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Meghívó  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad 

szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt 

2013. október 12-én, szombaton a 

Német Nemzetiségi Napra! 

Helyszín: Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola tornaterme 

Kezdés: 15 óra 

 
 

Meghívó 

Iklad Község Önkormányzata és az Ikladi Általános Iskola 
tisztelettel meghívja községünk lakóit az 

1956-os Forradalom és Szabadságharc és a 
Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója 

tiszteletére rendezett ünnepségre, 
melyet október 22-én, kedden, 18 órakor 

tartunk a Művelődési Házban. 
 

Az ünnepségre az Általános Iskola 
7. osztályos tanulói készülnek műsorral. 

 
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 
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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete (a továbbiakban: testület) 2013. szeptember 
20-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

A testület módosította a 2013. évi költségvetéséről 
szóló rendeletét, amire az év közben megállapított 
pótelőirányzatok miatt volt szükség. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2013. első 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

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

A testület támogatta az ikladi iskolának az Aszódi 
Tankerülethez benyújtandó kérelmét, mely szerint 
a domonyi iskola ne legyen tagiskolája az 
ikladinak. (Az iskolák 2013. január 1-jei állami 
fenntartásba vételével az önkormányzati intéz-
ményfenntartó társulás megszűnt. Az állami fenn-
tartó azonban továbbra is tagiskolaként működteti 
a domonyi iskolát.) 

A testület pedagógus szolgálati lakás kiadásáról 
döntött. 

A testület döntött az önkormányzat fenntartásá-
ban működő óvodában alkalmazottak számára 
járó, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
8. mellékletében meghatározott pótlékok mértéké-
ről. Az intézményben a pótlékok alsó határa alkal-
mazható. 

Braun Pál alpolgármester javaslatára a testület 
döntött arról, hogy a halottak napjára a temetőben 
egy fakeresztet állíttat fel azoknak az Ikladiaknak 
az emlékére, akik nem Ikladon vannak eltemetve. 

A testület döntött arról, hogy az állami tulajdon-
ban lévő 2108 számú főút (Szabadság út) kátyúzá-
sát saját költségvetéséből elvégezteti. A bekért ár-
ajánlatok alapján a munka 1.500.000.-Ft-ba fog 
kerülni. (A témáról külön cikkben tájékoztatjuk a 
lakosságot.) 

A testület zár ülésén 
1. egy főnek kamatmentes kölcsönt nyújt 

47.000.-Ft összegben 
2. három fő ápolási díjának meghosszabbítá-

sáról döntött. 
Dr. Braun Pál 

jegyző 

Óvodánk életéből 

Eltelt a nyár, s újult erőkkel kezdtünk hozzá szept-
emberben a 2013/2014-es nevelési évhez. 

Így már szeptember 11.-én a COOP napon nagy-
csoportosaink (2. és 3. csoport) kis összeállítással 
szerepeltek. 
Szeptember 16.-án, a Szüreti felvonuláson óvo-
dánkból sok kisgyermek és felnőtt vett részt, és öl-
tözött népi ruhába. 
Szeptember 30.-án kirándulást szerveztünk a 
Jászberényi állatkertbe.  

Október hónap: 

12.-én a Nemzetiségi délutánon fellépnek óvodánk 
nagycsoportosai és a néptánccsoportunk. 
14-17. Betakarítás hete óvodánkban 
16.-án Váltóversenyek (ügyességi versenyek őszi 
termésekkel) 
17.-én Betakarítási Ünnep (Erntedankfest) A zug-
lói partner óvodánk, az Óperenciás Óvoda látoga-
tóba érkezik hozzánk. 
18.-án Nevelés nélküli munkanapot tartunk az 
óvodában. Az óvodapedagógusok a Magyarországi 
Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesüle-
tének továbbképzésén vesznek részt.  
23.-án Nemzeti Ünnep (az óvoda zárva tart) 
 
Egyebek: 

Óvodánkban továbbra is gyűjtjük a műanyag ku-
pakokat. Ősszel papírgyűjtést is szervezünk, folya-
matosan lehet hozni a feleslegessé vált papírokat. 
A gyűjtésekből befolyt pénz az óvoda alapítványá-
nak számlájára kerül.  
 
Foglalkozásaink az óvodában: 

- Sakk 
- Hittan 
- Futball 
- Néptánc 

Az időpontok kialakítása folyamatban van. 
A néptánc tanfolyamra szívesen várunk minden 
olyan elsős és másodikos iskolás gyermeket, akik 
már korábban, az óvodában is táncoltak Klagyivik 
Pál tánctanár tánccsoportjában. Az új jelentkező-
ket is szívesen fogadjuk.  

