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Falukarácsony 
Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket 

december 21-én, pénteken 18 órai kezdettel tartjuk 
 

az iskola tornatermében! 
 

E rendezvényre szeretettel várunk minden ikladi polgárt. 
 

Kérjük, hogy egy-egy gyertyát és néhány csillagszórót hozzanak magukkal. 
 
 

A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 
és az Ikladi Evangélikus Egyházközség 

szeretettel meghívja községünk nyugdíjasait 

a 2012. december 23-án, vasárnap 18 órakor kezdődő, 

a Gyülekezeti házban tartandó 

„Minden Nyugdíjas Karácsonya” 
rendezvényére. 

Ünnepi műsorral, megemlékezéssel készülünk az ünnepre. 
Karácsonyi terített asztallal, forró teával és forralt-borral várunk mindenkit. 

Ünnepeljük együtt a Karácsonyt!   

Szilveszter 2012 
Az év utolsó napján, este 8 órától 

Szilveszteri Bál a Művelődéi Házban! 

Zenél: a SZIGNÁL zenekar 
További részletek a 7. oldalon! 

Gyere velünk 2013-ba! 
 

Minden ikladi és Ikladról elszármazott polgárnak Békés Boldog 
Karácsonyt, és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! 
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Megemlékezés 

Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit a 
2013. január 5-én, szombaton 17 órakor kez-
dődő fáklyás felvonulásra és az azt követő meg-
emlékezésre, melyet a „málenkij robot”-ra elhur-
coltak tiszteletére és emlékére tartunk a Művelő-
dési Házban. 

A felvonulás a Szabadság út - Rákóczi utca ke-
reszteződésétől (Szabadság út 13), és a Szabadság 
út - Bartók Béla utca kereszteződésétől (Szabad-
ság út 161) indul egy időben, majd az emlékmű 
megkoszorúzása után a Művelődési Házban foly-
tatódik a rendezvény. Gyülekezés 16:30-tól. 

Kérjük az eseményen megjelenni 
szándékozókat, hogy fáklyát 

hozzanak magukkal! 
 
A Művelődési Házban: Sára Sándor: Magyar nők 
a Gulágon című filmje kerül levetítésre 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 
Alapítványi hírek 

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma 
kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán 
első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapít-
ványi támogatásban részesülnek, hogy a 
2012/2013 tanév I. félévéről szóló iskolalátogatá-
si igazolásokat december 20-ig jutassák el (aki 
eddig nem tette meg) a Művelődési Házba, mert a 
kuratóriumnak csak így áll módjában kifizetni az 
esedékes támogatást. 

Az alapítvány kuratóriuma 

Tájékoztatás az ebek microchipes 
megjelöléséről 

2007-ben a törzskönyvezett kölyökkutyák tetová-
lással történő megjelölését felváltotta a bőr alá 
beültetett transzponderes mikrochip alkalmazá-
sa, mely egyedi megjelölés, elektronikus leolva-
sóval biztosítja az állat azonosítását élete végéig. 
Ez beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így a 
lovak durva besütéses jelölését is felváltotta a 
mikrochipes megjelölés. 

Ebben az évben az Állatvédelemről szóló 
41/2010 (11.26.) Kormányrendelet módosítása 
2013. január 1.-től kötelezővé tette a 4 hónapos-
nál idősebb ebek mikrochipes megjelölését. 
A mikrochipes megjelölés előnye, hogy minden 
kutya egyedi számot kap, mely alapján élete vé-
géig azonosítható. 

A megjelölés folyamata viszonylag egyszerű: a 
kutya nyakának bal oldalán egy fecskendővel bőr 
alá injekciózzuk a mikrochipet, majd a leolvasó-
val ellenőrizzük a mikrochip jelenlétét és azonos-
ságát a mellékelt matricákkal. 
A nyilvántartás kissé bonyolultabb: a mikrochip 
kódszámát tartalmazó matrica egy példányát 
beragasztjuk az eb oltási igazolványába, igazol-
juk a behelyezés tényét és idejét aláírással és 
pecséttel. 
Ezután a chip kódmatricája mellett nyilvántar-
tásba vesszük az eb tulajdonosának nevét, lak-
helyét, telefonszámát, illetve az eb adatait (fajta, 
születési idő, név, ivar, szín). 

