoport német műsorral készül. Autóbusszal tervezzük az utazást,
így akinek kedve van, és szívesen részt venne
velünk a találkozón, szívesen megtekintené
gyermekeinket és a többi óvoda műsorát, kérjük, jelentkezzen az óvoda vezetőjénél április
20.-áig.
24.-én kétnyelvű (német-magyar) meseelőadás
lesz a gyermekek részére óvodánkban. A mese
címe: Die Handschuhe.
30.-án a munkanapok átszervezése miatt óvodánk zárva tart.

Időpont egyeztetés alatt van egy látogatásunk a
budapesti Óperenciás Óvodába. A tavalyi évben
felvettük egymással a kapcsolatot Wildmann Zsuzsanna segítségével. A budapesti óvoda is egy
német nemzetiségi óvoda. Az elmúlt évben negyven gyermek és a német nemzetiségi óvodapedagógusok látogatták meg óvodánkat. Az ikladi Falumúzeumot is megtekintették ittjártuk alkalmával. Most ők is várják, hogy viszonozzuk a látogatást. Áprílis 18.-ára vagy 25.-ére tervezzük, de
még egyeztetés folyamatban van. Remélem, folytatódni fog még az elkövetkezendő években is ez a
kedves kapcsolat.
Az óvoda nevében:
a Minőségbiztosítási Team tagjai

Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy
2012. május 07-től 11-ig óvodai beiratkozást
tartunk az óvodában.
Ideje: Minden nap 8 órától 12 óráig
Helye: Óvoda nevelői szoba
Azokat a gyermekeket kérjük beiratni, akik 2013.
május 31-ig betöltik a 3. életévüket. Előjegyzésbe vesszük azokat a gyermekeket is, akik 2013
augusztus 31-ig fogják betölteni 3. életévüket, így
kérjük, hogy őket is szíveskedjenek előjegyzésbe
vetetni.
Hozzák magukkal:
-

gyermeküket
gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
gyermekük lakcímkártyáját
Marton Zsuzsanna
óvodavezető

04. szám

Az iskola programjából
Beszámoló a márciusi eseményekről
Március 14-én a nyílt tanítási nap után a 6.a és a 6.b közreműködésével színvonalas március 15-i
műsort tekinthettünk meg. Köszönjük vendégeinknek, hogy megtiszteltek bennünket.
Ugyanezen a napon este a két osztály előadta ünnepi műsorát a Művelődési Házban is.
Március 21-én próbanyelvvizsgát tartottunk, ahol bemutattuk a 7. osztályosok és a külsős vizsgabiztosok közreműködésével a 8. osztályosoknak, hogy a szóbeli nyelvvizsga hogyan fog lezajlani. A bátor
tanulóink Bálint Andrea, Deszk Anikó, Szabó Boglárka és Záborszki Dominik voltak, köszönjük munkájukat!
Március 23-án, pénteken részt vettünk a Német Nemzetiségi Énekversenyen Biatorbágyon. Iskolánkat alsóból Kékesi Kornélia és Nagy Rebeka 4.a osztályos tanulók, felsőből Hankai Zsófia, Wilhelm Fanni 5. osztályos, Szabó Boglárka és Vida Viktória 7. osztályos tanulók képviselték. A negyedikesek kánon
kategóriában eredményesen szerepeltek első megmérettetésükön. A felsősök duó kategóriában bronz
minősítést szereztek a színvonalas versenyen. Gratulálunk nekik és köszönjük Kékesi Zsoltnak, hogy
elszállította a gyerekeket a verseny helyszínére.
Március 24-én, pénteken rendezték meg Domonyban a kistérségi mesemondóversenyt. Iskolánkat
Becskereki Dorka 4.b, Pittlik Panna 4.a, Strasszer Zsombor 6.a és Záborszki Dominik 7. osztályos tanulók képviselték. Köszönjük a lelkiismeretes felkészülésüket.
Március 19-20-21-én foci diákolimpiát rendezett iskolánk a községi focipályán. Az 5-6. osztályosok
Hévízgyörk és Kartal ellen kivívták a továbbjutást. Az 1-2. osztályosok ellenfelei visszaléptek, így ők játék nélkül jutottak be a megyei területi fordulóba. A 3-4. osztályosok április 2-án Mogyoródon műfüves
pályán kezdik majd a tavaszi fordulót.
Köszönet Urbán Balázs kartali lakosnak, hogy iskolánknak ajándékozott olyan paravánokat, amiken a
tanulók munkáit ki tudjuk állítani.
Köszönjük Oláh Lajosnak, hogy ideszállította azokat.
Köszönjük Wilhelm Péter apukának, hogy a tanulók ügyeletesi kuckójának lambéria burkolatát lecsiszolta és újra lakkozta.

