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A tartalomból…
Juhász Gyula

A kistérségbıl…

Köszönet a nıknek....

Köszönet a nıknek,
Hulló csillagoknak, múló gyönyöröknek!
Köszönet a lánynak,
Egy estére nyíló, hervadó világnak!
Köszönet a szépnek,
Alkalom és mámor tőnı jegyesének!
Köszönet a jóknak,
Futó pillanatra örömet adóknak!
Köszönet a nıknek,
Aranyért, ezüstért, mégis szeretıknek!
Életem szerelme,
Csak neked nincs jussod semmi köszönetre

A Társulás polgármestepolgármest
rei a települési kommukomm
nális hulladék elhelyezéelhelyez
sének közös problémái
megoldására javaslatok
kidolgozását határozták
el, és munkabizottságot
hoztak létre.
részletek a 2. oldalon
Hulladékgyőjtés
Idén április 4-én, szombaton 8 órától az ikladi
önkormányzat szelektív
hulladék-győjtést
hulladék
szervez. Kérjük, hogy 8 óra
elıtt lehetıleg ne hordják
hord
ki a hulladékokat az utu
cára.
részletek a 3. oldalon
Új szemétszállító

Nınapi koncert
Március 8-án vasárnap 19 órakor
a Mővelıdési Házban.
Közremőködik:
A Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület Fúvós-zenekara

2009. március 5-tıl
5
a
lakossági hulladék ele
szállítását
szá
és ártalmatlanítását
Ikladon
az
A.S.A. Magyarország Kft
végzi. A győjtés minden
héten csütörtökön, déldé
után lesz.
részletek a 3. oldalon

Ünnepi megemlékezés
2009. március 13-án, pénteken
en 18 órakor a
Mővelıdési Házban tar
tartandó
Ünnepi megemlékezésre várjuk településünk
polgárait.
Az általános iskola 6. osztályos tanulói készü
készülnek ünnepi mősorral.

Óvodában történt
A február a farsang jej
gyében telt el. A jelmezes
bálunkra szebbnél szebb
és ötletes ruhákban jötjö
tek a gyerekek. Délig ropro
tuk a táncot. A talpalávatalpaláv
lót Farkas Gábor és Dian
Tibor zenészek húzták.
részletek a 6. oldalon
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Kistérségi hírek
A Többcélú Társulás Tanácsa
február 25-i ülésérıl
A Tanács elsıként a Társulás és munkaszervezete
2008. évben végzett munkájáról szóló beszámolót tárgyalta. A kistérségi együttmőködés célja, hogy az önkormányzatok minél teljesebben biztosítsák az önkormányzati feladatellátást és szolgáltatásokat.
A Társulási Tanács 2008-ban 9 ülést tartott, amely
során 60 napirendet tárgyalt és 66 határozatot hozott.
Minden ülés határozatképes volt, minden polgármester
fontosnak tartja az ülésen való személyes részvételt. A
Társulás a szakmai döntés-elıkészítés érdekében
munkacsoportokat mőködtet: a szociális munkacsoport a kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepció, az egészségügyi munkacsoport a kistérségi egészségkép, a közoktatási munkacsoport pedig a módosított közoktatás intézkedési terv elkészítésében mőködött közre.
A társult önkormányzatok közös közszolgáltatási feladat-ellátásához jelentıs többletforrást biztosít a költségvetési törvény: 2008-ban 88 millió Ft-ot, amely a
közös feladat-ellátás pénzügyi alapja és ebbıl történt a
szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának és a két
közoktatási intézményfenntartó társulás (KartalVerseg, Iklad-Domony) mőködésének kiegészítı finanszírozása.
A Társulás teljes éves bevétele 2008-ban 154,5 millió
Ft volt, amelybıl az önkormányzatok hozzájárulása
18,5 millió Ft (12%).
Az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata feladatainak ellátásához 78%-os állami és más támogatásban
részesült.
A Tanács felülvizsgálta és kiegészítette a Kistérségi
közoktatási intézkedési tervet (hatálya minden településre kiterjed). A dokumentum mellékletét képezik a
települési esélyegyenlıségi helyzetelemzések és intézkedési tervek. A pedagógiai szakszolgálati feladatokhoz
(nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás) csatlakozott
települések köre teljessé vált és új feladattal is bıvült a
tevékenységi kör: a gyógy-testnevelési feladattal
(Aszód).
A szociális-gyermekjóléti feladatok a következık: gyermekjóléti feladat, családsegítés, házi segítségnyújtás,
idısek nappali ellátása, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és fogyatékosok nappali
ellátása. Valamennyi településre kiterjedı hatállyal
elkészült a kistérségi szociális szolgáltatástervezési
koncepció
A belsı ellenırök 8 településen 536 ellenırzési napon
54 ellenırzést végeztek el.
A munkavédelem területén egységes elvek alapján elkészültek a jogszabályok szerint kötelezı dokumentumok, szabályzatok.
A területfejlesztési feladatok kapcsán 2008-ban a felszíni vízelvezetés került elıtérbe: Hévízgyörk és Verseg
összesen 450 millió Ft uniós támogatást nyert.
A meghirdetett pályázatokat a Társulás folyamatosan
figyelemmel kíséri és tájékoztatja az önkormányzatokat
és a civil szervezeteket a lehetıségekrıl. Az uniós pályázatokat a kistérségi koordinátor követi.

