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 Február 14. – Farsangi bál az Általános Iskolában
 
   Február 15
 
 Március 8. – Fúvós zenekar nınapi koncertje
 
  Március 28
   
 
 Április 26. – Konfirmációi Istentisztelet
 
  Április 30
 
 Május 1. – Iklad Kupa – Kispályás labdarúgó torna
 
  Május 16
   
 
 Május 20. – Kihívás napja 
 
  Június 13
 
 Június 20. – Múzeumok éjszakája
 
  Augusztus 20
 
 Szeptember 20. – Szüreti felvonulás és Bál
 
  Október 10
 
 Október 15. – Szülık Bálja 
 
  November 11
   
 
 December 22. – Falukarácsony
 
  December 28
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A tartalomból…
Testületi ülés

A Képviselı
falunap és a szüreti 
felvonulás felvételét 

rendelte meg a Galga 

TV
sek közvetítését azo
ban nem támogatta.

Nemzetiségi Hírek

Február 28

kezdettel 
Közgyőlését a 

Nemzetiségi Kulturális 

Közhasznú Egyesület. 

Minden tag megjelen

sére számítunk

Az iskolából

A mozgalmas progr

mokban gazdag de
ember után, januárban 
két hetük volt a tan
lóknak, hogy a félévz
rás elıtt javítsanak a 
jegyeiken.

Foci, foci, foci…

2009. január 25
(vasárnap) 

patunk Bagon
Tibor emléktornán vett 

részt, ahol a Turai cs
patot megelızve az elsı 
helyen végzett.
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Farsangi bál az Általános Iskolában 

Február 15. – Óvodások népi farsangja 

Fúvós zenekar nınapi koncertje 

Március 28. – Galga menti óvodások 
néptánctalálkozója 

Konfirmációi Istentisztelet 

Április 30. – Májusfa állítás 

Kispályás labdarúgó torna 

Május 16. – Nemzetiségi Egyesület  
majálisa 

Június 13. – Ballagás, Évzáró 

Múzeumok éjszakája 

Augusztus 20-21. – Falunap 

Szüreti felvonulás és Bál 

Október 10. – Nemzetiségi délután 

 

November 11. – Márton napi lámpás 
felvonulás 

Falukarácsony 

December 28. – Karácsonyi koncert 

HírekHírekHírekHírek    
ingyenes • 2009. február 

A tartalomból… 
Testületi ülés 

A Képviselı-testület a 
falunap és a szüreti 
felvonulás felvételét 

rendelte meg a Galga 

TV-tıl, a testületi ülé-
sek közvetítését azon-
ban nem támogatta. 

részletek a 2. oldalon  

Nemzetiségi Hírek 

Február 28-án 17 órai 

kezdettel tartja éves 
Közgyőlését a Német 

Nemzetiségi Kulturális 

Közhasznú Egyesület. 

Minden tag megjelené-

sére számítunk. 

részletek a 3. oldalon 

Az iskolából 

A mozgalmas progra-

mokban gazdag dec-
ember után, januárban 
két hetük volt a tanu-
lóknak, hogy a félévzá-
rás elıtt javítsanak a 
jegyeiken. 

részletek a 3. oldalon 

Foci, foci, foci… 

2009. január 25-én 
(vasárnap) felnıtt csa-

patunk Bagon a Boda 
Tibor emléktornán vett 

részt, ahol a Turai csa-
patot megelızve az elsı 
helyen végzett. 

részletek a 8. oldalon 
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Január 

