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A tartalomból… 
Aus der Grundschule 
Februárban a tanulás 
mellett a farsangé volt a 
főszerep az iskolában. 
Először jött a jelmezes 
jégkarnevál, majd a ha-
gyományos farsangi bál, 
s nem utolsó sorban a 
Szülők - Nevelők bálja. 

részletek a 4. oldalon  

Az óvoda életéből 
A február a farsang je-
gyében telt el. Az óvodá-
ban a jelmezes bálunkat 
12-én tartottuk. Minden 
gyermek szebbnél szebb 
jelmezben jelent meg. 
Köszönjük a szülőknek 
az ötletes ruhákat. 

részletek a 6. oldalon 

Nemzetségi Hírek 
A Német Nemzetiségi 
Kulturális Egyesület 
március végén tartja évi 
rendes közgyűlését a 
Művelődési Házban. A 
napi pontok fontossága 
miatt, minden tagra 
számít a vezetőség. 

részletek a 8. oldalon 

Sok kicsi sokra megy 
Tisztelt adófizető polgá-
rok. Elérkezett az adóbe-
vallás ideje. Kérjük Ön is 
ajánlja fel adója 1%-át a 
községben működő civil 
szervezeteknek, hogy 
azok megvalósíthassák 
célkitűzéseiket. 

részletek a 8. oldalon 
 

Nőnapi koncert 
 

Március 7-én, vasárnap 16 órától 
az Általános iskola tornatermében 

tartja, immáron hagyományos 
rendezvényét a Német 

Nemzetiségi Kulturális Egyesület 

Fúvós – zenekara. 

Másfélórásra tervezett, örökzöld 
dallamokból, slágerekből 
összeállított programmal 
köszöntik a hölgyeket. 

 
A rendezvény ingyenesen 

látogatható! 
 
 

Ünnepi megemlékezés 

2010. március 12-én, 
pénteken 17 órakor a 
Művelődési Házban 
„Emlékezés 1848. 

március 15-re” címmel 
ünnepi műsort adnak az 
Általános Iskola hatodik 

osztályos tanulói. 
 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 
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Testületi hírek 

Február 

A Képviselő-testület február 12-i ülésén megvitat-
ta és elfogadta az Önkormányzat 2010 évi költ-
ségvetését. Az elfogadott költségvetés 331 MFt 
bevétellel, 345,8MFt kiadással és 14,8MFt hiány-
nyal számol 2010-re. 

A köztisztviselők és közalkalmazottak részére az 
idei évtől kafetéria rendszer kerül bevezetésre. E 
szerint az eddig kapott meleg étkezési utalvány és 
ruhapénz helyett, több lehetőség közül választ-
hatnak a dolgozók (pl. egészségpénztár, üdülési 
csekk, internet, stb.). 

A Művelődési és sport bizottság kihelyezett ülést 
tartott a könyvtárban. A bizottság javaslatait 
(könyvállomány áttekintése, selejtezés, számító-
gépes nyilvántartás bevezetése) a Képviselő-
testület elfogadta. 

A Képviselő-testület elfogadta az iskola fűtéskor-
szerűsítési pályázatának kiírását és ütemezését. 
Az óvodavezető megbízatása az idén nyáron lejár. 
A Képviselő-testület jóváhagyta a pályázati kiírás 
tervezetét. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgálta-
tás az állami támogatás megszűnése miatt műkö-
désképtelenné vált, az érintett önkormányzatok a 
szolgáltatás megszüntetése mellett döntöttek. A 
döntés miatt szükségessé vált a kistérségi társu-
lási megállapodás és a szociális és gyermekjóléti 
intézményfenntartó társulási megállapodás mó-
dosítása. A szükséges módosítási előterjesztése-
ket a Képviselőtestület elfogadta. 

A szavazatszámláló bizottságok 4 éves mandátu-
ma lejárt. A Képviselő-testület újabb 4 évre válto-
zatlan összetételben választotta újra a bizottsá-
gok tagjait. 

Az Önkormányzat 15MFt-ot nyert pályázaton a 
Polgármesteri hivatal akadálymentesítésére. 
A Képviselő-testület támogatta a ’Málenkíj Robot’ 
emlékmű felállítását, azonban döntést akkor tud 
hozni, ha látvány és költségterv készül az emlék-
műről. 

