
Ikladi Hírek 
  Felhívás Retro Felvonulásra 

2016. május 1-jén felidézzük a régi idők majálisait. 

A nosztalgikus, régi idők hangulatát felelevenítő felvonulásra szeretettel hívjuk és vár-
juk egyesületünk tagjait/ családjukkal, az önkormányzatokat, intézményeket, min-
den ikladi civilszervezetet. 

A felvonuláson résztvevők gyülekezési helye: Takarékszövetkezet Iklad 

A menet indulási ideje: 2016. május 1. 14 óra 

A színesre tervezett felvonulás a Szabadság úton végig megy, érkezés 
a Ráday térre, ahol májfa állítással és műsorral kedveskedünk 
az érdeklődőknek. 

Fellépők: 
- Ress Hajnalka színművésznő 
- Isaszegi Csattanó tánccsoport 
- Domonyi Hagyományőrző Csoport 
- Ikladi óvodások 
- Egyesület gyermektánccsoportja 
- Egyesület énekkara, tánccsoportja, zenekara 

Aki még emlékszik a régi transzparensek szövegeire, esetleg még valahol ott lapul a 
padlás mélyén az eredeti, akkor azzal együtt, vagy azt megújítva, akár a régi időket 
idéző ruhákban kerékpárral stb. lehet színesíteni a menetet. 
Akik a felvonulók soraiban nem akarnak elvegyülni, szívesen vesszük, hogy a kis-
kapukból, ablakokból, erkélyekről üdvözöljék őket, és a téren majd találkozzanak 
össze. 

Találkozunk: 2016. május 1-jén 14 órakor a Takarékszövetkezetnél! 

Eső esetén a felvonulás elmarad! 
Szervező: Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület 

Április 9-10-én 18:30-tól: Népi komédiák 

Április 11-én, hétfőn, 17 órától: Költészet napja 

Április 15-én, pénteken, 18 órától: Közmeghallgatás 
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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2016. április 
1-jei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

A testület megtárgyalta a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság beszámolóját a 2015.évben végzett tevé-
kenységről. Az ülés vendége volt Farkas István 
rendőr ezredes, valamint Nagy Gábor rendőr szá-
zados, az Aszódi Rendőrős parancsnoka, akik rö-
viden ismertették a képviselőknek korábban ki-
küldött írásos beszámolójukat. Madarász István 
polgármester tájékoztatta a rendőrség képviselőit 
arról, hogy Ikladon hamarosan üzembe helyezik a 
térfigyelő kamerákat. A vendégek elmondták, hogy 
azokon a településeken, ahol térfigyelő kamera-
rendszert építettek ki, jelentősen csökkent a köz-
területi bűncselekmények száma. Az őrsparancs-
nok köszönetet mondott az önkormányzatnak az 
aszódi őrs nagykapujának elkészítéséért. 

A testület megtárgyalta a Gödöllői Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság beszámolóját a 2015.évben 
végzett tevékenységről. Az ülés vendége volt Fábi-
án István tűzoltó alezredes, a Gödöllői Katasztró-
favédelmi Kirendeltség vezetője, valamint Szigeti 
Róbert, az aszódi tűzoltó őrs parancsnoka. Fábián 
István elmondta, hogy az elmúlt évben visszaszo-
rultak a szabadtéri avar és hulladék-égetések. Jó 
tapasztalataik vannak, az állampolgárok többnyire 
csak az önkormányzati rendeletekben megenge-
dett napokon égetnek. A vendégek megköszönték 
az ikladi önkormányzat által a katasztrófavédelmi 
szervezeteknek nyújtott támogatást. 

A testület beszámolót hallgatott meg az Iklad Köz-
ségi Football Club 2015. évi tevékenységéről. Bra-
un József elnök ismertette az egyesület csapatai-
nak eredményeit. Megköszönte az önkormányzat-
nak az öltöző épület felújításában nyújtott segítsé-
get. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi 
közbeszerzési tervét. 

A testület – a Kulturális, Sport és Környezetvé-
delmi Bizottság javaslatára – döntött a helyi civil 
szervezetek 2016. évi támogatásáról a következők 
szerint: 

Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület: 400.000.-Ft 
Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egye-
sület: 500.000.-Ft 
Iklad Községi Football Club: 3.000.000.-Ft 

 

A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a 
„Településképet meghatározó épületek külső re-
konstrukciója, többfunkciós közösségi tér létreho-
zása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című 
kiírásra. A pályázat megnyerése esetén a Művelő-
dési Ház energetikai korszerűsítésére kerülne sor. 
A beruházás tervezett költsége: 76.738.096.-Ft, 
amelyből a pályázaton 50.000.000.-Ft támogatás 
nyerhető. 

A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a 
Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépíté-
si Programjára, melynek során egy 20x40 méter 
alapterületű, műfüves labdarúgó pályát építené-
nek Ikladon. A beruházás tervezett költsége: 
32.500.000.-Ft, melyből 30% önrészt az önkor-
mányzatnak kell biztosítania. 

