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Aratás 

Ez évi Múzeumok Éjszakája rendezvényünk ke-
retéhez kapcsolódva szerettünk volna egy ha-
gyományos kézi aratást szervezni az ikladi ha-
tárban. 
Sajnos az időjárás egy kicsit közbe szólt, mert 
június 22-ig még sajnos nem érett meg a búza. 
De szavakban elmondva, visszaemlékezve a régi 
aratásokra beszélt Juhász József, Bartha 
Sámuel, Braun Dániel, Blaubacher József, akik 
ígérték, hogy bemutatják a munkát. 

Kaszával aratni, sarlóval gyűjteni, kévébe kö-
tözni, keresztbe rakni a levágott gabonát. 
Reméljük, hogy mind a résztvevők, mind a né-
zők körében sikert arat majd kezdeményezé-
sünk, hogy ennek a nehéz, de mégis örömteli 
munkának részesei lehetünk majd 

2013. július 20-án, 17 órakor 

a szivattyúháznál, a Sport utcával szemben, a 
vasút és a Galga közötti területen. 
Szeretnénk, ha fiatalok és idősek is minél töb-
ben jönnének el, a fent jelzett helyen és idő-
ben, ahol egy embert próbáló munkát ismer-
hetünk meg. 
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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete (a továbbiakban: testület) 2013. június 21-ei 
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

A testület beszámolót hallgatott meg a Központi 
Orvosi Ügyelet 2012. évi munkájáról. 
Dr. Zebegnyei Károly régióvezető ismertette az 
ügyeleti ellátás főbb adatait és tapasztalatait. El-
mondta, hogy Ikladon továbbra az országos átlag 
alatti az ügyeletet igénybe vevők száma. 

A testület jóváhagyta az Aszód és Társult Önkor-
mányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás 
Megállapodását. 

A testület használati megállapodást hagyott jóvá a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, mely szerint 
a Szabadság út 94. szám alatti épületben (volt tűz-
oltó szertár) körzeti megbízotti iroda kerül kialakí-
tásra. 

A testület a jogszabályi változások miatt hatályon 
kívül helyezte a köztisztasági rendeletében talál-
ható azon rendelkezéseket, melyek a szemétszállí-
tási díj megállapítására vonatkoztak. (2013. ja-
nuár 1-től a szemétszállítási díjakat az állam álla-
pítja meg.) 

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

összesen 35.000.-Ft összegben 

2. egy főnek kamatmentes kölcsönt állapított 
meg 50.000.-Ft összegben 

Braun Pál 
jegyző 

 

Könyvtári Hírek 

Kedves Látogatók! 
 
Értesítem Önöket/Titeket, hogy 2013. július 29 - 
augusztus 2.  között a könyvtár szabadság miatt 
ZÁRVA lesz. 
2013. augusztus 5.-én (hétfő) újra várok mindenkit 
szeretettel! 

Addig is kellemes nyarat és jó olvasást kívánok! 

Kiss Regina  
könyvtáros 

 

SZÖSZ - MÖSZ TÁBOR 

Augusztus 5-9-ig, hétfőtől - péntekig 9-13 óra kö-
zött ismételten várunk minden gyereket a Műve-
lődési Házba. 
 
A Szösz-Mösz tábor ideje alatt a könyvtár nyitva 
tartása a következő időpontokba változik: 
 
Hétfő, szerda, csütörtök: 14 -16 óra 
Kedd, péntek: 14-18 óra 

 

Értesítés a kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról 

Értesítjük községünk lakóit, hogy az előírt köte-
lező kéményseprőipari közszolgáltatás körébe 
tartozó feladatokat településünkön a Magyar Ké-
mény Kft. Alkalmazottja, Aszódi János kémény-
seprő-mester végzi, 2013. június 14 - július 31 
között végzi. 

Polgármesteri Hivatal 

Egy mondatban… 

 465 Ft-os áron többlethulladék zsák kapható 
a Polgármesteri Hivatalban 2013 július 1-től. 

 
 A Galga-Coop Zrt 624. sz. boltja Iklad Ráday-

tér 4. szám alatt, új hétköznapi nyitva tartása 
Július 1-től (hétfőtől-péntekig) 6.00-20.00 

Aki tud, segítsen! 