Web: www.iklad.hu

A Tanács a Társulás 2008. évi elızetesen számított
költségvetési pénzmaradványát 20,1 millió Ft-ban fogadta el. Ebbıl kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5 millió Ft, 2008. évi tartalék 4,6 millió Ft és szabad pénzmaradvány 10,5 millió Ft. A Társulási Tanács
a szabad pénzmaradvány felosztásáról is rendelkezett:
belsı ellenırzés, pedagógiai szakmai szolgáltatás, Galga TV, munkavédelem, nevelési tanácsadás, logopédiai
ellátás, Kistérségi Iroda. A pénzmaradványnak köszönhetıen a települések éves hozzájárulása a közösen
vállalt feladatokhoz az idei évben elıször lett kevesebb,
mint az elızı évben volt.
A Tanács egyhangúlag elfogadta a 2009. évre vonatkozó költségvetést. A tervezett bevételek összege 166,3
millió Ft, mely tartalmazza az állami normatív hozzájárulást (102,5 m Ft), az önkormányzatoktól átvett pénzeszközöket (19,2 m Ft), az egyéb támogatásokat (28,7
m Ft). A fıbb kiadások a következık: önkormányzatoknak feladatokra átadott pénzeszközök (57 m Ft), a
Társulás mőködésének és a közös feladatok ellátásának kiadásai (50,5 m Ft) és az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata mőködése (53,9 m Ft).
A tavalyi évhez képest mind a bevételek, mind a kiadások megnövekedtek, melynek oka a közösen ellátott
feladatok bıvülése, az állami normatív hozzájárulás
növekedése, valamint a téli közmunkaprogram finanszírozásának megjelenése.
A Tanács ezek után tájékoztatót hallgatott meg a téli
közmunkaprogramról és annak meghosszabbításáról.
A program teljes költsége közel 14 millió Ft, a támogatás mértéke 85%-os, a települési önrész 15 %.
Juhász Bálint kistérségi koordinátor tájékoztatót tartott a Közép-magyarországi Operatív Program 20092010-es akciótervében szereplı konkrét, települési
önkormányzatok által pályázható konstrukciókról.
A Társulás polgármesterei a települési kommunális
hulladék elhelyezésének és kezelésének közös problémái megoldására javaslatok kidolgozását határozták el,
amelynek érdekében munkabizottságot hoztak létre.
Ezek után került sor az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnökének választására. A
polgármesterek 2 jelöltre adhatták le voksukat: dr.
Basa Antal - Galgahévíz polgármestere - 5 igen szavazatot, Sztán István - Aszód polgármestere - 3 igen szavazatot kapott.
Miután egyik jelölt sem érte el a minısített többséget (6
igen szavazat), a Tanács tagjai úgy döntöttek, hogy a
2006-2010-es önkormányzati választási ciklusban nem
ismétlik meg az elnökválasztást.
A döntés értelmében az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása munkáját a 2010-es önkormányzati választásokig dr. Basa Antal elnökhelyettes irányítja. Munkáját a Társulás másik elnökhelyettese, Szendrei Ferenc - Tura polgármestere - segíti.

Végezetül a Tanács Tóth Ilkó Mihályt, Kartal
nagyközség polgármesterét a Pénzügyi Ellenırzı
Bizottság tagjának választotta.
A Társulási Tanács üléseirıl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrıl és pályázati lehetıségekrıl bıvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása
honlapján
olvashatnak
(www.aszodikisterseg.hu).