Segélyek: 
A Képviselő-testület 4 fő részére átmeneti segélyt 
hagyott jóvá összesen 40eFt értékben. 

Kékesi Gábor, képviselő 

Hirdetmény 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 23.§ (1) bekezdése alapján megválasztotta 
az országgyűlési képviselők 2010. április 11-ei 
(első forduló) és április 25-ei (második forduló) 
választásán Iklad községben közreműködő szava-
zatszámláló bizottságokat: 
 
1. számú szavazókör (Községi Könyvtár-Iklad, 
Szabadság út 61.): 
 

Bálintné Mayer Katalin 
Braun Tiborné 
Csitári Józsefné 
Ecker József 
Lajtos Adrienn 
Rigó Józsefné 
Sápi Andrea 

 
Jegyzőkönyvvezető: Braun Józsefné 
 
2. számú szavazókör (Orvosi rendelő-Iklad, 
Ötiker 3.): 
 

Ecker Zsuzsanna 
Kreidlmayer János 
Madarász Jánosné 
Podlaviczki Sámuelné 
Reitmajer Terézia 

 
Jegyzőkönyvvezető: Laukó Péterné 
 
A választással kapcsolatos adminisztrációs fel-
adatokat a Helyi Választási Iroda (HVI) látja el. 
 

HVI székhelye: Polgármesteri Hivatal-Iklad, 
Ráday tér 1. 

Telefon:  06-28/403-381 
Fax:  06-28/488-280 
E-mail:  polghiv@iklad.hu 
 
Tagjai:   Dr. Braun Pál, jegyző (HVI vezető) 

Eckerné Kmety Ágnes 
Kozecz Jánosné 
Madarász Lászlóné 

 
A választással kapcsolatos további információk a 
Polgármesteri Hivatalban kérhetők. 
 

Helyi választási Iroda 
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Kistérségi hírek 
A Többcélú Társulás Tanácsa 

február 17-i üléséről 

A Társulási Tanács februári ülésén értékelte a 
Társulás által 2009. évben végzett munkát. 
A Tanács az év során 10 ülést tartott, amely so-
rán 67 napirendet tárgyalt. Minden ülés határo-
zatképes volt, jellemzően mind a 9 polgármester 
jelen volt az egyes döntések meghozatalakor. A 
februári eredménytelen elnökválasztás után a 
Tanács úgy döntött, hogy a 2010-es önkormány-
zati választásokat követő elnökválasztásig a Tár-
sulást az elnökhelyettesek irányítják.  
A kistérségi együttműködés célja, hogy az ön-
kormányzatok minél magasabb szinten biztosít-
sák az önkormányzati feladat-ellátást és szolgál-
tatásokat. A társult önkormányzatok közös köz-
szolgáltatási feladat-ellátásához jelentős többlet-
forrást biztosít a költségvetési törvény: 2009-ben 
103 millió Ft-ot, amely a közös feladat-ellátás 
pénzügyi alapja és ebből történt a szociális és 
gyermekjóléti feladatok ellátásának és a két köz-
oktatási intézményfenntartó társulás (Kartal-
Verseg, Iklad-Domony) működésének kiegészítő 
finanszírozása.  
A Társulás teljes éves bevétele 2009-ben 182 mil-
lió Ft volt, amelyből az önkormányzatok hozzájá-
rulása 21 millió Ft (12%).   

Az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata 
feladatainak ellátásához 81%-os állami és más 
támogatásban részesült. A heti gyakorisággal 
ellátottak átlaglétszáma éves szinten: nevelési 
tanácsadás 201 fő, logopédiai ellátás 320 fő, 
gyógy-testnevelés 90 fő.  
A pedagógiai szakszolgálati feladatok köre 2009. 
szeptemberétől – részben pályázati forrásból – 
iskolapszichológusi szolgáltatással bővült, amely 
elsősorban a bagi, kartali és turai intézmények-
ben vehető igénybe.  