Még javában tart a nyár, de van, aki már az őszre 
és a télre gondol, és azon szomorkodik, hogy ho-
gyan fog fűteni, mivel gázfűtésre nem telik, és a 
régi kályhája meg tönkrement. Amennyiben valaki 
rendelkezik egy jó állapotban lévő, használható 
vegyes tüzelésű szobában használható kályhá-
val, de számára már felesleges, vagy nélkülözni 
tudja, jelezze azt a Művelődési Házban. 
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Az óvoda életéből 

Az utóbbi hónapok is eseménydúsan teltek az óvo-
dában. 

- Légvár érkezett az óvodánkba, s gyermekeink 
még arcfestésben is részesültek. 

- Folyamatosan lezajlottak az évzáró és anyák 
napi műsorok. Csoportonként nagyon színvo-
nalas összeállításokkal lepték meg a gyermekek 
szüleiket, ismerőseiket. 

- Május 24.-én volt a nagycsoportosok évzáró és 
ballagási műsora. 

- A falu Nemzetiségi Majálisán nagycsoportosa-
ink és néptáncosaink szerepeltek. Köszönjük a 
színvonalas szereplést, felkészítést! 

- Tűzoltóautó látogatott óvodánkba, ezáltal kicsit 
jobban megismerkedhettek gyermekeink a tűz-
oltók munkájával. 

- Kihívás Napi sportos délelőttön gyermekeink 
különböző sorversenyeken, kötélhúzáson, ze-
nés tornán, zsákbaugráson, illetve „Ovikör-fu-
tás”-on vettek részt. A versenyek nyerteseit és a 
legjobban teljesítőket apró jutalomban részesí-
tettük. 

- Ellátogattunk a vácrátóti Botanikus Kertbe. 
Bár az időjárás nem kedvezett, de a kert múze-
umi részét és az elülső parkot megtekintettük. 

- Nagycsoportos sakkos gyermekeink területi 
sakkbajnokságon mérték össze erejüket, ahol 
nagyon szépen teljesítettek. Részletesebb infor-
mációt a GVSE honlapján olvashatnak. Kö-
szönjük szépen Tóth Máténak a felkészítést. 

- Sirokra kirándultak a nagycsoportosaik, szü-
leik és óvoda dolgozói a hagyományos 
búcsúkirándulsára. A Siroki Várnapok kereté-
ben egy élménydús napot töltöttek. 

A nyár folyamán is törekszünk arra, hogy minél 
változatosabb programokat szervezzünk a gyerme-
kek részére: várépítés, papírhajtogatás, vizes játé-
kok, sportos játékok, sorversenyek, séták, kirán-
dulások. Ellátogattunk már az ikladi Pékségbe és 
a Könyvtárba is. 

Június utolsó hetében társadalmi munkát szer-
veztünk: felső szint oldalfal festése, ajtótokok fes-
tése, tornaterem falburkolatának felragasztása. 
Több szülő, hozzátartozó is részt vett, kiknek mun-
káját nagyon köszönjük:, Barabás Sándor, Bartha 
Gusztáv, Braun Ottó, Kiss Pál, Lovász István, Ma-
yer Péter (Macsesz), Tolmácsi Ádám. 

Június hónapban a következő felajánlások érkez-
tek még: 

- Tolmácsi Márta labdákat és homokozó játéko-
kat ajándékozott a gyermekeknek 

- Schlenk Dani a gyermekvárat festette le 
- Refle Csilla a gyermeknap alkalmából a csoko-

ládékat kedvezményes áron adta óvodásaink-
nak 

- Bártfainé Szabó Tímea az óvoda alapítványának 
„Együtt az ikladi óvoda gyermekeiért Alapít-
vány!” megszervezését vállalta fel. A család ezen 
kívül az ügyvédi díjat, a könyvelői díjat is fel-
ajánlotta, valamint 100 ezer forint nyitótőkét 
helyez az alapítvány számlájára. Az ikladi óvo-
dások, szülők, dolgozók nevében nagyon kö-
szönjük segítségüket. 