A testület zárt ülésén 

1. Egy főnek rendkívüli települési támogatást 
állapított meg 18.000.-Ft összegben. 

2. Két főnek temetési támogatást állapított 
meg 20.000.- 20.000.- Ft összegben. 

3. Két főnek gyógyszertámogatást állapított 
meg. 

4. Két főnek lakhatási támogatást állapított 
meg. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Orvosi ügyeleti telefon 

2016. március 1-től megváltozott az Aszódi 
Orvosi Ügyelet telefonszáma. 

Az új Orvosi Ügyelet hívószáma: 

06-70-370-3104 

Tisztelt Kamarai Tagok! 

Felhívjuk a Tisztelt Tagok figyelmét, hogy 
2016.04.01. – 2016.05.31. között, a Területalapú 
támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés a Gödöllői 
körzetközpontban valósul meg. 
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 1. 
Telefon: 06-28-422-447 

Maczó Tamás 
Falugazdász 

 
 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

3 04. szám 

Istentiszteletet közvetít a Magyar 
Rádió Ikladról 

Szeretettel tájékoztatom falunk lakóit, hogy április 
24-én, Húsvét ünnepe utáni 4. vasárnapon 
10.04-től istentiszteletet közvetít a Kossuth Rádió 
az ikladi evangélikus templomból. 

Szeretettel hívom a kedves testvéreket erre a va-
sárnapra. Teljék meg a templom, zengjen az ének, 
és érződjék, hogy élő gyülekezet lakja.    

Akik nem tudnak részt venni ezen az alkalmon, 
azok kísérjék figyelemmel istentiszteletünket a 
Kossuth Rádió hullámhosszán. 

Babka László 
lelkész  

Meghívó 

A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület színjátszó 
csoportja, tisztelettel meghívja, a 2016. április 9-
én és 10-én 18.30 órai kezdettel, a Ráday Gede-
on Művelődési házban tartandó színelőadásra, 
melyben népi komédiák, pajzán históriák kerül-
nek bemutatásra. 

Az előadás jótékonysági est keretében kerül bemu-
tatásra és a bevételből a klubhelyiségünk beren-
dezéseit egészítjük ki! 

Kapcsolódjon ki és nézzen meg minket! 
Szeretettel várjuk! 

Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 
színjátszó csoportja 

Március 15-i ünnepség 

A tavasz első hónapjában, valóságos „márciusi 
ifjak” elevenedtek meg a Magyar hon nemzeti ün-
nepén. 
Madarász István polgármester úr történelmi té-
nyekkel hangolta rá az emlékező közönséget az 
ünnep fontosságára. 
Az általános Iskola 6. osztályos tanulói felejthetet-
len zenés műsort adtak elő Juhászné Gallov Gab-
riella tanárnő vezetésével. Verset mondó fiatalok, 
magyar nemzeti ruhába öltözött leányok idézték 
fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
nagy pillanatait. A műsor befejező részében az 
ikladi Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú 
Egyesület nőikara énekelt népdalcsokrot, Filóné 
Nagy Eszter hegedűművész kíséretével. 

Csobán Gitta  

Öregdiákok - 1947/48! 

Értesítünk, hogy április 30-án fél háromkor vár 
benneteket a Közösségi Ház, az ALMA MATERÜNK! 
Fehér asztal melletti - batyus jellegű - baráti be-
szélgetésre hívnak: 

a Szervezők  

Véradás 

2016. április 12-én, kedden 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 

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

ját kérjük feltétlenül hozza magával! 
 

Sok kicsi sokra megy 
Tisztelt adófizető polgárok! 
Településünkön az alábbi civil szervezetek jo-
gosultak a személyi jövedelemadó 
1%-ára: 

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete  
18081651-1-13 

Galga Tenisz Egyesület 
18664593-1-13 

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány 
19181675-1-13 

Iklad Diák Sportkör Alapítvány 
19177531-1-13 

Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület 

18661985-1-13 
Tasnádi Lajos Alapítvány 

18687817-1-13 
(Evangélikus gyülekezet alapítványa) 
Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával, hogy 
megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapít-
ványok, civil szervezetek célkitűzései. 

Köszönjük! 

A hónap gondolata 

„Ha mindenki tisztára seperné a maga 
portáját, az egész világ tiszta lenne.” 

(Teréz Anya) 



 

Web: www.iklad.hu 

4 Ikladi Hírek 

Figyeljünk egymásra, figyeljünk az 
idősekre! 

Előfordul, hogy idegenek kísérelnek meg bejutni 
az ingatlanunkba, illetve pénzt kicsalni valamely, 
nem otthontartózkodó hozzátartozóra hivatkozva. 
Ezt az elkövetési módszert leginkább a kevés hoz-
zátartozóval rendelkező, elszigetelten élő idősko-
rúaknál alkalmazzák. Egyre gyakrabban fordul 
elő, hogy hasonló módszerrel csalnak ki akár több 
százezres összeget időskorútól. 

