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MEGHÍVÓ
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület előadásában
2014. október 4-én és 5-én 18 órai kezdettel
VIDÁM NÉPI KOMÉDIÁK
kerülnek bemutatásra a Művelődési Házban,
JÓTÉKONYSÁGI EST keretében.
Jöjjön el, és kapcsolódjon ki!
Belépődíj nincs, de támogatást köszönettel elfogadunk,
amit az épülő közösségi ház berendezéseinek megvásárlására ajánlunk fel.

Tisztelettel meghívjuk
Önt és kedves hozzátartozóját a
2014. október 11-én,
szombaton,
15 órai kezdettel
a Ráday téren és
a Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermében tartandó

NEMZETISÉGI NAP
rendezvényére.
Német Nemzetiségi Önkormányzat

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, szerdán, 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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Ikladi Hírek
Pály István vagyok, 59 éves, nős (36 éve), Buda-

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
HIRDETMÉNY
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján közzéteszem a 2014. október 12-ei önkormányzati választások jelöltjeinek névsorát (a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben):

Polgármester-jelöltek
Bankó Zoltán
Pály István
Klenk Zoltán
Madarász István

Iskola tér 5.
Szabadság út 147.
Szabadság út 1/H.
Iskola tér 15.

Érvényesen szavazni legfeljebb 1 jelöltre lehet.

Polgármester jelöltek bemutatkozása
Bankó Zoltán
NYÍLTSÁG, PARTNERSÉG, ŐSZINTESÉG!
Mindenek előtt szeretném megköszönni a számtalan polgármesteri ajánlást, amellyel megtiszteltek
engem, és ennek köszönhetően Iklad polgármesterjelöltje lehetek.
Községünk szavazó lakosai
nagy változás előtt állnak. Nagy felelősség, hogy
kik vezetik a jövőben a települést, kikre bízzák
községünk gyerekeinek támogatását, nyugdíjasaink helyzetét, biztonságát. A legnagyobb feladat a
megválasztandó polgármesterre hárul. Hónapok
óta, alaposan felmérve a helyzetet és lehetőségeinket, úgy döntöttem, hogy jelöltetem magam polgármesternek. Nem volt könnyű a döntés, tisztában vagyok a nehézségekkel.
Bátran megállapítható, hogy Ikladon ilyen intenzív, felfokozott légkörben zajló választási időszak
még nem volt. Jelezte ezt a jelöltek nagy száma. Az
emberekben megjelent egy sejtés, miszerint nem jó
irányba mennek a dolgok, és egy vágy, hogy változásra van szükség. Programom nem csupán egyéni elképzelés, hanem csapatmunka eredménye.
Sok emberrel megbeszéltem, konzultáltam szakértőkkel. Kidolgozásánál figyelembe vettem a falu
lakosainak javaslatait is, hiszen a megvalósítás a
lakosok szándékán és munkáján is fog múlni.
A célunk közös: Szebb Jövő!
Együtt sikerülhet!
Szavazzon a változásra, szavazzon egy fiatal generációra!
Bizalmukat előre is köszönöm!

Web: www.iklad.hu

pesten születtem, de immáron ikladi lakosként
jegyeznek.
A családomról ejtenék pár szót. A feleségem bőrdíszműves, van egy fiam, aki ügyész Budapesten,
végül, de nem utolsósorban az egyetlen unokám
15 hónapos, és a Vilmos névre hallgat.
Jómagam közel 40 évet dolgoztam az egészségügyben, ebből 14 évet osztályvezetőként a Honvéd
Kórházban. Ezen idő alatt több alkalommal volt
lehetőségem Németországban dolgozni, illetve továbbképzéseken részt venni, ezért, ha nem is perfektül, de beszélek németül, ami szerintem egy
német nemzetiségű faluról lévén szó, valószínűleg
nem hátrány. Ennek a bemutatkozásnak végül is
az értelme az, hogy egyrészt a mögöttem állók rábeszélésére is, de alapvetően a saját döntésem
alapján szeretnék elindulni az októberi polgármester választáson.
10 éve vagyok Ikladon, ezen idő alatt sikerült megismernem sok mindenkit, és sok mindent. A saját
tapasztalataim és az elmondások alapján úgy érzem, hogy a jó dolgok mellett sok megoldandó
probléma is van a faluban. Érzek magamban anynyi ambíciót és kreativitást, hogy talán tudnék
dolgozni (lehet, hogy másként) a nem megoldott
problémák megoldásán. Felelőtlenül ígérgetni nem
szeretnék, mert tudják Önök is, egy sporthasonlattal élve, amíg a futballista nincs helyzetben,
addig gól sincs.
Lényeges dologgal szeretném folytatni, a politikát
semmiképpen nem szeretném belevinni ebbe a
dologba, de a korrektség azt kívánja, hogy elmondjam, alapvetően jobboldali, konzervatív beállítottságú ember vagyok. Hozzá kell tennem viszont, hogy nem a rendszerváltás óta lettem hirtelen az (mint sokan), hanem a gimnáziumi éveimre
tehető, ami az 1970-es évek elejére datálható. Sosem voltam, és nem is vagyok egyetlen politikai
pártnak a tagja, ennek egyenes következménye,
hogy függetlenként szeretnék indulni.
Ennyit szerettem volna bemutatkozásként elmondani a választópolgároknak, többet az esetleges
személyes találkozáskor.
Végezetül rendhagyó módon szeretném befejezni a
mondanivalómat, akik ismernek, azok tudják,
hogy a szívem egyik csücske a sport, úgyhogy Hajrá Iklad!
Előre is köszönöm esetleges bizalmukat!