Áprilisi programunk
Április 10-13. (H-P.)
Április 16. (H.)
Április 17. (K.)
Április 17-19.(K-Cs.)

18 óra
9 óra
14:30 óra

Április 18 (Sze.)
Április 23. (H.)
Április 27. (P.)

Tavaszi szünet
Első tanítási nap a szünet után.
SZMK megbeszélés
Katasztrófavédelmi vetélkedő Gödöllőn
A leendő elsősök beíratása.
Kistérségi szavalóverseny Hévízgyörkön
A 8. osztályosok szóbeli nyelvvizsgája
A Föld Napja.
Iskolagyűlés
Braun Anikó

Braun NévShow
Köszönjük az „Őseink Emlékére” rendezett Braun NévShow résztvevőinek a megjelenést, az Önkormányzatok erkölcsi, anyagi támogatását.
Intézményeink szórakoztató műsorait és az iskolások e napra készítet egyedi ajándékait, Madarász Balázs gasztronómiai teljesítményét, továbbá az ünneplő családok által sütött sok, finom süteményt, a
felajánlott gyümölcsöt, tombolatárgyakat, a vidám hangulatot teremtő muzsikát, és minden segítő
munkáját.
Braun-Névshow minden szervezője

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Hírek a Szederfa Otthonból
2012. január 29-től február 1-ig vendégünk volt
egy híres festőművész: David Newbatt, aki egy
skóciai Camphillben él a családjával.
A
Camphillek olyan otthonok, ahol fogyatékos és
nem fogyatékos emberek élnek és dolgoznak
együtt.
Foglalkozása szerint Waldorf iskolávan tanár,
képeket fest és terápiás festésfoglalkozásokat
tart.
David mesélt az életéről és a munkájáról. Mutatott képeket az otthonról ahol élnek. Járja az országokat, így látogatott most el a Szederfa Otthonba. Itt szállt meg három napot, és vendégül
látták az Otthon munkatársai és lakói. Gödöllőn
a Waldorf iskolában David a tanároknak táblarajzot tanított, utána előadást tartott.
Daviddal dolgoztunk is együtt. Vizes papírra festettünk képeket közösen. David egy nagy freskót
is festett nekünk a nappali falára.
Rosenberger Katalin
sajtófelelős
Szederfa Otthon

Sok kicsi sokra megy
Tisztelt adófizető polgárok!
Településünkön az alábbi civil szervezetek
jogosultak
a
személyi
jövedelemadó
1%-ára:
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-2-13
Galga Tenisz Egyesület
18664593-1-13
Galga Természet és Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület
18695113-1-13
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány
19181675-1-13
Iklad Diák Sportkör Alapítvány
19177531-1-13
Tasnádi Lajos Alapítvány
18687817-1-13
(Evangélikus gyülekezet alapítványa)

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával,
hogy megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítványok, civil szervezetek célkitűzései.
Köszönjük!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint csaknem 400 millió,
15 évesnél idősebb túlsúlyos ember él Európában.

Megoldást kínálunk:
Április 13-án, pénteken 18 órától,
valamint 18-án, szerdán 18 órától az
Ikladi Ráday Gedeon Művelődési Házban!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu

7

Ikladi Hírek

8

Tisztelt betegeink, támogatóink!

A Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány főbb
bevételei az Önök jóvoltából az alábbiak szerint
alakultak:
2011:
- 340.300.- Bankszámlára történt kisebb összegű
befizetésekből
- 510.000.- Aszód jótékonysági délután
- 300.000.- Iklad jótékonysági délután
- 130.000.- Iklad Evangélikus Egyház gyűjtéséből
- 190.000.- Galgahévíz jótékonysági est
2012:
- 250.000.- Hévízgyörk jótékonysági est
- 306.000.- Domony jótékonysági rendezvény
Köszönjük a fent felsorolt települések vezetőinek,
hogy vállalták a rendezvény megszervezését, lebonyolítását és lakosainak felkérését a támogatásra!
Ilyen jelentőséggel bír a természetben felajánlott
juttatás:
-

-

A rendelőintézet betegvárójának festésemázolása
A világítótestek cseréje a folyosókon
A tetőcserepek szükség szerinti cseréje, a tetők
javítása, mint a Tüdőgondozón, mint a Rendelőintézeten
A vízvezeték rendszer szakaszos javítása, a
melegvíz ellátás optimalizálása

A festést Tégen Gábor szobafestő szervezte meg
felkérve
néhány szobafestő
kollégát, akit
névszerint az alábbiak: Gregus István, Gács
Kálmán, Majoros János, Majoros Péter, Urr
László, Kaspár Krisztián, Kovacsik Balázs. A
festési munkák díja összesen 400.000.- forint lett
volna.
A festéshez szükséges anyagokat biztosította Péter Lajosné festékbolt (lakótelep), Búzás János
Vörpi üzlet, Márta Árpád, Deko festék diszkont, Vaigel Zoltné Galgafesték 96 Kft, Langa
Gábor Verseg tüzép. Anyagköltség hozzájárulásuk fejenként 20.000.- forint érték.
A festés utáni takarítási munkákban jelentős
szerepet vállalt Németh Tibor Kartalról.

Web: www.iklad.hu

Tóth József Kartalról a tetők javításával, ácsmunkával 250.000.- Ft értékben támogatott,
Bodó Gyula Kartalról a vízvezeték szereléssel
30.000.- Ft értékben segítette meg a Rendelőintézetet. Deli József Bagról a villanyszerelési munkákkal és az ahhoz szükséges anyag biztosításával szintén jelentősen támogatta az intézetünket
és ezen keresztül Önöket. Az elvégzett munka
értéke 220.000.- Ft.
A természetbeni felajánlásoknak köszönhetően
az alapítvány rendelkezésére álló pénze elég volt a
– régen aktuálissá vált – várótermi padok cseréjére, az ANTSZ előírásainak megfelelően a textil
függönyök kiváltására.
Legközelebbi tervünk a betegmosdók rendbetétele.
A későbbiekben is örömmel vesszük felajánlásaikat, legyen az pénz, szakipari vagy segédmunka,
beépíthető anyag.
Minden változás, amit már most is látható a betegek komfortját javítja, az ellátás színvonalát
emeli, Önöknek az Önök pénzéből hajtjuk végre.
Az alapítvány kuratóriuma ebben a folyamatban
csak közvetítői szerepet tölt be.
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki bármilyen formában is a pozitív változások mellé állt és
állni fog!
Az alapítvány kuratóriuma és a rendelőintézet
összes dolgozója nevében köszönjük mindenki
segítő támogatását!
Aszód, 2012. március 3.
Az alapítvány kuratóriuma

Véradás
2012. április 11-én, szerdán
14-18 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!