A pedagógiai szakmai szolgáltatások közös szer-
vezésének célja az önkormányzatok és oktatási 
intézmények tanügy-igazgatási tevékenységének 
szakmai támogatása a Közoktatási törvény ren-
delkezéseinek megfelelően. 
A szociális-gyermekjóléti feladatok (gyermekjóléti 
feladat, családsegítés, házi segítségnyújtás, idő-
sek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás) ellátója a Kistérségi Gondozási Köz-
pont. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel-
adat megszüntetéséről  - normatív támogatás 
hiányában - 2009. októberében döntöttek az in-
tézményfenntartó társulás önkormányzatai.  

A belső ellenőrzési feladat-ellátás 8 településen 
összesen 35 költségvetési szervre terjed ki. A bel-
ső ellenőrök 656 ellenőrzési napon 61 ellenőrzést 
végeztek el, megfelelve a képviselő-testületek által 
meghatározott éves belső ellenőrzési tervekben 
foglaltaknak. 

 

A munkavédelem területén már 7 önkormányzat 
(2009-ben Aszód is csatlakozott) vesz részt a kö-
zös feladat-ellátásban. Folyamatosan zajlottak a 
munka- és tűzvédelmi bejárások, képzések, elké-
szültek az intézményi kockázatelemzés és értéke-
lés dokumentumai. 
Pályázati forrásból május 15-től közfoglalkozta-
tás-szervező alkalmazására nyílt lehetőség, aki 
főleg adminisztratív segítséget és munkavállalási 
tanácsadást tud nyújtani az egyes településeken. 
A területfejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan 
2009-ben készült el a kistérség településeinek 
informatikai fejlesztési stratégiája, amelynek célja 
a lakosság számára teljes körű ügyintézést lehe-
tővé tevő e-közigazgatás kialakítása.  
A meghirdetett pályázatokat a Társulás folyama-
tosan figyelemmel kíséri és tájékoztatja az ön-
kormányzatokat és a civil szervezeteket a lehető-
ségekről. 2009-ben a kistérség települései össze-
sen 26 fejlesztési célú pályázaton voltak eredmé-
nyesek, az elnyert összeg több, mint 500 millió 
Ft. 
A Társulás 2009-ben 2 közmunka-programra 
pályázott eredményesen: a több mint 30 millió Ft 
támogatás 59 fő foglalkoztatását tette lehetővé, 
részben a 2010. évre is áthúzódóan. 
2009-ben indult útjára a „Szomszédolás”, a kis-
térségi kulturális napok sorozata, amelyen min-
den alkalommal más település látja vendégül a 
többi település kulturális értékeit bemutató prog-
ramot. 
A Tanács egyhangúlag elfogadta a Társulás 2010. 
évre vonatkozó költségvetését. A tervezett bevéte-
lek összege 172 millió Ft, mely tartalmazza az 
állami normatív hozzájárulást (94,4 m Ft), az ön-
kormányzatoktól átvett pénzeszközöket (18,6 m 
Ft), a közmunka-programot (15,4 m Ft), az egyéb 
támogatásokat (24,3 m Ft). A főbb kiadások a 
következők: önkormányzatoknak feladatokra át-
adott pénzeszközök (44,6 m Ft), a Társulás  közös 
feladatai ellátásának kiadásai (60,4 m Ft)  és az 
Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata mű-
ködése (61,9 m Ft). 
A tavalyi évhez képest mind a bevételek, mind a 
kiadások megnövekedtek, melynek oka a közösen 
ellátott feladatok bővülése, valamint a téli-tavaszi 
közmunkaprogram finanszírozásának megjelené-
se.  
Végezetül a Tanács tájékoztatót hallgatott meg a 
2010/01 téli-tavaszi közmunka-program indulá-
sáról, valamint döntött a kiegészítő programban 
való részvételi szándékról, a pályázat benyújtásá-
ról. Ennek keretében 3,5 hónapos időtartamra 
további 32 közmunkás foglalkoztatására nyílhat 
lehetőség.  

A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló ak-
tuális eseményekről és pályázati lehetőségekről bőveb-
ben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása honlapján olvashatnak 
(www.aszodikisterseg.hu). 

