
Ikladi Hírek  
Szeretettel meghívjuk 

településünk minden lakóját a 
2017. október 07-én, 

szombaton, 
15 órai kezdettel 

Ikladon, a Ráday téren és  
   a Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermében tartandó 

Nemzetiségi Nap 
rendezvényére, melyet Ecker Jánosné emlékére ajánlunk. 

Program: 
15.00 Koszorúzás az emlékműnél 
15.30 Kultúrműsor az Általános Iskola tornatermében: 

 Német Nemzetiségi Énekkar Iklad 
 Ikladi óvodások műsora 
 Großturwaller Tänzer  
 Ikladi Általános Iskola műsora 
 Schwäbischer Chor Grossturwall 
 Blaublumen tánccsoport Iklad 
 Német Nemzetiségi fúvós-zenekar Iklad 

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 19-én, 
csütörtökön 18.00 órakor tartunk a Művelődési Házban. 

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-testü-
lete (a továbbiakban: testület) 2017. szeptember 7-
ei rendkívüli és szeptember 29-ei ülésein az alábbi 
napirendeket tárgyalta meg: 

Szeptember 7. 
A 2017 januárjában a PM_ONKORMUT_2016 kód-
számú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításá-
nak és korszerűsítésének támogatása gazdaságfej-
lesztési céllal Pest megye területén” című kiírásra 
benyújtott pályázatunkat a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium csökkentett összeggel hagyta jóvá. A tá-
mogatási szerződés szerint a Minisztérium 
44.975.944.-Ft összegű támogatásban részesítette 
önkormányzatunkat a Bartók Béla út, valamint az 
Iskola tér (Szabadság út és Petőfi utca közötti sza-
kasz) útfelújítására. Az önkormányzati önrész ösz-
szege: 7.936.931.-Ft. A testület döntött arról, hogy 
a nyertes pályázat megvalósítása során közbeszer-
zésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.§ (2) 
bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás 
közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplő-
nek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi 
felhívást küld. 

A testület tárgyalt a művelődési ház energetikai fel-
újítására benyújtott pályázat megvalósítási lehető-
ségeiről. 

A testület elbírálta az általános iskola udvarán ta-
lálható sportpálya felújítására beérkezett árajánla-
tokat, és úgy döntött, hogy a legalacsonyabb ösz-
szegű árajánlatot adó Cornus Kert Kft-vel köt szer-
ződést. Vállalkozói díj: 20.508.000.-Ft + ÁFA (27%). 
(A pályafelújításra a Belügyminisztérium pályáza-
tán bruttó 13.443.599.-Ft összegű támogatást 
nyert az önkormányzat, amelyhez ugyanekkora 
összegű önrészt kell biztosítanunk.) 

A testület döntött arról, hogy a „Csatlakozási konst-
rukció az önkormányzati ASP rendszer Országos ki-
terjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-
2017-00636 azonosító számú pályázat megvalósí-
tásához szükséges eszközök beszerzésére a Galga-
com Kft-vel köt szerződést. Vállalkozói díj: bruttó 
3.297.301.-Ft. A pályázat megvalósításához szük-
séges szolgáltatások (szabályozási keretek kialakí-
tása, adatok migrálása, tesztelés, élesítés) beszer-
zésére Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft-vel köt 
szerződést. Vállalkozói díj: bruttó 1.956.000.-Ft. 
(Ennek a pályázatnak a kiadásait a Miniszterelnök-
ség 100%-ban támogatja, önrész nem szükséges.) 

A testület a Településképi Arculati Kézikönyv és a 
településképi rendelet elkészítésére tervezési szer-
ződést kötött a Pestterv Kft-vel. Tervezői díj: 
1.100.000.-Ft + ÁFA (27%). 

Szeptember 29. 
Az ülés vendége volt Juhász Péter építészmérnök, 
akivel a testület a művelődési ház felújításának le-
hetőségeiről tárgyalt. 

A testület módosította az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét, majd elfogadta az 
önkormányzat gazdálkodásának 2017. első félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatót. 