Óvodánk eseményeiről készült fényképeket to-
vábbra is megtekinthetik Facebook oldalunkon. 
Mindenkinek kellemes pihenést kívánunk a nyár 
időszakára! 

Óvoda minőségbiztosítási team 

 

Angol nyelvoktatást, 
korrepetálást vállalok 

Nyelvvizsgával és külföldi tapasztalattal 
rendelkező lány vállal angol nyelvoktatást 

Domonyban és környékén 

 Nyelvvizsga / Érettségi felkészítés 
 Beszédkészség és szókincsfejlesztés 
 Nyelvtani rendszerezés 
 Interaktív, beszéd centrikus órák 

Ha szeretnéd felfrissíteni megkopott angol-
tudásod, nyelvvizsgára, érettségire vagy 
külföldre készülsz, vagy szeretnél jobban 
teljesíteni az iskolában, jelentkezz bátran. 

Tel.: +36304550462 
Email: feherlilla90@gmail.com 

 

Véradás 

2013. július 17-én, szerdán 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 
 

Önzetlen segítségét minden beteg 
nevében köszöni: 

 

A Magyar Vöröskereszt valamint az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat. 

 

Személyi Igazolványát és a Társadalombiz-
tosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyá-

ját kérjük feltétlenül hozza magával! 
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Művelődési Ház programjából 

 Az Unterjesingen-i utazás résztvevőinek 
július 22-én, hétfőn 18 órakor megbeszélést 
tartunk. 
 

 Egy kis mozgás: Szerdánként 18:00 órától, 
heti rendszerességgel a Művelődési Házban 
szeretettel vár mindenkit Bazsik Dóra, szemé-
lyi edző. A leghatékonyabb zsírégetés érdeké-
ben ötvözzük az erősítő köredzést (súlyzós 
edzés) és az aerob (pulzusszám növelő gyakor-
latok) mozgásformákat, mely minden korosz-
tály számára ajánlott. Egyéni, saját tempóban 
történő feladatvégzés. Gyere el, próbáld ki és 
hozd formába magad nyárra! 

 

 Színházlátogatás: 

 Szeptember 20-án, Péntek este 
Budapesti Operettszínház 
Ghost 
Belépődíj: 2600.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Szeptember 21-én, Szombat este 
Madách Színház 
Mary Poppins 
Belépődíj: 4000.- 4900.- 5800.- 6700.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Bagyin Katalin 

Kiállítás a közelmúlt tárgyaiból 

Kiállítást, tervezünk idei falunapunkra ezzel a 
címmel, amely bemutatja az 50-es, 60-as évek 
szimbólumait, jellegzetességeit. 

Ezúton fordulunk településünk lakóihoz, hogy se-
gítsenek ebben, hogy a birtokukban lévő, ebben az 
időszakban készült, használt tárgyait, eszközeit 
egy rövid időre kölcsönadják. Mire is gondolunk 
pontosan? Szinte minden számításba jöhet, pl. 
régi újságok, játékok, kitüntetések, plakátok, ira-
tok, mindennapi használati eszközök, fiók mélyén, 
kabát zsebben talált, vonatjegy, régi csokipapír, az 
a lényeg, hogy az ötvenes- hatvanas évekből szár-
mazzon. 
Melyre az akkor fiatalságát élő korosztály nosztal-
giával tekint, emlékezik vissza, a mai fiatalok meg 
rácsodálkozással szemlélik majd. 
A jó szívvel kölcsönadott tárgyakat, eszközöket, 
augusztus 5-10-ig várjuk a Művelődési Házba, 
hogy majd augusztus 19-20-án megmutathassuk 
a közönségnek. 

Bagyin Katalin 

Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület hírei 

Egyesületünk énekkara 2013. június 8-án Soly-
máron minősítőn vett részt, ahol ezüst minősítést 
kaptak. 

Köszönjük a karvezető Huszár Xénia, valamint a 
kórus tagjainak lelkes munkáját: 

Bálintné Mayer Katalin, Bazsik Csabáné, Braun 
János, Braun Dániel, Braun Dánielné, Ecker Já-
nosné, Holicza Sándorné, Marton Jánosné, Mar-
ton Zsuzsanna, Mayer Józsefné, Nagy Márta, Rigó 
Józsefné, Schlenkné Furák Zsuzsa, Takács Rita, 
Zdenkó Violetta 

Kísérő volt: Braun József harmonikajátékával 

 

További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget 
kívánunk. 