Klenk Zoltán polgármester jelölt vagyok, engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Születésem óta Ikladon élek, követve a családi gyökereket. 45 éves vagyok, nős. Feleségem köztisztviselő,
akivel 24 éve támogatjuk egymást a közös úton.
Nagyobbik fiam a NAV dolgozója, aki munkaviszo-
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nya mellett jogi tanulmányokat folytat. Kisebbik
fiam végzős gimnazista, aki érettségi után katonai
pályára készül. 18 éve vagyok hivatásos tűzoltó –
parancsnoki beosztásban-, főtiszti rendfokozattal.
A polgármesteri feladatokat főállásban kívánom
betölteni. Elmondhatom, hogy családunk minden
tagja a közszférában, a lakosság érdekében, nekik
segítséget nyújtva dolgozik.
Ezúton is megköszönve az Önök felém irányuló
bizalmát, második ciklusomat töltöm településünk
önkormányzati képviselőjeként. Az első négy évben a pénzügyi bizottság vezetője voltam, jelenleg
a településfejlesztési bizottság elnöke vagyok. Az
elmúlt évek alatt mélyreható betekintést nyertem
falunk működésébe, rálátásom van gazdasági
helyzetére, tisztában vagyok a megoldott és megoldásra váró feladatokkal.
Megválasztásom esetén a testületi munkában
szerzett tapasztalataim alapján felelősségteljesen,
mindig településünk és a lakosság érdekeit szem
előtt tartva kívánom megoldani a ránk váró feladatokat.
Kérem Önöket, hogy szavazzanak rám és az engem támogató képviselő jelöltekre!

a 2014 -2019 közötti időszakban is szépíteni, gyarapítani községünket.

Madarász István

Egyéni listás képviselő-jelöltek

Tisztelt Választópolgárok!
Feleslegesnek érzem, hogy négyévente adataim
felsorolásával kezdjem a bemutatkozást, hiszen
Önök már jól ismernek. 24 éve dolgozom polgármesterként az Önök által választott képviselőkkel
együtt. Úgy gondolom, hogy az eddigi önkormányzati ciklusokban Iklad fejlődése folyamatos és töretlen volt. Büszke vagyok arra, hogy polgármesterségem elmúlt 24 éve alatt minden válság és
változás ellenére működőképesek maradtak intézményeink. Működőképes maradt községünk. A
2010 - 2014. közötti önkormányzati ciklusban
hozzávetőleg 250 millió forint értékben hajtottuk
illetve - a folyamatban lévő projektekkel is számolva – hajtunk végre fejlesztéseket.
Hogy lehet-e a felsoroltaknál még többet fejleszteni? Bizonyára lehet, de a falufenntartás rovására
semmiképpen sem. A biztonságos és pénzügyileg
stabil működés minden itt élő érdeke, mert csak
ezáltal biztosíthatók az Ikladon évtizedek óta jól
működő közszolgáltatások. Ennek köszönhető,
hogy sok faluval ellentétben, mi helyben tudjuk
biztosítani az óvodai nevelést, az iskolai oktatást,
van jól működő háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátásunk, védőnői szolgálatunk, könyvtárunk,
művelődési házunk, falumúzeumunk és temetőnk.
Természetesen a fejlesztések tovább folytatódnak.
Erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten szeretnénk

Mint Önök is tudják, van még mit tenni falunk
szépítéséért. Megígérhetem azt is, hogy ha valamely fontos projektet – terveink ellenére - nem
tudtunk korábban megvalósítani, az a következő
ciklus tervei közt újra megjelenik, és reményeink
szerint meg is valósul.
Kérem Önöket, hogy október 12-én szavazzanak bizalmat nekem a polgármester választáson!
Kérem, válasszanak mellém olyan képviselőtestületet, amely a falu vezetésére leginkább alkalmas, hogy a képviselőkkel összefogva tovább
dolgozhassunk falunk jövőjéért, hogy folytatódhassanak a fejlesztések, hogy tovább szépüljön és
fejlődjön Iklad.
Kérem, hogy jöjjenek el a 2014. október 10-én,
pénteken 18:00 órakor az ikladi Művelődési
Házban tartandó kampánygyűlésemre, ismerjék meg részletesen terveimet, elképzeléseimet.

Braun József
Ecker József
Mayer András
Ecker Zsuzsanna
Juhász Csaba
Bagyin Katalin
Holicza Sándorné
Ungi József
Braun János
Kékesi Gábor
Filó Gábor
Braun Pál
Furák Mihály Róbert

Temető utca 3.
Kossuth Lajos utca 48.
Szabadság út 122.
Ady Endre utca 2/C.
Szabadság út 151.
József Attila utca 2.
Szabadság út 92.
Parti utca 32/A.
Arany János utca 24/A.
József Attila utca 20.
József Attila utca 24.
Parti utca 4.
József Attila utca 17.

Érvényesen szavazni legfeljebb 6 vagy annál
kevesebb jelöltre lehet.

Egyéni listás képviselő-jelöltek bemutatkozása
Braun József
Tisztelt Ikladiak!
1958-ban születtem Ikladon, azóta is itt élek feleségemmel. Két gyermekem van. Közel 30 éve az
építő-ipari beruházások területén dolgozom. 2010ben a Sport bizottság elnöke lettem. Ebben a minőségben célom, hogy a bizonytalan körülmények
ellenére is intézményünk megmaradjon, hogy
fenntartsuk és működtessük. A versenysport mellett a szabadidős sport lehetőségeit is növelni szeretnénk. A fejlesztéseket a rendelkezésre álló
anyagi lehetőségek határozták meg, de a pénzügyi

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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egyensúly megtartásával tovább léphetünk, ha
külső támogatást keresünk és a pályázatokat is
minden területen kihasználjuk. Fontos, hogy ne
csak a jelenlegi állapotok konzerválódjanak, hanem javítsunk, szépítsünk a saját falunkon. Falunk el kell, hogy induljon a fejlődés útján, ahhoz,
hogy tovább tudjunk lépni, komoly munka és öszszefogás szükséges. A jó gazda módjára történő
odafigyeléssel, megfontolt, közös érdekeinket szolgáló döntésekkel szeretném elősegíteni ezt a fejlődést. Remélem, munkámmal segíteni tudom falunk és a lakosság érdekeit. Október 12-én szavazzanak Klenk Zoltán polgármester-jelöltre és az
őt támogató képviselő-jelöltekre, köztük rám is!