A testület módosította a szociális célú tűzifa-jutta-
tásról szóló 3/2013. (X.31.) önkormányzati rende-
letét. A módosítás szerint a kérelmek benyújtási 
határideje: 2017. november 17. péntek 12:00 óra. 

A testület elfogadta Iklad község településfejlesz-
tési, településrendezési és településképi feladatai-
val összefüggő partnerségi egyeztetések szabályai-
ról szóló rendeletét. 

A testület jóváhagyta az Aszód, Domony, Iklad, 
Kartal és Verseg települések közötti Együttműkö-
dési megállapodást a Központi Orvosi Ügyelet mű-
ködtetéséről. A megállapodás a korábbi társulási 
megállapodás helyébe lép. Az orvosi ügyelet ellá-
tása továbbra is Aszód, Baross utca 4. szám alatti 
épületben történik. 

A testület Nagy Márta óvodavezető kérésének helyt 
adva, tekintettel a beiratkozott gyermekek nagy 
számára, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (Nkt.) 25.§ (7) bekezdés alapján enge-
délyezte, hogy a fenntartásában működő Ikladi Né-
met Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda és 
Konyha a 2017/2018. nevelési évben a Nkt. 4. 
számú mellékletében meghatározott maximális 
csoportlétszámot 20 %-kal túllépje. 

A testület 3.000.000.-Ft többlet forrást szavazott 
meg az iskolai sportpálya felújítási projekthez kap-
csolódóan, melyből 1.900.000.-Ft + ÁFA (27%) ösz-
szegből a Cornus Kert Kft. kiépíti a pálya világítá-
sát, a fennmaradó részből pedig az önkormányzat 
a kerítést újítja fel. 

A testület döntött arról, hogy az önkormányzat 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati 
fordulójához. 

A testület pedagógus szolgálati lakás kiadásáról 
döntött. 

A testület zárt ülésén 
 Egy főnek beteggondozási támogatást állapí-

tott meg. 
 Egy főnek lakhatási támogatást állapított meg. 
 Négy főnek gyógyszertámogatást állapított 

meg. 
 Négy főnek települési támogatást állapított 

meg összesen 80.000.-Ft összegben. 
 Öt főnek temetési támogatást állapított meg 

20.000 – 20.000.-Ft összegben. 
Braun Pál 

jegyző 
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Bursa Hungarica 2018. 

Pályázati felhívás 

Iklad Község Önkormányzata (a továbbiakban Ön-
kormányzat) csatlakozott a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támo-
gatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
fordulójához. 

Az „A” típusú pályázatra azok az Iklad területén 
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik elsőoktatási intézményben (felsőoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőok-
tatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
A „B” típusú pályázatra azok az Iklad területén 
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik 

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolás; 
illetve 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe felvételt még nem 
nyert, érettségizettek;  

és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőokta-
tási intézményben teljes idejű (nappali munka-
rend) alapképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni.   

Az Önkormányzat kizárólag azt a pályázót részesíti 
támogatásban, akinél az egy háztartásban élők egy 
főre eső havi jövedelme nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át és egyikük sem rendelkezik a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az 1993. 
évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti 
vagyonnal; 

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzat-
hoz történő benyújtásának határideje: 2017. 
november 7. 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektroni-
kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer-
ében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybe-
lep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben re-
gisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhat-
nak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó bir-
tokban léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöl-
tését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva az Ikladi Polgármesteri Hivatalba (2181 Ik-
lad, Ráday tér 1.) egy példányban – a kötelező mel-
lékletekkel együtt - kell benyújtani. A pályázati űr-
lap csak a pályázati kiírásban meghatározott csa-
tolandó mellékletekkel együtt érvényes. 