Mit tehetünk az áldozattá válás megelőzése érdek-
ében? 

 Tartsunk rendszeres, szoros kapcsola-
tot hozzátartozóinkkal! 

 Figyelmesen olvassunk el minden tájékozta-
tót, az „unokázós csalók” elkövetési módsze-
réről! 

 Ha telefonhívást kapunk hozzátartozóinkra 
való hivatkozással, tegyük le a telefont 
és hívjuk fel hozzátartozóinkat bármely nap-
szakban, hogy valóban bajban van-e! 

 Ha ismeretlen számról kapunk hívást hozzá-
tartozóra hivatkozással, ellenőrizzük a hoz-
zátartozó kilétét az általunk ismert számon és 
ne áruljunk el információt magunkról, anyagi 
helyzetünkről! 

 Ne álljunk szóba jó szándékúnak tűnő ide-
genekkel! 

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát 
többször elhaladni a környéken, jegyezze fel a 
rendszámát vagy típusát, ismertetőjelét, vegye 
fel a kapcsolatot munkatársainkkal, vagy hívja 
azonnal az ingyenesen hívható 107, 112–es 
telefonszámainkat, vagy az Aszódi járőrszolgála-
tot a 06-20-5165-940, illetve Deszk Péter kör-
zeti megbízottat a 06-70-492-0766–os számon! 

 

Óvodánk életéből 

Márciusban is sok érdekes programmal lettek 
gazdagabbak óvodásaink. 

Március 8-án: A fiúk megajándékozták a lányokat, 
és az óvoda dolgozóit. 
Március 11-én: Nemzeti ünnepünk tiszteletére 
nagycsoportosaink Aszódra látogattak, a kisebb 
csoportok séták keretében a faluban ünnepelték 
március 15-ét. 
Március 23-24: A Húsvéti ünnepkör keretében 
tojáskeresés, tojásfa díszítés és locsolkodás tör-
tént a régi hagyományok szerint, amit a gyerekek 
nagyon élveztek. 
Szeretnénk az óvodásaink és a dolgozóink nevében 
az óvoda felé tett felajánlásokat megköszönni. 
- Hartmayer Zsombor és Dicső Lázár szüleinek 

a csoki nyuszikat és tojásokat, Teréki Attilá-
nak az Alaska müzli szeletet. 

- A Nemzetiségi Önkormányzatnak és Ungi Jó-
zsef alpolgármester úrnak a 15 db osztrák 
lányka ruhát, amit a Népi farsangon ünnepé-
lyes keretek között vettünk át és a Vecsési 
Nemzetiségi Találkozón fognak gyermekeink 
először viselni. 

Áprilisi programok:  
4-8-ig: Papírgyűjtés az óvodában. 
5-én és 8-án: Könyvtárlátogatás a középső és a 

nagycsoportosoknak. 
8-án: A nagycsoportosok az iskolába látogatnak. 
17-én: Vecsési Nemzetiségi Néptánc találkozó. 
21-én: Látogatás a zuglói Óperenciás Óvodába. 

Kinderliederfestival (a nagycsoportosok 
részvételével)  

23-án: A Pest Megyei Óvodások XXIII. Néptánc 
találkozója, amely Ikladon kerül megren-
dezésre. 

25-én: Interaktív előadás a gyerekek részére. 
(Állatmesék, zenei kísérettel) 

29-én: Májusfa állítás az óvoda udvarán 

Az óvoda gyermekei és dolgozói 

Egynyári virágok vására 

2016. április 28-án, csütörtökön, 8:30 órától a 
Ráday téren. 
A kínálatból: álló-, futó muskátlik, petúnia, 
begónia, mézvirág, Margitvirág, stb… 

Ezen kívül zöldség palánták is kaphatók. 

Környezetvédelmi Bizottság 
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Iskolai Hírek 
Beszámoló a márciusi eseményekről 