A felvett adatokat elektronikus úton a központi 
nyilvántartási rendszerbe kell beküldeni, ahol 
bármikor azonosítható lesz az eb. 
A transzponderes mikrochipes megjelölést csak 
állatorvosok végezhetik rendelőben vagy az állat 
tartási helyén, a tulajdonos kérésére. 
A mikrochip ára, behelyezése, és a központi 
nyilvántartásba vétele 3500.- Ft / eb.  

Dr. Németh Mihály 
Állatorvos 

Hirdetés 

Ülőgarnitúra, darabszőnyeg valamint 
padlószőnyeg tisztítását vállalom, ipari 
géppel, nagyhatású tisztítószerekkel, 
kiszállási díj nélkül. 
Tel: 06-20-3-888-952 
 

Változás az ünnepek miatt a 
szemétszállításban 

2012. december 25. (kedd) helyett, december 
22-én, szombaton, 
2013. január 1. (kedd) helyett, december 
29-én, szombaton kerül elszállításra a kom-
munális hulladék. 

Kérik, hogy reggel 6:00 óráig tegyük ki a 
kukákat. 
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Iskolai Hírek 

Novemberi események 

November 9-én, pénteken emlékeztünk meg alsó tagozatosainkkal Szent Márton legendájáról, és az is-
kola körül felvonultunk lámpásainkkal, majd a tábortűz körül énekeltünk. Ezek után betértünk az 
iskolába és elfogyasztottuk a finom teát és pogácsát. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok felső tagozatos is 
csatlakozott a menethez! Köszönjük a szülők által beküldött finomságokat! 

Szintén ezen a napon rendezték meg a hagyományos aszódi Petőfi Sándor Szavalóversenyt. Iskolánkat 
Lados Katalin (4. o.) és Strasser Zsombor (7. a) képviselték, akik szépen szerepeltek. 

November 13-án tartottuk az Egészségnapot. Az alsósok programja egy tanulságos filmmel kezdődött, 
majd ötletes menüsorokat állítottak össze. Osztályonként sok finom és egészséges salátát és szendvicset 
készítettek, majd a nap végén sportoltak egy jót. 
A felsős tanulók elsősegély-nyújtási ismereteket sajátíthattak el. Megtanulták az újraélesztést, a sebek 
ellátását, teendőt áramütés, égés, törés és ficam során. Kipróbálták gyakorlati feladatokon keresztül, 
milyen nehézségekkel küzdenek a gyengén látók a mindennapi életben. Totót és feladatlapokat állítot-
tak össze a tanultakból.  

November 20-án és 21-én Kistérségi foci teremtornán vettünk részt Kartalon. A 2000-2001-es korosz-
tály minden mérkőzését megnyerve, az első helyen végzett. Az 1998-1999-es korosztály a 7. helyen zár-
ta a tornát.  

Sulibál: 2012. november 23-án, délután tartottuk iskolánkban a már hagyománnyá vált Sulibált. Az 
alsós tanulók két órától, a felsősök pedig öt órától élvezhették a vidám programot. A bált a 2. osztályo-
sok nyitották meg vidám jelenetükkel. A délután folyamán a gyerekeknek lehetőségük volt zsákbamacs-
ka vásárlásra, illetve a büfé finomságaiból is választhattak. A délutánt a tánc mellett a sok-sok vidám 
játék még színesebbé tette, amit a tanító nénik ismertettek meg a kicsikkel. Köszönjük a 4. és 8. osztá-
lyos szülőknek a munkájukat, amit a büfé működtetésében nyújtottak, valamint a harmadik osztálynak 
a zsákbamacska árusítást.  

Köszönet: Galbavi Józsefnek (Fagan), Ecker Józsefnek (Doki), Móri Jánosnak, valamint Galbavi Lász-
lónak, hogy a szabad szombatjukon a tornateremben a kapukat beállították, a betonozási munkálato-
kat elvégezték. 
Köszönjük Kékesi Gábornak, hogy felajánlotta tiszteletdíját és abból ki tudtuk cserélni a rossz állapot-
ban levő tanulói asztallapokat, valamint fejlesztő játékokat tudtunk vásárolni. 
Köszönjük Katonás Ottíliának, a szalagot és a gyertyákat az adventi koszorúhoz. 

