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„Katalin Bál az ikladi Óvoda Gyermekeiért” 

Várunk minden kedves szülőt 

és táncolni szerető ikladi polgárt a 

2012. november 24-én,  
szombaton tartandó 

hagyományos Katalin bálra, 
melyet az SZMK és a dolgozók közösen rendeznek. 

Helyszín: Ráday Gedeon Művelődési Ház 
Zenél: Braun János (Kenyeres) 

Belépődíj: 1500.- 

Tombola: 200.- 

Jegyek az SZMK-s szülőknél és 

az óvodában is megvásárolhatók. 

 Jó mulatást!     

Zelk Zoltán: Nyár és tél között 
 

Nyár és tél között úgy vándorol 
Október, November, 

mint a poros országúton 
két szomorú ember. 

 
Kertek, lankák körül jönnek, 

mennek havas tájra, 
búsan integet utánuk 

egy kopár fa ága. 
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Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Ikladi Alapszervezet részére! 

Tárgy: helyreigazítás 

Tisztelt Cím!  

Az Önök által kiadott „JobbIklad” című kiadvány 
1. számának második oldalán a Csokonai utca 
végén található játszótérről írott cikkükben tett 
állításokra szeretnék válaszolni Iklad Község Ön-
kormányzata képviseletében. 

Először is nem tudom, hogy kinek kellene címez-
nem válaszomat, ugyanis a fent hivatkozott cikk 
szerzője nem lett megjelölve, és a kiadásért felelős 
személyre vonatkozó impresszumot sem találtam 
lapjukban. 

A játszóteret az önkormányzat európai uniós for-
rásból, az aszódi LEADER Egyesület közreműkö-
désével valósította meg. A kivitelezésre kiírt meg-
hívásos pályázatot a QUICK BAU Kft. (ügyvezető: 
id. Mátó András) nyerte, amely cég a vállalkozási 
szerződésben vállalta egy éven keresztül a játszó-
tér és környéke gondozását. Az idén nyáron saj-
nálatosan elhunyt id. Mátó András ezt a feladatot 
maximálisan elvégezte, sőt azt egy évvel túlteljesí-
tette, amit személyesen többször is megköszön-
tem neki. Soha nem említette, hogy a ezen tevé-
kenységét illetően a névtelenségbe kívánna bur-
kolózni. Annál is inkább, mert aki járt már valaha 
is a játszótéren, rendszeresen láthatta őt locsolni, 
füvet nyírni. Vele többször is egyeztettünk arról, 
hogy a jövőben milyen módon lehetne megfelelő 
színvonalon karbantartani a játszóteret és kör-
nyékét.  

Mátó Úr halála után családja vállalta, hogy a fű-
nyírási és locsolási feladatokat ellátja a késő őszi 
időszakig, illetve megegyeztünk abban, hogy jövő-
re azokat az önkormányzat végezteti el saját 
munkásaival. Tudtunk arról is, hogy a karbantar-
tási munkákban sok környékbeli szülő is részt 
vett, akiket szintén köszönet illet munkájukért. 

Cikkük többi részében foglaltakkal egyetértek, 
önkormányzatunk mindenkivel szívesen együtt-
működik a falu szépítésében, értékeink megóvá-
sában. 

Kérem Önöket, hogy jelen válaszlevelemet követ-
kező kiadványukban megjelentetni szíveskedje-
nek. 

Iklad, 2012. november 5. 

Tisztelettel: 

Madarász István 
polgármester 

Kistérségi hírek 

A Többcélú Társulás Tanácsa 
október 24-i üléséről 

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása Tanácsa - mint minden év októberében - 
most is a társult önkormányzatok közös feladat-
ellátásának következő évre vonatkozó feltételeit, 
lehetőségeit tárgyalta. 
2013-ban a közigazgatási és önkormányzati – ezen 
belül a közszolgáltatási - rendszer átalakítása, az 
ehhez tartozó új jogszabályok alapvetően változtat-
ják meg a társulások működését.  

A társulások működését a továbbiakban a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló törvény társu-
lásokra vonatkozó fejezete határozza meg, így a 
többcélú társulás Társulási megállapodását is 2013. 
június 30-ig kell felülvizsgálni, megfeleltetve a mű-
ködési szabályokat a megváltozott jogszabályi elő-
írásoknak. 

