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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
HARMADSZOR! 

Június 26-án, szombaton 18 órától 
a Falumúzeumban 

 
Ezen az estén nyitva tart az ország legtöbb múzeuma, ahol színes programokkal várják a gyerekeket és 
a felnőtteket is. 

Az európai nagyvárosok hagyományait követve 2003 óta Magyarországon is az év leghosszabb napjá-
hoz, Szent Iván napjához legközelebb eső szombat éjszakán rendezik meg a Múzeumok Éjszaká-
ját. 
Mi Ikladiak ebben az esztendőben harmadik alkalommal várjuk az érdeklődőket, az egyre népszerűbb 
rendezvény keretében este hattól éjfélig, a legváltozatosabb programokkal. 

Programok: 
18 órától: Vetélkedő:  Ki – Mit - Tud a múzeumról 
  Ki – Mit – Tud Ikladról 
19 órától: Az Általános Iskola Német Rampenlicht Színjátszó-kör 

német nyelvű előadása (6. osztályosok) 
20 órától: Iklad története képekben 
 Vetélkedő – Ki ismer fel többet 
21 órákor: Szent – IVÁN éji tűzgyújtás 

 
Folyamatosan: 

 Látogatható a múzeum összes terme, 
 Szalmából készült alkotások kiállítása, 
 Rajzverseny – gyermekeknek, 
 Tárgyfelismerő játék, 
 Régen gyakran készített – ma már szinte elfeledett étel elkészítése. 

 

 
 
 
 
 
 

Hívjuk és várjuk az érdeklődőket a Falumúzeumba! 
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Testületi Hírek 
2010. május 7. 

A Képviselő-testület módosította a 2009. évi költ-
ségvetéséről szóló rendeletét, amire az év közben 
megállapított pótelőirányzatok miatt volt szükség. 

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 
2009. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást. 

A Képviselő-testület elbírálta a Polgármesteri Hi-
vatal komplex akadálymentesítésére kiírt pályá-
zatát. Az akadálymentesítésre a KMOP-2009-
4.5.3-09 számú pályázati kiírásból 14.994.000.-
Ft-ot nyert az önkormányzat, amelyhez 
1.660.00.-Ft önrészt kell hozzátenni. A beruházás 
összköltsége így bruttó 16.660.000.-Ft, ebből az 
építkezés költsége 15.000.000.-Ft. Árajánlat-
adásra 10 ikladi érdekeltségű építőipari vállalko-
zást kért fel az önkormányzat. A kivitelezési terv-
dokumentációt két cég vásárolta meg, végül a 
megadott határidőben egy érvényes ajánlat érke-
zett. A Településfejlesztési és Közbeszerzési Bi-
zottság úgy döntött, hogy a beérkezett ajánlatot 
felbontja. A Bizottság javaslatára a Képviselő-
testület a pályázati eljárás nyertesének a 
CASTELL 2000 Kft.-t (Iklad, Ságvári E. u. 2/a.) 
hirdette ki. A munka befejezésének határideje: 
2010. július 31. 

A képviselő-testület elbírálta a játszótér-építésre 
kiírt pályázatát. A játszótér-építésre az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az 
aszódi LEADER csoporthoz nyújtott be pályázatot 
az önkormányzat. A nyertes pályázat összköltsége 
bruttó 8.213.750.-Ft, amelynek az ÁFA tartalmát 
kell az önkormányzatnak fizetnie, a többi a meg-
ítélt támogatásból finanszírozható. A meghívásos 
pályázat nyertesének a Képviselő-testület a 
QUICK BAU Kft.-t (Iklad, Sport u. 34.) hirdette ki. 
Az új játszótér helye a Csokonai utca végén, a 
buszforduló és az „IMI patak” közötti terület. 

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 
és intézményei 2009. évi belső ellenőrzéseiről 
készült jelentést, valamint az önkormányzat 
2010-2014. évekre vonatkozó belső ellenőrzési 
stratégiai tervét. 
 
Madarász István polgármester tájékoztatta a Kép-
viselő-testületet az iskolai kazánház-kialakítási 
munkák állásáról. 
 