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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Lomtalanítás 2009

talanítási munkában, ezzel egyaránt nagymértékben hozzájárulnak falunk tisztaságához és a környezettudatos polgári szemlélet kialakításához.

Felhívjuk az ikladi lakosok figyelmét, hogy
2009. április 4-én, szombaton 8 órától az
ikladi
önkormányzat
szelektív
hulladékgyőjtést szervez.

Akik továbbra is aktívan segítségünkre szeretnének lenni a program lebonyolításában, kérjük,
hogy április 4-én, reggel 730-kor gyülekezzenek a
Mővelıdési Házban. A résztvevıket a reggeli zsíros kenyéren kívül ebéddel is megvendégeljük.

A hulladékgyőjtési nap alkalmával külön válogatva összeszedjük az alábbi csoportokba tartozó
hulladékokat:

Környezetvédelmi Bizottság







Vas és más fém hulladékok
Papír, karton hulladék
Személygépkocsi gumiabroncs
Üveg hulladék
Hulladékká vált elektromos és elektronikai
berendezések, eszközök (egy részük veszélyes
hulladék!)
 Használt szárazelemek (veszélyes hulladék!)
 Akkumulátor hulladék (veszélyes hulladék!)
 Háztartási lom hulladék
A fenti hulladékokat reggel 8 órától kezdıdıen
teherautókkal folyamatosan össze fogjuk szedni,
de a Ráday térre kihelyezett konténerekbe a lakosok maguk is elszállíthatják a papír, mőanyag
palack, üveg, textil, elektronikai hulladék, elemés akkumulátor hulladékokat.
Annak érdekében, hogy a több éve tapasztalt kora
reggeli guberálások, az idegenek által okozott
rendetlenség elkerülhetık legyenek, kérjük, hogy
8 óra elıtt lehetıleg ne hordják ki a hulladékokat
az utcára. Sıt, amennyiben megoldható, azt kérjük, hogy a fentiek szerint külön válogatott és
elıkészített hulladékot hagyják kapun belül, s az
arra járó autóink dudálással jelzik majd érkezésüket.
Kérünk minden ikladi polgárt, hogy a több éves
gyakorlat szerint éljenek a lehetıséggel, s e rendezett formában szabaduljanak meg a feleslegessé vált hulladékaiktól.
Itt hívjuk fel ismét a figyelmet, hogy a Dezsı
kocsma mellett telepített szelektív hulladékgyőjtı
szigeten év közben is, folyamatosan elhelyezhetık
a (négy kategória szerinti) papír, üveg, mőanyag
palack, valamint a fém italos doboz hulladékok,
melyekre külön-külön tárolók szolgálnak.
A hulladékgyőjtés sikerességéhez, Iklad lakói úgy
tudnának hatékonyan hozzájárulni, hogy aki teheti, abban segítsen ez elıbb felsoroltakon túl,
hogy a győjtıhelyre (Ráday tér) szállítja a feleslegessé volt holmikat.
Köszönet azoknak a lakosoknak, akik évek óta
önzetlenül részt vesznek a hulladékgyőjtési, lom-

Változás a szemétszállításban
A képviselı-testület döntése alapján 2009.
március 5-tıl a lakossági hulladék elszállítását és ártalmatlanítását Ikladon az A.S.A.
Magyarország Kft végzi. 3 ajánlat közül ez
volt a legkedvezıbb.
Győjtés ideje:
Minden héten csütörtökön, délutános mőszakban. Kérjük, hogy a győjtési napon déli
12 óráig szíveskedjenek kihelyezni a háztartási hulladékot az ingatlanok elé. A késın kitett
hulladék csak a következı héten kerül elszállításra.
A győjtés módja:
A közszolgálati szerzıdés alapján minden lakóingatlan elöl, a kereskedelmi forgalomban
kapható 110 vagy 120 literes kukában kihelyezett vagy annak megfelelı mennyiségő, más
edényben vagy zsákban kihelyezett háztartási
hulladékot szállítja el.
Ezt a mennyiségen felüli esetenként keletkezı
többlethulladékot elszállítására A.S.A. feliratú
zsákot kell használni, amelyet az Önkormányzatnál fognak tudni megvásárolni. Kérjük az
emblémás zsák használatát, mert annak a
zsáknak az ára magában foglalja a hulladék
elszállításának és kezelésének költségét is. A
zsák ára 217.- Ft+ÁFA, azaz 260.- Ft lesz. A
120 liternyi mennyiség fölötti és más, nem
A.S.A.-s zsákokban rakott hulladékot nem
szállítják el a munkatársak.
Mivel az aszódi telep februárban végleg bezárt, oda csak tiszta föld vihetı. A késıbbiekben tájékoztatjuk a lakókat a zöld hulladék, és
az egyéb nem háztartási hulladék (pl.: sitt)
elhelyezésérıl.
Kérdés esetén, kérjük, hogy forduljon munkatársainkhoz! Szállítással kapcsolatban diszpécser kollégáink a 06-29-540-290 számon és a
diszpecser@asa-hu.hu e-mail címen állnak
rendelkezésükre, vagy a polgármesteri hivatalban kérhetnek felvilágosítást telefonon (0628-403-381) és személyesen.
Az esetleges ünnepek miatti járatváltozásokról
jövıben hasonló hírlevelekben fogjuk értesíteni a lakosságot.
Iklad Község Önkormányzata

