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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 Plachy Csaba 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 20-án, vasárnap tartandó
szüreti felvonulásra, mulatságra és az azt követő bálra.
A felvonulás 1430 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.
19.00-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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„Uram! Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy hogyan és mindegy, milyen áron!...
…Ha kell gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!”
(Wass Albert)
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Iklad Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

„IKLAD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”
kitüntető címet adományozza
AZ 1945. JANUÁR 2-ÁN
KÉNYSZERMUNKÁRA („MÁLENKIJ ROBOT”)
A SZOVJETUNIÓBA ELHURCOLT IKLADI POLGÁROKNAK
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Iklad, 2015. augusztus 20.
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1903.11.12.

Madarász István
polgármester

09. szám
Az alábbiakban Iklad lakóinak tájékoztatása érdekében közöljük a környék polgármestereinek
levelét, valamin dr. Tarnai Richard Úr kormánymegbízott válaszlevelét.

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!
Egy mindannyiunk számára fontos kérdésben fordulunk Önhöz, kérve segítségét az ügy mielőbbi
nyugvópontra juttatásában.
Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy 2015.július 18án a Borsonline elektronikus változatában, majd
következő napon a nyomtatott újságban is megjelent egy írás „Titokban hordják Aszódra a mérgező
azbesztet” címmel. A cikk a Selyp Invest Kft. (1158
Budapest, Késmárk u. 32.) tulajdonában lévő Lőrinci 1. hrsz. és Zagyvaszántó 435 hrsz. alatti ingatlanokon található azbeszttartalmú építési-bontási
hulladékok felszámolásáról, elszállításáról ír.
A cikk komoly aggodalmat keltett településeinken, a
közösségi fórumukon sokan megosztották az írást,
növelve ezzel a bizonytalanságot, félelmet. A cikkben megjelent, hogy a „Pest Megyei Kormányhivatalnál hiába érdeklődtünk, nem reagáltak.”
Közös érdekünk a lakosság pontos tájékoztatása,
mert ezzel elejét vehetjük a bizonytalanságnak, az
esetleges pániknak, javasoljuk ezért ez ügyben a
teljes nyilvánosságot, mennyi hulladékot szállítanak
ide, meddig tart ez, milyen veszélyes az ide hordott
anyag, a szállítás során hogyan biztosítják, hogy a
veszélyes anyag ne kerüljön a levegőbe.
Mi, a fenti települések polgármesterei szeretnénk,
ha e bizonytalanságot eloszlatnák, ha valóban folyik a szállítás kérjük annak átmeneti leállítását, azzal hogy az érintett települések polgármesterei, a lakosság kapjanak egy teljes körű
tájékoztatást a szállításról, annak menetéről, a
lerakodásról.
A Kormányhivatal tájékoztatásának lakossághoz
való eljuttatásában felajánljuk segítségünket.
Válaszát előre is köszönjük.
Aszód, 2015. július 20.
Tisztelettel:
Sztán István polgármester, Aszód
Szendrey Ferenc polgármester, Tura
Jamrik László polgármester, Bag
Vanó András polgármester, Galgahévíz
Ecker Tamás polgármester, Galgamácsa
Bazan Tibor polgármester, Hévízgyörk
Madarász István polgármester, Iklad