A Képviselı-testület január 30-i ülésén megvita
ta és jóváhagyta a víz és csatornamő 
2009 évi víz és csatornadíjakra vonatkozó elıte
jesztését. Az új díjak a következıek: víz 6m
195 Ft/m3+ÁFA, 6m3 felett 245 Ft/m
leteknek 315 Ft/m3. A csatornadíj a lakosságnak 
194 Ft/m3+ÁFA, a közületeknek 260 Ft/m
a szippantott szennyvíz 500 Ft/m3+ÁFA.
A Képviselı-testület határozott a lakbérekrıl és a 
helységbérleti díjakról is, melyek a 2008
talos infláció mértékével – 6,1%-al – emelkednek.
A Képviselı-testület jóváhagyta az Önkormányzat 
csatlakozását a Galgamácsa és környéki települ
sek csatornatársulatához. Az ikladi önkormán
zat a projekt keretében Aszódon megépítendı 
komposztáló telep miatt lett tagja ennek a társ
latnak. 
A Képviselı-testület 2009-ben is a falunap és a 
szüreti felvonulás felvételét rendelte meg a G
TV-tıl, a testületi ülések darabonként 120eFt
közvetítési díját drágának találta és azt nem t
mogatta. 
Lakossági kezdeményezésre a Képviselı
foglalkozott a háziorvos délutáni rendelési idej
nek kérdésével. A jegyzı tájékoztatása szerint a 
Képviselı-testület nem utasíthatja a háziorvost 
munkaidın (8-16) túli rendelés tartására, ezért a 
Polgármesteri Hivatal levélben fogja kérni a ház
orvost, hogy a délutáni rendelési idejét késıbbi 
idıpontban tartsa. Mely kérés az óta 
tásra talált, háziorvosunk március 1
kossági igény figyelembe vételével változtatja meg 
rendelési idejét. (lásd 6. oldal.) 
A Képviselı-testület nem támogatta a Kistérségi 
Gondozási Központ kérését, hogy a 2009 januá
jában indított házi segítségnyújtás szolgá
nak gondozottak által fizetendı 115Ft/óra díját 
átvállalja. Azzal a kitétellel, hogy egyedi esete
ben, a rászoruló írásos kérése alapján a testület 
dönthet úgy, hogy az óradíjat átvállalja
Az aszódi szeméttelep február 1-el bezárt, márc
usban kezdıdik a rekultiváció. A kerepesi lerakó 
még nincs kész, várhatóan jövı év tavaszára k
szül el, addig is vácrátóti átrakással Gyálra szá
lítják a szemetet. Itt a lerakás 12eFt/tonna. Az 
ikladi szemétdíj kiszámításához meg kell várni az 
aszódi képviselıtestület február 10-
szemét összeszedésének és Vácrátótra szállítás
nak díjáról.      
Országosan – így Ikladon is – megszőntek a kö
munkás státuszok, az így alkalmazott emberek 
szerzıdését január 31-el meg kellett szüntetni

Segélyek: 
A Képviselı-testület 3 fı részére átmeneti segélyt 
hagyott jóvá 25 000 Ft értékben 

Kékesi Gábor
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Tisztelt Ikladiak!
 
Szomorú hírt kap-
tunk Tauplitzból, 
2009. január 25-én,
77 éves korában el-
hunyt Hans Ludwig 
Zaißenberger Úr. 
 

Úgy emlékezünk rá,
hogy 1992-ben amikor 

tauplitzi barátaink
elıször jártak Ikladon, 

s  a  múzeumot nézték
meg Ecker Dani bácsi felkérte a látogatókat, 

hogy írjanak be a vendégkönyvbe. A vendégek 
pedig szólították: Hans, Hans! Elılépett és 

különleges gyöngybetőkkel készített
jegyzést. Ettıl kezdve sok családdal megisme

kedett. Mindenkin segíteni akart, akin csak 
tudott, pl: játékokat ajándékozott gyerekeknek. 

Az iskolában többször is hosszú elıadást ta
tott a diákoknak afrikai vadászkalandjairól.

Legértékesebb cselekedete az volt, amikor egy 
péntek délután megérkezve egy cipıs dobozból 

egy könyvet varázsolt elı és a Képviselı
testületi ülésén községünknek adományozta 

azt a misekönyvet, melyet egy régi ház bont
sakor a padló alá rejtve találtak. Valószínőleg 

Tauplitzból elköltözött elıdeink dugták el, s 
250 évig pihent ott. 

Zaißenberger úr úgy gondolta, hogy egyedül 
Ikladot illeti meg ez a nagyon értékes darab.

Érdemeinek elismeréseként 1999
Községért Emlékplakettet adományozta Képv

selı-testületünk Hans Ludwig Zaißenberger 
úrnak, aki mindhalálig, amíg egészsége enge

te rendszeresen jött Iklad község rendezvénye
re. Tudtuk, éreztük, hogy szerette falunkat.

Február 1-én, a vasárnapi istentiszteleten 
Babka László Iklad község 

got mondott érte. 

Kedves Hans! 

Köszönünk mindent. Kérjük, hogy fenn az é
ben is pártfogolj bennünket.

Kívánjuk, hogy jótékonyságaid jutalmaként
örök boldogság legyen osztályrészed.
 

Mindent köszönünk!

Iklad község lakói nevében
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Iklad község lakói nevében 
Madarász István  

polgármester 
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Február 21-én író-olvasó találkozót tartunk, ahol 
vendégünk Szekeresné Burghardt Klára írónı, aki 
gyermekek és felnıttek részére is ír verseket, története-
ket. A gyermekeknek 15 órai kezdettel, a felnıttek-
nek 17 órai kezdettel tartjuk a találkozót. A rendezvé-
nyen lehetıség lesz az írónı CD-inek megvásárlására 
is. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk. 

A Fonó következı összejövetelét február 22-én,  
15 órától tartjuk a Mővelıdési Házban. 