Ecker József
Ecker József vagyok, bár talán Haász Jociként
többen ismernek. 49 éves vagyok. Születésem óta
Ikladon élek családommal. Két gyermekem és egy
unokám van. 18 évig tűzoltóként szolgáltam Budapesten, jelenleg a mezőgazdaságban dolgozom.
Az Ikladi Evangélikus Egyházközség presbitereként egyházi ügyekben már évek óta képviselem
az itt lakókat. Elhatároztam, hogy még több ikladi
polgár érdekeit képviselhetem, ha elindulok az
önkormányzati képviselő-választáson. Nagyon
fontosnak tartom azt, hogy Ikladon egy nagyon
összetartó közösség él. A német nemzetiségi hagyományok ápolása, a helyi civil szervezetekkel
való együttműködés kiemelt jelentőségű feladat. A
helyi sportélet fejlesztése, a fiatalabb generációk
egészséges életmódra nevelése nagyon fontos
számomra, ezért megválasztásom esetén minden
kezdeményezést támogatni fogok, ami ezt a célt
szolgálja. Bár még nem voltam önkormányzati
képviselő, de ezt a munkát is egyfajta szolgálatnak
tekintem a helyi közösség felé, ezért ha az Önök
bizalmából a képviselő-testület tagja leszek, tiszteletdíjamat minden évben olyan célokra ajánlom
fel, amelyek Iklad szépülését, az itt élők biztonságát és jólétét segítik.

Mayer András
Kedves Ikladi polgárok
33 éves, 2 gyermekes apuka vagyok. Gyerekkorom
óta Ikladon élek. Végzettségem szerint mezőgazdasági agrármérnök vagyok. Gödöllőn végeztem,
és egy éves külföldi tanulmányom után először
egy magyar, majd jelenleg egy német rostgyártó
osztrák leányvállalatánál helyezkedtem el, mint
közép-kelet európai regionális képviselő. Munkám
a mezőgazdasághoz és a vidékhez köt. Folyamatosan járom a környező országokat Romániától
Ausztriáig, és sok mindent látok, tapasztalok,
amikor a vidék embereivel beszélgetek.

Web: www.iklad.hu

Szeretem a vidéki életet és nagyon szeretem a falumat. Nem is volt kérdés hogy hol szeretném felnevelni a gyermekeimet. Számomra gyermekeim
jövője a legfontosabb. Így automatikusan érzem
magamban a motivációt, hogy kivegyem részem
közösségünk életében. Egy modern, de mégis a
keresztény hagyományokat ápoló, nagyon élhető
és nagyon szerethető falu víziója lebeg előttem,
amit magunknak és gyermekeinknek építünk. Ezt
az irányelvet követve minden lehetőséget szeretnék megnyerni falunknak, hogy Iklad egy biztonságos, folyamatosan fejlődő, fiatalos, de a múltjára és gyökereire mindig odafigyelő, kis gyöngyszeme legyen a Galga mentének.
Mi Ikladiak különlegesek vagyunk, és összetartunk, mert a múltunk kötelez. Kérem, támogassák
egy fiatal új nemzedék törekvéseit. Október 12-én
szavazzanak Klenk Zoltán polgármester-jelöltre és
az őt támogató képviselő-jelöltekre, köztük rám is!
Bizalmukat előre is köszönöm.

Ecker Zsuzsanna
„Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egyegy bokor, nevét is, virágát is tudom, tudom, hogy
merre mennek, kik mennek az úton…” Törzsgyökeres ikladiként nekem is ezek a gondolatok jutnak eszembe.
Ecker Zsuzsanna a nevem, de mindenki csak
Csibizsuzsinak ismer.
50 éve Ikladra születtem és azóta is itt lakom
családommal. Az Ikladi Evangélikus Egyházközségnek 2006-ban lettem presbitere, majd később
jegyzője. 4 éve az Önök megtisztelő bizalmával
bejutottam a képviselő testületbe. Képességiemhez
mérten igyekeztem munkámat jól végezni. Támogattam minden olyan jellegű kezdeményezést,
amely községünk fejlődését tűzte ki célul.
Tiszteletdíjamat teljes egészében felajánlottam a
falu javára. (Tánccsoport ruhái, Községi Futball
Klub működése, Művelődési Ház kulturális rendezvényei, karácsonyi díszkivilágítás)
Célom továbbra is: együtt folytatni a megkezdett
munkát a fejlődés útján! Megválasztásom esetén
képviselői tiszteletdíjamat ezután sem veszem fel,
hanem a helyi közösségeknek, intézményeknek
ajánlom fel.
Előre is köszönöm, hogy szavaznak rám!

Juhász Csaba
45 éves vagyok, családommal Ikladon élek. Két
gyermekem van, fiam egyetemista, lányom középiskolás. Az építőiparban dolgozom. Szeretem a
falumat, szeretek itt élni. Azért indultam el az
önkormányzati képviselő-választáson, mert szeretnék még többet tenni a helyi közösségért. Iklad
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német nemzetiségi gyökereire nagyon büszke lehet. Erre továbbra is stabilan lehet építeni a helyi
oktatásban és kulturális életben, a hagyományőrzésben. A helyi környezet védelme, a közbiztonság
és a helyi értékek megőrzése érdekében szeretnék
együttműködni mindenkivel, aki tetteivel akarja
szépíteni falunkat. Hallottam arról az immár évtizedes hagyományról, hogy – a környékünkön
egyedülállóan – az ikladi képviselő-testület tagjai
nem veszik fel a tiszteletdíjukat. Ezt a hagyományt én is követendőnek tartom, és megválasztásom esetén az ikladi intézmények és civil szervezetek részére szeretném felajánlani tiszteletdíjamat. Kérem, szavazzanak nekem bizalmat október
12-én.

Bagyin Katalin
Mindnyájan nagy dolgokra törekszünk, és nem
vesszük észre, hogy az élet kis dolgokból áll össze.
Ez Frank A. Clark bölcsessége.
Az elmúlt 4 év során képviselőként megpróbáltam
észrevenni azokat a kis dolgokat, amelyek szebbé
és jobbá tehetik szeretett falum, Iklad lakóinak
életét.
Talán a huszonnégy éves tevékenységem során
véghezvitt kis dolgokból mégis néha olyan dolgok
születtek, melyek értékesebbé tették hétköznapjainkat. Ezt a munkát szeretném folytatni az elkövetkező években is, amennyiben megtisztelnek
továbbra is bizalmukkal, jövőbeni támogatásukkal, szavazatukkal.
Tiszteletdíjamat továbbra is közösségi célokra kívánom felajánlani.