Decemberi programunk: 

3. (Hétfő) 17:00 Fogadóóra 
6. (Csütörtök) délután Mikulás-bulik osztálykeretekben 
18. (Kedd) 12:00 Palánta bábelőadás az alsósoknak 
19-21. (Szerda - Péntek)  Karácsonyi projektnapok: 
19. (Szerda)  16:00 Mézeskalács kihordás 
20. (Csütörtök) 18:00 Karácsonyi Gála 
21. (Péntek) 12:00 Karácsonyi ünnepély 
  Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
  I s k o l a gy ű l é s 
2012. december 27 - 2013. január 2-ig Téli szünet 
2013. január 3. (Csütörtök)  Első tanítási nap a szünet után 
 

Az iskola nevelői és dolgozói 
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Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület Hírei 

November 18-án néhányan részt vettünk 
Zsámbékon a Regionális Kulturális Gálán. Azok, 
akik „feláldozták” a vasárnap délutáni pihenőjü-
ket, s eljöttek velünk, igazán kellemes, valódi 
sváb hangulatú délutánon vehettek részt. 
A szervezők nemcsak színes, változatos műsorról 
gondoskodtak, hanem minden megjelent vendé-
get édes, illetve sós süteménnyel, valamint egy 
pohár borral is megvendégeltek. 
Az érdeklődők utazásának buszköltségét az ikladi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat fizette, amelyet 
ezúton is köszönünk. 
Az egyesület énekkara november 25-én, Cegléd-
bercelen lépett fel, ahol színes műsorával öregbí-
tette az egyesület és Iklad hírnevét. 

NNKKE  

Osztálytalálkozó „30” 

Július 21-én, szombaton, a nyári szünet ellenére meg-
nyíltak az ikladi iskola kapui. 
Huszonegynéhány egykori ikladi diák lépett be rajtuk. 
Harminc évvel ezelőtt ballagtunk el innen. Vannak 
közöttünk, akik a harminc év alatt alig néhányszor 
jártak itt, mert más településre vezérelte őket a sors, s 
gyermekeik sem járnak, jártak ide iskolába. 
Amikor nyolcadikosok voltunk, már javában épült az új 
iskolaszárny, de mi sajnos már nem tanulhattunk 
benne. Ezért is barangoltuk be nosztalgiázva a régi 
iskolarészt, felfedezve az egykori 1-es és 2-es termet, 
ahol matek, és fizika dolgozatok izzasztottak meg min-
ket, s ahol Csizmadia tanárnő hangvillája adta az 
énekkari kezdő hangot. A másik oldal is ismerős volt 
persze. A 4-es terem, ahol magyart, s már-már feledés-
be merülő időkben oroszt is tanultunk, s ahol Karczagi 
tanár úr szigorú, „táblás” feleltetésein próbáltunk jó 
helyesírókká csiszolódni. S persze nem feledhettük el a 
régi 5-öst sem, itt valamikor Kriskó tanárnő világosítot-
ta elménket, az ókori Egyiptomtól kezdve, végig a hábo-
rú utáni közelmúlt ellentmondásos történelmén. 
Picit irigykedve léptünk az „új iskola” termeibe, ahová 
Galbaviné Takács Kati kalauzolt minket. 
Számítógépterem? Ez az, ami a mi időnkben még isme-
retlen volt. Nyelvi labor? Az egykori németesek még 
emlékeznek a nulladik órában, harminc fős, összevont 
osztályban tartott németórákra. Interaktív terem? Biz-
tonságérzetet adott, hogy a válság ellenére fejlesztésről, 
pályázati eredményről hallottunk. 
Megcsodáltuk az „újdonsült” változásokat, a tágas 
ebédlőt, a tálaló konyhát, a teherliftet. Sokunk számá-
ra a tornateremből nyíló raktár is újdonság volt, ahol a 
színpadi elemek most praktikusan tárolhatók.  
Az iskolalátogatást Ecker Zsuzsa előadása zárta, aki 
erre az alkalomra megtanulta Ady Endre egyik versét, 
amely tökéletesen illett az alkalomhoz. Egyúttal tisztel-
gés volt egykori osztályfőnökünk, Karczagi József em-
léke, az általa képviselt értékek, az irodalom előtt. A 
vers címe: Üzenet egykori iskolámba. Külön öröm volt, 
hogy az előadáshoz sikerült az izgatott zsibongást né-
hány percre figyelő csenddé változtatni. 
A találkozó az Ambrózia étteremben folytatódott. 
Helyfoglalás. Enyhén feszélyezett beszélgetés az aszta-
loknál. „Velkemdrink”, régebben aperitif, amúgy jóféle 