04. szám

Legyünk óvatosak az idegenekkel!
A napokban hallottam a Kossuth Rádió Délelőtt
című műsorában az alábbi riportot és mivel úgy
gondolom, hogy kedves kis falunkban is bármikor
előfordulhat ehhez hasonló „leszólítós” eset, célszerűnek találom elgondolkodni rajta.
Vecsésen néhány héttel ezelőtt hivatalos rendőri értesítés érkezett az általános iskolák igazgatóihoz, melyben kérték, hogy hívják fel a
szülők és a gyerekek figyelmét arra, hogy a
környező településeken több esetben autóból
szólítottak le ismeretlenek fiatalokat, leginkább
lányokat egy zöld színű autóból, felajánlva,
hogy hazaviszik őket.
(Forrás: www.mr1-kossuth.hu)
Ugyan könnyen felháborodhatnánk azon, hogy
miért nincs több térfigyelő kamera, járőr vagy
polgárőr a településen a bűnesetek megelőzésére,
ám megérthetjük, hogy minden utcát nem lehet
bekamerázni és nem lehet rendőrt, polgárőrt állítani a sarkokra. A megelőzés bizony sokban múlik azon, hogy a szülők megtanítják-e gyermekeiknek a legalapvetőbb szabályt, vagyis hogy idegennel ne álljanak szóba. Bár van bizonyos fokú
erőszak, amelynek a gyermekek nem tudnak ellenállni, de egyszerű felvilágosítással sok bajt
előzhetünk meg, köztük a szóban forgó „leszólításból” eredőt is, amelynek legdurvább következményei közé sorolhatók az emberrablás, a nemi
erőszak vagy a prostitúció, valamint az illegális
szervkereskedelem.
Mit kell tenni a gyermeknek abban az esetben, ha
valaki mégis leszólítja egy ismeretlen (esetleg a
fent említett zöld) autóból?
Az óvatosság a legfontosabb, vagyis felhívni a
gyermek figyelmét a reá leselkedő veszélyekre és
tájékoztatni a megelőzés eszközeiről, amelyek
ismeretében okosan cselekedhet. Semmiképpen
ne kezdjen el beszélgetni az autójából kiszóló
gyanús személlyel, még a hízelkedő, „jópofizó”
beszédjére se hallgasson. Azonban előfordulhat,
hogy valaki csak egy falubeli utcát, személyt keres, ám a gyermeknek nem feltétlenül kell a
járműhöz közelebb lépve megmutatnia az útvonalat. Ehelyett illedelmesen javasolhatja, hogy kérdezzen meg egy felnőttet. (Ugye autósként normális esetben mi is elsősorban egy felnőttől várnánk
segítséget hasonló helyzetben?). Becsapós lehet
egy fontosnak tűnő információ is (pl. „a mama
telefonált, hogy én jöjjek érted”), amelyre szintén
felkészíthetjük egyedül közlekedő gyermekünket.
Beszéljük meg gyermekeinkkel, hogy ki az a ro-

kon vagy ismerős, aki helyettünk elkísérheti
ilyen-olyan helyre. Ám mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy semmilyen esetben ne üljön be ismeretlen személlyel/személyekkel egy autóba!
A rendőri javaslat szerint a leszólítást követően a
gyermek azonnal hagyja el a helyszínt - akár futva is - lehetőleg a legközelebbi olyan helyre, ahol
több ember van jelen (pl. iskolába, üzletbe, hivatalba, boltba) vagy kérjen segítséget az arra járó
emberektől. Éppen ezért mi falubeliek is legyünk
éberek és kísérjük figyelemmel a gyermekekkel
járó eseményeket, hogy bármikor segítségükre
lehessünk. Végül, de nem utolsó sorban pedig
azonnal jelezni kell az eseményt a szülők illetve a
hatóság felé.
Reméljük, hogy a Vecsésiek felhívása tanulságul
szolgálhat mindannyiunk számára és elővigyázatosságra int bennünket és gyermekeinket.
Egy szemfüles járókelő

Eboltási értesítés
Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása öszszevezetéses formában ez évben Ikladon az alábbi
időpontban és helyen lesz.
Április 17 (kedd) 14-16 óra (Polg. hivatal)
Április 24 (kedd) 14-15 óra (Polg. hivatal)
Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltási illeték, oltóanyag, féreghajtó és egyéb anyagok költségét, – ebenként 3000 Ft-ot.
Az összevezetéses oltások befejezése után lesz
lehetőség a tartási helyen történő oltásra. Ebben
az esetben még 500 Ft kiszállási költséget kell
fizetni.
A kutya oltási igazolványát szíveskedjenek magukkal hozni.
Dr. Németh Mihály
állatorvos