A részletes pályázati kiírás, valamint a kötelezően 
kitöltendő nyilatkozatok letölthetők az EPER-
Bursa rendszerből, illetve megtalálhatók Iklad Köz-
ség Önkormányzatának honlapján: www.iklad.hu 

Madarász István 
polgármester 

„Miből Élünk?” 2017  

Központi Statisztikai Hivatal Iklad településen 
2017. október 2. és december 15. között hajtja 
végre a háztartások életkörülményeinek feltárá-
sára irányuló „Miből élünk?” című adatfelvételét. 
A kapott adatok alapján képet alkothatunk a ház-
tartások gazdasági helyzetéről, jövedelmi viszonya-
iról, fogyasztási és megtakarítási szokásairól, el-
adósodottságának okáról és mértékéről.  
A Magyarországon felkeresendő 15 ezer háztartás 
kijelölését statisztikai módszerrel, véletlenszerű 
kiválasztással hajtottuk végre, ebből 57 lesz Ikla-
don. 
A lakosság kétféle módon válaszolhatja meg a 
kérdőívet:  
1. Lehetőség van a kérdőívet elektronikus úton, In-
terneten kitölteni, 2017. október 2 - 31. között. 
Az internetes kitöltők között összesen 8 darab táb-
lagépet sorsolunk ki. 
 2. Ha a személyes interjút választják, akkor kér-
dezőnk 2017. október 2. és 2017. december 15. kö-
zött fogja a háztartásokat felkeresni.  
A válaszadók 1 000 Ft összegű vásárlási utalványt 
kapnak ajándékba, valamint közöttük összesen 5 
darab táblagépet sorsolunk ki.  
Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli.  
Az adatfelvétellel kapcsolatosan a 
https://mibolelunk.ksh.hu internetes oldal nyújt 
bővebb tájékoztatást.  

Kátainé Csincsák Éva  
Főosztályvezető 
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Szüreti mulatságról 

Ebben az esztendőben szeptember 17-én vasárnap 
tartottuk a szüreti felvonulást és bált. 
Bíró: Nyemecz Péter  
Bíróné: Bujdosó Nóra 
Kisbíró: Rell Norbert  

Sajnos az időjárás a rendezvény kezdetekor nem 
igazán volt kegyes. De rövidített útvonalon, megál-
lások nélkül megtartottuk a felvonulást. Köszönjük 
az összes szereplőnek a részvételt, a rendezvény 
lebonyolításában segítők munkáját.  A fúvószene-
karnak és a Szignál zenekarnak a jó hangulat biz-
tosítását. Blaubacher Pálnak, Csóri Dominiknak a 
hintó, lovaskocsi ingyenes biztosítását.  Bartha Já-
nosnénak, Beláz Jánosnénak, Bereczki Sándor-
nak, Blaubacher Pálnénak, Duhonyi Jánosnénak, 
Királyné Kovács Katalinnak, Matyóka Pálnénak, 
Mayer Tamásnak,  Radics Lászlónénak, Sztrecskó 
Jánosnénak, Takács Istvánnénak, Wildmann Már-
tonnénak, Zima Pálnénak, Zdenkó Istvánnénak, a 
hagyományos szüreti étel: gulyáslevés és fánk, ké-
szítést. Az étel felszolgálását segítőknek, Ecker 
Zsuzsanna, Sápi Bálint perecárusnak, Braun Jó-
zsef, Ecker József mustkészítőknek, Kiss Reginá-
nak, Puskely Tibornak a fotózást.  A rendőrségnek, 
polgárőrségnek a felvonulás biztonságának bizto-
sítását.  A szombati, vasárnap délelőtti előkészü-
leti munkákban nyújtott segítséget.  Továbbá 
minden lekvár, zöldség, szőlő- és boradományt, 
valamint a kölcsönkapott eszközöket. 

 Bagyin Katalin 
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Hírek az Iskolából 

Beszámoló a szeptemberi eseményekről 

Iskolánkban zökkenőmentesen indult be az élet. 
Elkezdődtek a meghirdetett szakkörök: énekkar, 
kis biológus, íjászat, német társalgás, média, infor-
matika, karate és foci. Összeszerveződött a Diákön-
kormányzat, Madarász-Kozecz Nóra vezetésével és 
diákjaink megszavazták osztály-, illetve iskolai 
szintű képviselőiket. Így minden munkacsoport el-
kezdte a szorgos munkát: tanulmányi, fegyelmi, 
kultúros, környezetvédelmi és sportos területeken. 