Holicza Sándorné
Nagyon fontos számomra nemzetiségi kultúránk
megőrzése, hagyományaink ápolása, a következő
generációkra való átörökítése, hiszen aki a múltját
megtagadja, annak jövője sincsen. Mindezt pedig
csak szívvel-lélekkel szabad tenni. „Man macht
was ganz – oder gar nicht!” Mindezek mellett a
település megyei, országos fórumokon való képviselete, más, „sváb” településekkel való együttműködés kulturális, vagy egyéb formában, vagy az
anyaországi partnertelepülésekkel való kapcsolattartás. Szükségesnek tartom, hogy ebbe a munkába fiatalokat is bevonjunk, hiszen ők másképp
láthatnak dolgokat, észrevehetnek olyan lehetőségeket, ami mellett mi esetleg elmegyünk.
Települési képviselőnek való megválasztásom esetén is ez lesz munkám vezérfonala, amellett, hogy
keresni és támogatni fogom a településünk fejlődését, lakóinak érdekeit szolgáló kezdeményezéseket, pályázati és egyéb lehetőségeket, valamint

tiszteletdíjamat a Falumúzeum fejlesztésére kívánom felajánlani.
Köszönjük mindenkinek, aki regisztrált a nemzetiségi választói névjegyzékbe, kérem, tegyék meg a
következő lépést is, október 12-én jöjjenek el szavazni, és döntsenek bölcs belátásuk szerint!

Ungi József
Tisztelt Ikladiak!
57 éves gépész üzemmérnök vagyok. Feleségemmel 33 éve házasodtunk össze. Két felnőtt gyermekünk van, és három unokánknak vagyunk
boldog nagyszülei.
Ügyvezetőként dolgozom egy villanymotor tekercselő, illetve nyomdai tevékenységet végző cégnél.
Teljes embert kívánó munkám mellett mindig jut
időm a családomra, sportolásra, valamint hobbimra a kertészkedésre.
Mindig szerettem a közösségért dolgozni. Képviselőként 20 évig szolgáltam Ikladot, voltam sportvezető és iskolaszék elnöke is.
A jelenlegi önkormányzati ciklust kihagyva nagyon
sokan kerestek meg különböző problémáikkal,
kérésekkel, amelyeket még képviselőként kaptam.
Ez ösztönzött arra, hogy ha az Önök bizalmát és
támogatását megkapom, újult erővel vágok bele a
rám váró feladatokba.
Kérem Önöket, szavazzanak rám és a megújulásra!

Braun János
Születésem óta Ikladon élek, két gyermek büszke
édesapja vagyok. Hétköznapjaimban egy szállítmányozási vállalkozást vezetek. 1993 óta a falu
kántoraként szolgálom az ikladi evangélikus gyülekezetet. Gyermekkorom óta szorosan kötődöm a
zenéhez. Szabadidőmben a Szignál zenekar tagjaként szórakoztatom a közönséget. Köszönöm
Önöknek, hogy négy éve önkormányzati képviselővé választottak. Legjobb tudásom szerint igyekeztem az önkormányzat munkáját segíteni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a községünkben
megkezdett fejlesztések folytatódjanak. Amennyiben az elkövetkező öt évre bizalmat kapok Önöktől, továbbra is támogatni fogok minden olyan
kezdeményezést, pályázatot, ami a falu fejlődését
szolgálja. Természetesen - mint az előző négy évben - képviselői munkámért megállapított tiszteletdíjamat nem kívánom felvenni, azt közösségi
célokra fogom felajánlani.

Kékesi Gábor
42 éves vagyok, születésem óta Ikladon élek. Közel
10 éve lakunk a József Attila utcában feleségemmel és iskolás-óvodás korú gyermekeinkkel. In-
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formatikus mérnök vagyok. Budapesten dolgozom
egy multinacionális rákdiagnosztiakai és sugárterápiás műszereket gyártó cégnél. Informatikai és
telekommunikációs hálózatok tervezésével foglalkozom. Megalakulása óta aktív tagja vagyok a
Nemzetiségi kultúregyesület Fúvószenekarának.
1998-óta vagyok tagja a Képviselőtestületnek. Az
elmúlt négy év tapasztalata alapján azt gondolom,
hogy Ikladnak szüksége van változásra, ezért kérem Önöket, hogy olvassák el szórólapunkat, jöjjenek el a választási fórumunkra, és október 12én szavazzanak Klenk Zoltán polgármesterjelöltre
és az őt támogató képviselőjelöltekre, köztük rám
is!

inek megőrzésében. A jövőben – immár megismerve a problémák gyökerét és a megoldások lehetőségét – tovább szeretném gazdagítani községünk
tárgyi eszközeit, környezetünk szebbé és biztonságosabbá tételét. A német nyelv és a nemzetiségi
kultúránk ápolása, a fiatalabb generációkkal való
megszerettetése is terveim között szerepel. Ha rám
szavaznak, megköszönöm bizalmunkat, és Önökkel együtt biztos, hogy szebbé, problémamentesebbé tudjuk tenni falunkat. Megválasztásom esetén természetesen – mind eddig mindig –
képviselői tiszteletdíjamat nem kívánom felvenni,
azt közérdekű célokra ajánlom fel. Kérem, hogy
menjenek el szavazni, mert minden egyes helyi
polgár szavazata sokat számít.

Filó Gábor
1978-ban születtem, azóta Ikladon élek. Feleségem pedagógus az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban, mindkét gyermekünk, Bálint és Csongor
is az Ikladi Német Nemzetiségi Általános Iskola
tanulója. Gépészmérnökként a hatvani Boschnál
kezdtem, majd 2007-től a Mercedes Benz Hungáriánál dolgoztam. A 2006-os önkormányzati választáson bejutottam az ikladi Képviselő Testületbe, de sajnos az akkori munkáltatóm nem engedélyezett ilyen jellegű tevékenységet, ezért le kellett
mondanom. 2011 óta Sopronban a GYSEV Zrt.
vasúttársaságnál dolgozom, beszerzés, készletgazdálkodás és ingatlanmenedzsment területen, mint
a területek üzletág vezetője. Célom, hogy tapasztalatommal, szakértelmemmel elősegítsem élhetőbb élettér megteremtését Ikladon, a jó gazda
módjára történő odafigyeléssel, megfontolt, közös
érdekeinket szolgáló döntésekkel, hogy Iklad újra
a régió vezető települése legyen. Október 12-én
szavazzanak Klenk Zoltán polgármester-jelöltre és
az őt támogató képviselő-jelöltekre, köztük rám is!

