
Az Ikrényi Hírek megjelenésének alkalmából köszöntök minden  

kedves olvasót. Újságunk hasábjain igyekeztünk mindenki számára 

megfelelő hírrel, információval, érdekességgel szolgálni. Sok minden 

történt az elmúlt 7 hónap során településünkön. A teljesség igénye 

nélkül szeretnénk a Tisztelt olvasó számára bemutatni azon törekvé-

seket, megvalósult programokat, fejlesztéseket, amelyek jelzik, hogy 

szeretett településünk, Ikrény milyen úton indult el és milyen célokat 

tűzött ki maga elé a jövőben.   

Lapunkhoz jó olvasást kívánok és ezután is várom észrevételeiket 

személyesen vagy a  polgarmester@ikreny.hu  e-mail címen. 

Baráti üdvözlettel,  Németh Tamás polgármester  

Tisztelt Ikrényi Lakosok! 

Út az élhetőbb település felé 

Kedves Ikrényiek! 

Azon megtisztelő feladat hárult rám, hogy 

beszámolhatok településünkön május óta  

elvégzett fejlesztésekről, építkezésekről, felújí-

tásokról és örömmel tölt el az a tudat, hogy e 

munkák tevékeny közreműködője, részese 

lehettem. A megvalósult beruházások pénzügyi 

hátteréhez pályázati forrásokat és önkormány-

zati önerőt, fizikai erőt a közmunkások, a helyi 

vállalkozók és társadalmi munka keretében 

valósítottuk meg.  

Kedves Olvasó! a következő oldalakon felso-

rolás jelleggel szeretném bemutatni az elmúlt 

hat hónap változásait településünkön. 
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Események,  

felhívások 

 Ikrényi ravatalozó és 

sétaút átadása, rava-

talozó felszentelése 

2013. december 14. 

 Ikrény község új hon-

lapjának megjelenése 

2013. december 16. 

 Falukarácsony 

2013. december 21.  

 Ha eladó vagy kiadó 

házzal, szobával ren-

delkezik, jelezze a 

Polgármesteri Hiva-

talban!  
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Tartalmas nyugdíjas évek 

Ezúttal az Ikrényi Hírek hasábjain egy kis ízelí-

tőt szeretnék adni a 2010. november 26-án 

megújult Nefelejcs Nyugdíjas Klub 2013. évi 

életéből.  

Ahogy egy család életében, ugyanúgy vannak a 

klub életében is szomorú és örömteli esemé-

nyek is. Most csak a jó dolgokra emlékezünk.  

Cikk folytatása a 11. oldalon. 

mailto:polgarmester@ikreny.hu


Írta: Németh Tamás, polgármester 

Ikrény SE új sportöltöző  

épületének építése 

Mint már korábban írtam róla, pályázatot nyúj-

tottunk be az Ikrény SE sportöltöző épületének 

építésére.  Sajnos a meglévő épület olyan rossz 

állapotban van, hogy csak egy teljesen új épület 

felépítése oldhatja meg sportolóink problémáját. 

Komoly nehézséget okozott az épület elhelyezése. A meglévő épület vonalában vagy a 

jelenlegi helyén az érvényben lévő rendezési terv értelmében egy 16 méter széles közút 

található. Ez a rendezési terv idejemúlt és ésszerűtlen, gátolja a sportpálya és környéké-

nek sport és közösségi célú használhatóságát. A rendezési terv módosítását a képviselő-

testület kezdeményezte, de ennek átfutási ideje egy év, így a pályázat beadási határidejéig 

az nem valósulhatott meg. A fent említett okok miatt az új öltöző - az építésügyi előírá-

sok betartása mellett- a régi öltözőhöz legközelebb lévő részre került elhelyezésre.  

A beruházásra két ütemben nyertük el a pályázati forrást. Az első ütemet társasági adó-

jával támogatta a Tutti Kft. és az Avapack Kft. Itt szeretném megköszönni a támogatásu-

kat. Ahhoz, hogy az önkormányzatnak minél kevesebb önrészt kelljen ráfordítani az  

öltözőre, számos esetben társadalmi munkát veszünk igénybe. Így készült el például a 

tetőcserép felrakása. A továbbiakban számítunk még burkolók és festők társadalmi  

munkájára.  

Az elkészült öltöző átadásának tervezett időpontja előreláthatólag március hónap lesz.  

A kész létesítmény nemcsak futballistáinknak fog otthont adni, de lehetőséget biztosít 

települési rendezvényeink kulturáltabb lebonyolításához és a strandröplabda pályán  

rendezett versenyek hátteréhez is.  

Út az élhetőbb település felé 

„nagy számban 

vettek részt 

településünk lakói a 

munkában” 
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„mindannyiunk 

számára egy 

élhetőbb, otthonosabb 

település” 



Játszóterek 

Sajnálatos módon játszótereink nem felelnek meg a szabványban előírt  

szabályoknak. Ennek tükrében az idei nyáron 600 ezer forint értékben elvé-

geztettük a legszükségesebb, csak szakember által kivitelezhető munkákat és 

egyben lakossági kérésnek megfelelve egy bébi hintát helyeztünk el a József 

Attila utcai játszótéren. Sajnos még mindig vannak pótolni való hiányosságok,  

ezeket kora tavasszal szeretnénk elvégezni. 

Járdaépítés 

Ebben az évben folytattuk az előző évben megkezdett 

járdafelújítást Ikrény belterületén. Az idei évben a  

Vasútsor 500 méteres bal oldali járdaszakaszának meg-

építését tűztük ki célul. Ezt a munkát a helyi lakosok 

és a közmunkások segítségével nyár végére megoldot-

tuk, több millió forintot spórolva ezzel településünk-

nek. November 16-án társadalmi munkát hirdettünk a 

Győri út és az Arany János utca közötti járdaszakasz 

felújítására. Nagyon nagy számban vettek részt telepü-

lésünk lakói a munkában, így nem csak a felújítást,  

hanem a régi járdaszakasz elbontását  a kavicságyat 

kialakítását és zsaluzását is el tudtuk készíteni társadal-

mi munka keretében.   

A jövőben folytatni szeretnénk gyalogjárdáink újraépítését, biztonságosabbá téve a gyalogosok és a babakocsival 

közlekedők mindennapjait.  

Óvoda 

Idén tavasszal az óvoda bővítésére beadott pályázatunkat elutasították.  

A képviselő testület úgy gondolta, hogy ez esetben a meglévő épület lehető-

ség szerinti karbantartásával igyekszik otthonosabb környezetet teremteni 

óvodásaink számára. A nyár folyamán az óvodában teljes körű festést végez-

tettünk, pótolva ezzel az elmúlt nyolc évben elmaradt munkát. A kiscsoport-

ban szigetelt álmennyezetet készítettünk és lecseréltettük az 1978-ban  

felszerelt világítótesteket is.  A villamos rendszert felülvizsgáltattuk, a meglé-

vő hibákat kijavítottuk.  

Az ősz folyamán az óvoda teljes járdafelületét újrabetonoztuk. Ez összesen 180 m2 felületet jelentett. A zsaluzási 

munkálatokat közmunkások, falugondnok, Pallang Attila alpolgármester, Csáki István képviselő és jómagam végeztük 

el. Köszönetet szeretnék még mondani Gyenese Gyulának és Szabó Józsefnek 

a gépi munkában való segítségükért.  

A meglévő terület jobb helykihasználásának érdekében az óvodavezetővel 

közösen úgy döntöttünk, hogy a csoportszobákban elhelyezhető beépített 

szekrényekkel esztétikusan megoldható lenne a gyermekjátékok és a szakmai 

anyagok tárolásának problémája. A szülői munkaközösséggel közösen két  

beépített szekrényt csináltattunk a gyerekek és a dolgozók örömére. 
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Tisztelettel meghívom az Ikrényi ravatalozó és a hozzávezető sétaút átadó ünnepségére. 

Időpont: 2013. december 14., 14.00 óra 

Helyszín: Ikrény község ravatalozója, 9141, Ikrény, Nefelejcs utca 

Program: 

14.00-14.15: Köszöntő, a fejlesztés bemutatása 

Németh Tamás, Ikrény Község polgármestere 

14.15-14.30: A ravatalozó felszentelése 

Dömötör László, Ikrényi Római Katolikus Plébánia plébánosa 

Meghívott vendég Gyopáros Alpár, országgyűlési képviselő 

Ikrényi ravatalozó ünnepélyes átadása, felszentelése 

Ikrény község képviselő-testülete szeretettel meghívja  

Önt és kedves családját  

2013. december 21-én (szombat) 17.00 órakor  

az ikrényi templomban tartandó  

F A L U K A R Á C S O N Y  

ünnepségére.  