A Társulási Tanács tagjai úgy vélik, egyes önkor-
mányzati feladatok körében a közös feladat-ellátás 
továbbra is előnyt jelenthet az önkormányzatoknak: 
- az egyes feladatokhoz kapcsolódó szakmai felté-

telek biztosítása több település számára finanszí-
rozhatatlan, a Társuláson keresztül ezek a felté-
telek megteremthetők, így a szolgáltatásokhoz va-
ló hozzájutás lehetősége javulhat. 

- a közös feladatellátás pénzügyi finanszírozása 
kedvezőbb lehet, mivel a Társulás, mint közös 
megrendelő, egyes erőforrások igénybevételéért 
kedvezőbb árat tud elérni, mintha mindenki kü-
lön vásárolja meg a szolgáltatásokat. 

A közös feladat-ellátás eddigi pozitív tapasztalataira 
építve érdemes tehát megkeresni a társulásos fel-
adatellátás lehetséges előnyeit és a települések igé-
nyei szerint a meglévő társulást a Társulási megál-
lapodás módosításával átalakítani.  
A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 
kell meghatározniuk, mely feladatukat kívánják - 
szakmai és/vagy pénzügyi megfontolások alapján - 
a jövőben társulás keretein belül ellátni. Ugyancsak 
a szakmai feltételek együttes biztosításának köny-
nyebbsége, a munkaszervezés egyszerűsítése, vala-
mint a pénzügyi racionalitás motiválhatja azt, hogy 
egy jogi személyiségű társulás több szolgáltatást is 
nyújtson a lakosságnak, az önkormányzatoknak. 

A többcélú társulás jogi személyiségű társulás, tehát 
megfelel a társulásokra vonatkozó törvényi előírá-
soknak, így érdemes végiggondolni a nem jogi sze-
mélyiségű társulások által ellátott feladatok integrá-
lását. 
Minden bizonnyal a járási szint lehet a társulás 
racionális földrajzi kerete, így érdemes Galgamácsa 
és Vácegres önkormányzatait is bevonni a közös 
gondolkodásba, felmérve az általuk igényelt szolgál-
tatások körét. 

A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló ak-
tuális eseményekről és pályázati lehetőségekről bőveb-
ben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása honlapján olvashatnak 
(www.aszodikisterseg.hu). 

dr. Kórós Tímea 
kistérségi referens 
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Iskolai Hírek 

Októberi események 
 
Október 3-4-én, a hagyományokhoz híven szervezte meg iskolánk a Kistérségi mezei futóver-
senyt. 9 iskolából érkezett a majdnem 300 tanuló. Diákjaink jól szerepeltek a versenyen, kö-
zülük a legkiemelkedőbbek: Pittlik Panna (5. o.), Podlaviczki Ármin (5. o.) és az 5-6. osztá-
lyos lány csapat 2., valamint Kiss Marcell (2. a) és az 1-2. osztályos fiú csapat 3. helyezése. 
Összesítésben a 3. helyen végeztünk. Gratulálunk mindenkinek! 

Október 8-án, hétfőn emlékeztünk meg az Aradi vértanukról. Az ünnepi műsort a 4. osztály adta.  

Október 11-én rendeztük meg német nyelvi szépkiejtési versenyünket. A tanulóknak számukra is-
meretlen szöveget kellett felolvasniuk, a háromtagú zsűri pedig figyelve az értékelési szempontokra, 
pontozott. Az eredmények a következőképpen alakultak:  

4. korcsoport: I. hely Lados Kata, II. hely Moharos Boglárka, III. hely Sághy Eszter Kata  
5-6. korcsoport: I. hely Strasser Lilla, II. hely Pelyvás Attila, III. hely Ecker Nóra  
7-8. korcsoport: I. hely Strasser Zsombor, II. hely Bálint Andrea, III. hely Záborszki Dominik  
Minden díjazottnak és résztvevőnek gratulálunk! 

Október 12-én az alsósok tökfaragást rendeztek. Sok ötletes darab született, melyekkel iskolánkat dí-
szítettük.  

Október 13-án, szombaton szervezte meg községünk a nemzetiségi délutánt. Iskolánk tanulói sem 
hiányozhattak a rendezvényről. A 6. osztály tánca és egy verses összeállítás színesítette a műsort, vala-
mint sok tanulónk nézőként volt jelen ezen a szép összejövetelen. 