Február 28-án 17 órai kezdettel tartja éves Közgyő-
lését a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egye-
sület. 
Napirend: 
• beszámoló az egyesület 2008. évi gazdálkodásáról, 

és tevékenységérıl; 
• a 2009. év költségvetés tervezete; 

a 2009. év programtervezete; 
•  a 2009. évi tagdíj megállapítása; 
• tagság-megerısítés; 
• tagdíjak befizetése; 
• egyebek. 

A napirend fontosságára való tekintettel minden tag 
megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számít a 
Vezetıség. 

Fergeteges hangulatú Farsangi összejövetelünk 
után, köszönjük a nyugdíjasklub és az egyesület tagja-
inak, akik részt vettek a rendezvényen, hogy jelenlét-
ükkel és jókedvükkel emelték annak hangulatát. Bí-
zunk benne, hogy mindnyájan jól érezték magukat, és 
találkozunk további rendezvényeinken is. 

Az egyesület elnöksége 
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Beszámoló a december havi programokról 

A tavalyi év utolsó hónapja igen mozgalmas volt. 

Egyrészt tanulóink igyekeztek javítani, hiszen a 
téli szünet után hamar elérkezett a félév, más-

részt pedig sok izgalmas programon vettek részt. 
December elsı hetében tartották a felsı tagozato-

sok a Mikulás délutánt, ahol apró ajándékokkal 
kedveskedtek egymásnak. Az alsósok pedig 

együtt várták a Télapót. 
December 17. és 20. között rendeztük meg a ka-

rácsonyi projektnapokat. 
Szerdán délelıtt lelkesen gyúrtuk a mézeskalá-

csot. A kis csomagokat tanulóink csütörtökön 
hordák ki, még a zuhogó esı sem vette el a ked-

vüket. Minden osztály saját készítéső ajándék-
tárggyal készült a szerdai karácsonyi vásárra.   

Csütörtökön a rendhagyó énekórán Rónai Lajos, 
az aszódi zeneiskola igazgatója volt a vendégünk 
és meghallgattuk, hogy milyen szépen szól a 

kecskeduda. 
Pénteken délelıtt tartottuk a Gála fıpróbáját, 

ahol a diákok egymás produkcióját nézték meg. 
Este pedig a szülıknek, vendégeknek is bemutat-

ták darabjukat. A Gála teljes bevételét 
(167.700 Ft) iskolánk játszóudvarának befejezé-

sére fordítottuk. 
Az év utolsó tanítási napja is kellemesen telt: 

tanulóink részt vettek az Aranycsengettyő vetél-
kedın, filmvetítés volt, valamint sütizés, teázás és 

délben megtartottuk karácsonyi ünnepségünket, 
amit az 5.a és 5.b osztályosok adtak elı. Nem-

csak az iskolában léptek fel, hanem elıadták a 
Falukarácsonyon, a Nyugdíjasklub összejövete-

lén, valamint versekkel, dalokkal kedveskedtek a 
mozgáskorlátozottaknak. 

Köszönetet mondunk: 
Balogh János képviselınek, aki felajánlotta 

150.000 Ft tiszteletdíját, melyet természettudo-
mányos tantárgyak oktatását segítı taneszközök 

vásárlására fordítottunk. 
Fodorné Balázs Erzsébetnek, Horváth Zoltán-
nak, Hrncsár Pálnak és Raffai Zoltánnak, akik 
focista diákjainkat Egerbe szállították. 

Bohunka Zoltánnak, Kovács Károlynak és 
Puskely Tibornak, akik a játszóudvar gumibur-

kolatát tették le. 
A COOP ABC vezetıjének az ajándékcsomag-

okért, amiket a rendhagyó énekóra elıadóinak 
ajánlott fel. 

Az elsıs apukáknak, akik felépítették és szét-
szedték a színpadot. 

Minden Kedves Szülınek, aki munkájával, vagy 
egyéni felajánlással hozzájárult a projektnapok 

lebonyolításához. 

Beszámoló a január havi eseményekrıl 

Január 5-én megkezdıdött a tanítás. Ez a két hét 
az utolsó hajrá volt a jegyek lezárása elıtt. Megír-

tuk a felméréseket, lehetıség volt még javítások-
ra, majd január 16-án lezártuk a félévet. Tanuló-

ink 23-án kapták meg félévi bizonyítványukat.  
Végzıseink 24-én, szombaton írták meg az egysé-

ges központi felvételijüket. Reméljük, hogy min-
denkinek sikerül ott továbbtanulnia, ahol szeret-

ne. 