Dr. Kórós Tímea 
kistérségi referens 
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Az iskola programjából 

Beszámoló a februárban történtekről 

 
A második félévben nagy lendülettel vetettük bele magunkat a munkába. A legtöbb ötös érdemjegyet a 
felső tagozaton a 6. b osztály szerezte (15,2 db/fő). Gratulálunk nekik!  
Csak ötös érdemjegyet szereztek ebben a hónapban: Bálint Andrea 5.o, Blaubacher Pál, Garamszegi 
Anna, Mayer Rita 6/b, Kuthi Angelika 8.o. 
 
A hideg időnek köszönhetően sokat tudtuk használni a korcsolyapályát. Február 4-én jelmezes jégkar-
nevált is tartottunk, ahol mindenki nagyon jól érezte magát.  
 
Február 13-án, szombaton tartottuk farsangi bálunkat. A 8. osztály színvonalas táncokat mutatott be, 
melyeket már hónapokkal ezelőtt elkezdtek tanulni, dr. Braun Pálné segítségével. 
A többi osztály közben ötletes jelmezekkel készült a felvonulásra. A délután folyamán megtartottuk még 
a házi Csillag Születik versenyünk döntőjét, valamint tanulóink1 megszavazták a bálkirálynőt és a bál-
királyt. Köszönjük az SZMK-nak a büfé üzemeltetését. 
 
Február 13-án este tartottuk az iskolában a szülők-nevelők bálját. Az est nagyon jó hangulatban telt, 
melyre a pedagógusok meglepetés műsorral és a 8. osztályos tanulók tánccal készültek. Szeretnénk 
mindenkinek megköszönni, aki támogatói jegy vásárlásával, munkával, vagy tombola tárgy ajándékozá-
sával segítette rendezvényünk sikerét. A bál bevétele 358.000.- Ft, melyet az iskola szépítésére fogunk 
felhasználni. 
KÜLSŐS TÁMOGATÓINK: FRITZ KFT, COOP ZRT,  CBA, SZILÁGYI GYÖRGYNÉ (RŐFÖS), KATONA-
ADAMEK NÓRA, BERNADETT FODRÁSZ STÚDIÓ, BALATONI LÁSZLÓNÉ, PETROVICS ERIKA, 
PENOMIT ZRT. IFJ. ÉS ID. LAUKÓ JÓZSEF, PILISI PARKERDŐ RT. JULCSI FODRÁSZAT, MÓNI FOTÓ 
 
Február 18-án rendeztük meg hagyományos nemzetiségi Ki mit tud? vetélkedőnket. Idén két szekció-
ban zajlott a verseny. Minden versenyző ügyesen szerepelt, köszönjük a lelkes felkészülést! 
A zsűri eredményhirdetése előtt még a német színjátszó kör, a Theatergruppe Rampenlicht bemutatta 
legújabb darabját.  
A zsűri a következőképpen alakította ki a nyertesek sorrendjét: 

Német próza-vers (1-2. o.) Német próza-vers (3-4. o.) Német próza-vers (5-6. o.) 
1. Budai Bernadett 1.  1. Juhász Olivér 3. 1. Bálint Andrea 5.  
2. Remenár Csilla (Domony) 2. Ecker Zalán 4.a 2. Lehel Dorottya 6.b 
3. Pittlik Panna 2.a 3. Strasszer Zsombor 4.b 3. Marosvölgyi Erika 5. 
 
Német próza-vers (7-8. o.) Sváb próza-vers (1-4. o.) Sváb próza-vers (5-8. o.) 
1. Ecker Anita 7.  1. Lakatos Adrienn 4.a 1. Dicse Dániel 7. 
2. Bajkai István 7. 2. Mayer Réka 4.a 2. Szabó Zoltán 6.a 
3. Rell Kristóf 7.  3. Deszk Anikó 5. 
 
Ének-zene 1-8. o.  Tánc 1-8. o. 