pálinka. Felszabadult anekdotázás a külső dohányzó-
helyen. Nemdohányzók is. Fényképezés okostelefonnal, 
azonnal „féjszbukra”. Régen Pajtás fényképezőgép? 
Mennyit változott a világ röpke idő alatt! 
Lassan megérkezett mindenki. Finom vacsora után, 
pezsgős pohárköszöntő! 
Néhányan közülünk megosztották a többiekkel az éle-
tükben bekövetkezett változások élményét. Bizony 
vannak, akik nagymamák lettek, és vannak, akiknek 
negyedik gyermekük született az utolsó találkozó óta. 
Jó volt érett, boldog arcokat látni. Volt közöttünk, akit 
új kapcsolata szépített meg, s volt olyan is, akinek régi 
házassága szépült stabil, patinás kötelékké az évek 
során. 
Változtunk valamennyien. A régen harsányak elcsen-
desedtek, az egykori halk szavúak felbátorodtak. Az 
osztálynapló szerinti gyengébb tanulók várakozáson 
felül jól teljesítettek, az ötösök meg olykor megbuktak 
az élet iskolájában. Jó volt visszatekinteni, jó volt ta-
nulni egymástól. Talán lezárni diákszerelmet, végleg 
elengedni régi sérelmet. Ezért lett volna tökéletes, ha 
most eljönnek azok is, akik még sosem jöttek el kö-
zénk. Talán legközelebb, öt év múlva. 
Tánc. Retro-Disco. Régi számokra olyan egyéni moz-
gáskultúrával, olyan gyermeki örömmel és odaadással 
táncoltunk, hogy hasonló közös élményre talán nem is 
emlékszünk fiatalabb korunkból. 
Harminc évvel ezelőtt ballagtunk. Vannak, akiket más 
településre vezérelt a sors: Aszódra, Domonyba, Esz-
tergomba, az Egyesült Államokba, stb. Van, aki kül-
földön dolgozik közülünk, és vannak, akik különféle 
okokból nem tudtak eljönni. Harminc éve nem voltunk 
a legjobb magaviseletű osztály, s a legtökéletesebb 
osztályközösség sem. 
De az évek során a „tanármegríkató” vademberkék 
megszelídültek, a szakadatlan létküzdelemben jobbá 
váltunk mindannyian. 
Három évtizede rendszeresen szervezünk találkozókat, 
s ez csak azért lehetséges, mert nem vesztettük el az 
érdeklődést egymás iránt. Sokan voltunk és vagyunk 
kíváncsiak arra, vajon mi lett hosszú évek alatt az egy-
kori dühöngő ifjúságból.  
A rendszeres találkozáshoz persze kell valaki, aki évti-
zedek óta fáradhatatlanul magára vállalja a szervezés 
kezdeményezését. Mindezért köszönet Blaubacherné 
Braun Mártinak! 

Karczagi József 1982-ben végzett osztálya. 

Egy mondatban… 

 

 Nemzetközi Sváb-bált tartanak 2013. 
január 12-én, szombaton, a Margitszigeten, 
a Termál Szállóban. Jegyek 5000.- (batyus) és 
11000.- (vacsorás) forintos áron rendelhetők a 
Művelődési Házban december 21-ig. Megfelelő 
létszámú jelentkező esetén autóbuszt indí-
tunk. 

 Sütemények, torták készítését vállalom, ren-
dezvényekre, családi alkalmakra. 
Laczikné Andi (06-30-245-0036) 

 
 

A hónap gondolata 
 „Okos ember előbb tesz, aztán beszél!” 

