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Adatik tudtára Iklad lakóinak, 
vénnek és ifjúnak, kicsinek és nagynak, 
hogy megérett a szőlő nedűt adó leve, 
eljött hát a szüret vígságos ünnepe. 
Ezért hát Ecker Zsolt bíró urunk 
a szüreti felvonulást elrendelte. 

Kékesi és bandája húz talpalávalót, 
bort ihat a vendég, 3-4-5 akót. 

Jöjjön el néném is, jöjjön el bátyám is 
és ha nem szégyelli, hozza el a párját is. 

Ha a lába fáj, vagy göthös a háta, 
Egy csak a gyógyszer: a szüret vigassága. 
Este 8-kor kezdjük a szüretnek bálját, 
Odavárjuk falunk apraját és nagyját! 
Kezdődjék hát a szüreti felvonulás! 

Bíró uraméknak és a felvonulóknak, na meg a  
közönségnek kívánok jó szórakozást!  

Meghívó 

Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden ikladi, és Ikladról elszármazott polgárt a 

szeptember 21-én, vasárnap tartandó 

szüreti felvonulásra, mulatságra és az azt követő bálra. 

A felvonulás 14:30 órakor indul a Ráday-térről a Csokonai utcáig, ahol visszafordul a menet, 
majd domonyi kitérő után halad tovább Aszód irányába. Valentínyiéknál megfordulnak, és a 

Sárköznél leszállás, ahonnan már menettánccal térnek vissza a felvonulók a Ráday térre. 

20:00-tól Szüreti bál a Művelődési Házban 

Zenél: a Szignál zenekar 

Belépődíj: 1000.- Ft 

Felvonulóknak: ingyenes 

A Ráday téren a fúvószenekar szórakoztatja a közönséget. 

A téren mustkészítés várja az érdeklődőket. 
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2014.08.22 
Iklad Község Önkormányzata 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
UNIÓS FORRÁSBÓL KERÜL FELÚJÍTÁSRA ENER-
GIAHATÉKONYSÁGI SZEMPONTBÓL AZ ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA ÉPÜLETE IKLAD TELEPÜLÉSEN  
 
Iklad Község Önkormányzata 2013. februárjában 
pályázatot nyújtott be a „KEOP-2012-5.5.0/A - Épü-
letenergetikai fejlesztések és közvilágítás energia-
takarékos átalakítása korszerűsítése” című pályáza-
ti kiírásra. A projekt célja az energiahatékonyság 
fokozása a helyi általános iskola épületében. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014.03.11. napján 
hozott döntésével a pályázatot 113 038 051 Ft. visz-
sza nem térítendő támogatásban részesítette.  
 
A projekt keretében az általános iskola épületének 
energetikai szempontú felújítása valósul meg. A projek-
tet műszaki és energetikai vizsgálatok előzték meg. Az 
iskola nagyobb részének életkora 63, illetve 32 év kö-
zötti, az épületen felújítási munkálatok nem történtek. A 
nyílászárók cseréje, az épület felújítása elodázhatatlan, 
mivel műszaki állapotuk nem kielégítő. Az épületrészek, 
a nyílászárók hő átbocsátási tényezője többszöröse a 
jelen kor követelményértékének. Projektünk célja az 
épület energetikai szempontú felújítása, az energiaha-
tékonyság fokozása, amely révén csökken az intéz-
mény fenntartási költsége. A projekt keretében megva-
lósuló tevékenységek: homlokzati hőszigetelés, födém-
szigetelés, tetőszigetelés, fűtéskorszerűsítés és nyílás-
zárócsere. A fejlesztést követően az épület A+ kategó-
riájú energiatanúsítvánnyal fog rendelkezni. A pályázat 
közreműködő szervezetével 2014. júniusában került 
aláírásra a Támogatási Szerződés. A projekt építési 
tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
sikeresen lezárult, amelynek eredményeképp a kivitele-
zői szerződés augusztus második felében aláírásra 
került. A projekt várhatóan 2015. májusában fog befe-
jeződni. A teljes beruházási költség 133 millió forint, 
pályázat keretében elnyert támogatási összeg 113 mil-
lió forint (támogatási intenzitás: 85%)  
 