1. Rosenberger Ármin és.  1. 8. osztály 
 Rosenberger Tamás 5. és 7.o   

      2. 6.b osztály 
      3. 5. osztály 

A nyertesek oklevelet, könyvjutalmat, és édességet kaptak, valamint a próza kategória győztesei tovább 
jutottak a regionális döntőre, amit február 25-én rendeztek Vecsésen. 
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17 gyerek képviselte iskolánkat Vecsésen, az Északi Régió versenyén. Nyolcan Mundart /tájnyelv/ ka-
tegóriában indultak. Közülük Mayer Réka, 4. A osztályos tanuló III. helyezést ért el. Lakatos Adrienn, 
szintén a 4. A-ból, V. lett. Mindketten továbbjutottak a megyei versenyre. A többi 9 gyerek verset vagy 
prózai művet adott elő. Mindannyian szépen helyt álltak, de az alsósok közül sajnos nincs továbbju-
tónk. A felső tagozatosok közül Ecker Anita, 7. osztályos tanulónk III. helyezettként márciusban Sziget-
újfalun versenyez majd a megyei döntőben. Minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk 
a szép szerepléshez. Köszönjük továbbá Dicse Dániel, Lehel Dorottya, Marosvölgyi Erika, Vida Viktória 
szüleinek, hogy autójukkal biztosították a versenyző gyerekek gyors, biztonságos, és iskolánk számára 
ingyenes utazását.  

20. alkalommal rendezték meg Aszódon a Zrínyi Ilona matematika versenyt, melyen iskolánk 16 ta-
nulója vett részt. Az eredményekről a későbbiekben számolunk majd be. 

Február 25-én az aszódi Csengey Ált. Iskolában került megrendezésre a kistérségi Ügyesség-Bátorság 
Vetélkedő. Iskolánkat 18 alsós gyermek képviselte. 9 csapatból a 3. helyezést értük el. Bronzéremmel és 
nagyon szép serleggel büszkén, kissé megfáradva tértünk haza. A szállításért és a drukkolásért köszön-
jük a szülők segítségét, valamint köszönjük Jónás Éva tanárnőnek és Juhász Attila tanár úrnak a fel-
készítést. 

Bankó Zoltán edző csapata február 6-án Gödöllőn volt a Farsangi Kupán és az 5. helyezést érték el. 
Február 20-án Acsán  a Gold Star Kupán vettek rész és ott is az 5. helyen végeztek. Köszönjük: Balázs 
Dani anyukájának, Raffai és Teréki apukáknak, valamint Varga Viktornak, akik szállították a gyereke-
ket a helyszínekre. 

Köszönet: Gabella apukának a gyors intézkedést, amivel megszüntette a csőtörésből fakadó fal ázását 
a 3. osztályban.  
Köszönjük Rigó Katinak, hogy a farsang előtt megvarrta a színpadi függönyünket.  
Köszönjük a színpad felépítését: Blaubacher Attilának, Heiczinger Márknak, Hicska Lászlónak, Kékpa-
taki Tamásnak, Lados Lászlónak, Sipos Péternek, Sipos Tamásnak, Szászi Józsefnek és Tóth Károly-
nak, az 1. osztályos apukáknak, valamint Kovács Bencének és Mega Martinnak volt diákjainknak. 

Márciusi programunk: 
 Március 4. (Csütörtök) 14:30 óra Petőfi Szavalóverseny  (alsó tagozat) 
 Március 10.  (Szerda) 14:30 óra Petőfi Szavalóverseny  (felső tagozat) 
 Március 5. (Péntek)  Iskolagyűlés 
 Március 12. (Péntek) 12:00 óra Március 15-i ünnepély. Felelős: 6. osztály 
   Nyílt Nap az iskolában az első négy órában 
 

Braun Anikó 

Felhívás emlékmű létesítésére 
 
2010. január 9-én a polgári lakosság 1945. ja-
nuári elhurcolására emlékezők az alábbi felhí-
vással fordulnak Iklad község lakóihoz. 
 
Aki úgy érzi, hogy a megpróbáltatásokat átélt 
emberek és az esemény - melynek még egyszer 
nem szabad megismétlődnie - örök emléket kap-
jon, és anyagilag tud ebben segíteni, hozzájáru-
lását a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 
gazdasági vezetőjénél (Ecker József, Ady E. út. 
6.) befizetheti. 
Az emlékmű kivitelezésére, elképzeléseket, ötle-
teket, javaslatokat, esetleg látványterveket ápri-
lis 30-ig vár az emlékmű megvalósítására alakult 
team, a művelődési ház címére. 
Az eddigi befizetéseket köszönjük, és a további 
befizetéseket április 30-ig várjuk. 
 