 

(Jókai Mór) 
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Legyünk óvatosak az idegenekkel 6. 

Itt az Ádvent, és közeleg a karácsonyi ünneplést 
kísérő testi-lelki feltöltődés időszaka. Az izgatott 
ajándékvásárlás és ünnepi készülődés mellett 
ilyenkor sokszor, sok helyről (rádióból, tévéből, 
stb.) hallhatunk azon embertársainkról is, akik-
nek nem adatik meg a családi fészek melege, vagy 
a meghitt étkezés, esetleg valami ajándék, amely-
lyel egymásnak kedveskedhetnek az emberek. 
Jönnek a mozgalmasabbnál mozgalmasabb felhí-
vások az adakozásra, az adományozásra, mert 
ilyenkor a szívünkkel együtt pénztárcánk is kitá-
rul a szerényebb sorsú embertársunk híre halla-
tán. Azonban vannak, akik személyesen is felke-
rekednek adományt gyűjteni, illedelmesen bemu-
tatkozva, olykor valami igazolványfélét lobogtatva 
a szemünk előtt, s így csöngetnek be hajlékaink-
ba. Ezt minden évben megtapasztaljuk közsé-
günkben is, főként így a Karácsony közeledtével, 
amikor becsöngetve és bizalmasan a kapuhoz 
hívva bennünket, meghatóan tájékoztatnak, hogy 
beteg gyermek részére gyűjtenek pénzt, vagy 
olyan (állítólagos) szervezet számára, amely mű-
ködési körébe elesett sorsú emberek felkarolása 
tartozik. Időnként hivatkoznak arra is, hogy már 
többször jártak falunkban, így megbízhatnánk 
bennük, bátran adhatnánk nekik pénzt. Nos, 
ezen fölháborodva íródik jelen cikkünk. Elgon-
dolkodva megállapítható, hogy természetesen 
azért térnek vissza községünkbe oly szorgalma-
san, mert mindig volt és – szerintük – lesz itt 
adakozó kedvű és pénztárcájú „áldozat”. Ez 
mindaddig így lesz, míg csak észreveszik, hogy 
több a kéregetésre fordított idő, mint a bevétel, 
ezért jobb lenne, ha továbbállnának. Tehát érde-
mes alaposabban is megvizsgálni az adomány-
gyűjtő célját és mérlegelni, hogy hiteles forrásból 
származik-e információjuk, tevékenységük méltó-
e adományunk felhasználására, pénzünk valóban 
arra a célra fordítódik-e, amit ígérnek, és nem 
csapnak-e be bennünket. Ennek ellenőrzésére az 
egyik módszer az internet. A legtöbb háztartásban 
van internet-hozzáférés, így elég a keresőprog-
ramba csak bepötyögni az adott szervezet nevét 
és mindjárt megjelenik a társaság tevékenységi 
köre, esetleg a bélyegző lenyomatán szereplő adó-
számot - ha van egyáltalán ilyen - az egyik állam-
igazgatási szerv honlapján, hogy kiderüljön pénz-
ügyileg hányadán állnak (jogilag léteznek-e, van-e 
tartozásuk, stb.) Az adománygyűjtő – amennyiben 
valóban szüksége van a pénzünkre – türelmesen 
várakozhat műveletünk végéig a kapuban, mert 
pénz reményében úgysem siet el, vagy megbe-
szélhetjük, hogy mikor látogat vissza ismét, eset-
leg kérhetünk befizetési csekket, számlaszámot, 
amelyen szándékunk szerint – ha meggyőződtünk 
helyességükről – adakozhatunk. Ám ha valame-