Szeretettel várjuk, hogy együtt ünnepeljünk, személyesen kívánhassunk békés, boldog ünnepeket,  

és egy kis ajándékkal kedveskedhessünk családjának és kisgyermekeinek.  

Ravatalozó és a hozzá vezető gyalogút felújítása 

Településünk lakói számára talán ez a legrégebben óhajtott beruházás. 

Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy az ikrényi lakosok már több mint 

száz éve szerették volna halottaikat kulturált körülmények között fel-

keresni, kegyeletüket leróni. Az idén  

nyáron megnyert pályázat tartalmazta a 

Győri út és a temető közötti sétálóút  

kiépítését, a ravatalozó teljes felújítását, a 

kinti fedett rész újjáépítését és a környezet 

térkövezését, parkosítását. A pályázati forrást kiegészítve a meglévő épületen, több he-

lyen állagmegóvást hajtottunk végre. 

Fallabda pálya 

Részletek a 20. oldalon 

Tisztelt Ikrényiek! A fent felsorolt fejlesztéseket önkormányzatunk, képviselő testületünk, 

a napi kötelező feladatokon túl végezte el, kijelölve egy olyan utat, mely mindannyiunk 

számára egy élhetőbb, otthonosabb települést jelent.   



Együtt a család Ikrényben 

Írta: Lőrincz Illés, önkormányzati képviselő 

A 3. Ikrényi Családi Nap 2013. szeptember 28-án került megren-

dezésre.. Már 9 órától érkeztek a versenyzők és érdeklődők. Tíz 

előtt lobogni kezdett a tűz az üstházakban.  

A segítők és szervezők sürgése közben a bemelegítő kör után, 

közel negyven versenyző sorakozott fel a startkapunál a több, 

mint három km-es „Fut a falu” Ikrény kerülő versenyre. 3 korosz-

tályban (0-15, 16-35 és 36-100) női és férfi kategóriákban osztot-

tuk ki az érmeket. A női győztes Trimmel Katalin, míg a férfi  

Mészáros Kevin lett. 

11 óra után a sportcsarnok küzdőterén folytatódott a vetélkedés a méterekkel, másodpercekkel és a társakkal. A pedagógusok 

szervezésével hetes rúgásban, diszkoszvetésben, gerelyhajításban, 30 m síkfutásban, kötélmászásban, helyből távolban és  

keresztszökdelésben tehették próbára ügyességüket a vállalkozó kedvű nevezők. 

Elkészült a sportnapra a csarnok legújabb szolgáltatása, egy minden 

igényt kielégítő fallabda pálya is. Több mint ötvenen ismerkedtek meg 

a nap során a sportág alapjaival. Közben a legkisebbeknek a játszóház-

ban akadt „dolguk”, az ovisok a Mihály napi műsorukat adták elő a 

külső helyszínen. Szüleik az óvónők segítségével Mihály napi vásárt 

tartottak. 

Az ebéd elkészülését nemcsak a sportolók gyomra jelezte, hiszen a 

finom illatok még a sportcsarnokba is bekéredzkedtek. Szerencsére 

mindenki tudott a kedvére való falatokhoz jutni, pótolva a mozgás 

közben elégetett energiát.  

Az ebéd alatti jó hangulatról községünk nyugdíjasaiból frissen alakult dalkórus gondoskodott.   

Az ebéd utáni eredményhirdetésen polgármesterünk Németh Tamás névre szóló borral köszönte meg a sok segítséget, melyet 

településünk lakosai biztosítanak a civil köröknek, illetve az önkormányzati rendezvényeken. Megköszöntük és ezúton is  

köszönjük a falu „szakácsainak” az önzetlen támogatásukat, amelynek köszönhetően nagyon finom falatokkal csillapíthatta éhsé-

gét már három éve a rendezvényünkön résztvevő helybéliek egytálételekkel, palacsintával, langallóval. 

Az idősek napja alkalmából koccintottunk a nyugdíjasainkkal, majd folytatódtak a versenyszámok késő délutánig. Testvérközsé-

günk csapatát sikerült meginvitálni egy focimeccsre, ahol mindkét csapat és reméljük még a nézők is nyertek. A kötélhúzással,  

pingponggal, családi váltóval újabb helybeliek mondhatták el magukról: mozogtunk, szórakoztunk, jól éreztük magunkat! 

Az esti nosztalgia buliban már csak a legkitartóbbak bírták szusszal, így jogosan érdemlik meg ők is a dicséretet.  

A hétvégét a Mihály napi tűzgyújtással búcsúztattuk, hasonlóképpen több száz magyar településhez.  

A focipályánál összerakott többméteres tuja máglyából pillanatok alatt hatalmas lángnyelvek törtek elő.   

A milliónyi szikra fényében látni lehetett a jelenlevők gondolatait: mily óriás a 

tűz, de a víz még tőle is nagyobb lehet. Szerencsére az eső elkerült bennünket, 

így a kihunyó lángokat, parázsló tuskókat vízzel kellett teljesen eloltani. 

Köszönjük az érdeklődést a résztvevőknek, a szervezőknek pedig áldozatos 

munkájukat, az önkormányzati dolgozóknak, pedagógusoknak, óvónőknek és 

mindenkinek aki segített a rendezvény lebonyolításában! 

Reméljük jövőre hasonlóan szép időben találkozunk majd újra a  

4. Ikrényi Családi Napon! 
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A kisebb létszámú Parlamentbe 2014-től már a módosult egyéni választókörze-

tekből küldjük képviselőinket. Ikrény a megye 3. számú választókörzetébe ke-

rült, mely területileg a legnagyobb, 75 település tartozik hozzá.  A Fidesz-KDNP 

várható képviselőjelöltjével, Gyopáros Alpár országgyűlési képviselővel beszél-

gettünk ennek apropóján.  

 

Mi indít arra egy fiatalembert, hogy politikával foglalkozzon? Van szerepe ebben a  

családi háttérnek, barátoknak, esetleg a tanulmányainak? 

Nagyapámat a kommunisták 3 éven keresztül tartották fogva ártatlanul a hírhedt recski haláltáborban. Szerencsére túlélte, de 

vidéki, hívő családomban innentől megerősödött az antikommunista világlátás. Nem készültem politikusnak, EU-szakértői vég-

zettségemmel helyezkedtem el, és ezen az úton haladtam volna tovább. A Fidesz 2002-es választási veresége azonban új irányt 

mutatott: ekkor léptem be a Szövetségbe, mert úgy éreztem, tennem kell valamit, hogy a haza 1998-2002 között elindult szép 

fejlődése folytatódhasson. 2003-ban Áder János kért fel, hogy legyek a munkatársa, erre pedig nem tudtam nemet mondani. 

Rengeteget tanultam tőle, nemcsak mint politikustól, hanem mint embertől is. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy mellette  

dolgozhattam közel 10 évig.  Amikor azután ő az Európai Parlament képviselője lett, 2009-ben időközi választáson szavaztak 

nekem bizalmat az itt élők, azóta képviselem Csornát és térségét az Országgyűlésben. 

 

Hogyan képzeljük el egy átlagos munkanapját? 

Ha szabad így fogalmazni: nincsen átlagos munkanapom. Számtalan kérdéssel foglalkozom: magánemberek hétköznapi problémá-

itól kezdve önkormányzatok feladatainak támogatásán át a térség egyházainak, civil közösségeinek kérdéseivel egyaránt.  

Természetesen az országgyűlési képviselő „klasszikus” feladata a törvényalkotás – ezért a hét elejét a Parlamentben töltöm. 

Ugyanakkor igyekszem a lehető legtöbb időt (hetente 4-5 napot) a választókörzetben dolgozni, hiszen az új körzethez már  

75 település tartozik, ez pedig 75 különböző feladatot jelent. Nincsen két egyforma település, és mégis mindegyik ugyanolyan 

fontos: a tízezres Csornától Ikrényen át a mindössze pár tíz lakosú Csérig. 