Az emlékmű megvalósulásáért felelős team 
 

Figyelem 

Tájékoztatjuk a gépjármű-tulajdonosokat, hogy 
a 2010. évi gépjármű adó befizetésének határ-
ideje változott: 
az első félévben 2010. március 31, 
a második félévben változatlanul 2010. szept-
ember 15. 

Az iparűzési adó befizetésének határideje: 
2010. március 15. 

Bankszámlával rendelkező vállalkozások a befi-
zetést átutalással teljesíthetik a 11742166-
15441575-03540000 számú számlára. Postai 
befizetéshez csekkek igényelhetők a Polgármes-
teri Hivatalban. 

Polgármesteri Hivatal 
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Az óvoda életéből 

A február a farsang jegyében telt el.  
Az óvodában a jelmezes bálunkat 12.-én tartot-
tuk. Minden gyermek szebbnél szebb jelmezben 
jelent meg. Köszönjük szépen a szülőknek, hogy 
gyermekeiket ilyen ötletes ruhákba öltöztették, 
ezzel is emlékezetessé és élménnyé téve a kicsik 
szórakozását. 
A délelőtt eljött hozzánk Farkas Gáborék kis 
együttese, akik egy óra hosszán keresztül tánc-
házzá alakították tornaszobánkat. Nagyon tet-
szett a kicsiknek a közös tánc, a népzene a népi 
hangszerekkel.  
Vasárnap a hagyományos népi farsangi bálunkon 
szórakozhattak kicsik és nagyok. Nagycsoporto-
saink egy évszakjárón át mutatták be nagyszüle-
ink szokásait. Farkas Gáborék itt is kis táncház-
zal emelték a hangulatot. Ifjabb Rónai Lajostól 
népitánc-lépéseket tanulhattunk. Örültünk, hogy 
eljöttek hozzánk, reméljük, hogy jövőre is együtt 
táncolhatunk népzenéjükre.  
A farsangi bál bevétele 120 ezer forint volt, melyet 
az óvoda fejlesztő eszközeinek bővítésére kívá-
nunk fordítani. A színpad szétszedése farsang 
után mindig a nagycsoportos apukák feladata. 
Nagyon köszönjük azoknak a segítségét, akik 
részt vettek ebben a nem könnyű munkában.  
Köszönjük szépen Önöknek, hogy ilyen sokan 
megtisztelték rendezvényünket. 
A Mallorka színház előadását, a Három kismalac 
című mesét tekintettük meg az óvodában. A báb-
játék nagyon elnyerte a gyerekek tetszését.  
Március 12.-én tartjuk Nemzeti Ünnepünk meg-
emlékezését. Ez alkalomból a nagycsoportosaink 
ellátogatnak az aszódi Petőfi Múzeumba, valamint 
a Petőfi szoborhoz. Középső csoportosaink az 
ikladi Falumúzeumot tekintik meg, kiscsoporto-
saink pedig egy sétára indulnak kis falunkban.  
Áprílis 10.-ére, szombatra meghívásunk van a 
Pest Megyei Óvodások Néptánctalálkozójára Püs-
pökhatvanba. Ezt a rendezvényt az elmúlt évben 
óvodánk rendezte. Nagycsoportosaink fogják kép-
viselni óvodánkat egy kis néphagyományőrző mű-
sorral. Autóbusszal utazunk, melynek költségét 
Önkormányzatunk fedezi. Várunk minden érdek-
lődőt szeretettel, kísérjenek el bennünket. A prog-
ramról és az indulásról bővebben az óvodában 
tudnak érdeklődni.  
Szeretnénk megköszönni Becskereki Zsoltnak, 
hogy nagy, 400 literes akváriumunkat mindig 
gondozza és szépíti. Újabb halakkal és látványos 
kiegészítőkkel tette ismét vonzóbbá és érdekeseb-
bé a gyermekek nagy örömére.  

Marton Zsuzsanna, óvodavezető 

Főzzön játszóteret! 
 