Költészet Napja
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület meghív
minden irodalomkedvelőt

2012. április 11-én,
szerdán 18 órakor
a Művelődési Házban tartandó
KÖLTÉSZET NAPI rendezvényére.
Az egyesület elnöksége

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Lomtalanításról

Író – olvasó találkozó

Március 31-én, szombaton megtartottuk az évi
rendes tavaszi lomtalanítási és szelektív hulladékgyűjtő napot.
Az akció során összegyűjtésre került 6m3 papír,
1800 kg lemez és vashulladék, 248 db gumiabroncs, 28q e-hulladék 162 m3 lom.
Az összegyűjtéshez, és az elszállításhoz járművet
bocsájtott rendelkezésünkre: Blaubacher Pál,
Braun János, Ifj. Oravecz József, Klenk József,
Rajta Sándor.
Felnőtt segítőink voltak:
Bazsik Csabáné, Blaubacher Pál, Braun Bálint,
Braun Pál, Dr. Braun Pál, Braun János, Braun
József, Braunné Kácser Zsuzsanna, Csábi Martin, Deszk Bálint, Ecker Bence, Ecker József,
Ecker Péter, Gregus Józsefné, Hrncsár Tamás,
Jancsovics Tibor, Kékpataki Tamás, Király Károly, Klenk Adrián, Kovács Bence, Kovács Zoltán,
Krausz Norbert, Madarász István, Matejcsok
László, Mayer Tamás, Nagy Szilárd, Ifj. Oravecz
József, Rajta Sándor, Rell Norbert, Rébb Krisztián,
Schlenk
Benjámin,
Strebák
Ádám,
Sztrehovszki Tibor, Sztrecskó Balázs.
Általános iskolás segítőink voltak:
Bartha Márk, Becskereki Bence, Blaubacher Pál,
Braun Bence, Braun Fanni, Braun Márton, Ecker
Alíz, Fekete Boglárka, Hajdú Laura, Kácser Kristóf, Kékesi János, Kékpataki Karina, Kovács Kinga, Kovács Máté, Makó Csaba, Mayer Albert,
Oravecz Bence, Rajta Norbert, Schlenk Dániel,
Szegedi Vilmos.
Köszönjük segítőink munkáját, közös célunk érdekében, „Hogy falunk szép és tiszta legyen!”
Környezetvédelmi bizottság

Felhívás kirándulásra
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 2012.
május 9-én kirándulást szervez Kecskemét –
Ópusztaszer útvonalon.
Kecskeméten megtekintjük a Városházát, Ráday
múzeumot, Cifra palotát és meghallgatjuk a harangjátékot.
Ópusztaszeren a Feszty kőrkép és a park látnivalóit nézzük meg.
A belépőjegyek ára: 3100.- Ft
Utazási hozzájárulás 2.000.- Ft (a nem klubtagoknak.)
Így összesen 5.100.-Ft a részvételi díj.
Jelentkezni lehet április 30-ig a
Nyugdíjasklub elnökségi tagjainál, valamint
a Művelődési Házban.

Web: www.iklad.hu

Tisztelt Érdeklődők!
Községi Könyvtár Iklad,
szeretettel meghívja Önöket:
Dr. Péterfi Gábor
“Szabó Dezső és Féja Géza Trianon-reflexiója
és külpolitikai nézetei”
című - közelmúltban megjelent - kötetének
bemutatójára.
Az íróval Homoki Gábor tanár beszélget
Helyszín: Községi Könyvtár, Szabadság u. 61.
Időpont: 2012. április 26. (csütörtök) 18:00
A könyvet kedvezményesen 2200 Ft-ért megvásárolhatják a találkozó után.