Szeptember 26-án rendeztük a hagyományos DÖK-
napot, melyen izgalmas akadályversennyel készül-
tünk tanulóink számára. A verseny után a szülők 
finom ételekkel várták tanulóinkat. Köszönjük a 
szülők áldozatos munkáját! 

Októberi programunk: 
Okt. 2. Fogadóóra 
Okt. 5. Terepfutóverseny 
Okt. 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról 
Okt. 7. Nemzetiségi délelőtt 
Okt. 20. Nyílt tanítási nap az első 4 órában 
 12.00 Ünnepély  
Okt. 23. Nemzeti ünnep – tanítási szünet 
Okt. 26. Pályaválasztási projektnap 
 18.00 Pályaválasztási szülői értekezlet a 

8. évfolyam szüleinek 
Okt. 27. Iskolagyűlés 
 Utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt 
Okt. 30 – nov. 5.  Őszi szünet 
Nov. 6. Első tanítási nap az őszi szünet után 
 17.00 Fogadóóra 

Az iskolai tanulói és dolgozói 

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 ré-
szei, cserjék, bokrok levelei, gallyak, ágak, maxi-
mum 60 mm átmérőjű nagyságig. Az ágak, gallyak, 
összekötözve kerüljenek ki az ingatlan elé. 
110 literes lebomló biozsák zöldhulladék gyűjté-
sére: 50.-Ft továbbra is beszerezhető a Polgármes-
teri Hivatalban vagy a Művelődési Házban. 

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

egészségünk védelme érdekében. 

Kéményseprés 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ, mint a jogszabály által 
kijelölt kéményseprő-ipari szerv tájékoztatta ön-
kormányzatunkat, hogy Iklad községben a ké-
ményseprő-ipari sormunka tervezett ideje: 

2017. szeptember 1 – október 30. 

Az ütemterv és a tevékenységgel kapcsolatos min-
den további információ a http://kemenysepres.ka-
tasztrofavedelem.hu/ honlapon elérhető. 

Szociális célú tűzifa támogatás 

A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó ké-
relmeket 2017. november 17-én, pénteken 12:00 
óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. 
Kérelem nyomtatványt ügyfélfogadási időben a Pol-
gármesteri Hivatalban lehet igényelni.  

Ebzárlat és legeltetési tilalom 

2017. szeptember 30-tól október 26-ig a vörös 
rókák veszettség elleni immunizálása miatt a járási 
fő állatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat ren-
delt el a Gödöllői Járás területén, így Ikladon is. A 
felhívás teljes anyaga honlapunkon megtalálható.  

Idősek Világnapja 

2017. október 1-én, vasárnap az Idősek Világnapja 
rendezvényt tartottunk a Művelődési Házban. Hat-
vanöt szépkorú fogadta el meghívásunkat. Polgár-
mesterünk, Madarász István köszöntő szavai után 
a Rozmaring Nyugdíjasklub énekkara népdalokat 
énekelt, majd a Pódium Színpad művészei „Cintá-
nyéros cudar világ címmel az operett irodalom 
gyöngyszemeivel kedveskedett az egybegyűlteknek. 
Braun Bence végezte a hangosítási feladatokat. Fi-
nom székelykáposzta volt az étel, melyet Mayer Pé-
ter (Parti út) vezetésével, Ecker Péter, Filó Gábor, 
Flóris Norbert, Kékpataki Tamás, Kiss Gábor, Kre-
idlmayer Mihály, Radics László készített. Gregus 
Józsefné, Mayer Zsuzsanna segített az előkészítés-
ben és a felszolgálásban. 
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Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás: 
 November 12-én, Vasárnap este  

József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 2. előadás 
Filuména házassága  
Utazási költség: 1200.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 November 18-én, Szombaton este  
Madách Színház 
Páratlan Páros 2 
Belépődíj: 3200.- 3500.- 4800.- 
Utazási költség: 1200.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 December 27-én, Szerdán este  
Madách Színház 
Mary Poppins  
Belépődíj: 1500.- 2800.- 5100.- 7200.- 
Utazási költség: 1200.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 Újra ruhagyűjtést szervezünk a Művelődési 
Házban október 16-17-én (hétfőn-kedden) az 
Oltalom Alapítvány számára. A rászorulók ne-
vében is kérjük a falu lakóinak a segítségét. 