lyik mégsem sikerült, a bevételük nem rajtunk 
múlik. A második fontos és szem előtt tartandó 
tény, hogy az adománygyűjtők által bemutatott 
ilyen-olyan tanúsítvány-másolatot, igazolvány-
félét, átvételi bizonylatot (nyugtát??) ma már 
nemcsak ők, hanem mi is könnyűszerrel készít-
hetünk/készíttethetünk. Ki és hol tudná ellen-
őrizni eredetét? Mivel senki, ezért gyanús lehet az 
övék is. Végezetül egy szomorú személyes tapasz-
talat a közelmúltból. Szintén egy visszatérő „kére-
gető” csöngetett be hozzánk. Miután tájékoztat-
tam, hogy nem áll szándékunkban a fentiek figye-
lembe vétele miatt támogatni működésüket, kere-
setlen szavakat harsogva leminősített. Legyen ez 
is tanulságul számunkra, és ha ilyenkor valóban 
szeretnénk különösképpen megnyitni pénztár-
cánkat, akkor lehetőségünk van akár a falubeli 
alapítványok támogatására is fordítani a megcél-
zott összeget. Ezek számlaszámairól a község 
honlapján (www.iklad.hu), vagy az Ikladi Hírek 
hasábjain rendszeresen megjelenő hirdetéseken 
keresztül tájékozódhatunk. 

Egy szemfüles járókelő 

Tippek a karácsonyi zsebesek ellen 

Az ünnepi bevásárlás örömét néha bizony elront-
hatja a keserűség azon íze, amely az értékeink 
váratlan eltulajdonításából ered. A zsebtolvajlás-
ok harmadát a karácsonyi bevásárlás időszaká-
ban követik el, ezért ilyenkor célszerű mindenki-
nek fokozottan ügyelnie értékeire. Az elkövetők 
kihasználják, ha valaki felelőtlen, ezért biztonsá-
got adhatnak a belső zsebek, a cipzáras és esetleg 
csattal is ellátott táskák. A zseblopásokat általá-
ban utcán, közösségi közlekedési eszközön, bevá-
sárlóközpontban, piacon követik el, kihasználva a 
zsúfoltságot. A zsebtolvajok általában 3-4 fős 
csoportban dolgoznak: egyikük eltereli a sértett 
figyelmét, egy másik elemeli az értéket a táskából, 
a harmadik azt lesi, figyeli-e őket valaki, a társa-
ság negyedik tagja pedig eloson a megszerzett 
értékkel. Ezért amint zsúfolt helyre érünk, lehe-
tőség szerint a táskát fogjuk magunk elé, mivel a 
zsebtolvajok általában az áldozatok mellett vagy 
mögött "dolgoznak". A leginkább veszélyeztetett 
érték a mobiltelefon, valamint a pénztárca, 
amelyben gyakran vannak nehezen pótolható 
iratok is. Célszerű a lakáskulcsot és a gépkocsi 
papírjait az iratoktól elkülöníteni, a készpénzt 
kisebb címletekben több helyre rakni, és nem 
ugyanott tartani a bankkártyát és a PIN-kódot. 
Tipikus helyzet, amikor a zsebtolvaj könnyedén 
kiemeli a sétáló pár mögé csúszott, nyitott táská-
ból a tárcát. Gyakori az is, hogy a zsebtolvaj cin-
kosa szándékosan nekimegy az előzőleg kifigyelt 
személynek, és amíg bocsánatot kér, társa elemeli 
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a sértett farzsebéből a pénztárcát. Ennek egy má-
sik változata, amikor útbaigazítást kérnek a sér-
tettől, és ezalatt emelik el a pénzét. Újabban gya-
kori, hogy étteremben, a székeken elhelyezett 
kabátokból, táskákból lopnak: a zsebtolvaj egy 
közeli asztalhoz ül le, székével egyre közelebb 
csúszik, úgy tesz, mintha keresne valamit a saját 
kabátjában, ezalatt pedig elemeli az értéket a ki-
szemelt táskából, kabátból. Bevásárlóközpontok-
ban előfordul, hogy a laptopot használó kap egy 
telefonhívást, s a beszélgetés idejére a számítógé-
pet óvatlanul maga mellé teszi. A tolvaj leül a 
sértett mellé, ráborítja a kabátját a gépre, majd a 
kabáthoz hozzáfogott laptoppal távozik. Olykor a 
mozgólépcsőn emelik el a sértett táskájából az 
értéket. 