Február havi programunk 

Február 06. 17:00 SZMK megbeszélés 
Február 13. 17:00 Farsangi Bál fıpróbája 

Február 14. Farsangi Bál, 
alsósoknak 8:30-tól 

felsısöknek 14:30-tól 
Február 15-22 Sí szünet, sí tábor 

Február 23. Elsı tanítási nap a szünet 
után 

Az általános iskola diákjai és tanárai 
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gy hideg januári napon történt Ikladon, 
amikor is esett egy kevés hó. Mivel ritkán 

fehér a táj, az ablakban nézelıdtem. 
Gyanútlanul, nem gondoltam arra, hogy amit 

látni fogok, az nem éppen az a látvány, amit az 
ember szívesen végignéz.  A lassító fehér autó 

vagy a fekete kabátos, sétáló ismeretlen férfi, nem 
volt szokatlan látvány. Viszont amikor, az éppen 

üresen álló, parkoló autó mellé ugrott és a vezetı 
melletti ablakot beütve, a kistáskát kiemelte, 

igencsak meglepıdtem. Olyan meghökkenés lett 
rajtam úrrá: fényes nappal, egy forgalmas utcá-

ban, semmi pillanat alatt. Amire az ajtóhoz ér-
tem, a tolvajok már eltőntek, hiába szóltam az 

autó tulajdonosának, ı már csak a rendırség 
segítségét kérhette. 

A történetemet tanulságként szánom azoknak, 
akik a lezárt kocsiban, látható helyen hagyják 

táskájukat, mert lehet, hogy ık lesznek a követ-
kezı áldozatok. 

Egy szemtanú 

 

Vásárnaptár 2009Vásárnaptár 2009Vásárnaptár 2009Vásárnaptár 2009    
 

Hónap Tura Vác 
február  15 
március 4 15 
április 1 19 
május 6 17 
június 3 21 
július 1 19 

augusztus 5 16 
szeptember 2 20 

október 7 18 
november 4 15 
december 2 20 

 

E 

NachtischNachtischNachtischNachtisch    
 

2009. február 6-án, 17 órakor a Mővelıdési 
házba várunk minden érdeklıdıt, aki szívesen 

gyakorolna vagy elevenítene fel német nyelv-
tudását teázás melletti  beszélgetés keretében. 

Nem egyszeri alkalomra gondoltunk, hanem 
minden hónap elsı és harmadik péntek dél-

utánján szeretnénk rendszeresíteni az ilyen 
jellegő összejövetelt. 

FelhívásFelhívásFelhívásFelhívás    

Ha nincs még szakmád és tanulni szeretnél, 

jelentkezz most! 
Feltétel: betöltött 18 év, valamint 8 általános 

iskolai végzettség. 
 

Választható szakmák: 
� Élelmiszer és vegyi árú eladó 

� Szociális gondozó 
� Varrónı 

� Adatrögzítı 
� Hegesztı 

� Kazánfőtı 
� Személy és vagyonır 

 
Ha bármelyiket szeretnéd megtanulni, bıvebb 

információért jelentkezz legkésıbb február 15-
ig (hétfıtıl-péntekig 8-16 óra között) Benkó 

Lajosné vagy Hrncsár Pálné családsegítı iroda 
munkatársainál, mely az óvoda épületében 

található. 
 

VéradásVéradásVéradásVéradás    

A 2009. január 19-én hétfın tartott vér-
adáson az alábbi személyek jelentek meg: 

 
Ács János, Baráth Imre, Bazsik Csabáné, 
Blaubacher Dánielné, Blaubacher Dóra, 

Blaubacher Tamásné, Botyik Katalin, Braun 
László, Braun Pál, Braun Pálné, Braunné 

Wildman Tünde, Bujdosó Zsolt, Csóri János, 
Csóriné Blaubacher Mariann, Ecker Dániel, 

Ecker Józsefné, Ecker Pál, Eckerné Kmety 
Ágnes, Gaszner László, Hrncsár Hajnalka, 

János Pál, Kaluzsa József, Kovácsné Beláz 
Katalin, Marton Tünde, Nagy Attila, Patai Ani-

ta, Podlaviczki László, Raffai Sándor, 
Rosenberger Dánielné, Raffai József, Sinka 

Ferenc, Szokoly László, Tóth Henrietta, Vaskor 
Melinda. 

 
Önzetlen segítségét minden beteg ne-

vében köszöni: 
 

A Magyar Vöröskereszt valamint az 
Országos Vérellátó Szolgálat. 



 

 

    

    

    

„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”

Ezzel a szlogennel indította el játékát az 

Product Zrt. A Játék 2008. szeptember 1
2009. április 10-ig tart. A Pályázatok
sének határideje 2009. április 21. 
A játék végén kisorsolásra kerül 1 db 3
Ft értékő, 1 db 1.500.000 Ft értékő és 1 db 

500.000 Ft értékő díj. Továbbá a népszerő isk
lákat (összesen 200-nál több bekül

kosárlabdával ajándékozzák meg. 
Ebben a játékban a csomagoláson 
SULIPONTOT kell összegyőjteni. 
 