 A Művelődéi Ház előterében jelképes összegért 
elvihető szép és szakirodalmi könyvek között 
válogathatnak az érdeklődők! Becsület kasz-
szába való bedobással fizethetnek  

 Iklad feliratos póló újra rendelhető női – férfi 
és gyermek méretben is. Minta példányok a 
Művelődési Házban megtekinthetőek.  

Bagyin Katalin 

Nippon Zengo 

Építs újra önmagad! 
Stresszoldó, fogyasztó, zsírégető, alakformáló, csa-
patépítő tornára várunk kedd esténként a Művelő-
dési Házba. 
Érdeklődni: Pázmándi Mártánál 
Telefonszám: 06-20-416-7350 

KÖNYVTÁRI HÍREK 
 

Új könyvek a könyvtárban  

Felnőtt olvasmányok: 
 Müller Péter:  Aranyfonál - Kapcsolat a szel-

lemvilággal  
 Nyáry Krisztián: Festői szerelmek  
   Ransom Riggs: Vándorsólyom kisasszony kü-

lönleges gyermekei  
 Linn Ullmann: Áldott gyermek  
 Donna VanLiere:  A karácsonyi cipő  
 Curtis Sittenfeld: Sisterland - Ikerország  
 Her Royal Highness Princess Michael of 

Kent:  A szerelmes Királynő - Négy ország ural-
kodója  

 Fábián Janka: Az angyalos ház - és más törté-
netek  

 Agatha Christie: Öt kismalac  
 Nora Roberts: A Sors csillagai - Az Őrzők-triló-

gia első kötete  
 Nicholas Sparks: Hosszú utazás, Válaszúton  
 Paulo Coelho: Az Ötödik Hegy  
  Paula Hawkins: A víz mélyén   
 Nicola Yoon: Minden, minden  
 Fejős Éva: Csajok  
 Ken Follett: A tűzoszlop - Kingsbridge-trilógia 

III.  („A katedrális” és „Az idők végezetéig” foly-
tatása)  

 Thomas Cullinan: Csábítás  
 Michelle Frances: A barátnő  
 Julian Fellowes:  Belgravia (A „Downton 

Abbey” forgatókönyvírójának tollából)  
 Margaret Atwood:  A Szolgálólány meséje  
   Nermin Bezmen:  Szerelemben, háborúban II. 

kötete  
 Deborah Moggach: Tulipánláz 

Gyerek és ifjúsági olvasmányok 
  Tittel Kinga: Mesélő Budapest - Térképek, 

rejtélyek  
   365 mese fiúknak - Minden napra egy 

mese  
   Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika 

Dzsoni és Árnika  
 Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék  
  Rose Lagercrantz: A szívem ugrál örömé-

ben  
  Vadadi Adrienn: Leszel a padtársam?  
  Geronimo Stilton: Bajuszokra vigyázni, itt 

jön Egeróni!, Vakáció a Las Egeras  
 Francesca Simon: Rosszcsont Peti és a kí-

sértetház  
 

Házhoz megy a fodrász! 

Női, férfi és gyerek fodrász kedvező árakon 
vállal hajvágást, festést, dauert. 
Otthonában kényelmesen szépülhet szolid ára-
kon. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-30-734-5938 

Pálháziné Tordai Teréz 
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Köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik, 
Braun Mihályné (Cserháti Julianna) temetésén 
megjelentek, ravatalára koszorút, virágot he-
lyeztek, és bánatunkban részvéttel osztoztak. 