Tisztelt Polgármester Urak!
A Selyp Invest Kft. (székhelye: 1158 Budapest,
Késmárk utca 32.) tulajdonában lévő Lőrinci 1 hrsz.
és Zagyvaszántó 435 hrsz. alatti ingatlanokon található azbeszttartalmú építési-bontási hulladékok
állami közreműködéssel történő felszámolása ügyében, válaszul a Tisztelt Polgármester Urak 2015.
július 20. napján kelt közös levelére a Pest Megyei
Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal)
részéről az alábbiak szerint kívánom Önöket tájékoztatni a galgamácsai veszélyes és nem veszélyes
hulladékelőkezelő és lerakó telep igénybevétele kapcsán.
A Kormányhivatal a 2015. június 15. napján
kelt, PE/KTF/51-49/2015. számú, az Aszód Város polgármestere, Iklad Község polgármestere
és Galgamácsa Község polgármestere részére a
tárgyi ügyben küldött, részletes tájékoztatást
tartalmazó, mellékelten csatolt tájékoztató levelében foglaltakat változatlanul fenntartja.
A Kormányhivatal jogelődje, a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
(a továbbiakban: Felügyelőség) által lefolytatott
közbeszerzési eljárás lezárásaként 2015. március
25. napján megkötötte a Partner Depónia Hulladékhasznosító Kft.-vel (a továbbiakban: Vállalkozó)
a kivitelezési munkálatok elvégzésére a Vállalkozási
Szerződést. A Vállalkozó valamennyi a szerződés
teljesítéséhez szükséges feltétellel rendelkezik, és a
tárgyi hulladékok kezelésére minden tekintetben egészségügyi és környezetvédelmi feltételek - alkalmas.
A galgamácsai hulladéklerakóval kapcsolatban
előadjuk, hogy a Saubermacher-Magyarország
Szolgáltató Kft. által üzemeltetett galgamácsai
hulladéklerakó rendelkezik a Felügyelőség által
kiadott, jelenleg is hatályos egységes környezethasználati engedéllyel, amely az azbeszttartalmú hulladékok lerakására is vonatkozik.
A hulladéklerakó egyebekben immár 25 éve engedéllyel működik, eddigiek alapján a szabályok betartásával, a veszélyes és nem veszélyes hulladék
kezelésével és a havária események megelőzésével
kapcsolatban probléma nem merült fel. A hulladéklerakó a fekvése és az alkalmazott korszerű technológiák révén alkalmas a tárgyi hulladékok befogadására is.
A Vállalkozó által alkalmazott kiporzást megelőző technológiákat az alábbiak szerint kívánom a
Tisztelt Polgármester Urak részére röviden bemutatni.
A helyszíni munkálatok során a hulladék belső
rakodása, a hulladék felrakása valamint szállítása
közben folyamatosan végzik a hulladék nedvesen
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tartását locsolással a porképződés megelőzése céljából, valamint szállekötő anyagot juttatnak a
hulladék felületére vizes fázisban. A tehergépjárművek a munkaterület elhagyását megelőzően mosókapun hajtanak keresztül, ahol megtörténik a
szerelvények külső mosása is. A munkálatok során,
helyszíni akkreditált levegőminőségi laboratórium folyamatosan méri a munkaterület és környezete szálló azbeszt rost koncentrációját. Amenynyiben esetlegesen a vizsgálati eredmények indokolnák, úgy a locsolási tevékenységet fokozzák,
vagy intézkednek a munkálatok átmeneti leállításáról.
Az eddigi munkálatok során elmondható, hogy
egy alkalommal sem volt mérhető egészségügyi
határérték túllépés a szálló azbeszt rost koncentráció tekintetében.
Az azbeszt tartalmú hulladékokat a veszélyes
anyagok ADR szállítási előírásai alapján szállítják, tehát a Vállalkozó a vonatkozó előírásoknál
is szigorúbb követelményeket érvényesít a szállítás során.
Azok az azbesztek ugyanis, amelyek természetes
vagy mesterséges kötőanyagba (pl. cement, műanyagok, aszfalt, gyanták vagy ásványérc) oly módon vannak beágyazva vagy felületkezelő szerrel
kezelve, hogy abból belélegezhető azbeszt szálak a
szállítás során veszélyes mennyiségben nem szabadulhatnak ki, nem tartoznak az ADR előírásainak
hatálya alá.
A tárgyi telephelyen a helyszíni azbesztmentesítési
munkálatok során Vállalkozó valamennyi kiszállításra kerülő hulladékot szálmegkötő anyaggal
lát el a szállítást megelőzően - amelyről minden
egyes szállítmányhoz külön nyilatkozatot is biztosít
-, ezen túlmenően az anyagában azbeszt tartalmú
hulladékokat külön gyűjtve, kettősfalú zárt csomagolásban készíti elő a szállításra.
Tekintettel a szálmegkötő szerrel történő felületkezelésre, az előírtaknál meghatározott szigorúbb intézkedésre, a Vállalkozó által végzett
rakodás és szállítás nem jelent veszélyt sem az
élővilágra, sem a tágabb környezetre, amelyet
igazolnak a tárgyi telephelyen és környezetében,
valamint a galgamácsai hulladéklerakón végzett
levegőminőségi vizsgálatok eredményei is.
A Tisztelt Polgármester Urak által megfogalmazott,
a kiporzás veszélyével kapcsolatos lakossági felvetések a rakodás és a szállítás során az alkalmazott
technológiák miatt nem megalapozottak. A
galgamácsai hulladéklerakón pedig a lerakást követően a hulladékok a kialakított lerakóhelyen földtakarással kerülnek a külvilágtól elzárásra, figyelemmel a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásaira.