Úgy gondoljuk, hogy a Delikát8 tasakok és az 
UNIVER pontok jól megférnek egymás mellett,
így kérjük, hogy a pontokat is a Delikát 8 
győjtıdobozaiba dobják be. A többirıl 
tás, postázás, stb) mi majd gondoskodunk.
Továbbá kérjük, hogy a pontokat ragasszák 
egy papírlapra, és úgy dobják a dobozba, ezzel 
megakadályozva azt, hogy összeragadjanak. 
Köszönjük! 
A játék további részletei és a játékban rész
vevı termékek megtalálhatóak a 
www.univer.hu internetes oldalon.

Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!

Decemberben a két ünnep között megkaptuk a 
Delikát8 „Fızzön 8 játszóteret” 
2009-es versenykiírását, mely tartalmazza, hogy 
idén 6 játszótér sorsolás útján épül fel, a 7. já

szóteret a legtöbb pályázatot beküldı település 
nyeri, míg a 8. játszóteret ott építik fel, ahol a 

lakosság számához viszonyítva a legtöbb bekü
dés érkezik. 

 
Győjtıhelyek Ikladon:  

• CBA 
• COOP ABC 
• Élelmiszerbolt, Szabadság út 167
• Totózó 
• Polgármesteri Hivatal
• Óvoda, Iskola 
• Mővelıdési Ház, Könyvtár

 

Kérjük Önöket, hogy a tasak kibontásánál figye
jenek arra, hogy a vonalkód ne sérüljön meg, 

ugyanis azt kell elküldeni. Ha hiányzik a vona
kód akár egy része is, akkor azt nem tudjuk b

küldeni. 

„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”    

Ezzel a szlogennel indította el játékát az UNIVER 
2008. szeptember 1-tıl 

Pályázatok beérkezé-

kisorsolásra kerül 1 db 3.000.000 
000 Ft értékő és 1 db 

Továbbá a népszerő isko-
nál több beküldött pont) 5 

Ebben a játékban a csomagoláson található 

a Delikát8 tasakok és az 
jól megférnek egymás mellett, 

így kérjük, hogy a pontokat is a Delikát 8 
többirıl (váloga-

mi majd gondoskodunk. 
Továbbá kérjük, hogy a pontokat ragasszák fel 
egy papírlapra, és úgy dobják a dobozba, ezzel 
megakadályozva azt, hogy összeragadjanak. 

A játék további részletei és a játékban részt-
vevı termékek megtalálhatóak a 

internetes oldalon.

    

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

5 02020202. szám. szám. szám. szám    

Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!    

két ünnep között megkaptuk a 
„Fızzön 8 játszóteret” programjának 

es versenykiírását, mely tartalmazza, hogy 
sorsolás útján épül fel, a 7. ját-

legtöbb pályázatot beküldı település 
nyeri, míg a 8. játszóteret ott építik fel, ahol a 

lakosság számához viszonyítva a legtöbb bekül-

 

Élelmiszerbolt, Szabadság út 167 

Polgármesteri Hivatal 

Mővelıdési Ház, Könyvtár 

Kérjük Önöket, hogy a tasak kibontásánál figyel-
jenek arra, hogy a vonalkód ne sérüljön meg, 

ugyanis azt kell elküldeni. Ha hiányzik a vonal-
kód akár egy része is, akkor azt nem tudjuk be-
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Rendkívüli aktivitás a LeaderRendkívüli aktivitás a LeaderRendkívüli aktivitás a LeaderRendkívüli aktivitás a Leader
vidékfejlesztési pályázatokonvidékfejlesztési pályázatokonvidékfejlesztési pályázatokonvidékfejlesztési pályázatokon

lig egy hónapja került meghosszabbítá
ra az Észak Kelet-Pest Megyei Leader 
Egyesület vidékfejlesztési pályázata, mely 
sokakat megmozgatott. 

Köszönhetıen az Egyesület hatékony kommun
kációs munkájának, a térségbıl január 10
táridıvel több mint 60 pályázat érkezett, mellyel a 
legaktívabb Leader közösség lettünk a Közép
Magyarországi Régióban. A meghirdetett lehet
ségre önkormányzatok, mikró-vállalkozások, eg
házközösségek, magánszemélyek és civil szervez
tek egyaránt felfigyeltek 
A terület aktivitása mutatja, hogy hasonló tám
gatói programokra igencsak szükség van Magya
országon. A beadott pályázatok a vidékfejlesztés 
mind a négy jogcímére igényt tartanak.
A mikro-vállalkozások új gépekre, telephely ko
szerősítésre sıt, gyárak, üzemek létrehozására, 
fejlesztésére nyújtottak be támogatási igényeket. 
Mások a bio-termékek piaci szegmensében sz
retnének fejleszteni, kapacitást bıvíteni.
A legaktívabb csoport az önkormányzatok, fıként 
falufejlesztésre fordítanák a támogatásoka
belül a fiatalokat célzó játszóterektıl kezdve a 
közösségi élet ösztönzését szolgáló parkok, házak, 
illetve ravatalozók is  a felújítás célpontjai.
Az egyházközségek fıként templomokra, illetve 
azok környezetére, jobb megközelítésre helyezték 
a hangsúlyt pályázatukban, míg további magá
személyek, egyesületek és alapítványok az okt
tás, illetve az informatika területét is megcélo
ták. 