A néptánc tanfolyamra jelentkező gyermekeket az 
iskolából felnőtt átkíséri az óvodába, a gyermeke-
ket pedig az óvodából lehet 17 órakor hazavinni. 
 

Az óvoda vezetősége 
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A Szabadság út állapotáról 

Mindannyian tapasztaljuk a magyarországi köz-
utak állapotának rohamos romlását. Ez sajnos az 
Iklad főútjára, a Szabadság útra is vonatkozik. So-
kan nem tudják, ezért tájékoztatok mindenkit, 
hogy az Iklad község belterületén áthaladó út az 
Aszódot Balassagyarmattal összekötő 2108 jelű ál-
lami közút része. A hatályos jogszabályok alapján 
ez az út a Magyar Állam tulajdonában van, kezelé-
sét a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 
fenntartását és karbantartását a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága végzi.  

Legutóbbi bejelentésünkre a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) az 
alábbi válaszlevelet küldte: 

„Az országos közúthálózat általánosan rossz 
állapota, így a tárgyi út kifogásolható minő-
sége is ismert a szakma vezetése előtt. A KKK, 
mint vagyonkezelő a közutat kezelő Magyar 
Közút NZrt. (MK NZrt.) bevonásával húsz éve 
rendszeresen méreti a közúthálózat burkolatá-
nak állapotát és az adatokat az Országos Köz-
úti Adatbankban (OKA) szakmai szempontok 
szerint feldolgozza. 

A folyamatosan romló útburkolat-minőséget az 
alágazatunk tartós alulfinanszírozottsága 
eredményezi. Az országos közúthálózat felújí-
tására fordítható pénzeszközök nagysága év-
tizedek óta messze elmarad a műszakilag 
szükséges mértéktől, aminek következtében a 
hálózatunk állapota és azon belül is a 4 és 5 
számjegyű mellékutak állapota olyan mérték-
ben leromlott, hogy a 22 ezer km hosszú mel-
lékút hálózat közel 50%-án indokolt lenne az 
azonnali beavatkozás. 

A község lakóinak az elégedetlenségét megért-
jük, az teljes mértékben megalapozott, de te-
kintve, hogy a rossz minőségű burkolat nem a 
hanyag kezelői munka, hanem a jelenleg is 
fennálló forráshiány következménye, így saj-
nos a tárgyi út közeljövőben történő felújítá-
sára kötelezettséget vállalni nem áll módunk-
ban. 

Az országos útfelújítási feladatokra vonatko-
zóan is megindult a 2014-2020-as időszak 
stratégiai tervezése, amelynek keretében el-
kezdődött az új útfelújítási program megalapo-
zása. A program középtávon a kormányzati 
forrásokból - főként a megtett úttal arányos út-
díjból - finanszírozza majd a munkákat. A 
szakmai javaslat előkészületi munkái folya-
matban vannak. 

A felújítási program tervezetét az ágazati tárca 
a megyei önkormányzatokkal ez év szeptem-
berében fogja egyeztetni. A program indítását 
követően a legrosszabb állapotú, illetve legfor-
galmasabb útszakaszok javítására kerülhet 
sor elsőként. 

A közutat kezelő Magyar Közút NZrt. a karban-
tartási keretek rendkívül szűk lehetőségein be-
lül is mindent megtesz az úthibák megszünte-
tése érdekében, a nyári időszakban tervsze-
rűen és ütemezetten végzi a téli kátyúk tartós 
javítását. Amennyiben az úthibák miatt a gép-
jármű tulajdonosokat anyagi kár éri, úgy a 
kártérítési igényt az MK NZrt. felé lehet érvé-
nyesíteni.” 

A képviselő-testület 2013. szeptember 20-ai ülé-
sén megtárgyalta a fent ismertetett levelet, és úgy 
határozott, hogy a tarthatatlan állapotot megszün-
teti, és saját költségvetéséből megcsináltatja azon 
részek kátyúzását, amelyek a leginkább balesetve-
szélyesek. A bekért árajánlatok alapján a legrosz-
szabb szakaszok kijavítása 1.500.000.-Ft-ba fog 
kerülni. 

Madarász István 
polgármester 

Papírgyűjtés 

Az Általános iskola október 25-én, pénteken 15-18 
óra között papírgyűjtés szervez. 
Kérjük, hogy feleslegessé vált újságjaikkal, papír-
hulladékkal támogassák a diákokat. 