Október 16-án tartottuk betakarítási ünnepségünket. Idén az iskolán belül ünnepeltünk, mert az idő-
járás nem volt kegyes hozzánk. Az alsósok vendégül látták az óvodásokat és az óvó néniket. Nagyon jó 
hangulatban telt a közös ünneplés, mindenki szívesen csemegézett a szépen megterített asztalokról. A 
fölsősök a tornateremben gyűltek össze és kis műsoraik után jóízűen falatoztak. 

Köszönjük a szülőknek a beküldött finomságokat! 

Október 17-én volt könyvtárunkban a Petőfi Sándor szavalóverseny iskolai fordulója. A versenyen 
húsz alsó tagozatos tanuló szavalta el kedvenc versét. A legjobbak könyvjutalomban részesültek. 
Az eredmények: 1.- 2. osztály: I.: Bodó Barnabás (2.b osztály), II.: Braun Levente (1.b osztály) és  
Tóth Zita (2.a osztály). 
3.- 4. osztály: I.: Lados Katalin (4. osztály), II.: Vigassy Zsombor (3. osztály), III.: Odler Álmos (3. osz-
tály). 
Iskolánkat az aszódi fordulón Lados Katalin és Strasser Zsombor képviseli. 

Október 19-én, pénteken az első 4 órában nyílt napot tartottunk. Köszönjük, a nagyszámú érdeklő-
dést. 

Ebben az évben elindítottuk a SZÉPÍRÓK GYÖNGYE írásversenyt az alsó tagozaton. Havonta 3 kate-
góriában hirdetünk győzteseket a szépírók között minden osztályból. Igyekezetüket ajándékkal jutal-
mazzuk. 
Szeptemberi győztesek:  
Magyar füzet szépírói: Becskereki Szonja, Filó Bálint, Jónás Enita, Kovács Panni, Gaszner Ádám, Köny-
ves Liliána. 
Matematika füzet szépírói: Ecker Lilla, Braun Levente, Bujtás Erhard, Rottenhoffer Tamás,  
Gaszner Ádám, Moharos Boglárka. 
Német füzet szépírói: Horváth Lorina, Oláh Evelin, Gaszner Ádám, Tóth Viktória. 
Gratulálunk a győzteseknek!  

Október 19-én tartottuk iskolánkban ünnepélyünket az 1956. október 23-i forradalom emlékére. Erre 
az alkalomra a 7.a osztály készült színvonalas műsorral, amit a községi ünnepélyen is előadtak. 

folytatás a következő oldalon… 
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Október közepén Aszódon folytatódott a Bozsik labdarúgó torna. Csapataink három korosztályban 
szerepeltek. Sikeres tornát tudhatunk magunk mögött. HAJRÁ IKLAD! 

  Köszönjük azt a szülői felajánlást, amely lehetővé tette az ebédlőnkben a kézfertőtlenítő adagoló és 
kézszárító felszerelését, így tanulóink gyorsabban és higiénikusabban tudnak kezet mosni ebéd előtt. 

FELHÍVÁS 
A novemberi hónapban lesz egy újabb lehetőség a német szótárak rendelésére. Iskolánkon keresztül ezt 
kedvezményesen tehetik meg. 
Német-magyar, magyar-német gyermekszótár: 3.500 Ft, német-magyar, magyar-német tanulószótár: 
6.500 Ft. Jelentkezni az összeggel együtt lehet, az osztályfőnököknél, illetve Braun Anikónál.  
A szótárak várható érkezése december elején lesz. 

Novemberi programunk 
 

November 5.  Első tanítási nap az őszi szünet után 
November 9.   Márton napi lámpás felvonulás 
November 13.   Egészségnap – projektnap 
November 16.  Közzéteszik a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik év-
folyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
középfokú intézmények jegyzékét 

November 23.  14.00 Sulibál – alsósoknak 
 17.00 Sulibál – felsősöknek 
November 26. 17.00  Szülői értekezlet 
 18.00  Pályaválasztási szülői értekezlet, szóbeli tájékoztatás a felvételi 

eljárásról 
November 26-30.   A bukásra álló illetve gyengén teljesítő tanulók felmérése, szüle-

ik kiértesítése 
November 30.   I s k o l a gy ű l é s  

Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület Hírei 

Egyesületünk csoportjai október 14-én a 
kerecsendi nemzetiségi napra kaptak meghívást. 
A „Blaublumen” tánccsoport német, bajor és 
country táncot adtak elő a fúvós-zenekar kísére-
tével. 