Az előző évben is gyűjtöttük a delikát tasakokat, 
sikerült az első 50 helyezett közé kerülni, csak 
sajnos a sorsolásnál nem volt szerencsénk. 
2010 januárjában, újra elindult a „Főzzön ját-
szóteret” program 4. évada. S ebben az eszten-
dőben újabb nyolc település kap esélyt arra, hogy 
megnyerje az egyik 5 millió forintot érő játszótér 
egyikét. 
Szeretnénk közte lenni, ez nem vitás. 
Mi a teendőnk? 
Továbbra is gyűjteni a tasakokat! 
Számítunk az elszántságra, kitartásra, és bízunk 
az összefogásban. 
Továbbra is várjuk a tasakokat a gyűjtőhelye-
ken. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apróhirdetés 

2010 márciusától az Ezer Apró üzletében 
Totó - Lottó feladására is van lehetőség. 

Erdőtulajdonosok figyelmébe 

Az erdőgazdálkodásról szóló törvény értelmében, 
az erdőtulajdonosoknak lehetőségük van, hogy 
betekintést nyerjenek az erdőterv adataiba. 2010. 
február 15-től március 17-ig minden hétfőn és 
szerdán 9 és 14 óra között Vácott, a Rádi út 4. sz. 
alatti hivatalban. 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

7 03. szám 

Tájékoztató 

A hó eltakarítási és a buszmegálló építési pá-
lyázatról. 

Iklad Község Önkormányzata 2009 év októberé-
ben a fenn említett két munkára meghívásos pá-
lyázatot írt ki. Mindkét esetben az ajánlatok érté-
kelésével kapcsolatos kikötésekben szerepelt az, 
hogy az önkormányzat „a munka elvégzésére a 
legalacsonyabb árat ajánlóval köt vállalkozói 
szerződést”. A buszmegálló építésénél kikötésként 
szerepelt, hogy műszaki tartalma egyezzen meg a 
már elkészültekével.  

A buszmegálló építéssel kapcsolatban három 
ajánlat érkezett. 

1. Fundusz-Bau Kft (Iklad, József Attila u.30.) 
ajánlata bruttó 700.000 Ft, de az árajánlat 
nem tartalmazta az ereszcsatorna készítését, 
és az anyagát sem. 

2. Nyemecz Mihály vállalkozó ajánlata bruttó 
725.000 Ft. 

3. Rajta & Rajta Kft (Iklad, Ady Endre u. 9) aján-
lata bruttó 570.000 Ft. 

A képviselő testület 2009. október 30-ai testületi 
ülésén 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
legolcsóbb ajánlattevő Rajta & Rajta Kft-vel java-
solta a szerződés megkötését. 

A műszaki átvétel alkalmával a Településfej-
lesztési és Közbeszerzési Bizottság hiánypótlásra 
szólította fel a vállalkozót, amit az jegyzőkönyv-
ben tudomásul vett, és jelezte hogy a jó idő beáll-
tával azt elvégzi. Vállalkozó számláját benyújtot-
ta, az kifizetésre került. 

 
A hó eltakarítási munkálatokra négy pályázat 
érkezett: 
1. Nyemecz Mihály vállalkozó ajánlata ISEKI kis-

traktorral: 4000 Ft/óra + Áfa, +100 Ft/óra + 
Áfa készenléti díj. 

2. Teknős János vállalkozó ajánlata gép megjelö-
lése nélkül 6000 Ft/óra (0% Áfa) készenléti díj 
nélkül. 

3. Káré Tibor vállalkozó ajánlata hó eltakarítás 
IFA-val + sószórás MTZ 550-re szerelt műtrá-
gya szóróval 6000 Ft/óra (0% Áfa) készenléti 
díj nélkül. 

4. Kovács János vállalkozó ajánlata MTZ 820 
traktorral 5500 Ft/óra  (0% Áfa) + 150 Ft/óra 
(0% Áfa) készenléti díj. 

A képviselő testület 2009 december 4-ei testületi 
ülésén 10 igen szavazattal egyhangúlag a legol-
csóbb ajánlattevő Káré Tiborral javasolta a szer-
ződés megkötését december 7-től 2010 február 
28-ig terjedő időszakra. 
A vállalkozó részéről 2009. december hóban 15,5 
óra (93.000 Ft), január hóban 28 óra (168.000 
Ft), február hóban 20 óra (120.000.-Ft) került 
leszámlázásra. 