Március 9-én, szerdán került sor iskolánkban a nyolcadikosok DSD I. nyelvvizsgájának írásbeli részére. 
A tanulók 3 területen kellett, hogy bizonyítsanak: hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, valamint 
fogalmazást kellett írniuk megadott szempontok szerint. Reméljük sikeresen vették ezt az akadályt, vár-
juk az eredményeket. 
Március bővelkedett tanulmányi- és egyéb versenyekben, melyeken tanulóink sikeresen szerepeltek. 
Március 10-én Sandrea László (1.b), Braun Júlia (3.a), Bodó Barnabás (5.b), Viktor Márk (6.) és Nagy 
Milán (7.) Domonyban vettek részt a tankerületi mese- és prózamondó versenyen. Mindannyian nagyon 
ügyesen szerepeltek, de a sok ügyes gyermek közül is kiemelkedett Nagy Milán, aki a 3. helyen vég-
zett. Gratulálunk mindannyiuknak és felkészítőiknek. Köszönjük Bodáné Budai Edit és Madarász Já-
nosné kollégáknak, hogy elkísérték a tanulókat a versenyre. 
Március 16-án az alsó tagozatos komplex tanulmányi verseny iskolai fordulóját rendeztük meg. A diá-
koknak matematikai és magyar nyelvi feladatokat kellett megoldaniuk. A nyertesek: Bardóczky Botond 
(4.a) és Papp Dalma (4.b). Ők fogják iskolánkat képviselni Monoron, a megyei fordulóban. Nagyon szorí-
tunk nekik. Köszönjük az eddigi munkát felkészítőiknek, Bai Lászlónénak és Jónás J. Lászlónénak. 
Március 17-én iskolai szavalóversenyt rendeztünk az alsó tagozatosok számára. A gyerekek nagyon 
lelkesen készültek, sok szép verset hallhattunk, komolyabbat és vidámabbat egyaránt. Az 1-2. évfolyam 
nyertesei: 1. hely: Bártfai Milán (1.b), 2. hely: Varga-Kis Botond (2.a) és Madarász Bence (2.b), 3. hely: 
Furák Rebeka (1.b). A 3-4. évfolyam nyertesei: 1. hely: Tahu Szilárd (4.b), 2. hely: Gregus Kata (3.b), 3. 
hely: Fülöp Írisz (4.a). Gratulálunk nekik. Az 1. helyezettek képviselik majd iskolánkat az aszódi Petőfi-
szavalóversenyen, április 8-án. 
Március 22-én iskolánk 4 tanulója Galgamácsára utazott, hogy részt vegyenek a Fekete István termé-
szetismereti versenyen, melyet az aszódi tankerület iskolái számára írtak ki. A diákok biológiai és föld-
rajzi ismereteiket mérhették össze. Csapatunk nagyszerűen szerepelt. Tóth Viktória (7.) 1. helyen, Reit-
majer Ákos (8.) 3. helyen, Lados Kata (7.) 4. helyen és Pittlik Panna (8.) 5. helyen végzett. Büszkék va-
gyunk rájuk és felkészítőjükre, Juhászné Gallov Gabriellára. 
Március 11-én két fontos eseményre is sor került intézményünkben. Az 1-4. tanítási órában nyílt taní-
tási napot tartottunk. Köszönjük a részt vevő szülőknek, hogy megtiszteltek bennünket érdeklődésük-
kel. Külön öröm számunkra, hogy nem csak azok a szülők látogattak meg bennünket, akiknek gyerme-
ke már hozzánk jár, hanem azok a szülők is, akik majd ide szeretnék beíratni gyermeküket. A nyílt nap 
után iskolai ünnepélyen emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. 
Az ünnepi műsorral a 6. osztályosok készültek Juhászné Gallov Gabriella vezetésével. Műsorukkal a 
községi ünnepélyen is ügyesen szerepeltek. Köszönjük nekik. 
Március 23-án lány kézilabda csapatunk Bagra utazott, hogy összemérjék tudásukat a tankerületi is-
kolák csapataival. Lelkes küzdelemben a 6. helyet sikerült megszerezniük. Gratulálunk nekik. Köszön-
jük a felkészítő munkát Boda Gergely tanár úrnak. 
Március 21-én került sor a Szülők Akadémiájának harmadik előadására. A következő előadásra április 
18-án várjuk az érdeklődőket. 

Áprilisi programunk 

Április 4.   Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 
 17.00 Fogadóóra 
Április 6-7.   DSD-I. nyelvvizsga szóbeli része 
Április 8.   Fordított diáknap az első négy órában 
  Petőfi szavalóverseny Aszódon 
Április 11.   Megemlékezés a költészet napjáról 
Április 14.-15.  8.00 – 19.00  A leendő 1. osztályosok jelentkeztetése 
Április 22.   Trachttag – népviseleti nap 
  A Föld napja – környezetvédelmi projektnap 
 13.00 – 17.00 Papírgyűjtés 
Április 29.  Iskolagyűlés 
  A gyengén teljesítők értesítése 

Az iskola tanulói és dolgozói 
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Közmeghallgatás 

Iklad község Képviselő testülete április 15-én, 
pénteken 18.00 órai kezdettel a Művelődési Ház-
ban KÖZMEGHALLGATÁS-t tart, melyre tisztelet-
tel hívja és várja községünk lakóit. 

Könyvtári Hírek 

"Új" felajánlott könyvek a könyvtárban! 
Köszönjük! 
Ismeretterjesztő könyvek: 

- Rejtvényes barangoló (Mi Micsoda sorozat) 
- Az állatok nagy enciklopédiája  
- Természettudományi kisenciklopédia  
- Ősz Gábor: Hősies őseink (Hajmeresztő históriák 

sorozat) 
- A Föld Atlasza 
- A nagy mozikönyv: Spider - Man 3. 