MEGHÍVÓ 

Ebben az évben november 18-án, 15:00 órakor  
Zsámbékon kerül megrendezésre a Regionális 
Kulturális Gála, amelyre megfelelő számú jelent-
kező esetén  autóbuszt indítunk, melynek költsé-
gét a  Német Nemzetiségi önkormányzat  állja. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

Jelentkezéseket várjuk: november 14-ig az 
nnkke.iklad@gmail.com e-mail címre, illetve az 
alábbi személyeknél: 
Bálintné Mayer Katalin, Ecker Zsuzsanna (Timi 
Zsuzsi), Óbereki Katalin, Bazsikné (Csibi) Zsuzsi, 
Novákné Teri. 

NNKKE  

 

Az óvoda életéből 

Egy kis visszatekintés 

Augusztusban összevont csoportokkal, csökken-
tett létszámmal dolgoztunk. 
- Óvodánkat a tauplitz-i látogatáson 8 fő képvi-

selte, akik a német nemzetiségi énekkarban il-
letve tánccsoportban léptek fel. (Schlenkné 
Furák Zsuzsanna, Bálintné Mayer Katalin, Ta-
kács Rita. Nagy Márta, Cseri Brigitta, Varga 
Katalin, Eckerné Duhonyi Teréz és Marton 
Zsuzsanna) 

- A Falunap lebonyolításához sok segítséget 
nyújtottak dolgozóink: vendégfogadásban, né-
met nemzetiségi énekkar illetve tánccsoport 
fellépésében, óvodai népi tánccsoport fellépé-
sében, játékos-ügyességi vetélkedők lebonyolí-
tásában, vendégek részére a konyha vacsora 
készítésében, illetve az ügyelet biztosításában 
aug. 20.-án az óvodában, a vendégek részére. 
(Schlenkné Furák Zsuzsanna, Takács Rita, 
Nagy Márta, Cseri Brigitta, Bálintné Mayer Ka-
talin, Eckerné Duhonyi Teréz, Varga Katalin, 
Füleki Andrea, Mayer Tünde, Kecskés Judit, 
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Puskely Istvánné, Oraveczné Valentinyi Erzsé-
bet, Szokoly Lászlóné, Marton Zsuzsanna.) 
 

Szeptember  
23.-án megrendezett szüreti felvonulás vendé-
ge volt partneróvodánk gyermekserege, kollé-
gák és szülők egyaránt. 160 fő vendéget fogad-
tunk az óvodában Budapestről, a zuglói óvo-
dából. Az ikladi szülők finom süteményekkel 
segítettek a vendégek kínálásában, melyet kö-
szönünk szépen. 
Az ikladi óvodásokkal és szüleikkel a tavaszon 
látogatunk el ismét ebbe a zuglói óvodába egy 
közös programra. 
 28.-án a jászberényi állatkertbe kirándul-
tunk óvodásainkkal. 

Október 
13.-án a Nemzetiségi Délutánon nagycsoportos 
gyermekeink léptek fel egy kis összeállítással.  
15-19-ig Erntedank Woche im Kindergarten – 
betakarítási hét az óvodában.  
Ez alkalomból az óvodás gyermekeket az isko-
lások vendégül látták az iskolában. Az idei kö-
zös ünnep az iskolában került megrendezésre. 
Másnap, az óvoda udvarán tartottuk 
Erntedankfest-ünket, csak az óvodás gyerme-
kek részére. A szülők ismét nagyon sok finom-
ságot küldtek a gyerekeknek kóstolgatásra, 
melyeket ezúton szeretnénk megköszönni. 

Ezen a héten került sor egy játékos versenyre, az 
óvoda udvarán. Feladat volt őszi zöldségek, gyü-
mölcsök, magvak gyűjtése, rendszerezése, szállí-
tása csapatversenyek keretében. 

Novemberi programjaink: 
 1-4-ig az óvoda a Mindenszentek miatt zárva 

tart. 
 9. péntek Szt Martin napi lámpás felvonulás 

16 órai kezdettel 
 10 szombat munkanap 
 24 Szülők Bálja (Katalin Bál) 
 27. fényképezés 

Szülők bálja: 

A hagyományos „Katalin Bál az ikladi Óvoda 
Gyermekeiért” november 24.-én, szombaton 
kerül megrendezésre az SZMK és a dolgozók kö-
zös rendezésében.  
Jegyek az SZMK-s szülőknél és az óvodában is 
megvásárolhatók. 
A jegyek ára változatlan évek óta: 1.500 Ft. 
Tombola: 200 Ft 
Zene: Braun János (Kenyeres) 
Helye: Művelődési Ház Iklad 