Madarász István polgármester tájékoztatta a Kép-
viselő-testületet a tervezett málenykij robot em-
lékművel kapcsolatos felajánlásokról. Elmondta, 
hogy az ikladi Evangélikus Egyházközség a 

május 2-ai istentisztelet offertóriumát ajánlotta 
fel az emlékműre 135.000.-Ft-ot összegben. Az 
ikladi Mezőgazdasági Szövetkezet 50.000.-Ft-ot, a 
Galgamenti Viziközmű Kft. 100.000.-Ft-ot és 
munkát, a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesü-
let 20.000.-Ft-ot ajánlott fel. A Képviselő-testület 
tagjai a március 26-ai ülésen az alábbi felajánlá-
sokat tették: 

Kékesi Gábor 2 havi tiszteletdíj (45.000.-Ft) 
Kiss Gábor 2 havi tiszteletdíj (45.000.-Ft) 
Marton Zsuzsanna 1 havi tiszteletdíj (22.500.-Ft) 
Ungi József 2 havi tiszteletdíj (45.000.-Ft) 
Klenk Zoltán Az épület homlokzat-felújítási 

munkáinak elvégzése. 

Madarász István polgármester köszönetet mon-
dott minden adományozónak. 

A képviselő-testület döntött arról, hogy megcsi-
náltatja a József Attila utca alsó szakaszának 
aszfaltozására és vízelvezetésére vonatkozó terve-
ket. A tervezés díja bruttó 447.500.-Ft, a kapcso-
lódó földmérési munkák díja 81.250.-Ft. A beru-
házás megvalósítására az önkormányzat pályáza-
tot kíván benyújtani. 

A képviselő-testület zárt ülésén két főnek szava-
zott meg átmeneti segélyt összesen 20.000.-Ft 
összegben. Egy fő kérelmét elutasította. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Felhívás 
A Gödöllői Körzeti Földhivatal képviseletében el-
járva felhívom Iklad község területén található 
termőföldek tulajdonosainak, használóinak fi-
gyelmét, illetve igénybevevőinek szíves figyelmét, 
hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. Törvény5. § rendelkezése alapján a tele-
pülés teljes külterületén 2010. július 5-9. között 
a termőföldek hasznosításának ellenőrzése céljá-
ból átfogó határszemle kerül megtartásra. 

A határszemle keretében lefolytatásra kerülő 
helyszíni szemlék során megvizsgálásra kerül, 
hogy a tulajdonosok, a földhasználók, illetve az 
igénybevevők a termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXIX. Törvény rendelkezéseiben foglalt, a 
termőföld hasznosítására vonatkozó általános 
érvényű, egész évben fennálló kötelezettségüknek 
eleget tesznek-e. 
A Hivatal eljárásáról, valamint a határszemléről 
végzendő tevékenységekről részletes tájékoztatást 
a 10.228-4/2010. számú Gödöllőn 2010. május 
12-én kelt – a jelen felhívás részét képező – végzés 
tartalmazza. 

Gödöllő, 2010. május 12. 

Dr. Szebenyei Zsolt 
Hivatalvezető – jogtanácsos 
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Kazánház kialakítása az 
 Általános Iskolában 

Önkormányzatunk a 8/2009. (II.26.) ÖM rende-
lettel kiírt pályázaton 10.000.000.-Ft-ot nyert új 
kazánház kialakítására az általános iskolában. 
Három darab modern, kondenzációs kazán beépí-
tésével az iskola és a tornaterem fűtését leválasz-
tottuk az óvodai kazánokról, így hatékonyabban 
és hőveszteség nélkül tudjuk a fűtést biztosítani. 

A pályázati kiírás szerint a támogatáshoz önkor-
mányzatunknak 2.500.000.-Ft önrészt kell hoz-
zátenni. 