Testületi hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2014. augusz-
tus 13-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalta meg: 

A testület elbírálta az "Általános Iskola épületener-
getikai fejlesztése Iklad településen" címmel kiírt 
közbeszerzési pályázatát. A közbeszerzési eljárás 
nyertesének - a legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatás bírálati szempontja alapján - az 
ÉPKOMPLEX Kft-t (Gödöllő, Rét utca 37.) hirdette 
ki. Az építési munkákra vonatkozó vállalkozói díj 
összege nettó 95.400.000.-Ft + ÁFA (27%). (To-
vábbi információkat a jelen lapszámban megjelenő 
Sajtóközlemény tartalmaz.) 

A testület a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23.§-a alapján megválasztotta 
Iklad Község Helyi Választási Bizottságának tagja-
it az alábbiak szerint: 
Tagok: 

Hrncsár Pálné (Szabadság út 48.) 
ifj. Lajtos Pál (Szabadság út 67.) 
Füleki Sándor (Petőfi S. utca 26.) 

Póttagok: 
Endrődiné Braun Tünde (Kossuth L. utca 20.) 
Rigó Zsolt (Arany János utca 2.) 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Falunapról… 

A süteménysütő versenyre 7 nevezés érkezett, 
és bizony ismét nehéz volt választani a zsűri tagja-
inak, hiszen szebbnél szebbek, és finomabbnál 
finomabbak voltak a beérkezett „alkotások”. 
A szoros mezőnyben az első három helyezett: 
I. Laczik Jánosné / Vaníliás-fahéjas rúd 
II. Blaubacher Márta / Kinder pingui 
III. Kreidlmayer Mihályné / 

Meggyes-krémes alagút 

A főzőversenyen 2 csapat indult: 
I. Budai család / Erdei gombás vadmalac java, 

pityókás pampuskával 
II. Blaublumen tánccsoport / Lubi pecsenye 

A sportrendezvények helyezettjei: 

Kispályás labdarúgó torna  
I. FC 
II. WHITE 
III. ROCKY 
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Legjobb kapus: Juhász Márton 
Legjobb mezőnyjátékos: Braun Barna 
Legeredményesebb góllövő: Ecker Bence 

Tizenegyes rúgó verseny: I. Kékesi Roland 
 II. Ecker Bence 
 III. Rigó Krisztián 

A gyermekek részére rendezett játékos ügyességi 
versenyeken a rossz idő miatt csak kevesen vet-
tek részt. A játékok az étterem teraszán voltak 
megtartva, minden gyermek jutalomban részesült. 

Ugyancsak a rossz idő miatt a női lengőteke ver-
seny sajnos elmaradt. 

A Művelődési Házban megtartott kiállításban sok 
érdeklődő gyönyörködött. Nagyon szépek és érde-
kesek voltak az üvegre festett, népviseletbe öltö-
zött alakok, és a népi hagyományokat megörökítő 
alkotások. Többen, a lehetőséget kihasználva, 
vásároltak is a kiállított tárgyakból.  

Falunapi rendezvényünk segítői, támogatói 
voltak: Adamek Lajos, Ambrosia bár, Aredo Étte-
rem (Aszód), Aszódi Malom, Barkácsház 94 Kft 
(Aszód), Blaubacher László, Blaubacherné 
Blaubacher Katalin, Car-Star Kft (Aszód), 
Centaurium Gyógyszertár, Cservölgy Vadásztársa-
ság, Csinos cukrászda, Fe-Ba Tüzép (Aszód), Ga-
gyi Tamás, Galga Coop, Jobe Bt (Bag), Kati virág-
bolt, Katica virágbolt, Kéki2006 Bt, Korona cuk-
rászda (Aszód), Marcsek Csuda Csemege és 
Fagyizó, Mega-Glass Kft, Mezőgazdasági Szövetke-
zet Iklad, Rosenbrot Kft, Rőfös méterárú (Aszód), 
Sváb Pálinkaház, Totálterv Kft, Turai Takarékszö-
vetkezet Ikladi Kirendeltsége, Valentínyi László. 