A tavalyi év sikerén felbuzdulva, az idén is meg-
rendezzük a „Süti-sütő verseny”-t. Nevezni a bál 

napján, a bál helyszínén lehet 1 tálca sütemény-
nyel. A zsűri még aznap este értékeli a szebbnél 
szebb és finomabbnál finomabb „műveket”. Érté-
kes jutalmakkal szeretnénk gratulálni a helyezet-
teknek. 
A bál bevételéből a szülők az udvarra „mászókát” 
szeretnének elhelyezni. Ezen kívül egy alapítványt 
szeretnének létrehozni az ikladi óvoda részére. 
Kérjük, a jegyek megvásárlásával, részvétellel 
minden óvodás szülő járuljon hozzá a bál sikeré-
hez, mert minden óvodás gyermek egyaránt ré-
szesül a bál bevételéből: karácsonyi játékok és 
meglepetések, óvodai fejlesztéseket minden gyer-
mek egyformán fogja használni. 
A további részletekről a közhelyeken kihelyezett 
plakátokról értesülhetnek majd. 

A következő szülőknek köszönjük a 
segítséget: 
Játékokat adtak az óvoda részére: 
- Radics Panka, Jólesz Márton, Ágfalvi Ádám, 

Bártfai Milán és Tolmácsi Noel szülei 

„Nemzetiségi sarok” kialakításához régiséget 
adományoztak: 
Klagyivik Noémi, Veres László, Krekó Benjámin és 
Mayer Ádám szülei, valamint Ecker Jánosné 
(Podlaviczki Zsuzsanna óvónő), Bálintné Mayer 
Katalin, Benkó Lajosné és Marton Zsuzsanna. 
Ide várjuk továbbra is a népi ruhák, eszközök, 
bútordarabok, konyhai felszerelések, fényképek 
és egyéb más eszközök felajánlását. A kis sarok 
az óvoda emeletén bárki számára megtekinthető. 
 
Kézfertőtlenítő berendezést és egyszeri feltöltésre 
kézfertőtlenítőt adományoztak a 3 gyermekmos-
dóba Bártfai Milán (Aszód) szülei. 

A sok segítséget és felajánlást ezúton is nagyon 
köszönjük! 

Felhívjuk az ikladi lakosok figyelmét ismételten 
arra, hogy a sószoba az óvodában továbbra is 
ingyenesen látogatható naponta 11 órától 17 órá-
ig. Váltócipő szükséges. 

Gyermek népitánc csoportjaink tovább folytatják 
munkájukat Klagyivik Pál vezetésével. Segítői: 
Braunné Gyarmati Katalin valamint Nagy Márta 
óvónő. A táncfoglalkozások hétfői és szerdai na-
pokon vannak délutánonként az óvoda tornater-
mében. A foglalkozások ingyenesek.  
Köszönjük szépen kedves kis műsorukat, melyet 
a szüreti felvonulás alkalmával adtak elő a kö-
zönségnek.  
Sakkfoglalkozásokra is járhatnak az érdeklődő 
nagycsoportosok, melyet Tóth Máté sakkoktató 
tart az érdeklődőknek. 

Minőségbiztosítási team 
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Nemzetiségi Nap 

Hagyományos Nemzetiségi Napunkat ez évben 
október 13-án, szombaton tartottuk meg. A ren-
dezvényt koszorúzással kezdtük az ikladi németsé-
gért sokat tevékenykedett emberek tiszteletére 
állított emlékkőnél. A Magyarországi Németek 
Himnuszának elhangzása után Braun Pál alpol-
gármester, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökhelyettese köszöntötte az egybegyűlteket, és 
mondta el megemlékező szavait. Ezután Iklad 
község Önkormányzata, a helyi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat, valamint a Német Nemzeti-
ségi Kulturális Közhasznú Egyesület képviselői 
helyezték el a megemlékezés koszorúit az emlék-
kőnél. A program az iskola tornatermében folyta-
tódott, ahol az egyesület csoportjain kívül az 
óvodások, és az iskola tanulói is velünk együtt 
ünnepeltek. A berkenyei énekkar és a 
galgagyörki tánccsoport tovább színesítette prog-
ramunkat. A műsor után közös vacsorán láttuk 
vendégül a felnőtt szereplőket, a gyermekeknek 
pedig csokoládéval és gyümölccsel kedveskedtünk. 
A napot bállal zártuk ahol fúvószenekarunk szol-
gáltatta a talpalávalót, és ahol vendégeink is na-
gyon jól érezték magukat. 