Regények: 
- Antony Horowitz: A sas lecsap 
- 16 éves kortól ajánlva 
Vámpírkönyvek és Démonvilág Darren Shan tollá-
ból, (de nem az összes kötet, későbbiekben még 
beszerezhető)  

2016. március 18-án könyvtárunkban Lóczy 
István, az Imedias Kiadó vezetője mutatta be 
“Adam Müller - Guttenbrunn: A svábok bejöve-
tele” című regényét. 
Örülök, hogy az előadást többen megtisztelték 
érdeklődő jelenlétükkel. 

Az ikladi Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú 
Egyesületnek és vezetőjének külön köszönöm, 
hogy a könyvkiadó szakemberének tiszteletdíját 
rendezték és aktívan közreműködtek a könyvbe-
mutató szervezésében. 
Akik a könyvtárban kedvezményesen nem tudták 
megvásárolni a könyvet, de azt szeretnék megis-
merni, lehetőségük van könyvtári nyitvatartási 
időben azt kikölcsönözni. 

Kiss Regina 
könyvtáros 

Ebzárlat és legeltetési tilalom 

A vörös rókák veszettség elleni orális immunizálá-
sa miatt a csalétek vakcina kiszórásának időpont-
jától - amely Pest megyében meghatározott terüle-
teken – IKLADON IS - 2016. április 2. és április 7. 
közötti időszakra esik - és annak utolsó napjától 
számított 21 napig, azaz 2016. április 02-tól áp-
rilis 28-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendelt el a járási fő-állatorvos. 

A szerdai kerti hulladék 
égetéséről… 

A hulladékkezelő (Zöld Híd Kft.) által el nem szállí-
tott kerti hulladékot elégetni enyhe légmozgás 
(gyenge szél) mellett, száraz időben, a tűzvédelmi 
szabályok szigorú betartásával, április 01. és nov-
ember 30. közötti időszakban szerdai napokon 
8.00 és 20.00 óra közötti időben lehet. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy aki a 
kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat 
megszegi, a környezet védelmének általános sza-
bályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 106. § (1) 
bekezdése, a levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII.23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése, illetve 
a 36. §-a alapján levegőtisztaságvédelmi bírságot 
köteles fizetni. 

A bírságot nem a helyi önkormányzat, hanem a 
tűzvédelmi hatóságok szabják ki. 

A rendelet teljes terjedelmében megtalálható 
az Ikladi Hírek 2015. júniusi számában, vala-
mint Iklad község honlapján.  

Egy mondatban… 

 Kada Mihály ez úton szeretné megosztani a lap 
olvasóival azokat az igehirdetéseket, amelyek 
számára sokat jelentettek. 
A bibliai üzenetek elérhetősége: 

http://www.apostolimre.inf.hu 
 

 Ruhagyűjtést szervezünk 
Amennyiben szeretne segíteni a rászorulóknak, 
ezt úgy is megteheti, hogy ruhaadományát be-
hozza a Művelődési Házba, április 11-12-én hét-
főn, kedden és mi eljuttatjuk az Oldalom Alapít-
ványhoz. 
 

 Legyen Az Ön Szívügye Is Alapítvány 
Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet műszaki be-
rendezéseinek fejlesztését szolgáló támogatói jegy 
500.- illetve 1000.-Ft-os címletekben továbbra is 
kapható a Művelődési Házban. 
 

 1966-ban az Ikladi Általános Iskolában vég-
zett osztálytársait 2016. május 21-én tartan-
dó osztálytalálkozóra hívja Adamek Lajos. 
Kéri, hogy a régi diáktársak személyesen vagy a 
06-20-568-5461-es telefonszámon keressék a je-
lentkezés és a részletek megbeszélése miatt. 
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Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás: 
 Május 14-én, Szombat délután 

Operettszínház 
Marie Antoinette 
Belépődíj: 2800.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 13:30 órakor 

 Június 8-án, Szerda este 18 óra 
Operettszínház 
Chichagói hercegnő  
Belépődíj: 2500.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 16:30 órakor 

 Június 10-én, Péntek este 
Operettszínház 
Sybill  
Belépődíj: 2200.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 Változás következett be a Kecskeméti Ka-
tona József Színház műsorrendjében. Misze-
rint május 22-én, vasárnap csak  esti (19 órái) 
előadás lesz az Isten pénze című előadásból. 
E miatt módosítanunk kell, javaslom, hogy 11 
órakor induljunk, rövid  városnézés, szabad-
program, színházlátogatás 19 órakor kezdődik 
az előadás, 22 –kor vége, éjfélre lennénk ott-
hon. 
Kérdésem, hogy  ilyen módosított feltételek-
kel tudják-e  akarják-e vállalni az  utazást, az 
előadás megtekintését. Várom a visszajelzést. 