Köszönjük minden fellépőnek, hogy előadásá-
val színesítette programunkat. 

Köszönjük Baksza Csaba, Bakonyi László, Pauló 
Pál kenyérsütésben, Ambrosia bár, Blaubacher 
Péter, az óvoda konyhásai ételkészítésben, Török 
Sándorné, Ignácz Boldizsárné előkészítésben, 
Bubenyák Réka dekoráció készítésben, Braun 
László, Bankó Zoltán sport rendezvények lebonyo-
lításában, Braun János szállításban, Lajtos Pál és 
Lajtos Péter a hang és fénytechnika biztosításá-
ban, az óvónők gyermek programok szervezésé-
ben, Kiss Regina fotózásban nyújtott segítségét, 
közmunkásaink aktív segítségét a rendezvény za-
vartalan lebonyolításában, valamint településünk 
intézményeinek, civil szervezeteinek támogató 
hozzáállását. 

Köszönjük mindenkinek, aki névvel, 
vagy név nélkül hozzájárult 

a falunapi rendezvények sikeréhez. 

Elment két óvónő 

Sajnálattal ugyan, de tudomásul vettem, hogy 
unokáim óvónői megváltak munkahelyüktől. Nem 
tisztem az okokat firtatni, gondolom, és remélem, 
hogy akinek okulnia kell az esetből, levonja a ta-
nulságot. Most „csupán” szeretném megköszönni 
a többi nagyszülő és szülő nevében a két óvónő-
nek, hogy eddig itt dolgozott, hogy olyan szeretet-
tel fogadta mindig a gyermekeket, hogy azok szí-
vesen és örömmel jártak óvodába, hogy megsze-
rettette velük az óvodai életet. Hálásak vagyunk 
munkájukért, kívánjuk, hogy új munkahelyükön 
találják meg számításukat, és ugyanolyan szere-
tettel fogadják őket mind a munkatársak, mind a 
szülők, mind a gyerekek, amilyen szeretettel mi is 
gondolunk rájuk. 

                        Egy nagymama 

Egy mondatban… 

 Nyugdíjas klub következő klubdélutánja:  
Szeptember 28-án, 16 órától 

 Ismét kapható osztrák népviseleti ruha 
(dirndli) a Művelődési Házban, nyitvatartási 
időben. 
 

 Ez évben tüdőszűrésen 535-en vettek részt. 
 

 Ha fontos számodra az egészség, ha felelőssé-
get érzel a hozzátartozóid iránt, ha szeretnél 
valamit tenni a környezeted védelme érdeké-
ben úgy, hogy ezzel a háztartási költségeid is 
csökkennek, sőt jövedelemre is szert te-
hetsz, gyere el 2014. szeptember 13-án, 
szombaton este 6 órára a Művelődési Házba, 
ahol tájékoztató megbeszélés lesz azzal kapcso-
latban, hogyan tehetjük meg az első lépéseket. 
Minden érdeklődőt és tenni akarót szeretettel 
hívunk és várunk. 

 
 

Vágányzári információ 

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2014.  
szeptember 11-én és 13-án az Aszód – 
Balassagyarmat vasútvonalon végzett 
pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen 
feltüntetett vonatok menetrendje módosul. A vo-
natpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek ér-
vényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás 
nem biztosítható! 
A teljes hirdetmény megtekinthető a község web-
oldalán: www.iklad.hu 
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A helyi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat felhívása a 

Nemzetiségi Választásokkal 
kapcsolatban 

Mint előző számunkban már hírül adtuk, nemze-
tiségi választást azokon a településeken lehet kiír-
ni, ahol az adott nemzetiséghez tartozók a 2011. 
évi népszámlálási adatok alapján elérték a 25 főt. 
Ikladon ez 781 fő volt. 