Web: www.iklad.hu

A Kormányhivatal és a társhatóságok is fokozottan
figyelembe veszik a népegészségügyi és munkaegészségügyi jogszabályok betartásának előírását a
hulladékok kezelése során, amelynek Vállalkozó és
alvállalkozóként a Saubermacher-Magyarország
Szolgáltató Kft. is megfelel. A tárgyi telephelyen a
Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya heti rendszerességgel ellenőrzi az azbesztmentesítési munkálatokat. Továbbá, az azbeszt tartalmú hulladék szállítási feltételére vonatkozóan a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Osztálya az autópályára felhajtáskor ellenőrzi a szállító járműveket,
mely során az ADR szállítási feltételeket is vizsgálja.
A munkaterületen a Hatvani Hivatásos Tűzoltóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
több alkalommal végzett vizsgálatot, mely szintén kiterjedt az ADR szállítási feltételek vizsgálatára
is, kifogást a szállítás körülményeire vonatkozóan egyik hatóság sem emelt. Ezeken túl területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi
hatóságként a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya is végez ellenőrzéseket.
A Kormányhivatal a feltételek betartását a teljesítés során fokozottan, műszaki ellenőr megbízásával is nyomon követi, egyebekben a
galgamácsai hulladéklerakó működési megfelelőségének ellenőrzésére rendszeres helyszíni
ellenőrzéseken került sor, minden további ott
lerakott hulladéktípus esetében is.
A fentiek szerint, újságcikk alapján, a szállítással és a galgamácsai hulladéklerakóval kapcsolatban megfogalmazott lakossági aggodalmaknak
valós, tényszerű alapja a Kormányhivatal álláspontja szerint nincsen.
A Kormányhivatal álláspontját összefoglalva
előadjuk, hogy egy engedéllyel működő veszélyes hulladéklerakóra bármilyen okból történő
hulladékbeszállítás esetén nincsen jogszabályi
tájékoztatási kötelezettsége a környezetvédelmi
és természetvédelmi hatóságoknak, vagy a hulladéktermelőknek a környező települések önkormányzatai felé. Aszód Város polgármestere,
Iklad Község polgármestere és Galgamácsa Község polgármestere részére a 2015. június 13.
napján érkezett, fentebb említett tájékoztatás
kérésükre pedig a Kormányhivatal 2015. június
15. napján választ adott, a tárgyi ügyben ezt
megelőzően, illetve ezt követően a Tisztelt Polgármester Urak részéről a kivitelezési munkálatokkal kapcsolatban semmilyen érdeklődés, tájékoztatás kérés vagy észrevétel nem érkezett.
Figyelemmel arra is, hogy a hulladéklerakók létesítésekor az érintett önkormányzatok bevonásra
kerülnek az engedélyezési eljárás során és ponto-

09. szám
san megismerik a létesítményt és annak működésével járó hatásokat, így jelen esetben nem beszélhetünk „titokban történő" hulladékbeszállításról.
A tárgyi ügyben továbbá, a fokozott hatósági
ellenőrzési tevékenység biztosítja azt, hogy a
lőrinci és zagyvaszántói munkaterületen, a szállítás vagy a hulladéklerakóban való lerakás során az emberi egészségre vagy a környezetre
káros hatás ne következhessen be, ebből következően a munkálatok és a szállítás leállítása
sem indokolt.
Egyebekben tájékoztatjuk a Tisztelt Polgármester
Urakat, hogy a Vállalkozó által megküldött előrehaladási jelentések alapján a lőrinci és zagyvaszántói
munkaterületről a hulladékok elszállítása a befejezéshez közeledik, így várhatóan 2 héten belül a beszállítások a galgamácsai hulladéklerakó területére
is befejeződnek.
Kérem a Tisztelt Polgármester Urakat, hogy a lakossági aggodalmak eloszlatásában közreműködni szíveskedjenek a fentiekben megfogalmazott tények
közzétételével is, amely ügyben szíves fáradozásukat köszönöm.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.
Budapest, 2015. július 22.
Dr. Tarnai Richárd
Kormánymegbízott

Falunapról
A süteménysütő versenyre 16 nevezés érkezett, és
bizony ismét nehéz volt választani a zsűri tagjainak,
hiszen szebbnél szebbek, és finomabbnál finomabbak voltak a benevezett sütemények.
A szoros mezőnyben az első három helyezett:
I. Toman Gyula
Rántott tejbegríz hecsedlivel
II. Mayerné Braun Katalin
Szilvás krémes
III. Ursínyiné Dávid Katalin
Sörivók süteménye
A babgulyás főzőverseny első három helyezettje:
I. Blaublumen tánccsoport
II. Vidám fiúk
III. Rozmaring nyugdíjas klub
A sportrendezvények helyezettjei:
Kispályás labdarúgó torna:
I. Meal King
II. Fault
III. Drink Team