Bagyin Katalin 

Eboltási értesítés 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ikladon az ebek 
veszettség elleni kötelező oltása ebben az évben az 
alábbi időben és helyen lesz: 

Április 19. (kedd) 14-16 óra (Polg. Hivatal) 
Április 26. (kedd) 14-16 óra (Polg. Hivatal) 

A veszettség elleni oltás költsége 3500 Ft/eb. Az 
Állatvédelmi Törvény alapján veszettség elleni ol-
tást csak mikrochipes megjelöléssel rendelkező eb 
kaphat. A regisztrációval nem rendelkező ebek 
megjelölését az oltás előtt elvégezzük – ennek költ-
sége 3000 Ft/eb. 

Kérjük a gazdákat, hogy az 
oltási lapot hozzák magukkal. 

Az összevezetéses oltások befejezése után lesz le-
hetőség az állatok tartási helyén történő oltására. 

Dr. Németh Mihály 
Állatorvos 

Falumúzeum 

Április elsejétől újra látogatható a Falumúzeum.  

Nyitva tartás: 
Szerda, csütörtök, péntek: 15-17 óráig 
Szombat, vasárnap: 10-12 és 15-17 óráig 

Péntek délutánonként várjuk (15 órától) a kézi-
munkázni szerető lányokat, asszonyokat, akár a 
kötés, horgolás, hímzés vagy egyéb területről. 
Alapanyagot, mintadarabot mindenki hozzon ma-
gával. 

A szezon végén az elkészített munkákból kiál-
lítást tervezünk. 

Minden hónap harmadik szombat délutánján, 
tehát először április 16-án délután 15 órától 
Bolhapiac a Falumúzeum udvarán. 
Előzetes jelentkezést várunk a 06-30-364-7912-es 
telefonszámon 

Holicza Sándorné 

Április 22-e a népviselet napja. 
Hogyan vehetsz részt rajta? 

Nincs más dolgod, mint kiválasztani egy ruhada-
rabot, vagy kiegészítőt és a hétköznapi ruháddal 
összekombinálva egész nap, vagy egy napszakban 
hordani. 

Így kívánjuk közelebb hozni elődeink életét a sajá-
tunkhoz, emlékezni rájuk és mindarra, amit a 
szívünkben őrzünk róluk. 

Ne lepődj meg, ha valaki megkérdezi, miért van 
rajtad az a ruha, egy kendő vagy egy kalap! In-
kább készülj fel, hogy tudj mesélni a ruhadara-
bodról és az ahhoz kapcsolódó történetedről. Fon-
tos, hogy értsd és mások is értsék, mit ünnepe-
lünk azon a napon, és mi az, amit a többin sem 
feledünk. 

És amit kérni szeretnénk: ha készül egy jól sike-
rült fotó, vagy rövid videó arról, ahogy összekom-
binálod a ruhadarabjaidat, juttasd el nekünk, 
jelezve, hogy hozzájárulsz-e a közzétételéhez. 

Ezen a délutánon 15 órától TrachtTag a Falumú-
zeumban is. 

Várunk mindenkit népviseletben, emlékezzünk, 
tervezzünk, ünnepeljünk együtt április 22-én, 
mindenkinek kellemes TrachtTag-ot! 

Holicza Sándorné 
 



 

Web: www.iklad.hu 

8 Ikladi Hírek 

Lomtalanításról 

240m3 lim-lom, 3.350 kg vas, 300 kg papír, 
220 gumiabroncs, 60 pár kesztyű, 7 autó, 54 
segítő 40 liter babgulyás, 250 szelet zsíros ke-
nyér, 5 kg hagyma. 
Címszavakban ennyit lehetne elmondani 2016. 
április 2-án Ikladon a hagyományos megtartott 
hulladékgyűjtési és lomtalanítási napról, melyet 
évek óta a környezetvédelmi Bizottság szervez. 

S ami mögötte van: 
Reggel fél nyolckor kezdtünk, mint minden évben: 
Braun János (Kántor) 4 autóval, Blaubacher Pál 
(Szabadság 91), Rajta Sándor, Kovács Zoltán, 
(Szabadság u. 189), valamint az önkormányzat 
autójával Ecker Péter felsorakozott, hogy az ön-
kéntes segítőkkel brigádba verődve elkezdjék a 
munkát a település utcáiban. 

Íme, a lista: 
Bagyin Balázs, Bagyin János, Becskereki Bence, 
Blaubacher Dániel, Blaubacher Pál, Ifj. Blaubac-
her Pál, Braun Bence, Braun Fanni, Braun János, 
Braun Júlia, Dr. Braun Pál, Budai Kristóf, Dudás 
Zsolt, Csobán Gitta, Csóri Dominik, Dicse Dániel, 
Dicse Gábor, Ecker Anna, Ecker József, Ecker 
Péter, Ecker Péter, Ecker Péter Pál, Gregus Jó-
zsefné, Holicza Sándorné, Hrncsár Richárd, Kocz-
ka Adrián, Kékesi János, Kékpataki Tamás, Király 
Károly, Kovács Kinga, Kovács Máté, Kovács Zol-
tán, Madarász István, Mayer Albert, Mayer Tamás, 
Mayer Zsuzsanna, Oravecz Bence, Rajta Norbert, 
Rajta Sándor, Rajta Viktória, Rell Kristóf, Schlenk 
Dániel, Szegedi Nándor, Szegedi Vilmos, Sztrecskó 
Balázs, Sztrehovszki Tibor, Szokoly Csaba, Tarnai 
József, Turák Patrik, Verovszki Tibor, Wilhelm 
Donát, Wind Ferenc, Zdenkó Donát, Zséli Aliz. 