2014. július 29-ig 109 fő iratkozott fel a német 
választói névjegyzékbe, ezért ők választhatók, és 
szavazhatnak a német nemzetiségi önkormányzat 
jelöltjeire. 

Mivel a 2011. évi népszámlálás és a jelenlegi né-
met nemzetiségi választói névjegyzékbe regisztrál-
tak száma jelentős különbséget mutat, ezért kér-
jük, hogy községünk német nemzetiségi tagjai, 
akik állandó lakcímmel rendelkeznek Ikladon, 
2014. szeptember 26. péntek 16 óráig csatlakoz-
zanak Iklad német nemzetiségi közösségéhez re-
gisztrált formában is. Ezzel segítik a leendő német 
önkormányzat legitimációját. 

A regisztrációhoz kapcsolódó adminisztrációs fel-
adatok miatt kérjük, ne hagyják ezt az utolsó na-
pokra, hanem mielőbb kérjenek regisztrációs 
lapot, vagy jelezzék ez irányú szándékukat a 
jelenlegi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselőinél, (Braun Pál, Parti u. 4, tel: 06-28-
403-265; Ledényi Katalin, Temető u. 8, tel: 06-28-
403-192; Holicza Sándorné, Szabadság út 92, tel: 
06-30-364-7912), a Művelődési Házban, vagy a 
Polgármesteri Hivatalban. 

Német nemzetiségi önkormányzati jelöltre 
csak az szavazhat, aki a nemzetiségi névjegy-
zékben szerepel, - de ez NEM ZÁRJA KI a tele-
pülési önkormányzati képviselői és polgármes-
teri szavazásból! 

A választáson csak német nemzetiségi szervezet 
állíthat jelölteket. Ikladon a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat kérésére az ÉMNÖSZ (Észak-
Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége 
Egyesület) a jelölő szervezet, aki természetesen 
nem idegeneket, hanem az általunk ajánlott sze-
mélyeket fogja indítani jelöltként.  
Legyen tagja Ön is az ikladi németségnek, regiszt-
ráljon, hogy dönthessen a leendő képviselőkről a 
választáson! 

Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület Hírei 

Egyesületünk 2014. szeptember 14-én, vasárnap, 
hajókirándulást szervez a Dunára, fővárosunk esti 
fényeinek megtekintésére.  

A hajóút időtartama: 1 óra.  

Amennyiben a jelentkezők száma ezt megköveteli, 
két busszal utazunk Budapestre, így a hajós vá-
rosnézés is két időpontban lesz. 

1. Busz indulása: szeptember 14. 18:00 óra 
(várakozás a buszmegállókban) 
Hajó indulása: 19:30 illetve 20:30 
 

Részvételi díj: 
Egyesületi tagok és 18 év alattiak részére: 

500 Ft/fő 
NEM egyesületi tagok részére: 2.000,- Ft 

Fenti költség magában foglalja a busz és a hajó 
költségét. 

Jelentkezési határidő és a részvételi díj befize-
tésének határideje: 2014. szeptember 11. 
Jelentkezés a nnkk.iklad@gmail.com e-mail címen 
vagy az alábbi személyeknél lehet: 
Braun Tiborné (Obi Kati) 
Bálintné Mayer Katalin 
Ecker Zsuzsanna (Csibi Zsuzsi) 
Novákné Teri 
Rigóné Kati 
Szokoly Györgyi 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 

NNKKE 

A hónap gondolata 

„A borban bölcsesség van, 
a sörben szabadság, 

a vízben pedig baktériumok.” 
 