Braun Pál
Ikladon születtem és itt is élek. Életem során több
helyi civil szervezetben végeztem közösségi munkát, amit mindig is szerettem. 2007 óta a Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület vezetője vagyok. Az
elmúlt két ciklusban mind a települési, mind a
német nemzetiségi önkormányzat képviselője voltam. Tevékenységem ismeretes azok előtt, akik a
közösségi munkában és a helyi közéletben részt
vesznek. Az elmúlt ciklusban - ígéretemet betartva
– a lehetőségeket kihasználva segítettem a hozzám
forduló emberek hétköznapi gondjainak megoldásában. A községben működő intézmények gazdálkodásában a hatékonyság fokozása mellett a gazdaságosságot és költségtakarékos megoldásokat
szorgalmaztam. Minden fórumon kiálltam az idősek érdekében, és az elmúlt időszakok eredménye-
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Furák Mihály Róbert
Kedves Ikladiak!
Ikladi vagyok. Ismernek, hiszen itt születtem, és
itt élek 44 éve.
Budapesten dolgozom a közmédiában, csoportvezetőként.
Négy év kihagyás után jelöltetem magam képviselőnek, mert úgy érzem, szükség van a változásra.
Kérem támogatásukat, hogy a változás elkezdődjön!

Német nemzetiségi képviselő-jelöltek
Galbavi Péter
Kossuth Lajos utca 18.
Braun Pál
Parti utca 4.
Csóriné Blaubacher Marianna Szabadság út 70.
Braun Józsefné
Temető utca 8.
Mayer József
Szabadság út 175.
Holicza Sándorné
Szabadság út 92.
Érvényesen szavazni legfeljebb 4 vagy annál kevesebb jelöltre lehet.

A nemzetiségi választás szavazóköre a
Művelődési Házban lesz.
Német nemzetiségi képviselő-jelöltek bemutatkozása
Galbavi Péternek hívnak, Ikladon lakok és itt
végeztem az általános iskolámat. Otthon dédim
tanított meg a sváb szokásokra, miközben az iskolában a német nyelvvel foglalkozhattam, amit a
mai napig használok és fejlesztek. Budapesten
tanultam, ahol magasépítő technikumot végeztem
német nyelven. Jelenleg az Apor Vilmos főiskolán
tanulok, mint nemzetiségi tanító, ez is jelzi, hogy
hivatásomnak tartom a nemzetiségi nevelést és a
nemzetiségi tudat kialakítását. Megszerzett tudásomat szeretném felhasználni nemzetiségi képviselőként az itteni németség javára. Kérem, rám
adott szavazatukkal támogassanak abban, hogy
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megvalósíthassuk elképzeléseinket, és a fiatalokat
is be tudjuk vonni a nemzetiségi életbe!

Braun Pál (lásd az egyéni listás jelölteknél)
Csóriné Blaubacher Marianna
„Furulyás” Mariann vagyok. 44 évesen ahhoz a
generációhoz tartozom, akinek a nagymamája még
szinte csak svábul beszélt a szomszéd nénivel, és
én mindig nagy ámulattal hallgattam ezeket a
párbeszédeket. Én még láthattam tollfosztást,
amikor az asszonyok összegyűltek, és a hosszú
téli estéket vidámabbá tették régi történetekkel,
énekekkel, legtöbbször svábul. Akkor jártam iskolába, amikor még nem volt kötelező német órára
járni. Engem beírattak a szüleim, amit megköszönni sajnos már csak az anyukámnak tudok.
Mindig fontos volt számomra a hovatartozásom,
büszkén vállaltam, és vállalom ma is, hogy sváb
vagyok. Úgy gondoltam, hogy ha egy embert is
meg tudok győzni arról, hogy mennyire fontos
nemzetiségi kultúránk megőrzése, hagyományaik
ápolása, akkor már érdemes belekezdeni ebbe a
feladatba. Szívvel lélekkel fogom tenni a dolgomat,
ahogyan nagybácsim, „Jostyi” bácsi is tette. Ehhez kérem az önök megtisztelő támogatását. Kérem, október 12-én menjenek el szavazni, és
döntsenek legjobb belátásuk szerint.

Dr. Mihály István rendőr dandártábornok,
rendőrségi főtanácsos, a Pest Megyei Rendőrfőkapitány.
Dr. Fekete Csaba rendőr dandártábornok, a
Pest Megyei Rendőr-főkapitány közbiztonsági helyettese.
Dr. Németh Gyula rendőr ezredes, a Pest Megyei
Rendőr-főkapitány gazdasági helyettese.
Dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője.
Dr. Bőhm András, az Aszódi Járási Hivatal vezetője
Vécsey László, körzetünk országgyűlési képviselője.
Tantó Csaba, Domony község Polgármestere.
Az ünnepség kezdetén az Ikladi Fúvószenekar
Varga Sándor vezetésével indulókat játszott. A
himnusz elhangzása után Iklad és Domony polgármesterei köszöntötték a megjelenteket.
A polgármesteri köszöntőket követően Vécsey
László országgyűlési képviselő beszédében a közbiztonság javítása érdekében tett kormányzati
intézkedéseket ismertette.
Dr. Mihály István dandártábornok szakmailag
értékelte a rendőrség által kiépített körzeti megbízotti hálózatot. Hangsúlyozta, hogy a mindennapos rendőri jelenlét a településen élők biztonságérzetét növeli. Megköszönte Iklad Község Önkormányzatának az iroda kialakításában végzett
munkát.

Braun Józsefné, Gyarmati Katalin vagyok. Képviselőnek jelentkeztem az Ikladi Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Tettem ezt azért, mert megalakulása óta tagja vagyok a Német Nemzetiségi
Egyesületnek, a Blaublumen tánccsoportnak és az
énekkar munkájában is részt vettem.
Szeretnék Iklad község segítségére lenni úgy, hogy
kapcsolatot keresek az Országos Német Önkormányzat munkatársaival, akik minden olyan lehetőséggel megismertetnek, mely hozzájárul falunk
német nemzetiségének fejlődéséhez.
Előre is köszönöm megtisztelő bizalmukat.