Braun Mihály és családja, 
valamint a rokonság 

Ecker Jánosné 
Csibi Zsuzsi néni 

1939 - 2017 

Hálás szívvel és őszinte szeretettel gondolunk Zsuzsi né-
nire, aki fáradhatatlanul dolgozott, munkálkodott közössé-
günkért. A település szinte minden rendezvényén jelen volt. 
Megszámlálhatatlan népviseleti ruha, népviseleti baba vi-
seli keze nyomát. Kezdetektől tagja volt az egyházi, vala-
mint a nemzetiségi énekkarnak. A Rozmaring nyugdíjas-
klubban is hosszú éven át tevékenykedett. Kézi aratáskor 
is munkára tanította a fiatalokat, az előkészítő műveleteket 
is magára vállalta. 
Ötletgazdája, kivitelezője volt a Népviseleti bemutatónak és a 2003-ban bemutatott lakodal-
masnak. A szüreti mulatsághoz hosszú éveken át készítette a finom szalagos fánkot. Mindig 
meglepett valamivel, és ezt szinte észrevétlenül tette, egyszer csak ott termet az általa készített 
finomság. 
A Képviselő-testület 2002-ben Ikladért Emlékplakettet adományozott számára, ezzel ismerve el 
az addig végzett lelkes munkáját. 
Emlékét megőrizzük!  Már most érezzük hiányát! 
Nyugodjék békében!!!! 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 

Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren. 

Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolatként. 

Juhász Gyula: Consolatio 

Köszönetnyilvánítás 

Megköszönöm mindazoknak, akik férjem, 
Mayer János temetésén jelenlétükkel megtisz-
teltek, mély fájdalmunkban osztoztak és sírjára 
koszorút, virágot helyeztek el. 

A gyászoló család nevében: 
Özv. Mayer Jánosné 
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Sajtóközlemény 

Folytatódik az Albert Schweitzer kórház- rend-
előintézet energetikai rekonstrukciója. 

„Az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet 
Nővérszállójának teljes körű energetikai korsze-
rűsítése” című, KEHOP-5.2.10-16-2016-00065 
azonosítószámú projekt keretében összesen 
91 259 684 forint európai uniós támogatás ré-
vén valósult meg az Intézmény nővérszálló épü-
letének homlokzati hőszigetelése, nyílászárói-
nak cseréje, valamint a lapostető szigetelése. 

A projektzáró rendezvény alkalmával Dr. Stanko-
vics Éva főigazgató kiemelte, hogy a nővérszálló 
épületének megújítására nem kellett annyit várni, 
mint a főépületére, hiszen egy „fiatal” épület, mely-
nek ugyanakkor meglehetősen elavult volt az ener-
getikája. 

Nagy öröm a kórház számára a Nővérszálló felújí-
tása, hiszen nagyon fontos a munkaerő megtartó 
képessége. Az épület 100%-os kihasználtsággal 
működik, ugyanakkor nagy rá az igény, így tervezik 
annak bővítését. 

Az épület stílusában illeszkedik a már megvalósult 
fejlesztésekhez, melynek környezetét is megpróbál-
ták otthonossá varázsolni, hiszen az orvosokon, 

nővéreken kívül, az épület ad helyet az egészségfej-
lesztési irodának, a munkahelyi bölcsődének és 
több civil szervezetnek is egyaránt. Az épületen va-
lamennyi nyílászárót kicseréltek, megtörtént a 
homlokzat hőszigetelése, illetve megújult a villám-
hárító rendszer is.  
A főigazgató nagy örömmel jelentette be, a soron 
következő betegbiztonsághoz kapcsolódó fejlesz-
tést, melynek támogatói döntését épp az átadó előtt 
vehették át. 
Szabó Zsolt államtitkár hangsúlyozta tudatos fej-
lesztési stratégiát hajtanak végre, melynek célja él-
hető régió, település és kórház megteremtése, ezek-
ben a fejlesztésekben nem fogadnak el kitérőt. Az 
épület megújításával egy újabb lépcsőt értek el eb-
ben a stratégiában. 
A kormány célja az egészségügy három lábának 
megerősítése. Ezek az infrastruktúra, a rendszerek 
finom hangolása az EFOP pályázatokkal, a harma-
dik és egyben legfontosabb pedig a humánerőforrás 
fejlesztése. Az orvosok és a szakdolgozók területén 
is egyre nagyobb hangsúlyt kap a képzés, a tovább-
képzés. 
Hangsúlyozta a következő, már támogatási szerző-
déssel rendelkező feladat a főépület energetikai fel-
újítása, illetve a járóbeteg szakrendelő teljeskörű 
energetikai rekonstrukciója, mellyel valamennyi 
épület egységes arculatot kap. Ennek a fejlesztés-
nek része az aszódi Járóbeteg szakrendelő is. 
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Mi történik, ha valaki begyújtja 
a kerti „füstgyárat”? 

Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a 
kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tud-
ják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a kör-
nyezetre és az emberi egészségre. Az értékes szer-
ves anyagból az égetés során hamu keletkezik, 
mely csak korlátozott mennyiségben alkalmas ta-
lajerő-utánpótlásra. Ezzel szemben komposztálás-
kor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek 
és hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos kerti 
tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket 
és gallyakat, légszennyezést okoz. A nagy szennye-
zést elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a tűz hő-
mérséklete, így aminek égni kellene nem ég el, vagy 
csak félig. Például a növényi részekben lévő szén 
ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid 
helyett kis mennyiségben is mérgező szén-monoxid 
keletkezik. 

Mit okoz a részecskeszennyezés? 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség az euró-
pai részecske-szennyezésről készített tanulmá-
nya szerint Magyarországon évente 16200 ember 
hal meg idő előtt. Ők átlagosan csaknem 10 évvel 
tovább élhetnének, ha nem sújtaná őket a ré-
szecske-szennyezés. Ez azt jelenti, hogy minden év-
ben 183 400 életévet veszítünk az idő előtti elhalá-
lozás miatt. Ebben a tekintetben első helyen állunk 
Európában. Megjegyezzük, hogy korábbi tanulmá-
nyokból ismert: a légszennyezés miatt betegen el-
töltött napok száma ezerszer-tízezerszer magasabb, 
mint a halálozások száma. Ez azt jelenti, hogy Ma-
gyarországon évente összesen legalább 16 millió 
napon keresztül betegeskedünk.  Az életvesztése-
ken és betegeskedésen túl ennek jelentős gazdasági 
kihatása van, mely veszélyeztetheti az ország ver-
senyképességét, így az avarégetés szigorú tiltása 
lenne indokolt. Valószínűleg az okozott kár töredé-
kéből meg lehetne tanítani a lakosságot, hogy ho-
gyan kezeljék helyesen a kerti hulladékot. 

Hazai szabályozás 
A környezet védelméről szóló 1995 évi LIII. tör-
vény lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy 
szabályozzák az avarégetést. 

A megoldás – komposztálás 
Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. 
A folyamat során az elhalt növényi részeket mikro-
organizmusok bontják le és alakítják át a száraz-
földi élet nélkülözhetetlen anyagává, humusszá. A 
humusz hosszú távon tárolja és a növények szá-
mára könnyen felvehető formában adagolja azokat 

az ásványi anyagokat, melyek a növekedéshez 
szükségesek. De talán ennél is fontosabb, hogy a 
tömegének sokszorosát kitevő víz megkötésére, tá-
rolására képes. A komposztálás során elkerüljük a 
hatalmas légszennyezést, értékes humuszhoz, nö-
vényi trágyához jutunk. Komposztálni mindenki 
tud. Mindössze néhány négyzetméter árnyékos 
helyre és egy kis időre van szükségünk a kertben. 
A komposztálás alapvető szabálya a komposztá-
landó anyag megfelelő aprítása, a komposzt rend-
szeres keverése, nedvesen tartása és a tűző nap el-
leni védelme. Fontos, hogy a komposzt közvetlen 
kapcsolatban legyen a talajjal, hiszen a lebontó 
mikroorganizmusok onnan „költöznek” bele. A 
komposztálás folyamata általában 1 év, de bizo-
nyos növények, vastagabb ágak komposztálása en-
nél több időt is igénybe vehet. Széles körben elter-
jedt téveszme, hogy a dió, tölgy levele nem kom-
posztálható. Való igaz, hogy ezek olyan ún. allelo-
patikus vegyületeket tartalmaznak, melyek gátol-
ják más növények növekedését. Azonban néhány 
hónap alatt ezek is lebomlanak maradéktalanul, 
ezt a kertészeti egyetem vizsgálata is kimutatta, sőt 
a diófa levél komposzton jobban nőttek a növények, 
mint a kontroll csoport. Nélkülözhetetlen szerszám 
a vasvilla vagy ásóvilla, mellyel a komposzt keveré-
sét végezzük. Hasznos segédeszköz a komposztáló-
edény, aprítógép, és a komposztálódást gyorsító 
anyagok, indító kultúrák. Ezek hiányában ha-
lomba rakva is komposztálhatunk, az aprítást met-
szőollóval is végezhetjük. Magyarországon a talaj-
pusztulás átlagosan 17-szer gyorsabb, mint a talaj-
képződés, ezért nagyon fontos, hogy humuszpót-
lással ezt a folyamatot megállítsuk. 