 

Családja támogatja-e Önt a politikai pályafutását illetően és 

miben tudják segíteni? 

Szerencsés vagyok, hogy a feleségemben ilyen fantasztikus párra talál-

tam. Tavaly volt a házasságkötésünk, és nagyon boldogok vagyunk 

együtt. Ő nemcsak azt a támogatást nyújtja nekem, ami a háztartás  

vezetéséhez tartozik, hanem minden politikai jellegű dilemmát meg  

tudok osztani vele, és lelki értelemben is támaszom, egyúttal a legjobb 

barátom is.  

 

Van hobbija? Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében?  

Mint szinte minden vidéki férfi, én is szeretem a sportokat, elsősorban a focit, sajnos azonban nagyon kevés időm jut arra, hogy 

csukát húzzak, és eljussak a pályára. A kevés szabadidőmben főként olvasok, vagy a kert szépítésével bíbelődök, és szeretem, 

amikor a kutyám eközben ott ugrál körülöttem. Szeretek a feleségemmel egy jó filmet megnézni, de legjobban akkor tudok 

kikapcsolódni, ha a családom, vagy a barátaim vesznek körül.  

 

Úgy tudom feleségével gyermekvállalás előtt állnak: „három szoba, három gyerek, négy kerék”? 

Igen, ha rajtam múlik, három gyerekig meg sem állunk. Hiszek a nagycsaládban. Ugyanakkor, mivel szerény körülmények között 

nőttem fel, tudom, hogy a gyermekvállalás nem pénzkérdés, különösen akkor, ha a családnak van egy olyan támasza, mint a  

jelenlegi kormány, amely jelentős adókedvezményekkel ösztönzi a gyermekvállalást.  
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Felismerik Önt az utcán, boltban stb.? Milyen reakciókkal találkozik ilyenkor? 

Szombathelyen születtem, de már 17 éve élek Csornán. Rendkívül hálás vagyok az itt élőknek, hogy annak idején olyan szere-

tettel fogadtak, ezt talán sosem fogom tudni meghálálni, mindenesetre igyekszem. Amióta a közéletben dolgozom, a szűk  

környezetemben, a Csornán és környékén élők hála Istennek ugyanúgy kezelnek, mint régen: én az ő „Gyopijuk” maradtam, 

és az is maradok. A megye más területéről is csak pozitív tapasztalataim vannak: a mi vidékünk híresen vendégszerető, és ezt 

érzem én is.  

 

Közhely, hogy a hála nem politikai kategória. Mégis: szokott köszönetet kapni, ha segít valakinek?  

Nem várom el, és nem is számít. Számomra az a legnagyobb hála, ha látom a munkám eredményét: egy épülő utat, egy meg-

szépülő templomot, vagy épp egy megújuló iskolát, óvodát. A legnagyobb öröm azonban mindig az, amikor valakinek az  

egyéni sorsán tudok segíteni. A nagyapai lelki örökségemnek köszönhetően nagyon fogékony vagyok a beteg, elesett, rászoru-

ló embertársaink iránti odafigyelésre – ez keresztény hitem szerint kötelességem is. Az örömkönnyek, a mosoly, a csillogó 

szemek megfizethetetlen élményt adnak, ez ad nagyon sok erőt a munkámhoz. 

 

Van politikus példaképe? 

Ahogy említettem: Áder János az, akitől a legtöbbet tanultam, de természetesen nagyon tisztelem Orbán Viktort, akit az  

elmúlt 25 év legtehetségesebb politikusának tartok. Szoktuk mondani: „a jó pap holtig tanul” – én is így vagyok ezzel. Tíz éve 

vagyok a közéletben, de a mai napig nagyon sokat tanulok nemcsak országos politikusoktól, de községi polgármesterektől, 

vagy épp önkormányzati képviselőktől is. 

 

Ha valamilyen oknál fogva nem élhetne Magyarországon, mely másik országot választaná lakhelyéül? Miért 

azt? 

Az élet megadta nekem a lehetőséget, hogy a korábbi munkám révén sokat utazhattam külföldre, sőt, egy évet Angliában is 

eltöltöttem. Azonban soha, egyetlen pillanatra sem vetődött fel bennem, hogy ne Magyarországon éljem le az életemet.  

A hazaszeretet, a honvágy úgyis hamar hazahúzná a szívemet. Talán egyetlen olyan hely van a világon, ahol „külföldön” el  

tudnám képzelni az életemet, ez azonban számomra nem „külföld”: Székelyföld csodálatos, még csodálatosabb emberekkel, 

ahova mindig szívesen térek vissza. 

 

Nagyon gyorsan változó világban élünk, milyennek látja Magyarország helyzetét és esélyeit az EU-n és a  

világon belül? 

Miután a kérdés a szakmámba vág, erről kiforrott véleményem van: a világgazdaság radikális átalakulásban van. A korábban 

vezető szerepet játszó Európa válságba került, aminek a gyökere nem gazdasági, hanem erkölcsi, lelki természetű. A gazdasági 

válság ennek pusztán következménye. De ne csodálkozzunk: aki elveti a hitét és szembemegy a természet isteni törvényeivel, 

az elbukik – ezt látjuk ma Európán. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy Magyarország előtt óriási lehetőségek állnak, ehhez 

azonban két dolog szükséges.   

Egyrészt szükséges egy belső kiegyezés, amelyben el kell fogadnunk olyan nemzeti minimumot, ami nem engedi az ország  

kiárusítását, ami fontos értéknek tartja a családokat, és nem gázol bele az emberek hitébe. Ami nem tesz különbséget falusi és 

városi, vidéki és budapesti, magyar és magyar, magyar és cigány, vagy épp magyar és székely között. Az elvégzett, becsületes 

munka számítson, az azonban adja meg a tisztességes életszínvonalat.   

A másik szükséges feltétel Közép-Európa népeinek összefogása: a lengyelek, csehek, szlovákok, horvátok, szlovének, a Balti 

államok lakói vagy épp az Észak-Balkánon élők velünk, magyarokkal közösen az új Európa motorja lehetne, ehhez azonban le 

kell vetkőznünk azt az esztelen nacionalizmust, ami ezt az esélyt gátolja.  

 

Mik a legfőbb megvalósítandó tervei a közeljövőben? 

A személyes életemben a családalapítás. Amennyiben a választók bizalmából újra országgyűlési képviselő leszek, akkor nagyon 

sok szép feladat áll előttünk, akár országosan, akár helyi szinten gondolkodunk. Ikrényben is sok teendőnk van: szeretném 

elérni, hogy minél több támogatást tudjunk lehívni a helyi fejlesztések megvalósítására, így például az óvoda felújítására, utak, 

járdák fejlesztésére. Tudom, hogy Ikrény polgármesterének tarsolya tele van tervekkel, ötletekkel, számomra nagyon  

szimpatikus ez a dinamikus, fiatalos, rugalmas hozzáállás. Szeretnék minél többet segíteni, hogy az ikrényiek még büszkébben 

mondhassák: jó itt élni! 
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Változások az ikrényi iskola életében 

Aljegyző az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalnál 

A közös önkormányzati hivatal megnövekedett feladatai miatt, 2013. szeptember 1-től aljegyző segíti a hivatal munkáját, 

Dukkon Eszter személyében.  

Dukkon Eszter a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karán igazgatásszervező szakon végzett, majd a Nyugat-

Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán diplomázott okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika mester-

szakon. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem Jogi Karán hallgató. 

2006-2013. között a Téti Városi Gyámhivatal munkatársa volt. 2013. januártól augusztus 31-ig a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Téti Járási Hivatalának Járási Gyámhivatalánál dolgozott. 

2006-tól 2010-ig önkormányzati képviselő volt Felpéc Önkormányzatánál. 

Az ikrényi lakosság rendelkezésére áll ügyfélfogadási időben, szerdánként 1/2 8-tól 18 óráig. 

Ezen kívül az önkormányzat munkáját segíti Ikrényben hétfőn és kedden ½ 8-tól 16 óráig. 

Szeretettel köszöntjük Ikrényben!  

Írta: Jákóné N. Zsuzsanna, tagintézmény vezető 

Tisztelt Olvasó!  

