
Ikladi Hírek
  MEGHÍVÓ 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad 
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóját a 

2016. október 08-án, szombaton, 15 órai kezdettel 
a Ráday téren és a Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi 

Általános Iskola tornatermében tartandó 

NEMZETISÉGI NAP 
rendezvényére. 

 Program: 
15.00 Koszorúzás az emlékműnél 
 Ünnepi beszéd: Babka László evangélikus lelkész 
15.30 Kultúrműsor az Általános Iskola tornatermében: 

 Dunabogdányi Svábzenekar 
 Bogdaner Singkreis 
 Borony Tánccsoport, Csobánka  
 Ikladi óvodások műsora 
 Ikladi Általános Iskola műsora 
 Német Nemzetiségi Énekkar Iklad 
 Német Nemzetiségi fúvós-zenekar Iklad 
 Blaublumen tánccsoport Iklad 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

2016. október 9-én vasárnap 15.30 órai kezdettel az 

IDŐSEK VILÁGNAPJÁT 
ünnepeljük a Művelődési Házban. 

Köszöntőt mond: Madarász István polgármester 
Közreműködik: Várkonyi Györgyi, Földvári Sándor, Marót Géza 

Örökzöld dallamok, népszerű melódiák csendülnek fel. 

Iklad község Önkormányzata sok szeretettel meghívja 
településünk szépkorú lakóit e műsoros rendezvényre! 

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 tisztele-
tére rendezett ünnepségre, melyet október 21-én, pénteken 17.30 órakor tartunk a Művelődési Ház-

ban. Az ünnepségre az Ált. Iskola 7. osztályos tanulói és a NNKKE énekkara készülnek műsorral. 
 Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 
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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2016. szept-
ember 30-ei ülésén az alábbi napirendeket tár-
gyalta meg: 

Átfogó értékelést hallgatott meg a testület az ön-
kormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatairól. Hrncsár Pálné családgondo-
zó, a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat munkatársa tájékoztatta a képviselőket 
a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásá-
nak rendszeréről, valamint az általuk szervezett 
programokról. Köszönetet mondott az önkormány-
zatnak a nyári táborok megszervezésében nyújtott 
segítségért. 

A testület módosította az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét, majd elfogadta 
az önkormányzat gazdálkodásának 2016. első 
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót. 

A testület módosította a szociális célú tűzifa-
juttatásról szóló 3/2013. (X.31.) önkormányzati 
rendelet. A módosítás szerint a kérelmek benyúj-
tási határideje: 2016. november 18. péntek 12:00 
óra. 

A testület pályázatot benyújtásáról döntött a Bel-
ügyminisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag 
vásárlására. 

A testület jóváhagyta az Iklad Község Önkormány-
zata, mint Igénylő Tagönkormányzat, az Észak- 
Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás, mint Megbízó, valamint Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft., mint Közszolgáltató között létrejövő 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést. 
Ennek értelmében Ikladon továbbra is a megszo-
kott rendben történi a kommunális, valamint a 
zöld- és szelektív hulladék elszállítása. 

A testület a Galga Tenisz Egyesület kérelmének 
helyt adva, 10 évre az egyesület ingyenes haszná-
latába adta a önkormányzati tulajdonú sporttelep 
azon részét, ahol a teniszpályák találhatók. 

A testület megtárgyalta a Parti utca lakóinak tám-
fal építési kérelmét, és úgy döntött, hogy a terve-
zési munkálatok megkezdése előtt talajmechanikai 
szakvéleményt készíttet a terület állékonyságáról. 

A testület döntött arról, hogy az önkormányzat 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati 
fordulójához. (További információk a 
www.iklad.hu oldalon találhatók.) 
 

A testület zárt ülésén 
1. Egy főnek gyógyszertámogatást állapított 

meg 6 hónapos időtartamra. 
2. Egy főnek lakhatási támogatást állapított 

meg 1 éves időtartamra. 
3. Öt főnek rendkívüli települési támogatást 

állapított meg összesen 65.000.-Ft 
összegben. 