Egyesületünk tánccsoportja és zenekara Gödöllőn, 
a bajor sörnapokon szerepelt június 9-én. A fellé-
pés itt is nagy sikert aratott. 
Minden egyesületi tagunknak jó pihenést kívá-
nunk a nyárra. 

A NNKKE a 2012 évi közhasznúság jelentését 
2013. május 31-ig a bíróságnak megküldte, melyet 
az érdeklődők az iklad.hu honlapon valamint az 
Egyesület irodájában vagy a Művelődési Házban 
megtekinthetik. 

NNKKE 
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Elektronikai eszközeink védelme 

A tavaszra és nyárra jellemző heves viharok, vil-
lámcsapások, gyakori áram kimaradások igen 
nagy veszélyt jelentenek elektronikai eszközeinkre. 
Ezekkel a jelenleg is aktuális veszélyekkel kapcso-
latban szeretném megosztani Önökkel a követke-
zőt 

Tapasztalataim szerint sokan úgy gondolják, hogy 
ha vihar közeledik, akkor elég, ha televíziót kihúz-
zák a konnektorból. Sajnos ez nem elég. Sok eset-
ben a készüléket az antenna kábelen keresztül ér-
kező túláram teszi tönkre, amelyet a tulajdonos 
nem távolított el a készülékből. Ugyancsak gyakori 
hiba ez a számítógépeknél is, ez esetben az inter-
net szolgáltató kábelén tud a nem kívánt mértékű 
feszültség a gépekbe jutni, áthalad a modemen a 
routeren, és végül a számítógép alaplapját teszi 
tönkre, amely csak cserével orvosolható. Az emlí-
tett alkatrész nagyon fontos összetevője a készü-
léknek, cseréje sokszor más alkatrészek cseréjét is 
szükségessé teszi, így növelve a javítás árát. 
Manapság már korszerű és megfizethető eszközök 
állnak rendelkezésre, hogy a bennünket kiszol-
gáló, árammal működő eszközeinket megvédjük a 
rájuk veszélyes behatásoktól, amelyek a követke-
zőek: 
● villámcsapás elsődleges és másodlagos hatásai 
● túláram, túlfeszültség 
● áramkimaradás 
Mivel nem tudunk mindig készülékeink mellett 
lenni, amikor érkezik a vihar (itt jelzem, hogy a vil-
lám a becsapódás helyétől több kilométerre is ko-
moly károkat tud okozni) ezért a következő véde-
lem javasolt:  
 a villanyóra szekrényben túláram levezető 
 a tetőn villám hárító 
 a készülékeink mellett túláram levezetésére is 

alkalmas szünetmentes tápegység vagy elosztó.  
A szünetmentes tápegység nem csak a számítógé-
pek, hanem egyéb elektronikai eszközök védelmét 
is képesek ellátni, például keringető szivattyú, 
cirkó. Különböző áthidalási idővel rendelkező szü-
netmentes áramforrás létezik, az 5-10 perctől akár 
a napokon át üzemelni képesig. 
Nézzünk egy jellemző példát:  
A szakdolgozatunkat írjuk, vagy más nagyon fon-
tos munkán dolgozunk a számítógépünkön. El-
megy az áram, leáll a számítógép és az éppen fo-
lyamatban lévő munkánk elveszik. Erre az esetre 
tökéletes megoldás tud nyújtani a megfelelő szü-
netmentes áramforrás, mivel áramkimaradás ide-
jén lesz elég időnk a munkánk elmentésére és a 
számítógép normális leállítására.  

Azzal sem árt tisztában lenni, hogy a biztosító tár-
saságok ma már csak abban az esetben térítik meg 
a készülékeinkben keletkezett kárt, ha a szerző-
désben ez benne foglaltatik, illetve van a biztosított 
eszköz előtt túláram védelmi eszköz. 