Szeretném tájékoztatni az ikrényi tagiskola életében bekövetkezett változásokról. A 2013/2014-es tanévet iskolánk az Abdai 

Zrínyi Ilona Általános Iskola Tagiskolájaként kezdte meg. Fenntartónk és működtetőnk a Klebelsberg Intézményfenntartó  

Központ Győri Tankerülete. Szakmai munkánkat és gazdálkodásunkat is a Győri Tankerület felügyeli és irányítja. Így működte-

tői, fenntartói kapcsolatban az Ikrényi Önkormányzattal nem állunk. Természetesen ennek ellenére az önkormányzat és az  

iskola kapcsolata nem szűnik meg. A  községi rendezvényeken szívesen részt veszünk  szereplőként és érdeklődőként is.  

Ígéretünk van ugyanakkor az önkormányzat részéről, hogy szükség esetén fordulhatunk hozzájuk segítségért. 

A tanévet 85 tanulóval kezdtük. Nevelőtestületünkben is jelentős 

változások történtek. Új tanítóink : Csáti Angéla (3.o.),  

Matkovics Eszter (4.o.), Németh  Anita (napközi), mellett utazó 

pedagógusaink között is új nevekkel találkozhatunk. Nagy Zoltán 

János (kémia), Preisz Mária (biológia, egészségtan, rajz), Kokas 

László (technika, médiaismeret), Zátonyiné Gráf Mercédesz 

(ének), Csejtey Mónika (5.o.erkölcstan), Czakó Péter (katolikus 

hitoktató), Takács Eszter (evangélikus hitoktató). 

Az idei tanévben is tanórán kívüli foglalkozások széles köre áll 

tanulóink rendelkezésére: informatika szakkör, turisztika szakkör, 

angol társalgási kör, úszás oktatás, sport foglalkozások 

(labdarúgás, röplabda, íjászat, karate), művészeti foglalkozások 

(színjátszás, társastánc) melyek keretében hasznosan tölthetik szabadidejüket. Tehetséges tanulóinkat tanulmányi, művészeti és  

sport területen is megpróbáljuk versenyzési, bemutatkozási lehetőséghez juttatni.  

Anyagi lehetőségeink továbbra is szűkösek ezért az évente kétszer szervezett papírgyűjtés, az adventi vásár és a farsangi bálon 

összegyűlt adományokra nagy szüksége van Diákönkormányzatunknak, hogy a gyerekek számára eltervezett programokat meg 

tudjuk valósítani.  

Köszönjük a szülők segítségét és bizakodva nézünk az új tanév elé. 
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Írta: Szakályné Takács Edina, óvodapedagógus, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus 

Óvodánkban szeptemberben megkezdődött az új gyermekek beszoktatása, befogadása. Számunkra és a szülők számára is fon-

tos, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

Az óvodai nevelésünk messzemenően a családi nevelésre támaszkodik, törekszünk a család és az óvoda szoros együttműködé-

sére. Első és legfontosabb feladatunk volt a gyermekek megismerése. A családok és az óvoda kapcsolata már az óvodába lépés 

előtt elkezdődik. (beíratás, játszó délutánok, oviba hívogató). Mindezzel biztosítjuk, hogy a szülők és a gyermekek megismerhes-

sék az óvodában a felnőtteket, a gyerekeket, a helyiségeket, a jelüket.  A beszoktatás időszaka meghatározza a gyerekek kialaku-

ló érzelmi kötődését az óvodához. Ezért a szülőkkel együtt arra törekedtünk, hogy a lehető legnyugodtabb feltételeket teremt-

sük meg a beilleszkedéshez. A 3 éves gyermekek beszoktatása nagyfokú türelmet, körültekintést, gyöngédséget, megértést  

kíván. A beszoktatás folyamán lehetőséget biztosítottunk arra, hogy az új gyermek szülője annyi időt töltsön gyermekével az 

óvodában, amennyi a gyermek számára szükséges. A folyamatos és fokozatos beszoktatásra törekedtünk. 

A 2013-2014-es nevelési évet a kiscsoportban 22 kisgyermekkel kezdtük. 9 gyermek 

már az előző évben is óvodás volt, 13 kisgyermek most érkezett először gyermekközös-

ségbe. Néhányan bölcsődéből, a többiek családi környezetből. Jelenlegi létszámunk  

28 fő, májusig még 5 kisgyermeket várunk.  

Az elfogadás érdekében az ún. „szeretet-pedagógiát” alkalmaztuk. Az első hetekben sok 

simogatással, dajkálással, ölbeli játékokkal érzelmi biztonságot nyújtottunk számukra.  

A kedvetlenül, bátortalanul, pityergősen érkező kisgyermekeknél is ölbeli játékokkal, 

különböző játékeszközök felajánlásával próbálkoztunk. A már az előző évben is ide járt 

gyermekekkel felelevenítettük a kedvenc meséiket, dalaikat, mondókáikat. Felkészítettük 

őket az új gyermekek befogadására. Most már ők segítenek a kicsiknek a napi tevékenységekben, a beilleszkedésben. Már a be-

szoktatás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végeztük a napi tevékenységeket, amit játékosan gyakoroltattunk, 

természetesen figyelembe véve az egyéni képességeket. A gyermekek egyre több tevékenységben vettek részt. Fokozatosan 

vették át az óvodában elvárt viselkedési formákat. Nem siettettük az újhoz való alkalmazkodást. Kedvenc játékaikat, tárgyaikat, 

cumikat elhozhatták, elhozhatják az óvodába.  

Igyekeztünk összehangolt együttműködést elérni a szülőkkel a gyerekek érdekében. (szülői értekezlet, a szülő gyakori jelenléte 

az óvodában, ünnepélyek alkalmával, beszélgetések a gyermek érkezésekor és hazavitelekor, közös programok szervezése:  

Mihály-napi vásár, Tökfesztivál, Márton-napi lámpás felvonulás, stb.) 

 

Végezetül, szeretnék néhány gyakorlati tanácsot adni óvodai beszoktatás előtt álló 

szülőknek: 

 óvodába lépés előtt beszélgessünk a gyermekekkel az óvodáról, az itt folyó 

napirendről, 

 fokozatosan alakítsunk ki otthon egy óvodához hasonló napirendet, 

 legyen egy kis kedvenc (plüss, takaró, stb.), amit magával vihet az óvodai kör-

nyezetbe,  

 amikor ott hagyjuk reggelente, sose csapjuk be: még a kegyes hazugság, lódítás 

is keserves lehet a gyermeknek,  

 ne menjünk el búcsú nélkül, ne szökjünk meg előle, mert a gyermek büntetésként éli meg, 

 konkrétan határozzuk meg érkezésünket, mert a „mindjárt”, „nemsokára”, kifejezéseket még nem érti pontosan,  

 ha már elbúcsúztunk, határozottan induljunk a dolgunkra: a többszöri elszakadási kísérlet csak azt az érzetet erősíti a 

gyermekekben, hogy valami rossz dolog történik vele, nincs biztonságban. 
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Falunapon a falu apraja-nagyja 

Írta: Ferenczy Tamás, önkormányzati képviselő 

A hagyományokhoz híven idén is megrendezte Ikrény Község 

Önkormányzata Falunapját. A rendezvényre 2013. június 1-jén 

került sor a Sportpályán.  

A program zenés ébresztővel kezdődött. A fúvószenekar pót-

kocsis traktorral és motoros felvezetéssel járta be településün-

ket. A 2013. évi Falunapot hivatalosan kilenc órakor Németh 

Tamás polgármester nyitotta meg. Rendezvényünket megtisz-

telte részvételével Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő is. 

Testvértelepülésünk a szlovákiai magyar falu, Nagymad  

küldöttsége is ellátogatott hozzánk és aktívan vett részt  

többek között a főzőversenyen és a két község képviselőtestü-

lete közötti labdarúgó mérkőzésen.   

Ezután elkezdődtek a programok. Délelőtt civil szervezeteink, 

intézményeink és ikrényi baráti társaságok csapatainak részvé-

telével főzőversenyt rendeztünk, amelynek „eredményét”  

elkészülte után jelképes áron elfogyasztotta a falu apraja és 

nagyja. De kapható volt még településünk lakói által készített 

különleges feltétekkel készült langalló, lángos és palacsinta is.  

A fiatalabbak labdarúgásban és strandröplabdában mérhettek 

össze tudásukat. A kisebbek foglalkozató sátorban kreatív  

kézműves foglalkozáson vettek részt.  