A fenti listában található nagyon sok megszokott, 
évek óta visszatérő, állandó nevet, de szerencsére, 
sok újat is találhatunk. Nagyon sok Ikladit, és 
néhány nem Ikladit, közösségi szolgálatot teljesítő, 
érettségire készülő diákot, lokálpatriótát, környe-
zettudatos, a családban már erre tanított, nevelt, 
jó példát látó fiatalt, középkorút egyaránt. 

Általános megállapítás volt, hogy ebben az eszten-
dőben minden eddiginél nagyobb mennyiségű fe-
leslegessé vált lim-lom, kacat került a konténe-
rekbe. 

Köszönjük azoknak, akik a gyűjtőpontokra vitték 
a felesleges holmit, valamint azoknak, akik jelez-
ték, hogy mitől szeretnének megszabadulni és 
kapun belül helyezték el. 

Viszont nem értjük azokat, akik a lomtalanítás 
alkalmával- kérésünk ellenére, és a kiírás  maxi-
mális figyelmen kívül hagyásával, veszélyes hulla-
dékoktól, szelektív gyűjtőben bármikor lerakható 
öblösüvegektől, és a kommunális, rendszeres, heti 
gyűjtés alkalmával is kirakható dolgoktól e napon 
szeretett volna megszabadulni. 

Megfontolás tárgya lehet a jövőre nézve a mennyi-
ségi limit, a háztartásokban keletkező 1-2-3 db 
lim-lomtól megszabadulás, nem egyenértékű a 
vállalkozásban keletkezett extra mennyiségű 
lommal, melyet a falu önkéntesei  szednek össze, 
és a lerakási díj pedig nem a vállalkozót, hanem a 
faluközösséget  terheli. Hasonlóan a házeladások 
alkalmával tapasztalt extra mennyiségek esetében. 

Ilyen későn még sosem végeztünk, hiszen 19.30-
ra érkeztek vissza a „brigádok” a Művelődési Ház-
ba, szinte 12 órás fárasztó, nehéz szolgálatot telje-
sítve. 

Köszönjük az önzetlen segítséget mindenkinek, 
hogy településünk szebb és tisztább legyen! 

Természetesen: Rosenbrot kenyeret ettünk a bab-
gulyáshoz, mint minden évben. Köszönjük a fel-
ajánlást. 
Bizonyára feltűnt az autóbusszal közlekedőknek, 
hogy a hétvégén a buszmegállók is tiszták lettek, 
Braun Fanni és Zséli Alíz munkája nyomán. 

Bagyin Katalin 

 Gyógyítás vagy ámítás? 