A pályázatok értékelése folyamatosan zajlik, így 
még kérdéses, kik és mennyi értékben nyernek 
terveikhez, ötleteikhez támogatást. Az összesít
sek szerint három kategóriában van elegendı 
forrás ahhoz, hogy mindenki támogatást nyerjen, 
míg a falufejlesztésre igényelt támogatás szinte 
duplája a rendelkezésre álló összegnek. A nyert
sek az Európai Mezıgazdasági Vidékfejleszt
Alapból fognak részesülni. 
Az eredményekrıl a Leader Egyesület folyamat
san fogja tájékoztatni az érintetteket, és az érde
lıdıket egyaránt. 
www.pestileader.hu 

Dr. Szabóné Müller Tímea
Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület

Iklad községbıl két pályázat érkezett. Az 
egyik mikro vállalkozás fejlesztésére, a másik 
az Önkormányzat által – falumegújításra 
játszótérépítésre nyújtott be pályázatot.

A 

Rendkívüli aktivitás a LeaderRendkívüli aktivitás a LeaderRendkívüli aktivitás a LeaderRendkívüli aktivitás a Leader    
vidékfejlesztési pályázatokonvidékfejlesztési pályázatokonvidékfejlesztési pályázatokonvidékfejlesztési pályázatokon    

lig egy hónapja került meghosszabbítás-
Pest Megyei Leader 

Egyesület vidékfejlesztési pályázata, mely 

Köszönhetıen az Egyesület hatékony kommuni-
kációs munkájának, a térségbıl január 10-i ha-
táridıvel több mint 60 pályázat érkezett, mellyel a 
legaktívabb Leader közösség lettünk a Közép- 
Magyarországi Régióban. A meghirdetett lehetı-

vállalkozások, egy-
házközösségek, magánszemélyek és civil szerveze-

A terület aktivitása mutatja, hogy hasonló támo-
gatói programokra igencsak szükség van Magyar-
országon. A beadott pályázatok a vidékfejlesztés 
mind a négy jogcímére igényt tartanak. 

vállalkozások új gépekre, telephely kor-
gyárak, üzemek létrehozására, 

fejlesztésére nyújtottak be támogatási igényeket. 
termékek piaci szegmensében sze-

retnének fejleszteni, kapacitást bıvíteni. 
A legaktívabb csoport az önkormányzatok, fıként 
falufejlesztésre fordítanák a támogatásokat. Ezen 
belül a fiatalokat célzó játszóterektıl kezdve a 
közösségi élet ösztönzését szolgáló parkok, házak, 
illetve ravatalozók is  a felújítás célpontjai. 
Az egyházközségek fıként templomokra, illetve 
azok környezetére, jobb megközelítésre helyezték 

gsúlyt pályázatukban, míg további magán-
személyek, egyesületek és alapítványok az okta-
tás, illetve az informatika területét is megcéloz-

A pályázatok értékelése folyamatosan zajlik, így 
még kérdéses, kik és mennyi értékben nyernek 

támogatást. Az összesíté-
sek szerint három kategóriában van elegendı 
forrás ahhoz, hogy mindenki támogatást nyerjen, 
míg a falufejlesztésre igényelt támogatás szinte 
duplája a rendelkezésre álló összegnek. A nyerte-
sek az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 

a Leader Egyesület folyamato-
san fogja tájékoztatni az érintetteket, és az érdek-

Dr. Szabóné Müller Tímea 
Pest Megyei Leader Egyesület 

Elnök 

 

pályázat érkezett. Az 
egyik mikro vállalkozás fejlesztésére, a másik 

falumegújításra –
jtott be pályázatot. 

Szalagos FánkSzalagos FánkSzalagos FánkSzalagos Fánk

Készítése: 6 dl tejet meglangyosítjuk, hozz
adunk 4 dkg cukrot és belemorzsoljuk az 5 

élesztıt. 

1 kg liszthez, 6 db tojássárgáját, 10 dkg rámát, 5 

dkg mazsolát, 3 evıkanál sütı rumot, kevés sót 
teszünk. 