Nagyon köszönjük az óvoda konyhásainak segít-
ségét, akik elkészítették a finom vacsorát, az is-
kola dolgozóinak, akik a felszolgálásban, és az 
utómunkálatokban voltak segítségünkre, a fiata-
loknak, a színpad felállításában és szétszedésé-
ben nyújtott segítséget, a „táncos lányok”-nak a 
díszítésben való aktív részvételt, mindenkinek, 
aki finom süteménnyel járult hozzá a vendéglá-
táshoz, a rendezvény támogatását Braun János-
nak (Ötikerház u. 4.).  
Külön köszönet Braun Patriknak, aki rendszere-
sen készíti a fotókat rendezvényeinkről, amik 
megtekinthetők a www.iklad.hu honlap "Galéria" 
menüpontja alatt, és köszönjük név nélkül min-
denkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a 
rendezvény sikeres és színvonalas lebonyolításá-
hoz.  

Egy mondatban… 

 

 Sajnos gyakran előfordul, hogy az iskolából 
hazafelé tartó gyermekeket a házőrző kutya a 
kerítés résein fejét kidugva mérges ugatással 
és fogvicsorgatással riasztja meg. Kérjük ezért 
az érintett kutyatulajdonosokat, - az esetleges 
balesetek elkerülése érdekében is - gondos-
kodjanak a kerítések biztonságossá tételéről. 

Legyünk óvatosak az idegenekkel 5. 

A gyönyörű, napfényes szeptemberi napokat egy 
szomorú, környékünkön történt tragédia árnyé-
kolta be, mégpedig a domony-völgyi gyilkosság 
néven elhíresült eset. Ezúttal nem az indíttatást 
vagy a cselekményt szeretném szemügyre venni, 
mert azzal foglalkoznak szakavatott emberek bő-
ven, hanem azokat a körülményeket, amelyekre 
ha mi is odafigyelünk, elkerülhetjük a „meglepe-
tést”. Tehát az ügy rendkívülisége, hogy a feltéte-
lezett elkövető váratlanul beült egy piros lámpá-
nál várakozó gépjárműbe, majd utasította a sze-
mélygépkocsi vezetőjét, hogy szállítsa el valahova. 
Mivel számunkra tanulságos lehet, ezért jó ta-
nácsként szolgálhat, hogy az autó ajtajait menet 
közben is tartsuk bezárva, mert hasonló helyzet-
ben, vagy bármikor, ha megállásra kényszerü-
lünk, beülhet mellénk egy kéretlen „utas”, ezen-
kívül pedig az ülésen elhelyezett kézitáskánkért, 
csomagunkért ismeretlenek váratlanul benyúl-
hatnak, és könnyen eltulajdoníthatják. Továbbá – 
saját tapasztalataim alapján is – megállapítható, 
hogy a környékünkön látványosan megszaporod-
tak azon útszéli gyalogosok, akik az olykor leké-
sett, vagy gyakran késve érkező tömegközlekedési 
járművek ilyenfajta pótlása, esetleg az ingyen 
transzfer reményében kitartott kezükkel megálljt 
integetnek jó szándékú autósok felé (stoppolnak), 
sokszor szánalmas látványt nyújtva ezzel. Persze, 
hogy a megértő és emberségből jelesre vizsgázó 
autós szívesen segítene rajtuk. Viszont a fentiek 
ismeretében érdemes megfontolni szándékunkat, 
hiszen ha nem találjuk (elég) ismerősnek az ille-
tőt, és/vagy egyedül ülünk az autóban, nem aján-
latos megállni és eleget tenni a stoppos kérésé-
nek, hiszen nem tudhatjuk, hogyan folytatódik ez 
az egyszerűnek induló történet. Nem győzzük 
elégszer hangsúlyozni: legyünk óvatosak az ide-
genekkel! 