Legjobb kapus: Juhász Márton
Legjobb mezőnyjátékos: Budai Kornél
Legeredményesebb góllövő: Laukó Milán
Tizenegyes rúgó verseny (felnőtt):
I. Pálházi Lóránt
II. Krivánszki László
III. Blaubacher Pál
Tizenegyes rúgó verseny (gyermek):
I. Kékesi János
II. Sándor Kornél
III. Bartha Barnabás
Lengőteke versenyre 11 hölgy nevezett:
I. Tóth Adrienn
II. Bartha Hajnalka
III. Kreidlmayer Mihályné
A Házasságkötő teremben megtartott 100 éves a
védőnői szolgálat, és a Baba kiállításban sok érdeklődő gyönyörködött.
Falunapi rendezvényünk segítői, támogatói voltak:
Adamek Lajos, Aredo Étterem (Aszód), Aszódi Malom, Barkácsház 94 Kft (Aszód), Blaubacher László,
Blaubacherné Blaubacher Katalin, Car-Star Kft
(Aszód), Centaurium Gyógyszertár, Cservölgy Vadásztársaság, Domonyvölgyi Tüzép, Fe-Ba Tüzép
(Aszód), Gagyi Tamás, Galga Coop, Jobe Bt (Bag),
Katica virágbolt, Kiss Gábor, Korona cukrászda
(Aszód), Marcsek Csuda Csemege és Fagyizó,
Mega-Glass Kft, Mezőgazdasági Szövetkezet Iklad,
Meal King, Pizza Sziget Aszód,Pozitív Elektronikai
szaküzlet Aszód, Rosenbrót Kft, Rőfös méterárú
(Aszód), Speak Nyelviskola, Totálterv Kft, Turai Takarékszövetkezet Ikladi Kirendeltsége, Valentínyi
László.
Köszönjük minden fellépőnek, hogy előadásával
színesítette programunkat.
Köszönjük Baksza Csaba, Bakonyi László, Pauló Pál
kenyérsütésben Blaubacher Józsefné, Füleki Sándorné, Blaubacher Péter, ételkészítésben, Rébb Róbert, Tüke Gábor sport rendezvények lebonyolításában, Braun János szállításban, Pálya Tibor kiállítási tárgyak őrzésében, Ágfalvi család játékok kölcsönadásában, Lajtos Péter és Lajtos Pál a hang és
fénytechnika biztosításában, Blaubacher Márta,
Bálint Andrea a gyermek programok szervezésében, Kiss Regina fotózásban nyújtott segítségét,
közmunkásaink aktív segítségét a rendezvény zavartalan lebonyolításában, valamint településünk
intézményeinek, civil szervezeteinek támogató hozzáállását.
Köszönjük mindenkinek, aki névvel, vagy név nélkül hozzájárult a falunapi rendezvények sikeréhez.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Szösz-Mösz tábor Iklad 2015
2014.06.23-06.27-ig és 07.28.-08.01.-ig az előző
évekhez hasonlóan a Kistérségi Gondozási Központ támogatásával ismét megrendezésre került a
Szösz-Mösz tábor.
A két hetesre bővült tábor nagyon sok gyereket
vonz Ikladra. Már nem csak a helyiek, hanem
domonyi, aszódi gyerekek is lelkesen vesznek részt
a programokon. Vannak olyan gyermekek is, akik
a nyaralás időpontját az ikladi nagyszülőkhöz arra
az időpontra teszik, amikor a tábort tartjuk. Nem
ritka, hogy barátságok alakulnak ki ebben a pár
napban, amik a következő évben folytatódnak.
Az idei évben bátran jöttek kicsik-nagyok egyaránt, de szülők, nagyszülők is lelkesen készítették az aznapi alkotásokat. Míg a gyerekek a tornateremben, vagy a téren játszottak, addig a lelkes
szülők, nagyszülők folytatták a gyerekek által
megkezdett, és félbehagyott alkotásokat, és közben jókat beszélgettek.
A táborban átlagban 65-70 gyermek vett részt, így
a programok párhuzamosan zajlottak a Művelődési Házban, és az Iskola torna termében, vagy a
téren.
A résztvevő gyerekek a délelőtt folyamán kézműves foglalkozásokon vehettek részt,/só-liszt gyurma, papírból, fonalból, tojástartóból készült egyszerű alkotások, hűtőmágnes, tavaszi virágok,
falikép készítése stb./ játékos ügyességi versenyeken és egyéb mozgásos játékokban mérhették öszsze ügyességüket, erejüket.
Az első turnus zárásaként Domonyvölgyre gyalogoltunk, amit jól bírtak a gyerekek, a rekkenő hőségben.
A második turnus zárásaként míg a gyerekek az
ugrálóvárat élvezték, és míg készültek a tábori
kitűzők, festmények, addig bográcsban főtt a
krumplipaprikás. Egy anyuka által felajánlott sütemény volt a meglepetés az ebéd után, amit jóízűen fogyasztottak el a részt vevők.
Igyekeztünk a mindennapi elfoglaltság mellett
változatos programokkal színesebbé tenni a napokat, így a rendőrség által felállított tanpályán gyakorolhattak a gyerekek biciklikkel, rollerekkel.
Figyelmesen, aktív közreműködéssel hallgatták a
tanulságos kisállat bemutatót, és a számítógép
keletkezésének történetéről is az érdekes előadást.
A tábor nem lenne ilyen sikeres, ha nem lennének
önzetlen pedagógusok. Szabadidejüket feláldozva
gondoskodtak a gyerekek délelőtti hasznos elfoglaltságáról, pusztán a gyermekjóléti szolgálat hívó
szavára, minden ellenszolgáltatás nélkül.
Szeretném megköszönni az Ikladi Általános Iskola
igazgatónőjének, Pribeliné Dombai Ibolyának,