A teljes cikk itt letölthető: http://levego.hu/si-
tes/default/files/avaregetes_0.pdf 

Filó Gábor képviselő javaslatára szeretnénk meg-
kérdezni Iklad község lakóinak véleményét arról, 
hogy: 

Egyetért –e azzal, hogy az önkormányzat 
teljeskörűen tiltsa be az avar és egyéb 

kerti hulladék nyílttéri égetését Ikladon? 

Minden lakóingatlanba egy kérdőívet küldünk, me-
lyet 2017 október 27-ig az intézményekben (polgár-
mesteri hivatal, művelődési ház, könyvtár, iskola, 
óvoda, orvosi rendelő) kihelyezett gyűjtőládákba le-
het leadni. 
Sorszámmal, bélyegzővel ellátott lapon feltett kér-
dés az Ikladi Hírek októberi számában található 
meg. 

Képviselő-testület 
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Alapítványi tájékoztató  

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma 
kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán 
első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapít-
ványi támogatásban részesülnek, hogy 
2017/2018-as tanév I. félévéről szóló iskolalá-
togatási igazolásokat adják le a Művelődési Házba 
legkésőbb november 30-ig.  

Az alapítvány kuratóriuma 

Egy mondatban… 

 Krizantém vásár a Ráday–téren 2017. október 
28-án, szombaton 10 órától. 

 Legyen az Ön szívügye is Alapítvány Az Aszódi 
Szakorvosi rendelőintézet műszaki berendezése-
inek fejlesztését szolgáló Támogatói jegy 500.- il-
letve 1000.- Ft-os címletekben továbbra is kap-
ható a Művelődési Házban. 

 Újra tűzifa fűrészelés Édesapám nyomdokaiba 
lépve tűzifa fűrészelés rendelhető. 
Zdenkó Péter, 2181 Iklad, Szabadság út 21. 
Tel.: 06-30-3997407 

Fogadó Óra 

Vécsey László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képvi-
selője fogadóórát tart. 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Iklad 

Időpont: 2017. november 8. szerda 17:30-18:30 

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges: 

Mavrák Krisztina 
+36-30-212-9660, 

vecseylaszlo@fidesz.hu 
elérhetőségeken 

FRISSÍTŐ-, RELAXÁLÓ 
SVÉDMASSZÁZS 

GYÓGY- ÉS SPORTMASSZÁZS 

 
Felgyorsult világunkban mindenkinek szüksége 
lenne egy kis nyugalomra, ellazulásra. 
Erre ajánlom a masszázst! 

Svéd- és gyógymasszázs javallatai többek 
között: 
 reumatológiai, ortopédiai mozgásszervi beteg-

ség, 
 izom, ízületi fájdalom, 
 krónikus légúti megbetegedések, 
 gyakori fejfájás, 
 izomgörcsök, izomláz, 
 egyoldalú munkavégzés, ülőmunka, 
 gyakori végtagduzzanat, 
 lelassult anyagcsere, 
 pszichés/mentális/fizikai fáradtság, 
 fokozott sportteljesítmény, 

Sportmasszázs hatása: 
 teljesítményfokozás, 
 fáradtság regenerálása, 
 kondíció stabilizálása, 
 sportsérülések utáni rehabilitáció 

Szeretettel várom régi és új vendégeimet! 
Bodó Krisztina 

Svéd-, gyógy- és sportmasszőr 
Preventív gerinctréner 

06-20-484-0279 

 

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 önkormányzat alkalmazottjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2017. november 2-3. 