Holicza Sándorné (lásd az egyéni listás jelölteknél)

Rendőr körzeti megbízotti
iroda átadása
2014. szeptember 22-én, hétfőn, 10:00 órakor
ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadtuk
az Iklad-Domony rendőr körzeti megbízotti irodát
a volt tűzoltó szertár Szabadság út 94. szám alatti
épületében.
Az ünnepségen részt vett:

A beszédeket követően Madarász István polgármester és Tantó Csaba polgármester átadta az
iroda
kulcsát
a
Pest
Megyei
Rendőrfőkapitánynak, aki azt továbbadta Gódor Ferenc
rendőr alezredesnek, az aszódi rendőrörs parancsnokának.
Az ünnepélyes szalagátvágással a rendőrség és
Deszk Péter rendőr törzszászlós (Iklad és Domony
körzeti megbízottja) hivatalosan is birtokba vette
az épületet, amelyet a vendégek és az érdeklődő
közönség is megtekintett.
(A cikk írása közben kaptam a hírt, hogy a rendőrség egy nap alatt elfogta azt a bűnözőt, aki egy
ikladi hölgy nyakából letépte az arany láncot. A
tulajdonos már vissza is kapta ékszerét az aszódi
rendőrörsön.)
Madarász István
polgármester

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Idősek Világnapja, Október 1
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁvá. Napjainkban
kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet,
éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek
sokat segíthetnek – önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. A megemlékezés célja, hogy
figyeljünk az idősek problémáira, felhívjuk a figyelmet az időskorúak bántalmazására. Az Idősek
Világnapja lehetőséget nyújt, hogy megköszönjük
az idős embereknek mindazt, amit a társadalomért tesznek.
Mint minden évben, idén is köszöntöttük a falu
legidősebb emberét. Iklad polgármestere, Madarász István és a Családsegítő Szolgálat családgondozója, Berta Judit köszöntötte fel Ecker Jánosnét, Zsuzsa nénit. Zsuzsa néni Ikladon született
1919. október 8-án. Ketten voltak testvérek.
1937-ben kötött házasságot, 49 évi boldog házasság után özvegyült meg. Házasságából 3 gyermek
született, ketten ma is élnek. A kisgyerekként eltemetett gyermekét Zsuzsa néni ma sem tudja
elfelejteni. Ma is Ikladon él, lányával és annak
családjával nagy szeretetben.
95 évesen Zsuzsa néni, nagy-nagy bánatára ma
már csak bottal tud járni, igaz azzal nagyon fürgén mozog, a kert végéig is elmegy, és az udvarról
is még kimegy.

Zsuzsa néninek jó erőt és egészséget kívánunk, és
további szeretetben eltöltött éveket.
Az aszódi Kistérségi Gondozási Központ idén is
megrendezte szokásos ünnepségét az Idősek Vi-
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lágnapja alkalmából. A rendezvényre Aszódon,
2014. szeptember 27-én, szombaton került sor.
Ikladról a Braun Pál vezette Rozmaring Nyugdíjas
Klub 20 fővel vett részt az ünnepségen, ahová
külön busz vitte őket. Meghívottként részt vett
még falunk polgármestere is.
A program az ebéd után a nyugdíjasok műsorával
folytatódott. Az Ikladi Rozmaring Nyugdíjasklub
stílusosan rozmaring ággal a gomblyukában énekelt dalokat a rozmaringról. Ezután a sütemény
verseny és a táncverseny következett. A sütemény
versenyre Iklad is benevezett, de sajnos díjat az
idén nem kaptunk.
Az élőzene és tánc után következett a meghívott
vendég, a szintén szép korú Koós János, aki itt is
nagy sikert aratott. Utána ismét zene és tánc volt
5-1/2 6-ig, amikor is a buszok kezdték a résztvevőket hazaszállítani.
A Gondozási Központ összes dolgozója beleadott
apait-anyait és sok-sok szeretet, hogy a kistérség
minden résztvevő szépkorúja jól érezze magát,
reméljük,
sikerült
emlékezetessé
tenni
a
Szépkorúak Napját ezen a szép napsütéses kora
őszi napon.
Jövőre Önökkel ugyanitt…
Berta Judit családgondozó
Ikladi Családsegítő Szolgálat

Az óvoda életéből
Szeptemberben nagycsoportosaink részt vettek a
Ráday téren megrendezett COOP Nap-on. Mindkét
csoport kis énekes-táncos összeállítással lépett
föl. Köszönjük szépen a COOP ajándékait, melyeket a gyermekek örömmel fogadtak: ugrálóvár,
lufihajtogatás, szörp ivás, kóstolás. Köszönjük
szépen munkatársaiknak is, hogy elvitték a gyermekeket erre a hangulatos eseményre.
A szokásos őszi kirándulásunkat a jászberényi
Állatkertbe tervezzük szeptember 29.-én. Nagyon
kedvelik a gyerekek az állatokat, ez a hely pedig
alkalmas arra, hogy nyugodt körülmények közt
ismerkedhessenek
velük,
megsimogathassák,
megnézhessék etetésüket. Reméljük, hogy az idő
is kedvezni fog, és élményekben gazdagon térnek
haza óvodásaink.
Az október 11.-én megrendezésre kerülő Nemzetiségi Nap-on intézményünket a nagycsoportosok
fogják képviselni (a narancssárga csoport). Vendégül látjuk ezen a rendezvényen a vecsési partneróvodánkat. A Falusi óvoda tánccsoportja készül
egy kis műsorral. Elkísérik őket az óvoda dolgozói
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és a gyermekek szülei is. Az óvodában szeretnénk
őket megvendégelni, ez alkalomból kérjük az óvodás szülőket, hogy a lehetőségükhöz mérten 1-1
tálca süteményt szíveskedjenek vendégeink kínálására felajánlani.
Október 15.-én Erntedankfest lesz az óvodában. A
délelőtt folyamán a szokásos módon a gyerekekkel, ám délután a csoportok szüleinek, gyermekeinek terménybáb készítő versenyt hirdetünk 15,30
órától. A zsüri véleménye alapján, majd a nyertes
csoportok 1-1 kosár gyümölcsöt vehetnek át jutalmul. Ez alkalomból a falu lakosaitól, ha sok
gyümölcsük van és tehetik, szívesen fogadunk
felajánlásokat a nyereményekre. Az estét egy vidám, zenés gyermekműsor zárja.
17.-én nevelés nélküli munkanapot tartunk. Óvodapedagógusaink részt vesznek a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete által, Szentendrén megrendezett „Teréz-Nap”-i továbbképzésen. Itt jegyzem meg, hogy minden óvodapedagógusunk tagja ennek a néphagyományőrző egyesületnek.
Az óvodapedagógusok minden évben bábműsorral
kedveskednek a gyermekeknek. A belépőkből felajánlott összeget az óvoda alapítványára helyezzük
el. A kuratórium az udvar rendezését tartja az
egyik legfontosabb feladatnak, melyre a felajánlásokat fordítani fogja.
Köszönjük szépen azoknak, akik a papírgyűjtés
alkalmával a konténerbe papírt helyeztek el. A
papírgyűjtésből befolyt összeggel is az alapítványunk számláját gyarapítjuk.
Podlaviczki Robi családjának köszönjük szépen
azt a sok játékot, amit a nyáron óvodásaink részére adományoztak. Szívesen fogadjuk továbbra is
az otthon már feleslegessé vált, de még használható játékszereket.
Az elmúlt számban név nélkül író „nagymama”
részére üzenjük, hogy bármilyen kérdésére szívesen válaszolunk az óvodában. Szeretettel várjuk,
mi nem csak a véleményünket, a nevünket is vállaljuk.
Marton Zsuzsanna
óvodavezető