Német istentisztelet újra! 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad és 
Babka László ikladi evangélikus lelkész ismét át-
gondolta és közkívánatra újra alkalmakat hirdet a 
német istentiszteletet hallgatni vágyóknak. 
A gyülekezeti és egyéb települési programokat fi-
gyelembe véve 2013-ban a következő alkalmakat 
hirdeti meg: 

- október 6. 
- november 3. 
- december 1. 

A német istentisztelet kezdete 16 óra. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket! 
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Kedves Könyvtárlátogatók! 

Jelenleg a könyvtárban az eddig papíralapon nyil-
vántartott könyvállomány teljes körű számbavé-
tele történik egy könyvtári program szerint. 

Ezáltal a könyvek és azok legfontosabb paraméte-
rei számítógépes nyilvántartásba kerülnek. Ezzel 
párhuzamosan sor kerül a könyveket kikölcsönzők 
adatainak rögzítésére is. 

A korszerű program alkalmazása során lehetőség 
lesz arra, hogy azonnal információval szolgáljunk 
az olvasóknak a bent lévő könyvekről és arról is, 
hogy a keresett könyv mikor kerülhet vissza. 

Fentiek miatt is, azzal a kéréssel fordulok a tisztelt 
könyvtártagokhoz, hogy  

 a kölcsönzési időt szíveskedjenek betartani, 
 lehetőség szerint az e-mail címet a legközelebbi 

könyvtárlátogatásuk során hozzák magukkal, (a 
gyorsabb kiértesíthetőség érdekében) 

 valamint a régebben kikölcsönzött könyvet - 
amennyiben azt még nem hozták vissza - a teljes 
körű leltár elkészítése érdekében adják le. 

Új könyvek érkeztek: 
 Fábián Janka: Emma szerelme,  Adél és Aliz  
 Nyáry Krisztián: Így szerettek ők (hamarosan a 

2. része is)  
 Bartos Erika: Bogyó és Babóca világot lát, Bo-

gyó és Babóca alszik  
 Fekete István: Vuk  
 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  
 Paulo Coelho: A győztes egyedül van,  Alef 

Verskedvelők! 

Weöres Sándor születésének 100. évfordulójá-
nak tiszteletére a könyvtárunk is csatlakozott az 
Őszi Könyvtári Napok – Könyvtárak az emberi kap-
csolatokért című programhoz! 
 

 

A felkérés alapján az óvodások és az iskolások is 
részt vesznek a költő és a verseinek népszerűsíté-
sében egy felolvasó maraton keretén belül. 

Ideje: 
2013. október 11 (péntek) 8 órától – 17 óráig 

Helye: Községi Könyvtár Iklad 

Minden érdeklődőt várunk, aki szeretne részt 
venni ezen a költészettől átitatott napon, felol-
vasna, elénekelne vagy elmondana a költőtől egy 
kedvenc verset. 

Kiss Regina 
könyvtáros 

Gyerekszemmel 

Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi vi-
dékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmu-
tassa neki, milyen szegény emberek is vannak, és 
hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és fel-
fogja azt, hogy milyen szerencsés családban él. 
Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, 
ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a 
vidéki út végén tartottak, az apa megkérdezte fiát. 
- Nos, mit gondolsz erről az útról? - Nagyon jó volt, 
apa! - Láttad, hogy némelyek milyen szükségben 
és szegénységben élnek? - Igen. - És mit láttál meg 
mindebből? 
- Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik 
négy. Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg 
egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák 
árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok vi-
lágítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké 
addig, amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy ne-
kik van idejük beszélgetni egymással, és hogy bol-
dog családként élnek. Te és anyu viszont egész nap 
dolgoztok, és alig látlak titeket. 
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, 
mire a kisfiú hozzátette: 
- Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gaz-
dagok is lehetnénk. 
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Szüreti mulatság 