Szemétszállítási díj
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy önkormányzatunk megkezdi a 2012. első félévi szemétszállítási díj kiszámlázását. Kérjük, hogy a díjat április
30-ig befizetni szíveskedjenek. A befizetések ellenőrzését követően a kukákra kiragasztandó
matricákat mindenkinek eljuttatjuk.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy május 8-tól
a szolgáltató csak a felmatricázott kukákat
fogja kiüríteni az ingatlanok elől.
Madarász István
polgármester

Mozgáskorlátozottak figyelem!
A súlyosan mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás igénybevételére ebben az esztendőben
utoljára lesz lehetőség.
Az ehhez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri hivatalban kérhető, melyet kitöltve, aláírva legkésőbb április 30-ig lehet visszajuttatni.
Madarász Lászlóné
Igazgatási előadó

04. szám

Elment Kati néni

Télen mindig megsokasodnak a fejfák a temetőben. A hideg, téli napok egyhangúsága, a barátságtalan időjárás, a szürke, fénytelen napok végtelennek tűnő ismétlődése rosszkedvűvé teszi az
embert. Csak várjuk a tavaszt, de az csak nem
akar megérkezni. Ilyenkor bizony az idős emberek
közül sokan már nem tudják megvárni, hogy kinyíljon az első hóvirág. Elfogy a test ereje, elfogy a
lelkierő, elfogy az élet.
Ha egy-egy országszerte ismert név kerül a
gyászhírek közé, a sajtó részletesen foglalkozik az
elhunyt életútjával, felsorolják érdemeit, és méltóképpen megemlékeznek róla. Tegyünk most
kivételt, és emlékezzünk meg egy olyan emberről,
aki nem szerzett országos hírnevet, nem vitt véghez világraszóló cselekedetet, de Mátyásföldön
mégis sokaknak lett könnyes a szemük, amikor
értesültek arról, hogy Kati néni elment.
Ki is volt hát a mátyásföldiek Kati nénije?
Először – kimondani is megdöbbentő – 1946-ban
szállt le a mátyásföldi HÉV megállóban, puttonynyal a hátán, és két súlyos fonott kosárral a kezében. Történt mindez a II. világháború befejezése
után, abban az évben, amikor az elértéktelenedett
pengőt az új magyar forint váltotta fel. Kati néni
néhány ikladi asszonnyal együtt megélhetést keresve élelmiszert kínált a háborúból éppen talpra
állni próbáló lakosságnak. Tejfölt, túrót, tojást,
hurkát, kolbászt, csirkét, babot, zöldséget hoztak
a nehéz puttonyokban és kosarakban, amelyek
hazafelé már száraz kenyérrel voltak tele, hogy
legyen mit adni a disznóknak. Teltek-múltak az
évek, a többiek lassan elfogytak Kati néni mellől,
de ő minden csütörtökön leszállt a fél 9-es gödöllői HÉV-ről, sietve végigjárta addigra már állandósult vevőkörét, majd a fél 12-es HÉV-vel már
ment is hazafelé. Mindig sietett, hiszen haszonnal