(Benjamin Franklin) 
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Akar nevetni? 
Megteheti!!! 

2014. október 4-én és 5-én  
18 órától  

a Művelődési Házban  
a Nyugdíjas Klub Egyesület  

előadásában 

Vidám Népi Komédiák 

kerülnek bemutatásra!  
 

(Tükör az életről vidám köntösben,  
csak 16 éven felülieknek) 

A jókedv garantált!  
Jöjjön el, és kapcsolódjon ki!  

Nem fogja megbánni! 

Nyugdíjas Klub Egyesület  

Agykontroll tanfolyamot végzettek! 

A művelődési házban szerda esténként agykont-
roll klubot szervezünk. Itt lehetőség lesz az agy-
kontroll csoportos gyakorlására, sikereink megbe-
szélésére, egymás lelkesítésére, az egymásért való 
programozásra és az esettanulmány gyakorlására.  
Az első összejövetel szeptember 10-én, szerdán 
17:30 és 19 óra között lesz. 
Mindenkit szeretettel várunk, aki csak érdeklődő, 
és csak gondolkozik a tanfolyam elvégzésén, azt 
is. 
A szervezők nevében: Berta Judit (30/825-4763)  

Amit mások is észre vettek 
 
Minap a főúton /Szabadság út/ sétálva az alábbi 
esetre lettem figyelmes: forgalmi dugó miatt egy 
kirándulóbusz állt az úton. Idősebb utasok ültek a 
buszon, és mutogattak az egyik árokra, utcafront-
ra, ház eleji részre. Elgondolkodtam, ez valóban 
Iklad szégyene. Falunkba beérve rend, tisztaság 
van. De sajnos ez pár ingatlanra nem vonatkozik. 
Az említett ház tulajdonosa kitolatott autójával a 
hídra (napszemüvegben, természetesen). De nem 
lehetett oly tiszta a napszemüveg, mert az árkát, 
ház elejét, fél méteres gazt az utcafronton nem 
látta.  
Kedves falubeliek, az őslakosoknak „kötelező”, a 
beköltözőktől pedig elvárjuk, ha már a mi falunkat 
választották lakhelyül, alkalmazkodjanak a helyi 
körülményekhez, ikladi szokás szerint tegyék 
rendbe a házuk előtti részt, járdát, árkot.  
 

Bezárt „a” Presszó! 
 
Mint mindenütt, nyitnak, zárnak be üzletek. Ez 
így van a mi falunkban is. Ecker Pálné, Teca néni 
1970-ben nyitotta meg a presszót. Azóta is a falu 
egyik jelképe, büszkesége volt. Teca néni mindig 
hófehér köpenyben várta a vendégeket. Jelenleg 
szünetelteti a boltot. Ebbe a presszóba nem tört 
be a technika, itt sosem voltak nyerőgépek, játék-
gépek. Itt nyugodtan szórakozhatott a vendég, 
lehetett beszélgetni. Vasárnaponta nagyapák, fia-
talok ultiztak, szórakoztak, nyugodt körülmények 
között. Ez már a múlté, sajnos. Hiába van több 
vendéglátó egység a faluban, egy rétegnek nagyon 
hiányzik ez a törzshely. A vendégek nevében kö-
szönjük Teca néninek a sok türelmet, és a kiszol-
gálást. Jó egészséget kívánunk neki! 

Jónás János 

ADAMEK – CUKI FAGYIZÓ 
Aszód, Kossuth L. u. 16 

SAJÁTKÉSZÍTÉSŰ KÉZMŰVES 
FAGYLALTOK! 

VALÓDI, MINDENFÉLE 
MESTERSÉGES ADALÉK 

NÉLKÜLI, AROMA NÉLKÜLI 
GYÜMÖLCSFAGYLALTOK! 

LAKTÓZMENTES ÉS 
GLUTÉNMENTES FAGYIK! 