Felhívás!

Szüreti felvonulás
Aggódó figyelemmel készültünk idei szüreti felvonulásunkra, mivel ez az év meglehetősen esősre
sikeredett. Szerencsére az ünnep napján kegyesek
voltak hozzánk az égiek, és a délelőtti pici borongás után délutánra csodálatos időben gyülekezhetett a csapat, és a fotózkodás, kocsidíszítés után
vidám zeneszóval indulhatott a menet a már megszokott útvonalon. A nagyon szép helyi viselet
mellett most csatószegi és tauplitzi vendégeink
népviseleti ruhái is színesítették a forgatagot. A
hintós, több kocsiból álló, kisvonatos menet sok
kíváncsiskodót vonzott, akik egy darabon el is
kísérték a felvonulókat, majd a Ráday téren várakoztak a visszaérkezőkre. A téren lehetőség volt
megfigyelni a mustkészítés menetét, megkóstolni
a finom mustot, perecet eszegetni, és meghallgatni
a fúvós zenekar műsorát. Visszaérkezés után egy
nagy közös tánc zárta a felvonulást, majd a hagyományos gulyásleveses, fánkos vacsora után a
bálban mulathatott hajnalig, akinek még bírta a
lába. Köszönjük a felvonulóknak, hogy részt vettek az ünnepen, reméljük mindenki jól érezte magát, és jövőre hasonló létszámmal rendezhetjük
meg a szüretit. Köszönjük a Rosenbrot Kft perecfelajánlását, Budai József sör adományát, és köszönjük mindenkinek, aki fánkkal, lekvárral,
gyümölccsel, vagy bármi módon hozzájárult a
rendezvény sikeres lebonyolításához.
Van egy-két dolog, amin viszont változtatni szeretnénk, a rendezvény gördülékeny lebonyolítása
érdekében. Sokan emlegetik például a galgahévízi
szüreti felvonulást, hogy milyen szép, milyen jó, és
így tovább. Hogy a mienk is szebb legyen, úgy,
mint más településeken, mi is időben fogjuk elkezdeni a próbákat, legalább egy hónappal a felvonulás előtt. A kocsikra csak az „ülhet” majd fel,
aki legkésőbb az első próbán jelzi részvételi szándékát, hogy időben gondoskodhassunk megfelelő
mennyiségű „járműről”. A kisvonat pedig a gyermekek részére van rendelve, és gondoskodunk
számukra megfelelő felügyeletről, ezért további
felnőtteket nem kérünk a vonatra, különösen nem
civilben.

Köszönetnyilvánítás
Kérjük községünk lakóit, hogy akinek a hozzátartozójának a temetőben szétszedett régi sírköve
van, amit vissza kíván állítani, ez irányú szándékát jelezze a temetőgondnoknál (Ecker Péter)
2014. október 20-ig. Amennyiben ezt nem teszi
meg, az Önkormányzat további értesítés nélkül
elszállítja, és megsemmisíti a köveket.

Ezúton köszönjük, hogy az általános iskolában
1959-ben végzettek 55 éves osztálytalálkozója
alkalmával Valkó Jánosné (Keményfi Erzsébet)
sírjára virágcsokrot helyeztek.
Valkó család

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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„Amit mások is észre vettek”
című cikkre reagálva

Iskolai Hírek
Beszámoló a szeptemberi eseményekről

Bár jóllehet a cikk írója, a külsőségekre igen kényes, szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy
nem ikladi születésűként, nem „őslakosként”,
rendkívül sértőnek tartom a „beköltöző” titulust,
akkor is, ha írását nem nekem vagy családomnak
címezte.

Szeptember 1-én megkezdtük a 2014/15-ös tanévet. A tantermekben elkészültek a szebbnél szebb
dekorációk, elindultak a szakkörök, az első osztályosok is megszokták már az iskola rendjét. Megalakult az SZMK, melynek elnöke: Vargáné
Brandtner Ildikó, pénztárosa: Laukó Péterné.

Sajnos ideköltözésünk óta többször tapasztaltam,
hogy ebben a Községben laknak az Ikladiak, és a
„beköltözők”. Ezek szerint a telekvásárláskor aláírt
adás-vételi szerződést nem olvastam el elég alaposan, mert ez a megkülönböztetés valahol az
apróbetűs bekezdésben lehetett.
Pedig én egészen eddig büszkén meséltem arról
rokonaimnak, ismerőseimnek, hogy milyen gyönyörű helyre költöztünk, milyen kedvesek az itt
lakó emberek és milyen jó szívvel fogadtak bennünket szomszédaink. Aztán egyre többször éreztem, hogy ez csak a felszín. Itt mi csak egy beköltöző család vagyunk.

Néhány mondatban eddigi programjainkról
 Szeptember 21-én sok tanulónk vett részt a
szüreti felvonuláson, ahol kicsik és nagyok
egyaránt jól szórakoztak.
 Szeptember 26-án részt vettünk az Országos
Nemzetiségi Tanévnyitón, Budapesten.
 Szeptember 29-én DÖK-nap volt, ahol a
domonyi tagiskolánk tanulóival és tanáraival együtt egy akadályversenyen vettünk
részt. Mindenki nagyon jól érezte magát!
 Szeptember 30-án a Községi Könyvtárban
Benedek Elek emlékére meseolvasást tartottak, melyen minden alsó tagozatos örömmel
vett részt.