A nap folyamán légvár, óriáscsúszda és élő csocsó állt a kiláto-

gatók rendelkezésére. Lovaskocsikázás, autó és helikopter 

modellek megtekintetése, illetve bemutatója volt a nap folya-

mán. 

Délután a nagysátor színpadán a zene és a tánc kapta a fősze-

repet. A következő fellépők műsorát élvezhettük: Margaréta 

Dalkör és Citerazenekar Rábaszentmihályról, Bezerédy Férfi-

kórus Győr-Ménfőcsanakról, Holt Rábcáért Egyesület Dalkör 

Abdáról, Ikrényi Általános Iskola modern tánc bemutatója, 

Derőce Néptáncegyüttes Eneséről és az Abdai Zrínyi Ilona 

Általános Iskola country bemutatója volt látható.  

A kulturális programok közben került sor az Ikrényért elisme-

rő címek átadására. Ikrényért Egészségügyi Díjat kapott Kovács 

Márta és Ikrényért Kulturális Díjat vehetett át Bognár Szilárd. 

Ezúton is köszönjük településünkért végzett önzetlen munkáju-

kat. 

A színpadi programokkal párhuzamosan folytatódtak a vidám 

sportrendezvények: a vállalkozó kedvűek asszonycipelő, sodró-

fadobó, gumicsizmadobó versenyre nevezhettek. Női labdarú-

gó mérkőzés, 11-es rúgó verseny, lovas bemutató, íjászkodás, 

kerékpáros ügyességi verseny, kötélhúzó verseny biztosította, 

hogy mindenki, nemre és korra való tekintet nélkül találjon  

érdekes programot. A spirituális dolgok iránt érdeklődők  

betekintést nyerhettek az asztrológia és a kínai orvoslás  

tudományába.  

Az est beálltával a csillagászat iránt érdeklődők távcső segítsé-

gével kémlelhették az eget. A szórakozni vágyók - mintegy  

150-en - jó hangulatú sátras bálon és tombola sorsoláson vet-

tek részt.  

A nap folyamán közel 800 fő látogatta meg falunapi rendezvé-

nyeinket és reméljük mindenki jól érezte magát. Jó visszatekin-

teni a programokra miközben lassan kezdődik a 2014. évi falu-

nap tervezése és szerevezése. A Falunapról készült képeket is 

megtekintheti december közepétől a megújult honlapunkon.  
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Írta: Páros József, az ikrényi iskola nyugalmazott igazgatója 

Folytatás az 1. oldalról 

Aktívan részt veszünk kis közösségünk életben. Falunapra, egyházi és törté-

nelmi eseményekre, családi napra boldogan sütjük és kínáljuk palacsintáinkat 

a falu aprajának, nagyjának. 

Nagy örömmel veszünk részt a Kistérségi találkozókon, mert jó egy kicsit 

kikapcsolódni a mindennapokból. Nagyon jó hangulatban telt mind az ikrényi, 

a rábapatonai és a börcsi Kistérségi Találkozó is. Meghívást kaptunk a Börcsi 

Nyugdíjas Klub 15 éves évfordulójára szervezett ünnepségre is. 

Közös összejöveteleink tartalmasak, beszélgetünk, számítógéppel ismerkedünk, novellákat olvasunk fel, egészségügyi, valamint 

védelmünkről szóló előadásokat is meghallgatunk. 

Korunk ellenére szellemiekben sem maradunk le, több tagunk is részt vesz a „Nyugdíjas Egyetem” előadásain. 

Talán az idei esztendőben legnagyobb sikernek érezhetjük az énekkarunk megalakulását, örömet okozunk magunknak és a  

hallgatóságunknak. Büszkék vagyunk az énekkarban résztvevők lelkesedésére, munkájára, - az ezen rövid idő alatt is - több  

sikeres szereplésünkre és minden klubtag támogatására. 

Programokban gazdag évet zárhatunk, két kiránduláson is részt vettünk. 

Voltunk Szentendrén, Visegrádon és az esztergomi Bazilikát is megcsodálhattuk. 

Maradandó élményt nyújtott a Parlament megtekintése, a felújított Mátyás templom, valamint a Nemzeti Színház is. 

Természetesen ez a sok program nem jöhetett volna létre segítség nélkül. Köszönjük polgármesterünknek és képviselői testü-

letnek az anyagi és egyéb segítséget!  

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: 

  
   Adóügyekben szerda   8.00—18.00  

Hétfő 8.00 – 12.00 és 13.00 - 15.00 

Kedd, csütörtök 8.00 – 12.00 és 13.00 –15.30 

Szerda 8.00 – 12.00 és 13.00 - 18.00 

Péntek 8.00 – 12.00 

Németh Tamás polgármester Szerda    13.00-18.00 

Dukkon Eszter aljegyző Szerda      7.30-18.00 

Közérdekű információk 

Tartalmas nyugdíjas évek 
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Ikrény Sportegyesület 2013-ban 

Írta: Tóth Ildikó, önkormányzati képviselő 

Az Ikrény Sportegyesület labdarúgói idén is, mint eddig minden évben megkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra 

a Sportcsarnokban. 

Felnőtt csapatunk a megyei III. osztályú bajnokságban versenyez, a közel 25 igazolt játékosból 12 helyi focista.  

A szezont a 6. helyen zártuk, amiért nem kell szégyenkeznünk. A nyári szünet folyamán nem történt nagy mozgás a 

csapatnál. 

Az MLSZ átvállalta a költségek nagy részét, így a 

kiadások is csökkentek (nevezési díj, játékvezetői 

díj). Az öltöző állapota nagymértékben romlott, 

ezért reméljük, minél előbb birtokba vehetjük az 

újonnan épült TAO-s pályázati finanszírozású öltö-

zőépületet. 

Serdülőcsapatunk a megyei U-16-os bajnokságban 

vesz részt, a szomszédos Rábapatonával közösen, 

mivel önállóan egyik település sem képes kiállítani a 

fenti korosztályból egy csapatot. 

Nagy hangsúlyt fektetünk minden korosztályban a helyi játékosok versenyeztetésére, a gyerekek nagy része már 

óvodás kora óta versenyez településünk hírnevét öregbítve. 

A gyerekek U-7, U-9 és U-11-es korosztályban versenyeznek és edzenek a szomszédos Börcsel együttműködve. Az 

MLSZ szervezésében tavasszal és ősszel 3 alkalommal Bozsik tornán vesznek részt, és nagyon jó eredményt érünk 

el a többi versenyen is.  

Szeretettel várjuk a 2002-2008 között született gyermekeket, akiket érdekel a labda, és sok mozgásigényük van. 

Érdeklődni az ikrenyse@freemail.hu címen lehet. 

A Rábcatorok Kulturális és Sportközpontban lehetőség van a 40x20 méteres gerflor borítású küzdőtéren labda-

játékok (labdarúgás, kézilabda, röplabda, tenisz) illetve küzdősportok lebonyolítására.  

Egy 110m2-es tornaszoba is a rendelkezésre áll az érdeklődőknek. 

Időpont egyeztetés : Németh Tamás polgármester  Telefon: +36-20/457-6216 

 Fazekas Zoltánné    Telefon: +36-20/465-7060 

Bérleti díjak:  

Terembérlet (küzdőtér): 7 000- Ft/óra 

Tornaszoba:  3 000,-Ft/óra 

VIP terem:   1 000,-Ft/óra 

Fallabda pálya bérleti díjak részletesen a 20. oldalon 

200 főt meghaladó rendezvény esetén a terembérlettel kapcsolatban  

kérjük egyeztessenek Németh Tamás polgármesterrel  

(Telefon: +36-20/457-6216). 

Sportcsarnok elérhetősége, díjai 

mailto:ikrenyse@freemail.hu
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Írta: Lőrincz Illés, önkormányzati képviselő 

Az idei évben is több röplabda torna került megrendezésre községünkben felnőttek számára. 

Az öt éve elkészült strandröplabda pályánkon június közepén rendeztük meg az V. AVA-PACK Ikrény Strandröplab-

da kupát. Eredetileg ebben az időpontban a Győr-Moson-Sopron megyei Strandröplabda bajnokság győri fordulójára 

került volna sor, de az árvíz miatt elcseréltük az időpontokat. Ideális időben, minden eddiginél több nevező (130) 

tette próbára a pályák kapacitását. Érkeztek hozzánk most már a határon túlról (Szlovákia) is, így nemzetközivé téve 

versenyünket. 