Web: www.iklad.hu

hogy rendelkezésünkre bocsátotta az iskola tornatermét, és a sport felszereléseket, valamint, hogy
biztatta, és támogatta kollégáit, a kreatív részt
vételre.
Köszönöm az iskola pedagógusainak: Jónás József
Lászlóné, Pénzesné Zsiday Ágnes, Dr. Braun
Pálné, Kongsaysak Phaybon, Kongsaysakné
Gérecz Mária, Bodáné Budai Edit, Miskoffné Bátai
Katalin, és Blaubacher Márta pedagógus jelölt
lelkes, és kreatív közreműködését.
Köszönöm Füleki Andrea, Varga Katalin, és
Mayerné Masznyik Edit óvodapedagógusok önzetlen segítségét.
Köszönet jár még a lelkes ikladi szülőknek, nagyszülőknek:
Ursinyiné Dávid Katalin kreppapír alkotásaiért,
Fekete Andrea kisállat bemutató és előadásáért,
Zdenkó Péter számítógépes előadásáért, és a több
mint 100 db palacsintáért, Ágfalvi Anikó fa játékok felajánlásáért a tábor ideje alatt, és sütemény
sütésért, Schmidinger Csilla játék felajánlásáért.
A szülők, nagyszülők süteménnyel, gyümölccsel,
üdítővel kedveskedtek a gyerekeknek: Köszönöm:
Ábrahám László, Hicska Lászlóné, Gregus
Józsefné, Lovász István, Wildmann Márton,
Valentinyi
Márton, Braun
Pálné, Óbereki
Józsefné, Romfa Ágnes valamint minden névtelen
adományozó felajánlását.
Külön köszönöm Radics Lászlónak és Kartali
Györgyinek a nagy mennyiségű virsli, kolbász,
szalonna felajánlását, az ízletes krumplipaprikáshoz, amit Vecsernyés Tünde kitartóan főzött a
nagy melegben.
Az Ikladi Német Nemzetiségi Óvoda is fontosnak
tartotta, hogy a nyári szünidőt a gyermekek tartalmasan töltsék el, és jól érezzék magukat a táborban, játékokat kértünk és kaptunk kölcsönbe.
Sajnos az óvodapedagógusok nem képviseltették
magukat, pedig nagyon sok óvodás gyermek is
jelen volt. Ezért szükség lett volna a szakképzett
pedagógusok magas szintű tudására, kreativitására a 3-6 éves gyermekeknek, hogy tényleg hasznosan töltsék el a táborban töltött időt.
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönöm állandó aktív segítőmnek Kiss Regina könyvtárosunknak folyamatos közreműködését, a tábor alatt
fáradhatatlanul készült rengeteg fényképért. Napra készen meg lehetett nézni a képeket a
facebookon.
Segítőink aktivitására, kreativitására a jövőben is
számítok!
Hrncsár Pálné
Gyermekjóléti szolgálat
Családgondozója

09. szám

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


Szeptember 18-án, péntek este
Budapesti Operett Színház
Mágnás Miska
Belépődíj: 2200.Utazási költség: 1000 Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor



Október 4-én, vasárnap délután
József Attila Színház
Békeffi bérlet 1. előadás
Othello
Utazási költség: 1000 Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor



Október 18-án, vasárnap délután
Budapesti Operett Színház
Fame (Hírnév ára)
Belépődíj: 2800.Utazási költség: 1000 Ft/fő
Autóbusz indul: 13:30 órakor
Bagyin Katalin

Aszódon várja Önöket az
IDŐSEK KLUBJA
Ahol lehetőség nyílik:
 közösségi együttlétre,
 programokon való részvételre,
 pihenésre,
 személyi tisztálkodásra,
 személyes ruházat tisztítására,
 napi háromszori étkezésre.
Az idősek nappali ellátásának térítési díja étkezések
nélkül napi maximum 60 Forintig terjedhet jövedelemtől függően.
Amennyiben napi háromszori étkezést is igényel,
annak a díja szintén jövedelemtől függő, ami maximum 550.- forint naponta.
NYITVA TARTÁS: Hétfőtől-péntekig: 8-16-ig
Jelentkezőket az alábbi településekről várjuk: Domony, Iklad, Aszód, Kartal, Verseg, Bag!
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeinken vagy személyesen lehet:
2170 Aszód, Petőfi u. 13.
Tel.: 06-30/816-04-61
2710 Aszód, Falujárók u. 6. Tel.: 06-30/816-04-45

Várjuk sok szeretettel!