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Mővelıdési Ház programjából

Meghívó
(március 21)



Nyugdíjas klub összejövetele:
Március 22-én, 16 órától.

Ha elmúltál 60 éves és a neved


JÓZSEF

Színházlátogatás:


a Meghívás megillet Téged!
Ne számíts SHOW-ra, lesz:
eszem-iszom, nóta és móka.
Szeretettel várnak a Szervezık!

Egy mondatban…
 Helyreigazítás: Februári számunkban a véradáson résztvevık névsorából sajnálatos módon kimaradt Tégen István véradó neve. Ezúton kérünk elnézést.


Fénylánc: 2009. március 21-én 18 órakor
ismét meggyújtjuk Iklad máglyáját az IkladDomonyi vasútállomás mögött. Szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt! - A szervezık

Március 15-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet, 3. elıadás
Kıszívő ember fiai
Belépıdíj: 2700.- 3500.Utazási költség: 900.- Ft/fı
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Ruházati vásár: Március 19-én 8-12 óráig



Ruházati – Cipı - Iparcikk
Március 27-én 14-16 óráig



Március 21-én József napi ünnepség



A baba-mama klub foglalkozásai: csütörtökönként, 9-12 óra között Botyik Katalin védını várja a babákat és a mamákat.



Csütörtökönként 18 órától
Jóga-tanfolyam
Vezeti: Pásztor Zoltán

vásár:

Bagyin Katalin

Sok 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, alapítványok, civil szervezetek célkitőzései.

Köszönjük
Web: www.iklad.hu
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Fızzünk játszóteret Ikladnak!
Néhány nappal ezelıtt postára adtunk 228 kgkg
nyi delikát vonalkódot, így hamarosan Iklad is
megtalálható lesz a www.delikat.hu oldalon,
ahol hétrıl-hétre
hétre megtekinthetı a játék aktuáaktu
lis állása.
Továbbra is várjuk az üres delikátos tasakokat,
hogy Ikladon is egy új, korszerő, az UNIÓ köveköv
telményeinek megfelelı játszótér épülhessen!
Győjtıhelyek Ikladon:
• CBA
• COOP ABC
• Élelmiszerbolt, Szabadság út 167
• Totózó
• Polgármesteri Hivatal
• Óvoda, Iskola
• Mővelıdési Ház, Könyvtár
Könyvt
Kérjük Önöket, hogy a tasak kibontásánál figyelfigye
jenek arra, hogy a vonalkód ne sérüljön meg,
ugyanis azt kell elküldeni. Ha hiányzik a vonalvona
kód akár egy része is, akkor azt nem tudjuk beb
küldeni.