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is szept-
ember harmadik hétvégéjén rendeztük meg szüreti 
felvonulásunkat és a hozzá kapcsolódó bált. Az 
előkészületek hetekkel korábban elkezdődtek, a 
leendő felvonulók jelezték szándékukat a Művelő-
dési Házban. Az anyukák, nagymamák talán még 
a felvonulóknál is nagyobb izgalommal készültek 
erre az alkalomra. Újra igazították, ráncolták a 
szoknyákat, keményítették a fehér szoknyákat, el-
lenőrizték a féketőket, pótolták a hiányzó szalago-
kat, és még ki tudja, mi mindenre kiterjedő figye-
lemmel készítették elő ezt a szép, régi, ünnepi vi-
seletet.  
A bírói pár „kiválasztása” után a felvonulás mene-
tének megbeszélése és a próbák következtek 
(volna). A legtöbb településen, ahol ilyen felvonu-
lást tartanak, már legalább 2 hónappal előtte el-
kezdik a próbákat a résztvevők, hogy minden zök-
kenőmentesen történjen az adott napon. Ezt eddig 
nálunk sajnos nem tudtuk megvalósítani. Bízunk 
benne, hogy a jövőben megváltozik ez a helyzet. 
A kisebbek nagy örömére a kisvonat is a felvonulók 
rendelkezésére állt. Az óvodás és kisiskolás gyer-
mekek nagyobb biztonságát szolgáló jármű már 
évek óta színesíti a menetet. 
Sajnos a faluban már nem foglalkoznak olyan mér-
tékű szőlőtermesztéssel, mint akár még néhány 
évvel ezelőtt. Lehet, hogy a fiatalok lassan nem is 
fogják tudni, mi is az a szőlőművelés, hogyan ké-
szül a bor. Ezért 3-4 éve a szüreti alkalmával a 
hozzáértők bemutatják, hogyan daráltuk, présel-
tük a szőlőt, és lehetőség van a must megkóstolá-
sára is. 
A Ráday téren a helyi fúvószenekar szórakoztatta 
a közönséget. 
Összességében egy színes, vidám felvonulás ré-
szese lehetett, aki rászánta ezt a napot. 
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy e szép ha-
gyomány megőrzésében segítségünkre volt, és kö-
szönjük mindenkinek, aki bármilyen formában tá-
mogatásával hozzájárult a rendezvény sikeres le-
bonyolításához. 
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Értékeink védelme 

A korai sötétedés és közeledő téli időszak egyre op-
timálisabb helyzetet teremt egyeseknek rossz-
szándékú cselekedeteik végrehajtására, értem ez 
alatt az ingatlanokra való illetéktelen behatolást és 
az ott található értékek eltulajdonítását.  
Azt mondják, a betörő fejével kell gondolkodni, de 
ez nagyon nehéz annak, aki nem ezzel keresi a ke-
nyerét. Az észjárás a következő: a betolakodó a ki-
sebb ellenállás felé megy, tehát, minél több akadá-
lyozó, hátráltató tényező van egy adott helyen an-
nál inkább más irányba veszi az útját.  
Javaslatom a következő: mechanikai és elektroni-
kai együttes védelem.  
A mechanikai védelem kialakításánál törekedjünk 
arra, hogy a biztosítótársaságok által elfogadott 
eszközöket szereltessünk be az erre szakosodott 
szakemberrel.  
Az elektronikai vagyonvédelem, behatolás jelző –
szánt-szándékkal nem riasztót írok, mert az csak 
a háziakat riasztja és manapság  ha megszólal egy 
riasztó, arra nem figyelnek- úgy hatékony, ha 2, 
vagy több független rendszerből áll. Az épület, a 
mechanikai eszközökön felül el van látva behato-
lás jelzővel, mozgás érzékelővel és kamerákkal. 
Ezen eszközök kiépíttetése viszonylag nagy beru-
házásnak tűnik, de óriási biztonságot jelentenek, 
ha megfelelően vannak kiépítve. 
Többen kérdezték, hogy a nagy bevásárló közpon-
tokban kapható kamerás megfigyelő szettekről mi 
a véleményünk? Sajnos nem jó, sokszor ezen ösz-
szeállításokban hamis biztonságérzetet adó eszkö-
zök vannak. Ezek nagyon veszélyesek, mivel ab-
ban a tudatban hajtjuk álomra fejünket, ha tör-
ténne valami, akkor majd értékelhető képet fo-
gunk látni, és ami alapján kézre kerítik a tettest. 
Nem, ha valami  külsőre kamera kinézetű az még 
nem az! 
A rögzítő rendszernek több technikai tulajdonsá-
gát figyelembe kell venni vásárláskor, megrende-
léskor, pl: lásson-e éjjel, mire rögzítsen, mennyi 
időtartamot, milyen minőségben, mekkora terüle-
tet, milyen képkocka sűrűséggel?  
Cégünk több éve foglalkozik kamera rendszerek 
kiépítésével, kérdéseikkel forduljanak hozzánk bi-
zalommal! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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

Folytatódik a jóga 

Októbertől, csütörtökönként este 18 órától újra 
indul a jóga fogalakozás a Művelődési Házban. 
Bővebb információ, jelentkezés a 
06-70-453-62-15 -ös számon kérhető. 