Állapotfelmérés – avagy mit árul el
rólunk a testünk egy perc alatt?
Manapság egyre többet hallani a természetes
gyógymódok előnyeiről, de a sokszor ellentmondásos információk miatt nehéz eldönteni, hogyan is
induljunk el ezen az úton.
Ebben nyújt óriási segítséget egy egyszerű, gyors és
fájdalommentes állapotfelmérés.
Az állapotfelméréseknek több fajtája van, legnépszerűbb a mágneses sejtrezonanciás vizsgálat.
Egy speciálisan erre a célra kifejlesztett készülék
mindössze egy perc alatt feltérképezi az egész szervezetet, majd különböző szempontok alapján megmutatja, hol tapasztalható eltérés a normál átlaghoz képest. Természetesen a készüléket csak képzett személy kezelheti, aki mintegy 30-40 perc alatt
összefoglalja az eredményeket, majd javaslatot tesz
a problémák megoldására.
Mivel az orvosok általában egy konkrét betegséget
vizsgálnak – nyilván amivel hozzájuk fordulunk, és
ami a szakterületük, – nem tudják komplexen nézni
az egész szervezet állapotát. Ehhez számos további
vizsgálatra, vérvételre, stb. lenne szükség, ami rengeteg időbe telik.
Az állapotfelmérés során fény derülhet olyan problémára, ami esetleg befolyással van más szervek
működésére, sőt figyelmeztet a lelki eredetű betegségekre is, amelyek megfelelő kezelés nélkül előbbutóbb fizikai tünetekhez vezetnének.
Azoknak, akik rendszeres gyógyszerszedők, nem
kell mesélni a gyógyszerek káros mellékhatásairól.
Az állapotfelmérés során ajánlott termékek 100%ban természetes eredetűek, melyeket biztonsággal
szedhetünk, hiszen káros mellékhatásoktól mentesek, rendkívül jó felszívódásúak, és már akár pár
nap után kifejtik pozitív hatásukat.
Ma már annyiféle vitamin és táplálék kiegészítő van
forgalomban, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik köztük. Honnan tudjuk, mi való nekünk, melyiknek jobb a felszívódása? Ebben is segít az állapotfelmérés, hiszen itt mindenki személyre szabott
tanácsot kap az eredményeinek megfelelően.
Szerencsére mindehhez nem kell messzire utazni,
vagy hónapokig várakozni, mert Kartalon a Kuckó
Sóbarlang és Egészségcentrumban hetente szervezünk állapotfelmérést. A bejelentkezés telefonon,
történik, a 06-30/641-4253-as számon.
A felmérést 14 év felettieken tudjuk elvégezni, a
gyermekek részére a szülővel folytatott konzultációt
követően tudunk étrend kiegészítőt ajánlani. A vizsgálat hossza a tanácsadással együtt 45-50 perc, ára
pedig 1.500 Ft.
Az
állapotfelmérésről
bővebben
olvashat
a
www.kuckosobarlang.hu/allapotfelmeres oldalon.
Ruszkai-Simon Anna

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Kedves gyerekek, szülők, tanárok!
A német nemzetiségi táborról szeretnék mesélni.
A tábor és a programok egyediek, de egyben nagyon
élvezetesek voltak. Nem tudom eldönteni, hogy melyik program volt a jobb. Annyit tudok, hogy nemcsak pár embernek tetszett, hanem mindenkinek,
talán még a tanároknak is. Volt, aki jobban kedvelte a sportot, úgyhogy mindig kidobózott. De volt,
aki a programokon vett részt és volt, aki mind a
kettőt csinálta.
Most a programokról bővebben: eljátszottuk a „Jancsi és Juliskát” bábokkal. Egyszer németül, egyszer
magyarul. Egyszer az első, egyszer az utolsó napon.
Volt még néptánc, bemutatkozás, képfestés, kőfestés, kosárfonás, ének és túra.
Utolsó mondatomban szeretném megköszönni a
tanároknak, hogy ilyen szép hetet tölthettem velük
öcsémmel együtt Ikladon a német nemzetiségi táborban.
Remélem, hogy jövőre is találkozunk.
Ruiz-Wildmann Carolina

Kedves Gyerekek, Mesekedvelők!

„Erdő, mező, hegy völgy, falu…minden mesél itt.
A mesék földje ez – csuda-e, ha szép csendesen
mesemondóvá nő a gyermek?”

RAJZPÁLYÁZAT
A Községi Könyvtár
mese – rajzpályázatot hirdet

„Kedvenc népmesefigurám”
címmel a népmese napjának (szeptember 30.) alkalmából óvodások és általános iskola alsó tagozatosok számára több kategóriában:
I. kategória: Óvodás gyerekek részére
II. kategória: 1. - 2. osztályos gyerekek részére
III. kategória: 3. - 4. osztályos gyerekek részére
Formai követelmények: A pályaművek A3-as vagy
A4-as méretben, (szabadkézi) ceruza technikával
készüljenek. Egy pályázó max. 3 rajzot adhat be.