Vegyes párosban Lukács Róbert - Sipos Rita, női párosban Kiss Nóra - Várkonyi Anikó, férfi párosban Szamosi Ba-

lázs - Pócza Róbert, míg amatőr négyesben a Cool csapata végzett az első helyen. 

Ezúton is köszönjük a támogatók és segítők munkáját!  

A kupa részletes eredményeit és képeit a www.bahnhofbeach.hu honlapon lehet megtalálni. 

Az ikrényi sportcsarnokot is egyre többen ismerik meg 

röplabda mérkőzések kapcsán.  

2009-től kezdődően először évente kétszer vegyes 

röplabda tornákat szervezünk az ikrényi sportcsarnok-

ban 16 csapat számára. Egyidőben 3 pályán zajlanak az 

események két napon keresztül. A vasárnapi ered-

ményhirdetésnél a csapatok tárgyjutalmakat, oklevelet, 

illetve különdíjakat kapnak. 

 

 

Az évek során a kitűnő körülményeknek és sok játéknak köszönhetően egyre népszerűbb lett a torna, a 16 csapatos 

létszám nagyon gyorsan betelik. Ennek köszönhetően 2012-től már két kategóriában négy kupa szervezését vállaljuk. 

Amatőr (NB I és NB II-es igazolt játékosok nem indulhatnak) és nyílt kategóriában tavasszal és ősszel is van verseny. 

Október elején már a X. Győr-Ikrény Nyílt Vegyes Röplabda Tornát szerveztük meg, igazán színvonalas mérkőzé-

sekkel, köszönhetően nemcsak a számos NB I-es 

játékosnak. Eredményeket, nevezéseket a  

www.mixedroplabda.hu oldalon lehet megnézni. 

Legutóbbi röplabdás versenyünk 2013. november 

23-24-én volt a IV. Győr- Ikrény Amatőr Mix  

Röplabda kupa volt, melyre a nevezési határidő 

kezdete után öt perccel betelt a nevezési létszám.  

Minden röplabdás rendezvényre szeretettel  

várjuk a helybeli szurkolókat, érdeklődőket. 

 

Röplabda 

http://www.bahnhofbeach.hu/
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Kulcs a biztonsághoz 

Írta: Szalay Zsolt r. tzls, Körzeti megbízott 

A Győr környéki településeken ismét feltűntek olyan átutazó, ideiglenesen itt tartózkodó bűnözők, akik az ún. meg-

tévesztéses lopásokkal igyekeznek minél nagyobb értékekhez, készpénzhez jutni oly módon, hogy főként idős embe-

rek otthonába mennek be különböző indokkal. Így volt ez annak az idős embernek otthonában is, ahova a nyugdíjfo-

lyósító munkatársának kiadva magukat jutottak be bűnözők és kérték, hogy az előző havi nyugdíjból egy 10.000 Ft-

ost mutasson meg az ott lakó, mert annak számát le akarják írni. Amikor a későbbi sértett elővette a pénzt, annak 

helyét megfigyelték és a figyelmét elterelve észrevétlenül eltulajdonították megtakarított közel 400.000 Ft készpénz-

ét. 

Sajnos Győr  és Győr környéki települések nagy része, - így Ikrény is – frekventált főút mellett fekszik, ezért egyre 

többször válhatnak az ott élők és üzlet tulajdonosok átutazó bűnözők áldozatává. 

Házaik kapuját zárják gondosan akkor is, ha azt az elmúlt évtizedekben nem látták szükségesnek. Otthonaikat  

hivatalos ügyben felkereső személyek magukat igazolvánnyal tudják igazolni, ezt minden esetben kérjék az Önökhöz 

érkezőktől. Kezdődnek az őszi munkák, gyakran fordul elő, hogy hátra mennek a kertbe, akár csak rövid időre és 

ezért nem érzik fontosnak, hogy a kaput vagy a lakásuk bejárati ajtaját bezárják. Sajnos azonban gyakran előfordul, 

hogy néhány perc alatt is besurranó tolvajok áldozatává válhatnak. 

Az ajtók kulcsait tartsák maguknál, ne tegyék azt az ajtó közelében lévő „dugi” helyekre, mert higgyék el, hogy  

ezeket a helyeket a bűnözők már gyakorlatból ismerik. Ne hagyják a kulcsot a zárban sem, mert az olyan mintha be 

sem zárták volna ajtajukat és a kulcs ez esetben le is másolható. 

Amennyiben otthonaikat elhagyják, úgy az ajtókat, terasz ajtókat, ablakokat indulás előtt ellenőrizzék, hogy gondo-

san bezárták-e. Lakásaikat akkor szellőztessék, ha otthon tartózkodnak. A fürdő és wc ablakok szintén ne maradja-

nak nyitva, mert vékonyabb testalkatú személy azokon is be tud mászni. A lehúzott redőnymagában nem véd, az 

ablakot is be kell csukni. 

Otthonaikat lehetőleg több zárral – hevederzárral több ponton záródó biztonsági zárral, elektronikus biztonsági 

rendszerrel védjék. A családi házaknál tartott kutya önmagában nem elég hatékony védelem. A kutya jelez, de a  

jelzésre gazdájának figyelni kell. Gépjárműveiket minden esetben zárják be még akkor is ha csak rövid időre szállnak 

ki. Sem az utcán, sem az udvarukban ne hagyják nyitva.  

A gépjárművekben –különösen látható helyen – ne hagyjanak értéket, táskát, mobiltelefont, mert 

azokat, az ablak betörésével, zárfelszúrással egy gyakorlott bűnöző pillanatok alatt ellophatja, és 

még gépkocsijukban is nagy összegű rongálási kár keletkezhet. 

Szeptemberben megkezdődött az iskolai tanév. Ikrényben is sok gyermek közlekedik kerékpárral és gyalogosan is. 

Vigyázzanak rájuk. A szülők gondoskodjanak arról, hogy a gyermekük kerékpárja biztonsági berendezésekkel  

világítással felszerelt, megfelelő műszaki állapotú legyen. Gyermekeik biztonsága mindennél fontosabb, ezért tanítsák 

meg őket a biztonságos közlekedés szabályaira, a gondos odafigyelésre. 

A közlekedésbiztonság szabályai mindenkire vonatkoznak. Amikor gépjárművel érkezik valaki szórakozó helyre és 

ott alkoholt fogyaszt a továbbiakban nem vezetheti a járművét. Alkoholos befolyásoltság alatt járművet vezetni tilos. 

Azon személyeknek, akik ittasan vezetnek vajon eszükbe jut-e, hogy bármelyik pillanatban eléjük léphet egy kisgyer-

mek, vagy baleset okozói lehetnek. Gondoljanak arra, hogy baj bármikor – még rövid útszakaszon is – bekövetkez-

het. 



15 

I I I .  évfolyam, 2 .  szám  

A település lakói közül többen rendelkeznek engedéllyel arra vonatkozóan, hogy a Rába folyó töltésén közlekedhet-

nek. Kérjük azonban vegyék figyelembe, hogy a folyón levonuló áradások valamint árvízvédelmi munkálatok során a 

korlátozások rájuk is vonatkoznak, ilyen esetekben a felázott töltésen nem közlekedhetnek és települések védelmé-

ben ne is közlekedjenek. 

Több éve község körzeti megbízottjaként teljesítek szolgálatot, vigyázzuk a település rendjét és segítünk Önöknek. 

A legkönnyebben mobiltelefonon érhetnek el bennünket, de elérhetőségünk a polgármesteri hivatalban is a rendel-

kezésükre áll. A szolgálati mobiltelefon száma: 06-30-6921556. 

Mindannyian segíthetik a rendőrség munkáját – településük biztonsága érdekében – hogyha odafigyelnek egymásra, a 

környezetükben feltűnően viselkedő idegenekre. Mindez nem kerül semmibe, mégis nagyon sok bűncselekmény 

előzhető meg ezzel. 

Az újság mellékleteként megtalálja az „Értékleltár” című füzetet, amelyben könnyedén vezethetik értékeiket, és 

amennyiben bűncselekmény áldozatává válnak, a kitöltött leltár alapján pontosabban meghatározhatjuk az eltulajdo-

nított tárgy azonosítójegyeit, ezáltal nagyobb esélyt adunk azok sikeres feltalálásának. Akinek lehetősége van a  

leltárba berögzített értékéről készítsen fényképet, amelyet biztonságos helyen tároljon. 