Véradás 
A 2012. október 10-i véradáson részt vettek: 
Babinecz Judit, Blaubacher Dánielné, 
Blaubacher Tibor, Braun Józsefné, Braun 
László Csaba, Braun Pál, Bujdosó Elek Zsolt, 
Csábi Tamásné, Cserni Judit, Ecker Dániel 
Mihály, Ecker Endre, Furák Mihály Róbert, 
Jónás Viktor, Kaluzsa József, Madarász Lász-
lóné, Párkányi Attila, Pribeli András Szabolcs, 
Raffai Pál, Raffai Sándor, Refléné Schmidinger 
Csilla, Rigó József, Schmidinger Béla, Sinka 
Ferenc, Tóth Józsefné, Wilhelm Péterné. 
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Zöldhulladék-szállítás 

Értesítjük a lakosságot, hogy önkormányzatunk 
idén is mennyiségi korlátozás nélkül elszállítja a 
biológiailag lebomló zöldhulladékot az alábbi 
időpontokban: 

November 12. (hétfő) 
November 19. (hétfő) 
November 26. (hétfő) 

Kérjük, hogy a hulladékot összekötözve, illet-
ve zsákban tegyék ki a házuk elé. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a zöldhulla-
dékot szállítjuk el, más jellegű hulladékot (pl.: 
kommunális hulladék, építési törmelék, lom, el-
hullott állat stb.) nem szabad kitenni! 

Kérjük a fenti előírások betartását. 

…hogy falunk szép és tiszta legyen! 

Iklad Község Önkormányzata 

Mammográfiás Szűrővizsgálat 

Az Ikladon lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik 
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, 
névre szóló meghívót kaptak mammográfiás szű-
rővizsgálatra. 

A vizsgálat helye: 
Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa 

Iklad Község Önkormányzata idén is térítésmen-
tes külön buszt biztosít a vizsgálatra behívott 
ikladiaknak. 

A busz 2012. november 13-án kedden  
7.00 órakor indul a Szabadság út. 161-től 

(Gyárosék) és minden buszmegállóban megáll. 

Ezen a napon mindenki elmehet a szűrésre, füg-
getlenül attól, hogy mikorra szól a behívója. 

Kérjük, hogy aki a külön busszal kíván jönni, 
szándékát előre jelezze a Polgármesteri Hivatal-
ban vagy Botyik Katalin védőnőnél személyesen 
vagy a 403-381-es vagy a 403-384-es telefonszá-
mon. 

Kérjük, hogy mindenki hozza magával a szű-
rővizsgálati behívóját és a TAJ kártyáját. 

Botyik Katalin 
védőnő 

Házszám táblákról 

Utca-névtáblák kerültek elhelyezésre települé-
sünk egy részében néhány hónapja. Mivel elké-
szültek az újabb táblák, melyek hamarosan fel-
szerelésre is kerülnek, immáron teljes lesz utcá-
ink névtáblával való ellátottsága. E gondolat kap-
csán jött az ötlet, segítsünk a lakóknak, és az 
önkormányzat által készítetett táblákkal harmó-
niában javasoljuk házszám táblák beszerzését, az 
alábbi formában és megoldással: a táblák mérete 
20x20 cm, csontszín alappal, Iklad címerrel, feke-
te betűvel és számmal írva, fekete csíkkal kere-
tezve, bruttó 850Ft-ért.  

 

Tehát, aki szeretne ilyen házszám táblát megren-
delni, kérjük, jelezze a Művelődési Házban nov-
ember 15-ig, a tábla árának befizetésével, melyet 
hamarosan elkészíttetünk, és már csak néhány 
csavar kérdése, hogy a megfelelő, jól látható hely-
re rögzítsük.  

Művelődési Ház programjából  

 Nyugdíjas klub összejövetele:  
November 25-én, 16 órától 

 Továbbra is kapható Dirndli ruha és egyéb 
népviseleti ruhaféle a Művelődési házban. 

 Színházlátogatás: 

 November 11-én, Vasárnap este 
József Attila színház 
Békeffi Bérlet, 1. előadás 
Egy szerelem három éjszakája 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor  

Bagyin Katalin 
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Szóvá teszem… 