Benedek Elek születésnapján és a Népmese napjának tiszteletére szeretettel hívlak Benneteket a
könyvtárunkba egy mesenapra, 2015. szeptember
30-án szerdára.
E varázslatos napon barangolást tehettek a mesék
adta csodák és képzeletek világába. Megismerhettek
Benedek Elek meséin túl más népmese gyűjtők által összeválogatott gyöngyszemekkel is.
Várom azon mesekedvelő tanulókat, szülőket nagyszülőket, akik szívesen felolvasnak vagy elmesélnek
a kicsiknek egy - egy szép történetet.
Téma: Állatokról szóló mesék
Minden érdeklődőt várunk, aki szeretne részt venni
ezen a mesés napon.
A jelentkező közreműködőkkel külön egyeztetünk.
Kiss Regina
könyvtáros

Web: www.iklad.hu

A rajzok hátoldalára írjátok rá a választott mese
címét, neveteket, az óvodai jeleteket/osztályotokat,
és lakcímeteket (névazonosság miatt).
Beküldési határidő: 2015. szeptember 28. (hétfő)
Beküldés helye: Községi Könyvtár (Iklad, Szabadság út 61) nyitvatartási idő alatt
A legszebb műveket kiállítjuk és a díjazottak
ajándékban részesülnek!

Egy mondatban…
Kérjük, hogy a szemeteskuka oldalára, (aki eddig,
még nem tette meg) ragassza fel a 2015-re szóló
öntapadós matricát, hiszen csak az így megjelölt
szemeteskukát fogja elszállítani a szolgáltató.

09. szám

Mese a tyúkudvarból
(folytatás)
Magában dühöngött, amiért ez a haszontalan dísztyúk, ilyen frenetikus hatással tud lenni álmai hímjére, s ő az erős, valódi húsvér, meg szaladgálhat,
mint egy féleszű, hátha ösztöne megsúgja, mit tegyen most.
Igen, a csodás ösztöne mégis jó irányba, a léckerítéshez vezérelte, ahol kövér csigák tespedtek a hajnali harmat ízétől kábultan, s ő kedvére válogathatott közülük. Erős csőrébe kapta a legnagyobbat, és
szaladt vele Tarajos felé, hogy végre magára vonhassa valamivel a figyelmét.
De ami ekkor történt, megint keresztülkaristolta
Kárálka aprócska tyúkagyának számításait. Az udvar összes lakója a csirkedrót felé rohant, amely
elhatárolta őket az éltető zöldtől. Ott már hatalmas
tumultus és éles kotkodácsolás jelezte a vészhelyzetet, amire persze Haragos Tarajos sem bírta túlszárnyalni önmagát, hogy oda ne rohanjon. Kárálka
azt is látta, hogy szalad már a kacsaúsztató felől
György Gúnár, egy szárazföldön szolgáló vízirendőr,
sarkában a tyúkpitvar egyetlen kacsájával, Hírlápi
Hápival.
György Gúnár alhatósági gágogására, sietősen oszlott a tömeg. s feltárult az egymás taposásának valódi oka. Szörnyű látvány volt! Kárálka szegény
kopasznyakút látta a földön elterülve, aléltan heverni, csupaszra kopasztott, sebzett farral. Kitépdesett tollait szanaszét röpítette a hirtelen jött szellő.
Amikor György Gúnár kihallgatta a tanúkat, már az
erősítés is megérkezett a Jó Nagy Ólból. A kopasznyakú szikrányi életjelt sem mutató testét elszállították. György, a rend őrszeme Tarajost is kérdezte
a történtekről, mialatt Hírlapi Hápi torkosan csapott le minden otthagyott morzsára, hogy alaposan
megismerhessen minden apró részletet.
Kárálka könnyek közepette fogyasztotta el a csigát,
amit Tarajosnak szánt. Szinte megismétlődött
ugyanaz, ami tegnap történt (már, ami a szerelmi
életének alakulását illeti), amikor is vihar kerekedett, s Tarajos a nagy riadalom miatt hagyta őt faképnél.
Azután ott van az előtte való nap, amikor egy galamb szállt le a tyúkudvarra, s ettől három siheder
kakas torpant meg a felnőtté válás folyamatában,
mert, mint mondták: sosem láttak addig repülő
japántyúkot. Tarajos feladata volt őket testileg és
lelkileg egyaránt helyre billenteni. Hihetetlen, de
akkor is ugyanez a helyzet állt elő, amikor héja körözött az udvar felett. Ismét a kakasnak kellett hő-