Segítségüket köszönöm! 

Írta: Dukkon Eszter, aljegyző 

Az ősz, illetve a tél beköszöntével is nélkülözhetetlen, 

hogy környezetünket rendezetten és tisztán tartsuk. 

Ezen időszakban rendkívül fontos, hogy a lehullott leve-

lektől, hótól, jégtől csúszós járdákon biztonságosan köz-

lekedhessünk.  

Ennek érdekében felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, 

hogy az ingatlan elôtti járda (gyalogos közlekedésre 

rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az 

ingatlan telekhatárától az úttest széléig/szegélyéig terjed) 

tisztántartása és síkosságmentesítése az ingatlan 

tényleges használójának, illetve tulajdonosának 

kötelessége.   

Sarok telek esetében az érintett ingatlan tulajdonosa 

(használója) köteles az ingatlan határát szegélyező 

közterületet az úttest széléig (szegélyéig)  tisztán tartani. 

A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó 

szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell 

használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, 

sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A járdáról 

letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell 

elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármû forgalmat 

ne akadályozza. A járdáról a havat, ha szükséges, naponta 

többször is hóesés után azonnal el kell takarítani. 

 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy ezen rendelkezéseket 

magunk és a közösség minden tagja biztonságának 

megóvása érdekében szíveskedjenek betartani. 

Tegyünk a biztonságos közlekedésért! 
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Tiszta udvar, rendes ház 

Írta: Lőrincz Illés, önkormányzati képviselő 

Idén egy évszakkal későbbre hirdettük meg kert „szépségversenyünket”. Csak egy kategóriában, hiszen ilyenkor már nem pom-

pázik annyi virág, mint nyár elején. 

Most is visszafogottak voltak Ikrény lakosai, nem akartak büszkélkedni szorgos 

kezeik eredményével. Pedig tényleg nagyon szép portákat lehet látni a faluban 

járva, amelyek megérdemelnék a dicséretet. 

Ebben az évben Aranka nénivel (Czinder Lászlóné) harmadszor gyönyörködhet-

tünk településünk gondozott kertjeiben. 2013-ban két pályázó volt a Tiszta udvar 

rendes ház versenyre. Mindkét por-

tán érződik a gazdák szorgos keze 

nyoma, törődése. 

 

Mindkét házban találtunk szépet, 

ötleteset, izgalmasat. Az Ady Endre 

utca egyik sorházában néhány méter 

szélességű telekből mediterrán kis 

paradicsomot varázsolt a sok lean-

der, muskátli és begónia. No meg a 

gazda folyton szépíteni akaró gon-

dolata. Érzékeltük, hogyan csillapítja a Győri út zaját a sövény, miközben a renge-

teg virág a gazda illetve látogató lelkét cirógatja. Itt még a máshol kidobásra kerü-

lő tárgyak is funkciót kapnak. Nem is akármilyet! Gyönyörű virágok tárolói, tar-

tói lehet kivénhedt kerékpár, hibás kenyértartó. Ilyen házban még a madáretető is mozsárból készül, a kerti járókő mintázatát 

pedig lapulevél erezete adja. 

Köszönjük szépen a Trimmel családnak és Spirek Lászlónak a nevezésüket vetélkedésünkre. Természetesen mindkét jelentke-

zőt megjutalmaztuk a 3. Családi Napon.  

Reméljük példájuk másokat is ösztönözni fog a jövő évi versenyen való indulásra! 

Írta: Pallang Attila, alpolgármester 

Az Ikrényi Polgárőr Egyesület 2001-ben alakult és magas taglétszámmal (80 fő felett) kezdte meg sokrétű tevékenységét. Ezen 

tevékenységekből talán a legismertebb Ikrény közbiztonságának fenntartása, javítása érdekében végzett rendszeres éjszakai já-

rőrszolgálat, amelyhez az egyesület saját gépjárművel, felszereléssel rendelkezik. Ugyanakkor tagjaink minden alkalommal elma-

radhatatlan segítői a település programjainak; végzik az útvonal- és rendezvénybiztosítást, (pl. Falunap, Falukarácsony, Családi 

nap futóverseny, egyéb rendezvények) kiemelkedően jó kapcsolatot fenntartva a település rendőri körzeti megbízottaival és az 

önkormányzat képviselő testületével. Mára a taglétszám 50 fő körülire csökkent, hiszen az alapításkor belépett társaink közül 

többen magas koruk, egészségi állapotuk miatt már nem tudják vállalni a jelenleg 5 hetenkénti szolgálatot, melyet az egyesület  

5 csoportra osztva végez.  

Feltételezem, hogy a tagtoborzó szó és az első mondatok olvasását követően a fejekben azonnal felmerült a kétely: „családom 

van, munkába járok, tanulok, korán kelek, nincs nekem elég gondom, hogyan is tudnék elvállalni ilyen feladatot,” és a többi. 

Polgárőr tagtoborzó 
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Ezek a gondolatok azok fejében is felmerültek egyszer, akik jelenleg is családosként, munkába járóként vagy tanulóként, korán 

kelőként végzik önkéntes tevékenységüket, adott esetben 12 éve, mert fontosnak tartják, hogy saját közösségüket , élette-

rüket felügyeljék , ilyen módon is vigyázzák. 

Nagy szükségünk van arra, hogy a település 18 év feletti aktív lakosságából új tagokkal , alapvetően a férfiakkal (az éjszaka i járő-

rözés miatt), de más települések jó gyakorlatából kiindulva hölgyekkel is (rendezvények segítése miatt) gyarapodjunk.  

Ha a több mint 400 ikrényi családnál csak minden 4.-ből 1 férfiember a tagjaink között lenne, akkor 100 fő körüli létszámmal 

egyenletesebben és az aktív tagságra kisebb terhet róva oszthatnánk el az éjszakai járőrszolgálat feladatait.  

Kérünk mindenkit, aki megértette ennek a tevékenységnek a fontosságát,  

szükségességét és segítő szándék, elkötelezettség munkál benne, vegye fel a  

kapcsolatot Kalmár László (20/4642577) egyesületi elnökkel vagy Pallang Attila 

(20/9832034) alpolgármesterrel.  

Itt bővebb tájékoztatást kaphatnak az egyesület működéséről, a belépés  

feltételeiről. 

Szeretettel várjuk! 

Írta: Németh Tamás, polgármester 

Szomorúan tapasztalom, hogy településünkön közterületeit több helyen is hulladék csúfítja. Sokan nem tudják a ház-

tartásban keletkezett kerti és házi hulladék kezelésének szabályait. Többen a szelektív gyűjtőket sem megfelelően 

használják.  

Tisztelt Lakosok! 

Az önkormányzatnak nem feladata a szelektív gyűjtő környékén felhalmozott hulladék kezelése. Úgy 

gondolom az ott kialakult helyzetet csakis fegyelmezett állampolgári magatartással oldhatjuk meg.   

Az utóbbi időben sokan tévesen úgy gondolják, hogy a szelektív gyűjtő mellé elég a zsákban odatenni - akár szétvá-

logatva is - a hulladékot. Egyesek a háztartáson belül keletkező kommunális hulladékot is itt helyezik el.  

Az önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy a Sport utca végén lévő szelektív gyűjtő környékét ka-

merával fogja megfigyelni és a szelektív gyűjtőket nem megfelelően használók és a környékén bármine-

mű hulladékot elhelyezők ellen hatósági eljárást indíttat.  

Itt hívnám fel a figyelmet, hogy sem ezen a részen, sem a település más 

pontján törvényesen nem helyezhető el semmilyen kerti hulladék, építési 

törmelék, nyesedék vagy falevél.  

Meg kell említenem - megköszönve nekik -, hogy az ikrényi lakosok többsége, példát 

mutatva lakókörnyezetüknek, gyermekeiknek, rendszeresen és rendeltetésszerűen 

használják a szelektív gyűjtőszigeteket, vigyáznak környezetünk tisztaságára. Őket jo-

gosan háborítja fel a szemét látványa közterületeinken. 

Kérek mindenkit, hogy településünk tisztántartása érdekében tartsuk be a törvény 

által meghatározott szabályokat, ezzel is szebbé téve azt a környezetet, ahol ottho-

nunk található, és ahol mindennapjainkat megéljük.  