    

Ezután hozzáadjuk a felfuttatott élesztıt, és a 

tésztát simára dagasztjuk. 1 órát pihentetjük, 
majd újra át dolgozzuk. Fél óra múlva

gyúrjuk, és kisujjnyi vastagságúra nyújtjuk, k
szaggatjuk, konyharuhával letakar

Ha megkelt a tésztánk, forró olajban sütjük. El
ször fedı alatt, fordítás után fedı nélkül.

Nem kell sok olaj az edénybe

Jó étvágyat kívánunk!

ÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítés

Dr. Bodnár Viktor 
ruár 12-tıl (csütörtök), február 25
badságát tölti. 

Ez idı alatt Dr. Lénárd Magdolna
domonyi háziorvos helyettesíti, aki a 06
28-576-676-os telefonszámon érhetı el.

 

Dr. Bodnár Viktor
2009. március 1

az alábbiak szerint változik:

Hétfı – Szerda 
8:00-

Kedd – Csütörtök:
8:00-11:00 és 16:30

 

Szalagos FánkSzalagos FánkSzalagos FánkSzalagos Fánk    

: 6 dl tejet meglangyosítjuk, hozzá-
adunk 4 dkg cukrot és belemorzsoljuk az 5 dkg 

1 kg liszthez, 6 db tojássárgáját, 10 dkg rámát, 5 

dkg mazsolát, 3 evıkanál sütı rumot, kevés sót 

 

Ezután hozzáadjuk a felfuttatott élesztıt, és a 

tésztát simára dagasztjuk. 1 órát pihentetjük, 
majd újra át dolgozzuk. Fél óra múlva ismét át 

gyúrjuk, és kisujjnyi vastagságúra nyújtjuk, ki-
szaggatjuk, konyharuhával letakarjuk. 

a megkelt a tésztánk, forró olajban sütjük. Elı-
ször fedı alatt, fordítás után fedı nélkül. 

Nem kell sok olaj az edénybe, kb. 1 cm.   

Jó étvágyat kívánunk!

ÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítés    

 háziorvos 2009. feb-
tıl (csütörtök), február 25-ig sza-

Dr. Lénárd Magdolna 
domonyi háziorvos helyettesíti, aki a 06-

os telefonszámon érhetı el. 

Dr. Bodnár Viktor háziorvos rendelése 
2009. március 1-tıl 

az alábbiak szerint változik: 

Szerda – Péntek: 
-11:00 

Csütörtök: 
11:00 és 16:30-18:00 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

7 02020202. szám. szám. szám. szám    

Sok kicsi sokra megySok kicsi sokra megySok kicsi sokra megySok kicsi sokra megy    

Tisztelt adófizetı polgárok! 
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-ára: 

 

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete  18081651-2-13 

Galga Tenisz Egyesület 18664593-1-13 

Galga Természet és Környezetvédelmi 
Közhasznú Egyesület 18695113-1-13 

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány 19181675-1-13 

Iklad Diák Sportkör Alapítvány 19177531-1-13 

Tasnádi Lajos Alapítvány 18687817-1-13 
(Evangélikus gyülekezet alapítványa) 

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával, hogy megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítvá-
nyok, civil szervezetek célkitőzései. 

Köszönjük 

 

SuDoKu!SuDoKu!SuDoKu!SuDoKu!  
 (könnyő) (nehéz) 

 
   5  2    
9 4  8    5 3 
  5    7   
 3  2  5  7  
8 5      4 2 
 1  4  7  3  
  6    3   
5 7    4  6 1 
   3  8    

  6 2   1 7  
2  7 1  9    
4   8    9 2 
 9     5  6 
         
3  2     8  
6 3    2   1 
   4  1 2  9 
 2 9   5 3   
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Házi segítségnyújtásról Házi segítségnyújtásról Házi segítségnyújtásról Házi segítségnyújtásról 
gondozásrólgondozásrólgondozásrólgondozásról    

 

2009 januárjában, Iklad községben az
Gondozási központ szervezésében házi 

nyújtási- gondozási szolgálat kezdi el mőködését.
Feladatai: idıs – egyedülálló, beteg személyek ell

tása.  Pl. fürdetés, gyógyszerkiváltás, bevásárlás, 
stb. 

Az idısek háza gondozása nem teljesen ingyenes, 
a nyugdíjukhoz mérten kell térítési díjat fizetni, a 

legmagasabb összeg 115 Ft/óra. Melyet 
kérelem alapján, indokolt esetben az önkormán

zat átvállalja. 
A gondozási feladatokat Palyáné Adamek Katalin 

látja el, aki a 06/20 561-7316–os telefon
érhetı el. 