CUKORMENTES FAGYLALT! 
1 adag (5dkg) 150.- Ft 

Kisadag (3 dkg) 100.- Ft 

NYITVA 
MINDEN NAP reggeltől este 6-ig 
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Kedves Gyerekek, Mesekedvelők! 

Benedek Elek születésnapján és a Népmese nap-
jának tiszteletére szeretettel hívlak Benneteket a 
könyvtárunkba egy mesenapra…  
E varázslatos napon barangolást tehettek a mesék 
adta csodák és képzeletek világába. Megismerhet-
tek Benedek Elek meséin túl más népmese gyűj-
tők által összeválogatott gyöngyszemeket is.  
Várom azon mesekedvelő tanulókat, nagyszülőket, 
akik szívesen felolvasnak vagy elmesélnek a ki-
csiknek egy - egy szép történetet… 

Ideje: 2014. szeptember 30. (kedd) 9 órától – 17 
óráig  
Helye: Községi Könyvtár Iklad 

Minden érdeklődőt várunk, aki szeretne részt 
venni ezen a mesés napon.  
A jelentkező közreműködőkkel külön egyeztetünk. 

Kedves Olvasóim! 

A könyvtárba új könyvek érkeztek: 

Gyerekek számára 
- Bartos Erika: Bogyó és Babóca a levegőben 
- Tóth László: A boszorkány porszívója (6 éves 

kortól) 
- M. Kácsor Zoltán - Szigeti András: Taknyos 

Traktor 
- Mi Micsoda? - Kisnyuszik laknak velünk (Ter-

mészettudomány 3 éves kortól) 

Ifjúság és felnőttek számára 
- Szabó Tünde: Bella Adrienn 1. - Az alibi (lesz 

folytatása is) 
- John Green: Csillagainkban a hiba  
- Markus Zusak: A Könyvtolvaj 
- Paulo Coelho: Mint az áradó folyó 
- Bárdos András: Love Story 
- Camilla Läckberg: Eltitkolt életek (skandináv 

krimi) 
- Fábián Janka: Az angyalos ház,  Lotti öröksége, 

Virágszál 
- Fejős Éva: Most kezdődik,  Mer nekünk szeret-

nünk kell 

- Kiss Gergő - Életem a játék; Egy háromszoros 
olimpiai bajnok küzdelmei a vízben és a parton 

+ két kötelező olvasmány (is) /ami hiányzott/: 
A dzsungel könyve és a Tüskevár 

Kiss Regina 
könyvtáros 

A szüreti felvonulásról 

A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében 
kérünk minden felvonulni szándékozót, hogy 
szeptember 19-én, pénteken 18 órára jöjjön el a 
Művelődési Házba, és vegyen részt a megbeszélé-
sen és a próbán. 

Szeptember 21-én, vasárnap 1330-kor a felvonu-
lóknak gyülekezés a Ráday téren. Fotózás után 
felszállás a kocsikra. 

Jó szívvel vesszük a rendezvény szőlővel, egyéb 
gyümölccsel, borral, fánkkal való támogatását. 

Az előkészületi munkálatokhoz 20-án, szombaton 
16 órától, ill. 21-én, vasárnap reggel 8 órától vár-
juk községünk segítő szándékú lakóit.  

A borivó tízparancsolata 

Bort sohase igyál éhgyomorra! 
Ivás előtt ne egyél édes ételeket! 

Ügyelj a borfajták hőmérsékletére! 
Bort mindig megfontoltan, lassan igyál! 
Apró kortyokban élvezd a bor zamatát! 
A nemes borokat csak tisztán igyad! 

Tarts mértéket a borivásban! 
Jobban ízlik a bor, ha közben eszel is! 

Szeresd, de légy erősebb a bornál! 
Gondolj arra, mennyi verejtékes, nehéz munka 

van egy pohárnyi magyar borban! 
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