Régóta érlelődik már bennem ennek a cikknek a 
megírása, de mivel a helyzet, amit szóvá teszek 
nem javult az utóbbi időben sem, sőt…, így elér-
kezettnek láttam az idejét e pár sor megírásának. 
A családom tudja, hogy a szemetelés kérdésében 
nálam nincs pardon. Volt már rá példa, hogy az 
autóból kihajított papírt a szemetelő után vittem, 
és az ablakán bekopogtatva felhívtam a figyelmét 
az „elhagyott” csomagra. A régi iparvágány köze-
lében élek és az ott uralkodó állapotok miatt is 
ragadtam tollat. A Sport utca, ill. az Ötikerházak 
egyes lakói szemétlerakónak tekintik a fent emlí-
tett területet. Vannak akik „csak” zöld hulladék 
(levágott fű, rohadt alma, komplett fa koronája) 
tárolására használják ezt a területet, ám akadnak 
olyanok is, akik egyéb szemetet sem átallnak ide 
kihajítani (építési törmelék – mondván – majd  a 
kocsik betapossák?!, autógumik, bicikligumik és 
még sorolhatnám). Az ő szemüket valószínűleg 
nem bántják a szemétkupacok, hisz ez a terület a 
házuk mögött helyezkedik el, viszont akik erre 
sétálnak a kisgyerekükkel a játszótérre menet, 
vagy ide néznek a házuk ablakai, azoknak igen 
lehangoló látványban van részük, nap mint nap, 
hónapok óta. Kérdem én: nincs ezeknek az embe-
reknek a saját portájukon egy méter x méteres 
terület, ahová gyűjthetik a levágott füvet? A többi 
zöldhulladékról szót sem ejtek, hisz azt minden 
ősszel elszállíttatja az önkormányzat. Milyen pél-
dát mutatnak ezek az emberek a saját gyerekeik-
nek, ill. unokáiknak? Itt élünk, alapvető dolog 
lenne, hogy a közvetlen környezetünkre vigyáz-
zunk! Polgármester úrral is felvettem a kapcsola-
tot ez ügyben. Reméljük, hogy e pár sor felnyitja 
az illetékesek szemét, gondoskodnak a szemét 
eltakarításáról, és további intézkedésre nem lesz 
szükség! 

Tisztább és szebb falunk reményében, maradok 
tisztelettel: BKZS 
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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 
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. december 6-7. 

Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
„Északi” csoport 

Eredmények 

Vác-Deákvár SE – Iklad KFC 2-0 

Iklad KFC – Kismaros 6-3 
Gólszerzők: Pálházi Lóránt (2) 
Rosenberger Dániel (2), Sinkó 
József (2) 

Erdőkertesi SE – Iklad KFC 1-1 
Gólszerző: Pálházi Lóránt 

Iklad KFC – Nagymaros FC 1-4 
Gólszerző: Styevkó Gábor 

Iklad KFC – Kistarcsai VSC 1-3 
Gólszerző: Rosenberger Dániel 

Ifjúsági eredmények 

Iklad KFC – Kóka KSK 6-1 
Gólszerzők: Gódor Richárd (3), Ecker 
Bence (2), Laukó Milán 

Vác-Deákvár SE – Iklad KFC 1-2  
Gólszerzők: Gódor Richárd, Laukó Milán 

Iklad KFC – Kismaros 5-0 
Gólszerzők: Ecker Bence (2), Braun Barna, Bártfai Máté, Laukó Milán 

Erdőkertesi SE – Iklad KFC 2-6 
Gólszerzők: Gódor Richárd (3), Klenk Adrián, Laukó Milán, Zdenkó Roland 

Iklad KFC – Nagymaros FC 2-1 
Gólszerzők: Nagy Andor, Zdenkó Roland 

Iklad KFC – Kistarcsai VSC 2-1 
Gólszerzők: Ecker Bence, Gódor Richárd 

Őszi sorsolás, 2012/2013 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 
09.19. Iklad KFC – GEAC-SZIE / Kóka 5-2 6-1 
08.26. Vácduka KSK – Iklad KFC 1-4 1-1 
09.02. Iklad KFC – Valkó KSK 2-2 2-1 
09.09. Püspökhatvan SE – Iklad KFC 4-3 3-1 
09.15. Iklad KFC – Galgahévíz SK 5-1 2-0 
09.23. Csomád KSK – Iklad KFC 0-1 0-7 
09.30. Iklad KFC – Vácrátóti KSE 1-1 3-1 
10.07. Vác-Deákvár SE – Iklad KFC 2-0 1-2 
10.14. Iklad KFC – Fortuna SC-Kismaros 6-3 5-0 
10.21. Erdőkertesi SE – Iklad KFC 1-1 2-6 
10.28. Iklad KFC – Nagymaros FC 1-4 2-1 
11.04. Iklad KFC – Kistarcsai VSC 1-3 2-1 
11.11. Bagi TC ’96 – Iklad KFC   
11.18. Iklad KFC – Aszód FC   
11.24. Iklad KFC – Kerepesi BSE   

 