    
    
    
    

Egy mondatban…Egy mondatban…Egy mondatban…Egy mondatban…
 

� Nyugdíjas klub összejövetele: Február 22
vasárnap 16 órakor lesz  

 

� Gépjármővezetıi tanfolyam indul a 
lıdési házban február 16-án hétfın

órakor. 
 

� Március 8-án 16 órakor a Mővelıdési Há

ban kerül megrendezésre a Fúvós zenekar 
Nınapi koncertje. 
 

� Januárban megváltozott a szemétszállítási
idıpont, az Ady Endre és a Petıfi
is szerdán viszik el a háztartási hulladékot.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy korábbi id
pontban tegyék ki a kukákat, mert a vált

zások miatt korábbi idıpontban kezdik el I
ladon a szemétgyőjtést. 

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
 
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, 
Felelıs kiadó: Madarász István, 
Szerkesztık: Braun Anikó
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06
Terjesztık: Az Ikladi Általáno
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25

A hónap gondolataA hónap gondolataA hónap gondolataA hónap gondolata
„Barátainktól csak becsületes

dolgokat kérjünk.” 
 

Megnyitottuk 
Web-áruházainkat!!!

Ha nálunk vásárol, pénztárcáját és idejét is kíméli!

Szinte minden, amire otthonában szükség van!

 Ingyenes regisztrációja után már vásárolhat is a 

http://www.net

 valamint a

 http://yessplus.hu/H

oldalon keresztül. 

5000 Ft feletti vásárlásnál ingyenes házhozszáll

tás. 

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal 

helyi

VEVŐSZOLGÁLATU+KHOZ 

a
 06-30-364

vagy a
06-30-391
telefonszámon!

 Megéri benézni hozzánk!

(Szükség esetén segítünk a regisztrációnál és

a rendelésnél!)

Házi segítségnyújtásról Házi segítségnyújtásról Házi segítségnyújtásról Házi segítségnyújtásról ––––    idıs idıs idıs idıs 

2009 januárjában, Iklad községben az Aszódi 
en házi segítség-

gondozási szolgálat kezdi el mőködését. 
személyek ellá-

tása.  Pl. fürdetés, gyógyszerkiváltás, bevásárlás, 

Az idısek háza gondozása nem teljesen ingyenes, 
a nyugdíjukhoz mérten kell térítési díjat fizetni, a 

legmagasabb összeg 115 Ft/óra. Melyet írásos 
kérelem alapján, indokolt esetben az önkormány-

A gondozási feladatokat Palyáné Adamek Katalin 

os telefonszámon 

Egy mondatban…Egy mondatban…Egy mondatban…Egy mondatban…    

Február 22-én 

indul a Mőve-
án hétfın, 18 

a Mővelıdési Ház-

Fúvós zenekar 

szemétszállítási 
Ady Endre és a Petıfi utcában 

viszik el a háztartási hulladékot. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy korábbi idı-
pontban tegyék ki a kukákat, mert a válto-

kezdik el Ik-

Football hírekFootball hírekFootball hírekFootball hírek

Felnıtt csapatunk január 25
gon, a Boda Tibor emléktornán vett részt, mel
nek végeredménye: 

1. Iklad KFC 
2. Tura 
3. Bag 
4. Aszód 
5. Hévízgyörk 
6. Galgahévíz 

Önkormányzati Híradó 

: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiviklad@invitel.hu, Tel.: 06
: Madarász István, Felelıs szerkesztı: Bagyin Katalin 

Anikó 
: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387  

: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
: 650 példányban 

: Minden hó 25-én, Következı megjelenés: 2009. március 4

A hónap gondolataA hónap gondolataA hónap gondolataA hónap gondolata    
„Barátainktól csak becsületes 

(Cicero) 

Megnyitottuk  
áruházainkat!!!  

 

Ha nálunk vásárol, pénztárcáját és idejét is kíméli! 

Szinte minden, amire otthonában szükség van! 

 

Ingyenes regisztrációja után már vásárolhat is a  
 

http://www.net-bazar-iklad.tk 
 

valamint a 
 

http://yessplus.hu/H-17347  
 

oldalon keresztül.  
 

5000 Ft feletti vásárlásnál ingyenes házhozszállí-

tás.  
 

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal 

helyi  
 

VEVŐSZOLGÁLATU+KHOZ  

a 
364-7912  

vagy a 
391-5124  

telefonszámon! 
 

Megéri benézni hozzánk! 

segítünk a regisztrációnál és 

rendelésnél!) 

Football hírekFootball hírekFootball hírekFootball hírek    

Felnıtt csapatunk január 25-én (vasárnap) Ba-
da Tibor emléktornán vett részt, mely-

.hu, Tel.: 06-28-403-381 

2009. március 4-6. 

 