Nem bántja a szemét?  
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Írta: Kocsis Imre 

Ünnepi, püspöki szentmisével emlékeztünk 2013. szeptember 24-én kedden este hat órakor, a templom felszentelé-

sének húsz éves évfordulójának előestéjén. 

Ha belépünk az ikrényi templom ajtaján, a falon található márványtáblán ezt olvashatjuk: 

Amíg ez a tábla azonban a falra felkerülhetett, addig azért történt néhány dolog, amire kedden este egy püspöki 

szentmise keretében emlékezünk meg az ikrényiekkel, valamint a meghívott vendégeinkkel. 

Az 1989. évi falugyűlésen már felvetődött a templomépítés igénye, de más ügyek miatt sok időt nem szenteltek rá 

az akkori vezetők és nagy támogatásra sem talált.  

1990. decemberében aztán megérkezik Czank Vilmos, az egyházközség új lelkipászto-

ra, és megindulnak az események. A következő év tavaszán önkormányzati és egyház-

községi képviselői kezdeményezésre a helyi önkormányzat, az egyházközség és az 

Egyházmegyei Hatósággal közösen létrehozzuk az Ikrényi templomért alapítványt, s 

megkezdődik a gyűjtés. 

Az első jelentős eredményt 1992. április 5.-én jegyezhettük fel, amiről szinte minden 

megyei sajtóorgánum, de az Új Ember című katolikus hetilap is beszámolt. Ezen a na-

pon Dr Pápai Lajos megyés püspök úr letette az új templom alapkövét, jelezvén, hogy 

az ikrényiek szimbólikusan is kősziklára építhessék templomukat. 

Másfél évnyi kemény munka után 1993. szeptember 25.-e, piros betűs ünnep a falu életében, hiszen a püspök úr is-

mét eljön és felszenteli az első ikrényi templomot és a harangokat. 

Az elmúlt húsz évben aztán mozgalmas napok, események teltek el, elsőáldozások, bérmálások, esküvők, zászló-

szentelés és számtalan falu karácsonyi ünnep színesíthette vallási életünket. Csak a hála és a köszönet hangján szól-

hatunk arról az időről, amelyet az ikrényi hívek körében töltött el Czank Vilmos kanonok úr. Minden mondata, 

mozdulata és cselekedete a fiatalság felkarolása, a betegek vigasztalása, a hívek szolgálata jegyében telt el. A papi 

szolgálatának a három községben történő ellátása közepette is volt ideje, energiája és anyagi áldozata arra, hogy kö-

zel két év alatt felépüljön Ikrény község első temploma.  

A 20 éves évforduló alkalmából is köszönet jár mindazoknak, akik adományaikkal, kétkezi munkájukkal segítették az 

új templom felépítését. 

Húsz éves az ikrényi templom 

Baba-mama klub 

Az ikrényi Baba-mama klub minden héten szerdán 9.30-tól várja a babákat és szüleiket 

egy kis közös beszélgetésre, éneklésre, mondókázásra. A foglalkozások helye a  

Sportcsarnok tornaszobája. A több mint egy éve működő klubba születéstől várjuk 

szeretettel a gyerekeket egészen addig, amíg a bölcsi vagy az ovi miatt már nem tud-

nak eljönni, hogy velünk játszanak. De az anyukák kapcsolata ezután sem szakad meg, 

hiszen e-mailen folyamatosan tájékoztatjuk egymást a gyerekeknek való programokról 

vagy a takarékos vásárlást segítő akciókról.   

Lelkes anyukák programszervezéssel is színesítik a babacsapat életét. Volt családi  

fotózás, együtt vártuk a Mikulást, megyünk „Kerekítő” előadásra és bábszínházba is.   

Kedves ikrényi Kismanó! Kérd meg anyukádat, hogy hozzon el a klubba, hogy tagja lehess ennek a vidám kis csapatnak! 

„Ezen templom épült 1992-93-ban, Dr Pápai Lajos megyéspüspöksége idején, adományok-

ból és az ikrényi hívek támogatásával, Czank Vilmos plébános közreműködésével.” 
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A sütemény elkészítése: 

Tészta: 

4 tojás sárgáját kikeverünk 1 csomag margarinnal, 10 dkg porcukorral, 1 csipet 

szódabikarbónával és annyi liszttel, hogy könnyen sodorható legyen.  

Vékonyra nyújtjuk és kis pogácsaszaggatóval vagy csillag formával kiszaggatjuk. 

Hab:  

6 tojás fehérjét és 30 dkg porcukrot gőz felett kemény habbá verünk, majd 10 dkg kókuszreszeléket keverünk bele. 

A habot kis halmokban a tészta tetejére rakjuk és úgy sütjük meg.  Jól mutat, ha sütés előtt a hab közepére színes 

zselés cukordarabot, mandulát vagy mogyorót teszünk. 

Ennek a nagyon finom, egyszerű és kiadós süteménynek a receptjét Czinder Lászlóné Aranka nénitől kaptuk. 

Jó étvágyat kívánunk! 

Készüljünk a karácsonyra! Készítsünk kókuszos csillagokat! 

Játsszon velünk! — Kik vannak a képen? 

Felismer mindenkit a képen, 

esetleg Ön is rajta van? 

A képen szereplők névsorát  

küldje el e-mailen a 

polgarmester@ikreny.hu  

címre vagy neve feltüntetésé-

vel személyesen adja le a  

Polgármesteri Hivatalban. 

A helyes megfejtők között  

Ikrény pólókat sorsolunk ki.  

 

Beküldési határidő:  

2013. január 31. 

 

A képet Somogyi Jánosnétól 

kaptuk, ezúton is köszönjük! 

Továbbra is várjuk a települé-

sünkről, Ikrény közösségi  

életéről készült régi fotókat. 

December 16-tól egy megújult honlappal találkozhat, aki településünk weboldalát a www.ikreny.hu oldalt  

böngészi. 

A régi honlap elavult és már technikailag sem volt alkalmas minden szükséges információ közzétételére.  

Reméljük, hogy új oldalunkon mindenki hasznos tájékoztatást kap településünk illetve intézményeinek működéséről,  

rendezvényeiről, az Ikrényben élők életéről és örömmel böngészi a rendezvényeken készült képeket, videókat. 

Célunk, hogy minden településünkön élő vagy Ikrény iránt érdeklődő megfelelő információkhoz jusson, ezért  

kérjük, hogy amennyiben észrevétele van a honlappal kapcsolatban, vagy közérdekű információt szeretne megjelen-

tetni, azt jutassa el a polgarmester@ikreny.hu vagy a fodor.ildiko@ikreny.hu e-mail címre.  

Megújul Ikrény honlapja 
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Fallabdázzon Ikrényben! 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatalos lapja  

Kiadó: Ikrény Község Önkormányzata · Szerkesztő: Fodor Ildikó (fodor.ildiko@ikreny.hu) 

A sportcsarnok gazdaságosabb működtetésének érdekében a képviselő testület hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy a 

legrövidebb időn belül megtérülő beruházással bővíti a sportcentrumot. Ezen döntés értelmében került kialakításra a fallabda 

pálya. Téglajegyek árusításával 600 órányi játékidőt sikerült eladni a terem megépülése előtt, igazolva ezzel a befektetés létjogo-

sultságát. A családi napon történt átadás óta számos sportolni vágyó kereste fel a kiváló minőségben megépített új ikrényi  

fallabda pályánkat.   

Próbálja ki Ön is! Szeretettel várjuk! 

FALLABDA PÁLYA ÁRAK: 

1 alkalom = 1800,- Ft/ óra 

5 alkalmas bérlet 9 000,- Ft helyett 10% kedvezménnyel = 8 100,- Ft 

10 alkalmas bérlet 18 000,- Ft helyett 15 % kedvezménnyel = 15 300,- Ft 

20 alkalmas bérlet 36 000,- Ft helyett 20% kedvezménnyel = 28 800,- Ft 

Napijegy ikrényi lakosoknak: 1700 Ft/óra 

ÜTŐ BÉRLÉSE: 400 Ft / db/ óra        LABDA BÉRLÉSE: 200 Ft / db / óra 

A pálya használatához időpont egyeztetés szükséges az alábbi telefonszámon: 20/465-7060 