Egyre nagyobb teret hódít az alternatív 
gyógyászat, ennek következtében egyre gyakrab-
ban találkozhatunk olyanokkal, akik ezeket a 
módszereket támadják. Könyvek, cikkek, tévé- és 
rádióműsorok veszik elő hol egyik, hol másik ter-
mészetes gyógymódot, és próbálják tudományos 
oldalról cáfolni az eredményeiket.  
Hogy mi ennek az oka? Nem szeretnék összeeskü-
vés-elméleteket szőni, de valószínűleg az, hogy az 
eddig konkurens nélküli gyógyszeriparnak hirtelen 
komoly versenytársai akadtak. Miért van az, hogy 
csak elvétve hallok az indokolatlan antibiotikum 
szedés veszélyeiről, a vérnyomáscsökkentők káros 
mellékhatásairól, vagy a gabona alapú étkezés 
következményeiről? Viszont hírportálok hosszan 
elmélkednek a homeopátia vagy a mágnesterápia 
hatásosságáról, illetve a biorezonanciás vizsgála-
tok hitelességéről. 
Én alapvetően szkeptikus vagyok, ezért ha valami 
újdonsággal találkozom, először jól körüljárom a 
témát, aztán – ha még nem ment el tőle a kedvem 
– megpróbálok ismerősöktől informálódni, végül 
teszek egy próbát „Mi bajunk lehet?” jelszóval. 
Mert hál’ Istennek a természetes gyógymódoktól 
igazából semmi bajunk nem lehet! Hogy használ-
e, az már más kérdés. Meggyőződésem egyébként, 
hogy mindenkinek személyre szabott gyógymódra 
van szüksége, hiszen az ember egy csodálatosan 
bonyolult lény, minden példánya egyszeri és meg-
ismételhetetlen (a klónozásba most ne menjünk 
bele). 
Ne féljünk hát megismerni új dolgokat, legyünk 
nyitottak, de ne hiszékenyek, és meg fogjuk látni, 
hogy ami nekünk való, az megtalál bennünket.  
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Hogyan különböztessük meg a pénzünkre pályázó 
szolgáltatókat a valódi gyógyítóktól? Először is 
szerezzünk minél több referenciát. Beszélgessünk 
el velük a filozófiájukról, nézzük meg, hány éve 
vannak a pályán, milyen tanulmányokat végeztek.  
A Kuckó Sóbarlang vezetőjeként évek óta kapcso-
latban vagyok olyan hiteles, megbízható szakem-
berekkel, akik a saját területükön már bizonyítot-
tak, és akikhez a vendégek visszajárnak. Egyikük 
sem mondja, hogy a hagyományos orvoslást el kell 
felejteni, de ahol a tudomány véget ér, ott jön a 
többi: a lélek, a tudatalatti, a megfoghatatlan. 
Vannak betegségek, amelyek születésünk óta elkí-
sérnek, van, ami már születésünk előtt belénk volt 
kódolva, és van, amit mi okozunk magunknak 
azzal, ahogy éljük az életünket. Nézzünk magunk-
ba, és ne szégyelljünk segítséget kérni!  
Egy talpmasszázson fény derülhet sok betegségre, 
egy állapotfelmérésen megtudhatjuk, melyik fizikai 
tünet mögött milyen feloldatlan lelki probléma áll, 
és az allergiavizsgálat megmutatja, hogy van ös--
szefüggés az étkezés és a pollenallergia között. 
Én már régóta fütyülök a médiára, nem hagyom, 
hogy a negatív információk és emberek elérjenek, 
a saját világomba csak olyanokat engedek be, akik 
nem szívják el az energiámat, hanem inkább fel-
töltenek. Szerencsére a Kuckó Sóbarlang vendé-
gei mind ilyenek, amint azt a vendégkönyvünkből 
vett idézetek is mutatják: 
 „A korrekt tájékoztatás után igénybevett kúrasze-
rű masszázs hatására sokkal jobb lett az ízületeim 
állapota. Örömmel tölt el, hogy a faluban az 
egészségmegőrzés érdekében egy elérhető szolgál-
tatásban részesülhetnek az emberek.” (Gerencsér 
István) 
„Már évek óta járok a sóbarlangba, mivel asztmás 
vagyok, és elmondhatom, hogy szinte teljesen tü-
netmentes lettem. Nem kell a pipa! A kezelőorvo-
som is hitetlenkedve nézte gyors gyógyulásom, és 
csak annyit mondott: Vannak még csodák!” (Hóka 
Mihályné Gabika) 
„Örülök, hogy ilyen sok lehetőség kínálkozik a 
gyógyulásra, kiegészítendő a „hagyományos” or-
voslás által alkalmazott terápiákat!” (dr. Majoros 
Valéria gyermekorvos) 

Ruszkai-Simon Anna 

Lakossági Felhívás 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi 
fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a 
szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakó-
ingatlanokban. Ennek fő oka, a nem megfelelő 
tüzelőanyag használata és a kémények karbantar-
tásának hiánya. A fűtési költség csökkentése ér-
dekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a 
háztartási hulladékot, mely azonban nem csak 
jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, 
egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes 
állapotot is előidézhet. 

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védel-
méről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 
tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberende-
zésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek 
nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék éget-
hető el. Az előírások megsértőivel szemben a kör-
nyezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot 
szabhat ki. 

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, 
hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan 
mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan 
kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mér-
gező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutá-
suk esetén beépülnek a környező talajba, növény-
zetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat 
lélegzik be a környezetében élő emberek is. A mű-
anyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú 
hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és 
egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égés-
termék emberi szervezetbe jutása légzőszervi meg-
betegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú 
betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartal-
mazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az 
agysejteket, tüdő-és májkárosodást okozhat. 

Az utóbbi években mind többen állnak vissza a 
vegyes tüzelésre ill. építenek be kiegészítő fűtés-
ként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok 
használata során korom és kátránylerakódás kép-
ződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelő-
anyagok használata pedig megnöveli ezen lerakó-
dás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső 
keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény 
leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz 
magában: a tüzelőberendezés nem kap elég leve-
gő-utánpótlást a működéshez, ezért szívóhatás 
alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelő-
berendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, 
füst,- illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. 
A kéményben lévő nagymértékű korom és kát-
ránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy 
külső- és belső hőmérséklet különbség hatására 
belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény 
bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló láng-
nyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület ég-
hető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében 
lévő bútorzatra. 

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a 
megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal 
nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, ká-
rosítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi java-
kat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt 
Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-
monoxid mérgezés és a kéménytüzek elkerülése 
érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének 
megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a 
kéményseprők részére a kémények rendszeres 
ellenőrzését, tisztítását! 

Pest MKI Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Katasztrófavédelmi Hatósági osztály 
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Felelős kiadó: Madarász István 
Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin 
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Telefon: 06-28-403-387  
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Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2016. május 5-6. 