„Nyerjen a mi iskolánk!”
Néhány napja az Univernek is feladtuk az elsı
levelet, mely 140 db „Sulipontot” tartalmazott.
A játék végén kisorsolásra kerül 1 db 3
3.000.000
Ft értékő, 1 db 1.500.000
000 Ft értékő és 1 db
500.000 Ft értékő díj. Továbbá a népszerő isk
iskolákat (összesen 200-nál több bekül
beküldött pont) 5
kosárlabdával ajándékozzák meg.
Ebben a játékban a csomagoláson található
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 (válogatás, postázás, stb) mi majd gondoskodunk.
Továbbá kérjük, hogy a pontokat ragasszák fel
egy papírlapra, és úgy dobják a dobozba, ezzel
megakadályozva azt, hogy összera
összeragadjanak.
Köszönjük!
A játék további részletei és a játékban rész
résztvevı
termékek
megtalálhatóak
a
www.univer.hu
internetes
oldalon.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az óvoda életébıl
A február a farsang jegyében telt el.
A jelmezes bálunkra szebbnél szebb és ötletes
ruhákban jöttek a gyerekek. Délig roptuk a tá
táncot. A talpalávalót Farkas Gábor és Dian Tibor
zenészek húzták, akik népzenét játszottak. A gy
gyerekeknek nagyon tetszett a hangulatos elıadás és
közös tánc.
Népi farsangi bálunkra köszönjük, hogy ilyen
sokan kíváncsiak voltak. Nagycsoportosaink
gycsoportosaink egy
gyermeklakodalmast adtak elı, majd a Burján
zenekar (Farkas Gábor, Dian Tibor, Csincsi K
Károly) vezetésével táncházba invitáltuk a közöns
közönséget. Köszönjük a zenészeknek a jó muzsikát és a
hangulatot. Reméljük, máskor is eljönnek még
hozzánk.
Bálunk bevétele 122 ezer forint volt, melyet az
SZMK-val
val közösen az óvoda céljaira fordítunk.
Köszönjük a nagycsoportos apukáknak és hozz
hozzátartozóiknak, hogy segítettek a színpad szétsz
szétszedésében.
Márciusban hagyományainkhoz híven ünnepe
ünnepeljük az óvodás gyerekekkel
ekekkel Nemzeti Ünnepünket.
Nagycsoportosaink az aszódi Petıfi Múzeumba
látogatnak el. Középsı csoportosaink az ikladi
Falumúzeumot tekintik meg. A két kisebb csoport
sétára indul és kis zászlókat, virágokat helyeznek
el a Ráday téren.
Március 17-én folytatódik
tódik a Meseszínház
Meseszínház-bérleti
elıadása a gödöllıi Mővelıdési Házban.
Egy rendezvényünkre invitáljuk a falu lakosságát.
Az idei évben, március 28-án,
án, szombaton mi re
rendezzük a Galga-menti
menti Óvodások Néptánc találkozóját. Meghívtuk a környékbeli óvodásokat, akik
kis népi tánccal, játékokkal mutatkoznak be.
Reméljük, hogy minél többen megtisztelnek be
bennünket.
A részletes programot késıbb fogjuk Önökkel
megismertetni.
Marton Zsuzsanna
óvodavezetı

Értesítés
Dr. Bodnár Viktor háziorvos rendelése
2009. március 1-tıl
az alábbiak szerint változ
változott:
Hétfı – Szerda – Péntek:
8:00-11:00
Kedd – Csütörtök:
8:00-11:00 és 16:30-18:00
18:00

Web: www.iklad.hu

Nyújtófás rétes
Hozzávalók:
 15 dkg finomliszt
liszt
 15 dkg rétesliszt
 2 dl tejföl
 1 egész tojás
 Csipetnyi só
Elkészítése:: A hozzávalókból hólyagos rétestésztát készítünk.
Utána 8 dkg zsírt felolvasztunk és hozzá kevekev
rünk 8 dkg lisztet.
Ezt a rántás sőrőséget, a gáz tepsi nagyságúra
kinyújtott tésztára egyenletesen rákenjük. FelteFelt
kerjük
jük úgy, mint a bejglit, majd lisztezett
folpackba becsomagoljuk.
ljuk. Fél órára hőtıbe teszszük.
Pihentetés után a tésztát 6 db-ra vágjuk, és
egyenként
gyenként gáz tepsi nagyságúra nyújtjuk. MegloMegl
csoljuk olvasztott zsírral és rá szórjuk a töltelétöltel
ket, ezután feltekerjük,
kerjük, tetejét olvasztott zsírral
megkenjük.
25
percig
Elımelegített sütıben 180 fokon 25-30
sütjük. A félig
élig megsült rétest megkenjük tejföllel
és úgy sütjük készre.

Töltelék lehet: túró, mák, káposzta, stb.

Jó étvágyat kívánunk!