Tehát az aranyszabályok összefoglalva: 
 
- A pénztárcát ellenőrizhető, biztos helyre te-

gyük! (Pl. a kabát belső zsebe, vagy olyan zárt 
táska, melyet a kézre erősítünk. Viszonylag 
biztonságos tárolási helyek a ruházat alatt 
nyakba akasztott, vagy elől hordott táskák.) 

- Ha nagyobb összeggel indulunk vásárolni, ér-
demes kisebb összegekre bontva más-más 
helyre, zsebbe rejteni! 

- A kulcsok, az igazolványok és a mobiltelefon 
NE a pénzzel, pénztárcával azonos helyen le-
gyenek! 

- Próbáljuk testhez szorítva magunknál tartani 
fontosabb értéktárgyainkat, zsúfoltabb helye-
ken fokozottan ügyelve rájuk! 

- Pénztárnál való tartózkodáskor és az onnan 
való távozáskor ügyeljünk, hogy a pénztárcánk 
ne kerüljön csomagunk tetejére! 

- A próbafülkébe mindenképpen vigyük ma-
gunkkal értékeinket és ügyeljünk arra, hogy a 
zsebben tároltak ne essenek ki ruhacsere köz-
ben! 

- Forgalmas helyen - lehetőség szerint - nézzünk 
körül, és ha hosszabb időn keresztül gyanú-
san viselkedő személyt látunk magunk mellett, 
tekintsük azt figyelmeztetésnek! 

- Figyeljük meg, nincs e közelünkben olyan 
személy, aki zsebekre, táskákra néz, mely bi-
zonyos esetekben arra irányul, hogy megtud-
ják, hol tartjuk értékeinket! 

- Az autónál lehetőleg azonnal a csomagtartóba 
pakoljunk, hogy ne legyenek sokáig szem előtt 
a vásárolt holmijaink! 

 
Ha valaki mégis zsebtolvajok áldozatává válik, 
próbáljon meg minden részletet megfigyelni a 
személyleíráshoz, a feljelentést a bűncselekmény 
helye szerinti rendőrkapitányságon tegye meg, az 
ellopott bankkártyát azonnal tiltsa le, és ha a kul-
csokat és az iratokat lopták el, cserélje le a zárat!  
Forrás: FigyelőNet, MTI 

 

Művelődési Ház programjából  

 Nyugdíjas klub karácsonyi összejövetele:  
December 16-án, 16 órától 

 Színházlátogatások: 

 December 9-én, Vasárnap este 
Budapesti Operettszínház 
Menyasszonytánc 
Belépődíj: 1050.- 2080.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 December 16-án, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi Bérlet, 2. előadás 
Feketeszárú cseresznye 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 December 27-én, csütörtök este 
József Attila Színház 
Csetepaté Chioggiában 
Belépődíj: 1900.- 3500.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Január 8-án, Kedd este 
Budapesti Operettszínház 
Miss Saigon 
Belépődíj: 2500.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 16:15 órakor 

Bagyin Katalin 

Egyesületeink 

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) 
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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2012. novem-
ber 13-ai rendkívüli ülésén, illetve november 30-
ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

November 13. 

A testület november 13-án rendkívüli ülést tar-
tott, amelyen meghozta a végső döntést az általá-
nos iskola nevének megváltoztatásáról. A tör-
vényben előírt előzetes véleményezési eljárásban 
minden érintett szerv (tantestület, szülői szerve-
zet, diákönkormányzat, nemzetiségi önkormány-
zat) egyhangúlag egyetértett a névváltoztatással. 
A Magyar Államkincstár a módosítást be is je-
gyezte. 2012. november 21-től az ikladi általános 
iskola teljes neve: Tasnádi Lajos Német Nemze-
tiségi Általános Iskola. A névváltozással kapcso-
latos ünnepséget a december 20-ai iskolai gála 
keretében tartjuk. 

November 30. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2012. há-
romnegyed évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepcióját. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi 
belső ellenőrzési tervét. 

A Mozgáskorlátozottak Ikladi Szervezete kérelmé-
nek helyt adva a testület 40.000.-Ft-tal támogatja 
a karácsonyi rendezvényüket. 