 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

7 10. szám 

Zöldhulladék szállítás 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldhulladék szállítás 
november 30-ig folytatódik, minden második (pá-
ros) héten. 
A zöldhulladékok körébe tartozó hulladékok: fűfé-
lék, fás és lágyszárú kerti növények, és azok részei, 
cserjék, bokrok levelei, gallyak, ágak, maximum 
60 mm átmérőjű nagyságig. Az ágak, gallyak, ösz-
szekötözve kerüljenek ki az ingatlan elé. 

110 literes lebomló biozsák zöldhulladék gyűjté-
sére: 
40.-Ft+ ÁFA (27%) = 51 Ft továbbra is beszerez-
hető a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Művelő-
dési Házban. 
Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési héten, 
legfeljebb 10db biohulladékgyűjtő zsák helyezhető 
ki. 

Kérjük, hogy vegyék igénybe e szolgáltatást, és tar-
tózkodjanak a füstüléstől, környezetünk, egészsé-
günk védelme érdekében. 

Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele:  
Október 20-án, 16 órától 

 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. 

 Színházlátogatás: 
 November 2-án, Szombaton este 

Madách Színház 
Poligamy 
Belépődíj: 2500.- 3700.- 4400.- 5100.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 November 22-én, Pénteken este 
Budapesti Operettszínház 
Csókos asszony 
Belépődíj: 2000.-  
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 November 24-én, Vasárnap este 
Budapesti Operettszínház 
Menyasszonytánc 
Belépődíj: 1500.-  
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Bagyin Katalin 

Egy mondatban… 

 Krizantém vásár a Ráday–téren 
2013. október 30-án délelőtt. 

 

 Szüreti mulatság a Galga Tv műsorán október 
20-án lesz látható 17 óráról, majd a hétfő esti, 
illetve a szerda délelőtti ismétlő adásokban.  

NNKKE hírei 

2013. szeptember 14-én egyesületünk táncosai 
Ceglédberceli Nemzetiségi Napon vettek részt, ami-
nek utazási költségét az egyesület állta.  
Mivel az egyesület az idén kirándulást nem tudott 
megvalósítani, ezért az eddigi tevékenykedést egy 
közös bográcsolással egybekötött vendéglátással 
honoráltuk, ami 2013. szeptember 28-án a falu-
múzeumban. Nagyon jó hangulatban telt el a dél-
után.  
Köszönjük a tagok és a támogatók önzetlen mun-
káját, és köszönjük Zima Pálné segítségét.  Min-
denkinek jó egészséget kívánunk.  

 

 

Véradás 

2013. október 21-én, hétfőn 
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! 
 



 

Web: www.iklad.hu 
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 Itt a tábla, hol a tábla? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kedves Falubeliek! 
 
2012. augusztus 18-án felavatott a Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad és a Német Nemzeti-
ségi Kulturális Közhasznú Egyesület egy táblát a nemzetiségi iroda előtt. Sajnos ez a tábla egy évet 
sem töltött a helyén, mert 2013. augusztus 8-án éjszaka valakinek, esetleg valakiknek szemet 
szúrt, s eltűnt a helyéről, ahogy azt a két kép is szemlélteti. Néhány nap múlva egy kedves lakó 
megtalálta, s visszakaptuk igencsak megrongálódott állapotban. 
Ikladon sokan azért dolgoznak, hogy élhető, szép, rendezett, gondozott településen élhessünk, de 
vannak olyanok is, akik szeretik ezt elcsúfítani, akik szándékosan rongálják a környezetet. 
A nemzetiségi intézmények vezetősége szeretné megkérni az ikladiakat, hogy figyeljenek környeze-
tükre, a település értékeire, annak megőrzésére, hogy minél kisebb mértékre szorítsuk vissza a 
rongálást! 

NNÖK 
 

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. november 7-8. 

Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain! 
 

 Hirdetési tarifák: Hirdetésfelvétel: 
 Teljes oldal: 10 000 Ft Személyesen: a Művelődési Házban 
 Fél oldal:   5 000 Ft Telefonon: 06-28-403-387 
 Negyed oldal:    2 500 Ft E-mail-en: ikladihirek@iklad.hu 
 Apróhirdetés:         250 Ft (20 szó) Lapzárta: minden hó 25-én 

Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak 
az újság előállítási költségeihez. 