Nachtisch
 Felelevenítené német tudását?
 Akar-e
e segíteni gyermekének a német
nyelvtanulásban?
 Szeretne-e,
e, hogy információja legyen a
német nyelvismeretben?
 Szeretne-e
e ha nem jönne zavarba német
vendégei elıtt?
Jöjjön március 6-án
án és /vagy 20-án
20
péntek
este 18 órakor a Mővelıdési Házba,
Házba ahol
díjmentes német csevegéssel ezt elérheti.
Sikeres összejövetel esetén szeretnénk rendren
szeressé tenni ezt a rendezvényt, így minden
hónap elsı és harmadik péntekjén kerülne sor
a csevegésre.
Német Nemzetiségi Önkormányzat

03.
03. szám

Keresztrejtvény
Keresztrejtvény
Március havi rejtvényünkben 2 nevet rejtettünk el, amely a 2008. év ıszén a Nemzetiségi napon felavafelav
tott emlékkövön olvasható.
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A keresztrejtvényt
jtvényt készítette Rigó Krisztián és Ecker Norbert!

SuDoKu!
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E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Közhasznú információk

Nemzetiségi Hírek!
Március 7-én,
én, 17 órai kezdettel tartja éves
Közgyőlését a Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület.
Napirend:
gazdálkodá• beszámoló az egyesület 2008. évi gazdálkod
sáról, és tevékenységérıl;
• a 2009. év költségvetés tervezete;
• a 2009. év programtervezete;
• a 2009. évi tagdíj megállapítása;
• tagság-megerısítés;
• tagdíjak befizetése;
• egyebek.
Határozatképtelenség esetén, a megismételt
közgyőlést március 7-én,
én, 17:30
17:30-tól tartjuk,
mely a megjelentek számától függetlenül h
határozatképes!
A napirend fontosságára való tekintettel minden
tag megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül
számít a Vezetıség.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kult
Kulturális Egyesület fızıversenyt hirdet a május 16
16án rendezendı Majálisra.
Jelentkezni csapatonként 2000 Ft befizetés
befizetésével a Mővelıdési Házban, vagy Bazsikné (Csibi)
Zsuzsinál lehet április 30-ig. A legjobb "alkot
"alkotások" díjazva lesznek.
A Fonó következı összejövetelét március
17 órától tartjuk a Mővelıdési Házban.

8
8-án,

Március 21-én
én 17 órától filmvetítés
filmvetítés.
Az egyesület elnöksége

A hónap gondolata
„A lélek varázslatos gyógyítója,
gyítója,
a szép szó!”
(Szókratész
Szókratész)

Polgármesteri Hivatal
2181 Iklad, Ráday tér 1.
Tel.: 06-28-403-381
Fax.: 06-28-488-280
E-mail:
mail: polghiviklad@invitel.hu
Mővelıdési Ház
2181 Iklad, Ráday tér 2.
Tel.: 06-28-403-387
E-mail:
mail: muvhaziklad@invitel.hu
Falumúzeum
2181 Iklad, Szabadság út 127.
Tel.: 06-28-488-260
Könyvtár
2181 Iklad, Szabadság út 61
Tel.: 06-28-403-384
H-K: 800-1200, Sz-Cs-P:
P: 1400-1800
Gyógyszertár
2181 Iklad, Szabadág út 61
K-P: 800-1200
Háziorvosi rendelés:
Dr. Bodnár Viktor
2181 Iklad, Ötikerház utca 3.
Tel.: 06-28-403-846, 06--20-33-22-411
Rendelési idı:
Hétfı – Szerda - Péntek: 800-1100
Kedd - Csütörtök: 800-11
1100; 1630-1800
Orvosi ügyelet
2170 Aszód, Baross u. 4.. (SZTK)
Tel.: 06-20-927-1171
- 00
H-P 1600-800, SZ-V: 0000-24
Gyermekorvosi rendelés:
2181 Iklad, Szabadság út 61
Tel.: 06-28-403-384
H-P: 1100-1200
Okmányiroda
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tel.: 06-28-500-660
Ügyfélfogadás:
H: 800-1200, 1300-1530, 1600-1730, K-Sz-P: 800-1200
Aszódi Rendırség
2170 Aszód, Pesti út 5.
Tel.: 06-28-400-012, 06--20-516-5940

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
Kiadja:: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiviklad@invitel.hu,
.hu, Tel.: 06-28-403-381
Felelıs kiadó:: Madarász István, Felelıs szerkesztı: Bagyin Katalin
Szerkesztık: Braun Anikó
E-mail:: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06
06-28-403-387
Terjesztık:: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai
Készült:: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25
25-én, Következı megjelenés: 2009. április 1-3.
3.