4. Hat főnek temetési támogatást állapított 
meg 20.000.- 20.000.- Ft összegben. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Népszavazás 

A 2016. október 2-án megtartott országos nép-
szavazás eredménye Ikladon 

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma: 

1702 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 
829 (48,71 %) 

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 
829 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 
52 (6,27 %) 

Érvényes szavazólapok száma: 
777 (93,73 %) 

A szavazatok száma válaszonként 

Igen szavazatok száma: 17 (2,19 %) 
Nem szavazatok száma: 760 (97,81 %) 

További információk a www.valasztas.hu honla-
pon találhatók. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

HVI vezető 

Szociális célú tűzifa támogatás 

A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó ké-
relmeket 2016. november 18-án, pénteken 
12:00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hi-
vatalban. Kérelem nyomtatványt ügyfélfogadási 
időben a Polgármesteri Hivatalban, illetve a Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál lehet igényelni. 
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Bursa Hungarica pályázat 

Iklad Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. To-
vábbi információk a www.iklad.hu oldalon találha-
tók. 

Német Nemzetiségi 
Önkormányzat hírei  

Az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok 
Szövetsége Nemzetiségi Gálát rendez 2016. 
november 06-án, vasárnap délután Tökölön, 
melynek megtekintésére megfelelő létszámú je-
lentkező esetén a helyi Nemzetiségi Önkormány-
zat autóbuszt indít. 
Az utazásra jelentkezni október 16-ig lehet a Nem-
zetiségi Önkormányzat képviselőinél, vagy a 
06-30-364-7912-es telefonszámon. 
 

 

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!  

Időskorúak részére 

Az időskorú személyek napjainkban életkori, fizi-
kai, mentális helyzetük, állapotuknál fogva foko-
zottabban veszélyeztetettek bizonyos bűncselek-
ményekkel szemben.  
Az elkövetők a legkülönfélébb indokokkal szólítják 
meg az idős embereket, elterelve figyelmüket a 
bűncselekmények elkövetése érdekében.  
Elsősorban lakásukba, házukba különböző trük-
kökkel megpróbálnak bejutni, hogy onnan ék-
szert, takarékbetétkönyvet, készpénzt tulajdonít-
sanak el. 

A leggyakrabban előforduló trükkök: 
 gázár-támogatást, adomány zöldséget (krump-

lit), vagy nyugdíj kiegészítést hozott 
 más hivatali jellegre hivatkozik (Vöröskereszt, 

ill. önkormányzati dolgozó) 
 pénzt szeretnének felváltani (általában 20.000 

Ft-ost!) 
 WC-re szeretne menni 
 rosszullétre hivatkozik 
 vizet kér 
 szomszéd telket szeretné megvásárolni 
 hozzátartozójától pénzt, tűzifát stb. hoztak! 
 a tűzifánál sok esetben a mennyiséggel is be-

csapják az embereket. 

Egyéb biztonsági tanácsok: 
 Ne nyisson kaput idegen, ismeretlen szemé-

lyeknek! 
 A Tigáz, Elmű-Émász munkatársainak ren-

delkezniük kell azonosítást szolgáló igazol-
vánnyal, vagy megbízólevéllel. Ezen iratokat a 
szolgáltató alkalmazottja köteles megmutatni!     

 Alkalmi munkát ne vállaltasson fel idegen 
személyekkel! 

 Ne hagyja nyitva kapuját, házát még akkor 
sem, ha az udvaron, vagy a kertben tartózko-
dik! 

 Ne hagyja kapujának, házának kulcsát lábtör-
lő, virágcserép alatt, egyéb helyen! 

 Ne hagyja őrizetlenül azt a helységet, ahol 
nyitva van az ablak! 

 Ne nyisson ajtót éjszaka, bármilyen zajt hall! 
 Fizikai támadás esetén saját élete, testi épsé-

ge védelmében ne tanúsítson ellenállást! 
 A támadót, amennyire lehetősége van, rá ala-

posan figyelje meg! (személyleírása, ruházata, 
különös ismertetőjele, merre távozott) 

 Nyugdíj folyósítás időszakában,- ha lehetősé-
ge van rá, kérje meg családtagját, hogy legyen 
jelen az átvételkor és annak biztonságos elhe-
lyezésekor! 

 Lehetőség szerint ne tartsanak otthon na-
gyobb mennyiségű készpénzt! 

Probléma esetén hívja a 107-es vagy 112-es se-
gélykérő számot vagy értesítse az aszódi rendőrőrs 
járőreit a 20/516-5940.-es telefonszámon. 
 