De valahol mindenkinek el kell kezdeni…
Lehet az én gyermekeim, unokáim itt nőnek majd
fel, munkájukkal és tudásukkal Iklad javát szolgálják, míg a cikk írójának leszármazottai valahol
máshol próbálnak szerencsét. Talán éppen ott,
ahol én felnőttem. És biztos vagyok abban, hogy
ott nem fogják őket „beköltözőknek” nevezni, mert
arrafelé ez a fajta megkülönböztetés, megbélyegzés
nem szokás.
Az eredeti cikket nem olvasók kedvéért idézném
azokat a sorokat, amit minden „beköltöző” család
nevében ki kérek magamnak:
„Kedves falubeliek, az őslakosoknak „kötelező”, a
beköltözőktől pedig elvárjuk, ha már a mi falunkat
választották lakhelyül, alkalmazkodjanak a helyi
körülményekhez…”
Szeretném, ha nem lennének „külön elvárások”
velünk, „beköltözőkkel” szemben, mert remélem a
cikk írója elhiszi, mi is ugyanolyan „emberből”
vagyunk.
Kedves Uram! Aggodalma ellenére Iklad vonzerejét
nemcsak a külsőségek - mint a sérelmezett gazos
árok - hanem lakói megnyilvánulásai is – csökkenthetik.
„Egy ikladi lakos”

Köszönetet mondunk Iklad község Önkormányzatának, mert 60 darab új tányért kaptunk iskolánk
ebédlőjébe, valamint köszönet illeti a Tankerületet
is, mivel fél évre elegendő fénymásolópapírt biztosítottak munkánkhoz.
Intézményünkben hamarosan megkezdődik a nyílászárók cseréje és a hőszigetelés. Önkormányzatunk ezt az összeget pályázaton nyert forrásból
finanszírozza. Ezzel együtt 8 év alatt több, mint
200 millió Ft-ot fordítottak az épület korszerűsítésére.

Októberi programunk
Október 3.
Október 6.

Papír-, és kupakgyűjtés
Megemlékezés az aradi
vértanukról
17.00 Fogadóóra
Október 10.
Erntedankfest
Október 15.
Német szépkiejtési verseny
Október 18. (szombat) Tanítási nap – pályaválasztási projektnap
Október 22.
Nyílt tanítási nap az első 4
órában
12.00 Ünnepély
Október 23 – nov.2.
Őszi szünet
Első tanítási nap: november 3. (hétfő)
Az iskola tanulói és dolgozói

Web: www.iklad.hu
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2010-2014 időszakban felajánlott
képviselői tiszteletdíjakról
Bagyin Katalin:
Színházi autóbusz: 215.900.Kandeláber a Ráday térre: 102.000.Karácsonyi
díszkivilágítás
a
Ráday
térre:
170.000.Művelődési ház: technikai eszköz: 480.000.Braun János:
Iklad Községi Footbal Club (a továbbiakban: Iklad
KFC): 147.000.Kandeláber a Ráday térre: 102.000.Iskola: 136.000.Ikladi templom orgona javítás: 204.000.Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: NNKKE): 102.000.Nyugdíjasklub: 102.000.Fúvószenekar: 102.000.-

Köszönetnyilvánítás
A népmese napján a könyvtárban megtartott egész
napos rendezvényen megjelent vendégeknek köszönetemet fejezem ki.
Öröm volt látni azt, hogy az óvodásokat mennyire
lekötötte Benedek Elekről és a népmeséről szóló
rövid kis ismertetés és csak a rendelkezésünkre
álló rövid idő szabott annak határt, hogy 4 mese
felolvasása után többre már nem kerülhetett sor.
Külön köszönöm a kisiskolásoknak, hogy "ajándékba" kívülről megtanult mesét hoztak és Ők
még a téma kapcsán a feltett kérdésekre is lelkesen válaszoltak.
Köszönöm a gyerekeket kísérő óvónőknek és tanároknak is a közreműködést.
A könyvtár felhívása alapján nagyon jól jött, hogy
Bartha Pálné (Teri néni) személyes részvételével
mese "előadásában" közreműködött.
Kiss Regina
könyvtáros

Braun Pál:
Iklad KFC: 147.000.Iskola: 22.500.Fúvószenekar: 136.000.Nyugdíjasklub: 306.000.Temető: 88.000.Utcanév táblák: 374.000.Kandeláberek a Ráday térre: 102.000.Kerékpáros akadálypálya: 218.000.Közösségi házba bútorok (Szabadság út 65.):
204.000.-

Egy mondatban…


Autóbuszos kirándulást szervezünk az ausztriai Hallstattba és Bad Ischlbe október 25-én.
Jelentkezni és érdeklődni Braunné Monánál a
06-28-403-095, vagy a 06-30-635-8467-es telefonszámon.

A hónap gondolata

Ecker Zsuzsanna:
Iklad KFC: 102.000.NNKKE: 622.000.Művelődési Ház: 275.000.Ikladi templom orgona javítás: 70.000.Karácsonyi díszkivilágítás a Ráday térre: 370.000.Iskola: 50.000.Óvoda: 50.000.-

„A beszéd joga nem azt jelenti,
hogy ahhoz is jogunk van,
hogy komolyan vegyenek minket.”
(Hubert Humphrey)

Véradás

Kékesi Gábor:
Iklad KFC: 217.500.Fúvószenekar: 561.500.Óvoda: 170.000.Iskola: 327.995.Nyugdíjasklub: 260.000.Klenk Zoltán:
Iklad KFC: 356.500.Óvoda: 350.039.Nyugdíjasklub: 254.500.Iskola: 102.000.Térfigyelő kamera a Ráday térre: 330.454.Játszótér Ságvári utca: 204.000.-

2014. október 15-én, szerdán
15-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház
Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszöni:
A Magyar Vöröskereszt valamint az Országos Vérellátó Szolgálat.
Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját kérjük feltétlenül hozza magával!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Képek a nyugdíjas klub életéből

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: 2014. november 6-7.

Web: www.iklad.hu