Klenk Zoltán, elnök 
Településfejlesztési és 

Közbeszerezési Bizottság 

Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele: 
Március 21-én, 16 órától. 

 Színházlátogatás: 

 Március 6-án, Szombat délután 
Budapesti Operett Színház 
Kálmán Imre: Bajadér  
Belépődíj: 2500.- Ft 
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 12:15 órakor 

 Március 15-én, Hétfő este 
Budapesti Operett Színház 
Szép Nyári Nap  
Belépődíj: 4200.- 5000.- 5500.- 5900.- 
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Március 20-án, Szombat este 
Játékszín 
Jutalomjáték  
Belépődíj: 1900.- 2600.- 3100.- 3500.- 
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Április 9-én, Péntek este 
Budapesti Operettszínház 
Rebecca (Manderlay ház asszonya)  
Belépődíj: 4200.- 5000.- 5500.- 5900.- 
Utazási költség: 900.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 A baba-mama klub foglalkozásai: csütörtö-
könként, 9:30-12 óra között Botyik Katalin 
védőnő várja a babákat és a mamákat.  

 Starlight Dance Company 
Csütörtökönként, 16:30 órától 
Péntekenként, 16:30 órától 

Bagyin Katalin 

Mozgáskorlátozottak figyelem! 

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési 
kedvezményeinek igénybevételére ebben az 
esztendőben is lehetőség nyílik. Az ehhez 
szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri 
Hivatalban kérhető, melyeket kitöltve, aláírva 
legkésőbb április 30-ig lehet visszaküldeni. 

Polgármesteri Hivatal 
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 Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület Hírei 

A Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 2010. 
március 27-én, szombaton 17 órai kezdettel tart-
ja évi rendes Közgyűlését a Művelődési Házban, 
melyre tisztelettel meghívjuk az egyesület tagjait. 
Napirend: 
 Beszámoló a 2009. évi gazdálkodásról 

(Ecker József) 
 2010. év költségvetés tervezete 
 Az egyesület közhasznúvá tétele 
 Vezetőség választás 
 Tagdíjbefizetés 
 Egyebek 

A napirendek fontosságára való tekintettel az 
egyesület minden tagjának jelenlétére és aktív 
részvételére számít az egyesület vezetősége. 

Határozatképtelenség esetén a megismételt köz-
gyűlést azonos napirendi pontokkal 2010. márci-
us 27-én 17:30 órai kezdettel tartjuk, amely a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

A német nyelvismeret elsajátítása céljából már 
két éve indította ingyenes német nyelvtanfolya-
mát a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület. A 
tanfolyamon résztvevők a mindennapi beszédben 
előforduló kifejezéseket és szavakat gyakorolják a 
lelkes és odaadó tanárnő Kékesi Józsefné vezeté-
sével. A tanfolyam nyitott, azon bárki részt vehet, 
de, de tanulni kell! 
Az egyesület elnöksége nevében köszönetünket 
fejezzük ki az oktatást végző Kékesi Józsefnének, 
és kívánunk sok örömet és kitartást. 
A tanfolyam minden hétfőn 18 órától látogatható 
a Művelődési Házban. 

Az egyesület elnöksége 

 

Lomtalanítás 2010 

„Hogy falunk szép és tiszta legyen...” 

Környezetvédelmi Bizottság értesíti a lakókat, 
hogy ez évben április 10-ére, szombatra szervezi a 
Hulladékgyűjtési és lomtalanítási napot. 
Lehetőség nyílik vas, üveg, papír, gumiabroncs, 
akkumulátor és egyéb háztartásban keletkező 
lom elszállítatására. 
A jó szándékú segítőket kesztyűvel és egy kupica 
pálinkával várjuk fél 8-ra a Művelődési Házba. 

Környezetvédelmi Bizottság 
 

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó 
 
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiv@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-381 
Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin 
Szerkesztők: Braun Pál, Fekete Andrea 
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387  
Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2010. április 6-7. 

Köszönetnyilvánítás 
 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
Gulyás István (Pindur) temetésén részt vet-
tek, gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló család 
 

Sok kicsi sokra megy 

Tisztelt adófizető 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 célkitűzései. 
 

Köszönjük! 