Deszk Péter r. tzls. 
körzeti megbízott. 

Zöldhulladék szállítás 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldhulladék szállítás 
november 30-ig folytatódik, minden második hé-
ten. A zöldhulladékok körébe tartozó hulladékok: 
fűfélék, fás és lágyszárú kerti növények, és azok 
részei, cserjék, bokrok levelei, gallyak, ágak, ma-
ximum 60 mm átmérőjű nagyságig. Az ágak, gal--
lyak, összekötözve kerüljenek ki az ingatlan elé. 
110 literes lebomló biozsák zöldhulladék gyűjtésé-
re: 50.-Ft továbbra is beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy a Művelődési Házban. 

Kérjük, hogy vegyék igénybe e szolgáltatást, és 
tartózkodjanak a füstüléstől, környezetünk, 

egészségünk védelme érdekében. 
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Egy mondatban… 

 Krizantém vásár a Ráday–téren 2016. októ-
ber 28-án, pénteken 14 órától.  

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

Ebzárlat és legeltetési tilalom 

2016 október 1-tól 25-ig a vörös rókák veszett-
ség elleni immunizálása miatt a járási főállatorvos 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Gödöl-
lői Járás területén, így Ikladon is. 
A felhívás teljes anyaga honlapunkon 
megtalálható. 

 

Jaj nekem, itt a szeptember! 

Avagy a tanévkezdés nehézségei 

Próbálom, amennyire lehet humorosan kezelni a 
témát, de valójában ijesztő dolgokat figyeltem meg 
a családomon belül nagyjából augusztus utolsó 
hetétől. 
Először is, a nyaralásból hazatérve kivétel nélkül 
mindenkinek elkezdett fájni a torka, vagy folyni az 
orra. Pedig az idő még le sem hűlt, és az ovi sem 
kezdődött el. 
Most már mondjuk elkezdődött, így az orrfolyás 
kibővült a következő tünetekkel: fejfájás, hasfájás, 
étvágytalanság. 
Azért azt nem gondolnám, hogy egyik napról a 
másikra kiürültek a család vitamin tartalékai, 
vagy megártott a tengerparti levegő, tehát arra 
jutottam, hogy ez is - mint nagyjából minden be-
tegség - lelki eredetű lehet.  

Mert kinek esik jól kiverni a gyerekeket kora reg-
gel az ágyból, majd végtelennek tűnő idő alatt el-
juttatni őket a megfelelő intézménybe, végül be-
menni a munkahelyre (még ha az otthon is van), 
kapkodva hazarohanni, hogy elvigyük őket a kü-
lönórákra, majd haza, aztán némi közjáték után 
befektetni őket és magunkat az ágyba, hogy hol-
naptól ugyanezt megismételjük?  
Erre jön még az esős időjárás, a sok elmaradás a 
szabadságok miatt, és az a folyamatos rossz érzés, 
hogy mennyi mindent nem tudtam megcsinálni, 
pedig egész nap dolgoztam! 
Ne féljetek sorstársak, csak a kezdet nehéz. A gye-
rekek szép lassan rájönnek, hogy a közösségnek is 
vannak előnyei, és hogy pocsolyában ugrálni tök 
vicces. Már biztosan hiányzott nekik a menzás 
grízes tészta, és elfeledkeznek a hasfájásról. 
A megfázást pedig itt az ideje, hogy sóbarlango-
zással kezeljük. Családilag bevonulunk a sószo-
bában, ami azért is jó, mert nem jár fájdalommal a 
használata, nem kell lenyelni, befújni, öblíteni, 
stb., tehát az összes alternatív gyógymód közük a 
legkellemesebb! 
Össze lehet fogni más anyukákkal, és miközben a 
gyerkőcök a sóban fetrengenek, jókat lehet plety-
kálni (már ha halljuk a saját szavunkat a nagy 
hancúrozásban). 
Bérlettel vagy csoportosan jóval olcsóbb, érdemes 
egy héten 3-4 alkalmat beiktatni így tanév elején, 
mert ezzel megakadályozzuk a bacik és vírusok 
terjedését, és felerősítjük a saját és a gyerekek 
immunrendszerét is. 
Aki mégis a vitaminokra szavaz, válasszon lehető-
leg természetes eredetűt, mert a szintetikus étrend 
kiegészítők nem tudnak rendesen beépülni a szer-
vezetbe. Illetve érdemes kúraszerűen probiotiku-
mot fogyasztani, amivel megerősödik a bélrend-
szer, és ezzel jobb lesz a felszívódása bármilyen 
vitaminnak, nyomelemnek. A kartali Kuckó Sóbar-
langban szívesen adunk tanácsot, és azt is meg-
mondjuk (egy rövid, fájdalommentes vizsgálat 
után), hogy milyen vitamin- és ásványi anyag hi-
ányzik a szervezetedből.  
Jelentkezés és időpontkérés a 30/641-4253-as 
számon! 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondok mindazoknak, akik fiam 