A fenti problémák megelőzésével kapcsolatban, ta-
nácsadással és igény szerint a védelmi eszközök 
beszerzésével is állunk rendelkezésükre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Számítástechnikai eszközök, szoftverek, kellék-

anyagok (tonerek, patronok, kiegészítők) forgal-
mazása 

 Számítógép konfigurációk igény szerinti össze-
állítása 

 Laptopok, tabletek forgalmazása 
 Számítástechnikai eszközök szervizelése, kar-

bantartása 
 Rendszertelepítés, konfigurálás 
 Struktúrált hálózatok tervezése, kivitelezése, 

bővítése 
 Komplett informatikai rendszerek tervezése, ki-

vitelezése, karbantartása 
 Informatikai rendszerfelügyelet 
 Elektronikai hulladék átvétel 
 Kamerás megfigyelő rendszerek telepítése 
 MinDig TV vételéhez szükséges eszközök for-

galmazása, telepítése 
 

 

 

GALGACOM Kft. 
2181 IKLAD, Szabadság út 21. 

Zdenkó Péter 
06 30 399 74 07   06 30 330 28 58 
info@galgacom.hu 
http://www.galgacom.hu
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Iklad pólók 

Nem is tudom, pontosan mennyire kell lokálpatri-
ótának lenni, hogy Iklad feliratú pólót viseljünk. 
Az utóbbi húsz esztendőben mindig gyártot-
tunk, ilyen feliratú, címerű pólókat, most is 
ilyen ajánlattal állunk elő. 
Mintadarabok a Művelődési Házban megtekinthe-
tőek. 

Az ábrákon látható termékek tulajdonságai: 
 Szín és formatartó 
 100% pamut anyagból 
 fekete, fehér színben 
 nőknek XS, S, M, L, XL, XXL 
 férfiaknak S, M, L, XL, XXL 

valamint 40%-os felárral XXXL 

Amennyiben valamelyik megnyerte tetszésüket, a 
Művelődési Házban megrendelhető, maximum egy 
hét elkészülési határidővel. 

 

 

Szederfa Otthon Hírei 

A most megjelenő újságcikk egy színdarabról szól 
és a szereplőkről, szereplésről és kiállításokról. 

Pásztor Zoltán rendezésében elkészült Szent 
György lovag legendájának legújabb, zenés feldol-
gozása. 
A budapesti Művészetek Palotájában egy gyerek-
napi rendezvényre kaptunk meghívást. 
A faműhely és a kerámiaműhely tárgyait állítottuk 
ki, melyet megtekinthettek az érdeklődők. A kiállí-
tás nagyon jól sikerült.  
Délután adtuk elő a darabot, nagyon nagy sike-
rünk volt. 
Gratulált egy színésznő a Katona József Színház-
ból, akinek nagyon tetszett az előadásunk. El sze-
retne jönni a családjával meglátogatni az otthonu-
kat. 
A nap végén a szereplők elmentek Gödöllőre egy 
cukrászdába, ahol megünnepeltük a sikeres na-
pot. 
Reméljük, hogy több helyen is előadhatjuk ezt a 
színdarabot. 

A szereplők: 
Ördög -> Nagy Tamás 
Edzője: Standovár Márton  
Angyal -> Gyarmati Erzsébet 
Edzője: Földesi Lüszi 
Csapposz -> Jonás Szabina 
Szerzetes -> György Gábor 
Katona -> Sztrana József 
Szent György -> Sófalvi Tibor, Apostol András, Sar-
kadi Attila 
Városlakók -> Kis Zoltán, Rafael Irénke  
Király -> Günther Zoltán  
Királylány -> Kéri Judit 
Királynő -> Rosenberger Katalin 

Zene és ének: Pásztor Zoltán, Bobák Orsolya, 
Apostol Viktória, Kada Péter, Romfa János 

Segítők: Gács Beatrix, Beke Edit, Kosztality Zol-
tán, Kada Erika   

Nagyon jól éreztük magunkat és nagyon jól szere-
pelt mindenki. Köszönjük Pásztor Zoltánnak a be-
tanítást és a rendezést.   

Rosenberger Katalin 
Szederfa Otthon Sajtóreferense 

 
  

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. augusztus 8-9. 