A testület elbírálta a közterületek hó eltakarításá-
ra beérkezett pályázatokat. Az előírt határidőben 
két pályázat érkezett. Az önkormányzat a legala-
csonyabb árajánlatot adó pályázóval (Jaga 
Trans-Art Kft.) szerződést köt a február végéig 
tartó munkára. (6.000.-Ft/óra+ ÁFA) 

A testület összeállította a községünk 70 éven felü-
li polgárainak küldendő karácsonyi csomagokat, 
amelyeket idén is a képviselő-testület tagjai visz-
nek ki az érintetteknek. 

A testület jóváhagyta az aszódi Gondozási Köz-
pont alapító okiratának módosítását. 

A testület felhatalmazta a polgármestert arra, 
hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a Telenor 
Magyarország Zrt-vel a tsz fölötti területen felállí-
tott adótorony bérleti díjának előre történő kifize-
téséről. 

A testület fejenként 40.000.-Ft összegű év végi 
jutalmat szavazott meg az önkormányzat intéz-
ményeiben dolgozó alkalmazottaknak. 

A testület zár ülésén 
1. egy főnek átmeneti segélyt állapított meg 

20.000.-Ft összegben 
1. egy főnek ápolási díjat állapított meg, két 

fő ápolási díjának továbbfolyósításáról 
döntött  

Dr. Braun Pál 
Jegyző 

Meghívó 

Mozgáskorlátozottak Pest megyei Egyesületének 
Ikladi Csoportja szeretettel meghívja tagtársait és 

támogatóit ünnepi taggyűlésére. 

Helye: Művelődési Ház 

Ideje: 2012. december 19. szerda 14 óra. 

Minden tagtársunknak szerény ajándékkal sze-
retnénk kellemes karácsonyi ünnepeket és egész-
ségben boldog újesztendőt kívánni. 
Kérjük tagtársainkat, hogy személyes részvétel-
ükkel tiszteljék meg összejövetelünket, s kérjük 
továbbá, hogy hozzák magukkal egyesületi tag-
könyvüket és a 2012. évi tagdíj befizetését igazoló 
csekkszelvényt.  

Felhívás 
 

Kérjük Iklad polgárait, hogy a tél beköszönté-
vel gondoskodjanak a lakóházuk előtti járda-
szakasz síkosság mentesítéséről, az autókkal 
történő parkolásuk során ne akadályozzák a 
hókotrók elhaladását. 

Köszönjük 

Szilveszter 2012 
Iklad, Ráday Gedeon Művelődési Ház 

Zenél: a SZIGNÁL zenekar 
Kezdés: 20 órakor 

Jegyek a Művelődési Házban kaphatóak: 
December 27-ig: 3000 HUF/fő 
December 30-ig: 4000 HUF/fő 

A belépő tartalmazza a svédasztalos 
vacsorát, és éjfélkor egy pohár pezsgőt! 

Infó: 06-28-403-387 / 06-30-823-0811 
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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: 2013. január 9-11. 

Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
„Északi” csoport 

Eredmények 

Bagi TC’96 – Iklad KFC 3-1  
Gólszerző: Pálházi Lóránt 

Iklad KFC – Aszód FC 1-1 
Gólszerző: Rosenberger Dániel 

Iklad KFC – Kerepesi BSE 4-2 
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (2), 
Juhász Jácint, Styevkó Gábor 

Ifjúsági eredmények 

Bagi TC’96 – Iklad KFC 0-1  
Gólszerző: Bártfai Máté 

Iklad KFC – Aszód FC 5-0 
Gólszerzők: Laukó Milán (3), Ecker 
Bence, Juhász Márton 

Iklad KFC – Kerepesi BSE 5-0 
Gólszerzők: Nagy Andor (2), Ecker 
Bence, Laukó Milán, Zdenkó Roland 

Felnőtt góllövőlista: 
1. Rosenberger Dániel (16) 
2. Sinkó József (7) 
3. Pálházi Lóránt (6) 

 
Ifi góllövőlista: 

1. Laukó Milán (13) 
2. Gódor Richárd (10) 
3. Ecker Bence (9) 

Őszi eredmények, 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 3-1 0-1 
11.18. Iklad KFC – Aszód FC 1-1 5-0 
11.24. Iklad KFC – Kerepesi BSE 4-2 5-0 

 