MAYER PÁL 

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, 
virágot helyeztek, és bánatomban részvéttel 
osztoztak. 

Mayer Pálné 
 

Véradás 

2016. október 12-án, szerdán 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 

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

ját kérjük feltétlenül hozza magával! 
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Szüreti mulatságról 

Ebben az esztendőben szeptember 18-án vasárnap 
tartottuk a szüreti felvonulást és bált. 

Bíró: Ecker Péter 
Bíróné: Kalmár Barbara 

Kisbíró: Rell Norbert 

 A felvonuló menettáncosok, perecesek, kocsmáro-
sok, együttesen közel százötvenen voltak. 
Köszönjük: 
 Az összes szereplőnek a részvételt, a rendez-

vény lebonyolításában segítők munkáját. 
 A fúvószenekarnak a jó hangulat biztosítását, 

mikor a nézőket szórakoztatták, s várták a 
felvonulókat. 

 Blaubacher Pálnak, a hintó ingyenes biztosí-
tását. 

 Bartha Jánosnénak, Bereczki Sándornak, 
Blaubacher Józsefnének, Blaubacher Pálné-
nak, Braun Pálnénak, Ecker Jánosnénak, 
Ecker Sámuelnének, Galbaviné Takács Kata-
linnak, Királyné Kovács Katalinnak, Radics 
Lászlónénak, Szokoly Lászlónénak, Takács 
Istvánnénak, Zdenkó Istvánnénak, a hagyo-
mányos szüreti étel: gulyáslevés és fánk, po-
gácsa készítést, 

 Az étel felszolgálását segítőknek, Ecker Zsu-
zsanna perecárusnak, Kékesi József, 
Klenovszki János, Pálya Tibor mustkészítők-
nek, Puskely Tibornak a fotózást. 

 A Rendőrségnek, polgárőrségnek a felvonulás 
biztonságának biztosítását. 

 A szombati, vasárnap délelőtti előkészületi 
munkákban nyújtott segítséget.  

 Továbbá minden zöldség, szőlő- és borado-
mányt, valamint a kölcsönkapott eszközöket. 

Bagyin Katalin 
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Elveszett, keressük 

Falunapi rendezvényünkön bizonyára sokunk 
számára emlékezetes marad mikor az unterjesin-
geni barátaink maszkos felvonulást tartottak. 
Sajnos az esemény után az egyik boszorka maszk 
eltűnt.  Ez önmagában is nagyon kellemetlen do-
log. Egy ilyen jelmez komoly értéket képvisel, de az 
eszmei értéke ennél is több, hiszen családi erek-
lyéről is szó van ebben a történetben. 
Kérünk mindenkit aki bármilyen információval 
rendelkezik jelezze a Művelődési Házban. 
A becsületes megtaláló – visszaszolgáltató 
15.000.- Ft jutalomban részesül, melyet a maszk 
tulajdonosa ajánlott fel. 
 

Könyvtári Hírek 

Rajzpályázat díjazottjai: 

I. helyezett: Rigó Lili Nóra 
II. helyezett: Galambos Márkusz 
III. helyezett: Puszta Ella Ilona 
Különdíj: Madarász Léna 

Meseíró pályázat díjazottjai: 

I. helyezett: Madarász Bence 
II. helyezett: Kékesi Zsófia 
III. helyezett: Mravik Viktória 

Gratulálok Mindenkinek! 
Kiss Regina, könyvtáros 

 

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó 
 
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiv@iklad.hu, Telefon: 06-28-403-381 
Felelős kiadó: Madarász István 
Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin 
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Telefon: 06-28-403-387  
Terjesztők: Az önkormányzat alkalmazottjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2016. november 3-4. 