siesen helytállnia, így megint nem volt egy szabad
pillanata sem, hogy őt megszabadítsa végre hosszúra nyúlt jérceségétől, férfias vehemenciával, s szenvedéllyel.
Kárálka bánata hatalmas volt mindezen dolgok miatt, hiszen a Jó Nagy Ólból azt hallotta folyton,
hogy mennyire kellene a sok kiscsirke.
Nem tudhatta biztosan, csak légből kapott hírekben
terjedt, hogy a Jó Nagy ólon túl, olyan sok a csirke,
hogy ha ez így folytatódik tovább, csirke csak csirkével lakhat jól ezután.
Egyszer félálomban megfordult a fejében, hogy talán egyeztetni kellene minden házityúkok atyjával,
aki valamikor réges-régen, azt kukorékolta: sokasodjatok. Aztán végül mégis elfeledte, ezt a kerge
gondolatot.
Minden vágya volt, hogy tyúkanyu lehessen, de
neki sosem jutott a kakasból. Hiába volt minden
praktika, hiába gyúrt mellizomra. Hiába jutott el
odáig, hogy az összes tyúknál jobban értett az ábécéhez, s immár „ ritka madárként” a tyúklétra legfelső fokán alhatott. Hiszen mégis olyan, de olyan
magányos.
Kicsivel később, Hírlápi Hápival futottak össze az
itatónál.
Az a feneketlen begyű felszívta az összes innivalót,
de legalább megtudhatta tőle, a mai nap szörnyű
eseményeinek részleteit. Szegény kopasznyakú, egy
kis tyúkhúrért nyúlt volna, de fennakadt a szoros,
fennhatósági csirkehálón. Csapdába esett a szerencsétlen éhenkórász, akinek még a Jó kis ólban legalul, sem jut egy fél csirkelábra elég létrafok.
Aki hálóban vergődik, abba olyan jó belecsípni még
egy kicsit, ez olyan érzés amely vetekszik a friss fú
hatásával. Mámorító. Érezte ezt már minden egyszeri aprójószág. Tudta ezt Kárálka is, és ez az ábécéskönyvben, sehol sem szerepelt a főbűnök között.
Hápi suttogva azt is hozzátette: az igazsághoz hozzátartozik, hogy Jó Nagy Ólban rontották el a dolgokat. Egy újabb rossz döntéssel, már megint kispóroltak valamit a tápkeverékből, ez válthatta ki,
már reggeli után, a lö(i)ncshangulatot. A jó ég tudja,
mivel etetnek minket!
Kárálka köszönte Hápinak a friss, pártatlan híreket,
s sajnálatát fejezte ki, amiért fajtájából, már csak
egyetlen egy él a tyúkudvarban.
Hápi, egyáltalán nem hápogott a nyilvánvaló bók
után, inkább hátravetett fejjel nevetett. Ezután
egyetlen jól időzített nyeléssel, lenyomott néhány
szem kukoricát, és azt mondta, ez azért van így,
mert az ő fajtáját elevenen, s holtan, egyaránt nehéz
kopasztani.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ikladi Hírek
Közben esteledni kezdett, s az udvar lakói mindnyájan egyszerre álmosodtak el, a kollektív tyúktudat
hatása alatt.

Nemzetiségi Nap

Már csak halk kárálások, és álmos, rövid csipogások hallatszottak.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi
Napot rendez október 10-én, szombaton, ahol
Solymár mutatkozik be, az esti bálon pedig a pilisvörösvári Schwabenkraft zenekar gondoskodik a jó
hangulatról. Délelőttre vetélkedőt tervezünk Iklad
nemzetiségi múltja, és ikladi családok témakörben,
a két könyv alapján, 3 korosztályban, (10-15; 1525; 25-95) korosztályonként minimum 5 csapat
jelentkezése esetén, csapatonként 3 fővel. Jelentkezni Holicza Sándornénál lehet személyesen vagy a
06-30-364-7912-es
telefonszámon
szeptember
20-ig.

Kárálka is aludni tért a tyúklétra előkelő legtetején.
Sok kiscsirkéről álmodott. Nem vehette észre, hogy
Kot Lotte az általa olyannyira irigyelt kotlós, a naposok által elfoglalt szakajtóból, fáradtságtól félig
leragadt szemhéja alól, sóhajtozva, vágyakozva pillant fel, a tyúklétra legfelső fokára.
Bereczkiné Rébb Terézia

Süti recept
Rántott tejbegríz hecsedlivel
Tejbegrízt főzünk, de sokkal sűrűbbre, mint a szokásos. Tegyünk bele citromlét, valamint reszelt citromhéjat, és vaníliás cukrot. Hagyjuk kihűlni. Langyosan lapos pogácsákat formázzunk belőle, ha
teljesen kihűlt, akkor panírozzuk. Liszt, tojás,
zsemlemorzsa (A morzsába tehetünk egy kis cukrot
is), majd újból, tojás, zsemlemorzsa.
Forró olajban süssük ki, hecsedlit vagy csipkelekvárt adjunk hozzá.

A szüreti felvonulásról
A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében
kérünk minden felvonulni szándékozót, hogy
szeptember 18-án, pénteken 18 órára jöjjön el a
Művelődési Házba, és vegyen részt a megbeszélésen
és a próbán.
Szeptember 20-án, vasárnap 13:30-kor a felvonulóknak gyülekezés a Ráday téren.
Fotózás után felszállás a kocsikra.
Jó szívvel vesszük a rendezvény szőlővel, lekvárral,
borral, fánkkal való támogatását.
Az előkészületi munkálatokhoz 19-én, szombaton
16 órától, ill. 20-án, vasárnap reggel 8 órától várjuk
községünk segítő szándékú lakóit.
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