kellett élni, a munka sok volt, az idő meg kevés.
Haszontalan beszélgetésekre nem volt lehetőség,
mert otthon, Ikladon is várta a számtalan tennivaló a ház körül. Így aztán a keresztnevén kívül
semmit sem tudtunk róla. Közben az ország kezdett talpra állni, üzletek nyíltak, közérthálózat
látta el a lakosságot, de Kati néninek ez nem jelentett konkurenciát. Az általa szállított élelmiszerekben évszázadok falusi hagyományának íze
rejlett. A közértek nem versenyezhettek vele. Lehetett 30 fokos meleg, vagy metsző téli fagy, csütörtökönként néhány perccel fél 9 után Kati néni
befordult a sarkon. Háta kissé meghajlott a nehéz
puttony alatt, kezében nyöszörgött a súlytól a
kosár, de semmi sem volt biztosabb, minthogy
Kati néni megérkezik. Múlt az idő, változott a
világ, a népek elhagyták a népviseletet, de Kati
néni továbbra is fejkendőben, és abban a nagyon
sötétkék ikladi népviseletben érkezett meg minden héten, amilyenben megismertük. Közben
arcára barázdákat vésett a rohanó idő, de nála az
adott szó többet ért, mint egy szerződés. Mi azonban továbbra sem tudtunk róla semmit. Egyszer
2006-ban, amikor megállt egy szusszanásra a
kapunk előtt, kérdésemre elmondta, hogy Klementnének hívják 79 éves, húsz éve halt meg a
férje, és azóta neki nagyon rossz. Majd szétmorzsolt egy könnycseppet, és már emelte is a vállára
a puttonyt, úgy, mint aki a sok beszéddel túl sok
haszontalanságot engedett meg magának, és már
ment is tovább.
Azóta eltelt újabb hat év. Az élet nemhogy megváltozott, hanem egy teljesen új, barátságtalan
világ köszöntött be: az internet, a plázák, a mobiltelefonok és az energiaitalok vették át a főszerepet, de Kati néni még mindig népviseletben, puttonnyal a hátán járt-kelt. Aztán egy csütörtökön a
fél 9 gödöllői HÉV nélküle érkezett. Csak a hír jött
helyette: Kati néni gyengélkedik. Az Ikladon vele
egy utcában lakó lánya vette magához. Alig töltött
néhány napot új otthonában, azt a házat, amiért
férjével egy életen át együtt dolgoztak, és amit
most kényszerűségből üresen hagyott, gazemberek feltörték és kifosztották. Ez nagyon megviselte. Néhány héttel ezelőtt még segédkezett a családi disznóvágásnál, majd hirtelen meghalt.
Kati néni távozása sokunk számára jóval több,
mint egy haláleset. Vele egy életforma, egy letűnt,
de nosztalgiát ébresztő, küzdelmes, mégis emberi
léptékű világ tűnt el. Valószínűleg örökre.
Kati néni hiányozni fog.
Mészáros Tibor
(A fenti írás megjelent a XVI. Kerületi Újság 2012. március 3-i számában Mészáros Tibor tollából, a szerző
engedélyével közöljük le az Ikladi Hírekben)

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Tavaszi sorsolás, 2011/2012

Pest megyei II. osztályú
labdarúgó bajnokság
„B” csoport
Eredmények
Iklad KFC – SK Tóalmás 2-0
Gólszerzők: Rosenberger Dániel, Simó
Róbert

Dátum
03.25.
04.01.
04.14.
04.22.
04.28.
05.06.
05.13.
05.20.
05.26.
06.03.
06.09.

Hazai - Vendég
Iklad KFC - SK Tóalmás
Valkó KSK - Iklad KFC
Kerepesi SBE - Iklad KFC
Iklad KFC - Galgahévíz SK
Pécel-Elitsec SSE - Iklad KFC
Iklad KFC - Sződi BLSE
Szada SE - Iklad KFC
Iklad KFC - Dány KSK
Kistarcsai VSC - Iklad KFC
Püspökhatvani SE - Iklad KFC
Iklad KFC - Őrbottyán KSE

FN
2-0
2-1

Ifi
5-3
1-9

Valkó KSK – Iklad KFC 2-1
Gólszerző: Rosenberger Dániel

Felnőtt tabella

Ifjúsági eredmények
Iklad KFC – SK Tóalmás 5-3
Gólszerzők: Gódor Richárd (3), Laukó
Milán , Zdenkó Roland
Valkó KSK – Iklad KFC 1-9
Gólszerzők: Bártfai Máté, Braun Barna,
Ecker Bence, Gódor Richárd (3), Laukó
Milán (2), Zdenkó Roland

Hajrá Iklad!

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csapat
Pécel-Elitsec SSE
Valkó KSK
Iklad KFC
Püspökhatvani SE
Kistarcsai VSC
Galgahévíz SK
Sződi BLSE
Szada SE
Őrbottyán KSE
SK Tóalmás
Kerepesi BSE
Dány KSK

Gy
10
9
7
7
7
6
8
5
3
3
2
1

D
2
2
4
2
1
3
2
2
4
1
2
1

V
2
3
2
4
5
5
4
6
6
10
10
11

P
32
29
25
23
22
21
19
17
13
10
8
4

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. május 3-4.

Web: www.iklad.hu