Árajánlat-adásra 5 ikladi érdekeltségű vállalko-
zást kért fel az önkormányzat. A megadott határ-
időben egy érvényes ajánlat érkezett. A Település-
fejlesztési és Közbeszerzési Bizottság úgy döntött, 
hogy a beérkezett ajánlatot felbontja. A Bizottság 
javaslatára a Képviselő-testület a pályázati eljárás 
nyertesének Rosenberger Tamás egyéni vállalko-
zót (Iklad, Szabadság út 68.) hirdette ki. A Képvi-
selő-testület mérlegelve a Bizottság javaslatát úgy 
döntött, hogy az előírt önrészt 1.556.638.-Ft-tal 
megemeli, és a minőségileg jobb megoldást vá-
lasztva, Viessmann típusú kondenzációs kazáno-
kat építtet be. 

A munka határidőre elkészült, a műszaki átadás 
során, 2010. május 17-én próbaüzemmel vette át 
az önkormányzat az új kazánházat. 

Reméljük, hogy a megvalósult beruházás jelentős 
megtakarítást eredményez a fűtési szezonban. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Kérje felvételét a névjegyzékbe! 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat felhívása az 
ősszel esedékes választásokkal kapcsolatban 

Május 31-ig minden választásra jogosult magyar 
állampolgár megkapta azt a tájékoztatót és re-
gisztrációs lapot, mely az októberben esedékes 
kisebbségi választásokkal kapcsolatos. 
A regisztrációs lapon tizenhárom nemzeti és etni-
kai kisebbség van megnevezve melyek közül azt 
kell megjelölni melyhez valamilyen kötődésünk 
van. Ikladon az elmúlt időszakban német nemze-
tiségi önkormányzat működött, mint kisebbségi 
önkormányzat. A 2006-os választások előtt a ki-
sebbségi önkormányzat tagjai keresték meg a 
lakókat nyilatkozatukért, melyek alapján Ikladon 
342 fő szavazhatott a kisebbségi önkormányzat 
tagjaira. 2010-ben a kiküldött tájékoztató alapján 
kitöltött regisztrációs lapot kell július 15-ig az 
önkormányzat jegyzőjéhez eljuttatni, amelynek 
alapján lehet felkerülni a választási névjegyzékbe. 
Így lesz valaki választó és választható. 
A nemzeti és etnikai központi támogatások a re-
gisztrált és így a választásra jogosult létszám 
arányában kerülnek egy-egy település részére 
megállapításra. Így községünk szempontjából 
nem közömbös, hogy mennyien adják le a nyilat-
kozatot. A mostani ciklusban a 342 fő után 
800.000.- Ft-ot használhatott fel a Német Kisebb-
ségi Önkormányzat. Az összeg általában a kultu-
rális egyesület és csoportjainak támogatására, 
kultúrműsorokra, iskolai Ki-mit-tud díjaira és a 
VIII. osztály nyelvvizsga költségeihez való hozzá-
járulásra, valamint működési költségekre fordító-
dott. Ha a korábbi feltételek nem változnak, ak-
kor kevesebb választói létszám esetén ennél keve-
sebb forint, több létszám esetén magasabb összeg 
illeti meg községünk kisebbségi önkormányzatát. 
Ezért kérjük a kapott tájékoztatóban foglaltak 
szerint, szíveskedjenek a regisztrációs lapot kitöl-
teni és július 15-ig a jegyzőhöz vagy az önkor-
mányzat címére, eljuttatni.  Az esetlegesen elve-
szett, vagy elrontott regisztrációs lap az önkor-
mányzatnál pótolható. 
A helyi német önkormányzat és az egyesület veze-
tői hamarosan felkeresik Önöket, és igény esetén 
segítenek a kérelem kitöltésében és a Polgármes-
teri Hivatalba történő eljuttatásában. 

Bízunk Iklad lakóinak helyes ítélőképességében! 

Braun Pál 
képviselő 

 

 

Alapítványi Hírek 

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kéri az 
egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első 
diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapítvá-
nyi támogatásban részesülnek, hogy a 
2009/2010 tanév II. félévéről szóló iskolaláto-
gatási igazolást, vizsgák után pedig az index 
másolatot legkésőbb június 18.-ig jutassák el 
a Művelődési Házba, vagy a Polgármesteri Hi-
vatalba, mert a kuratóriumnak csak így áll 
módjában folyósítani a kifizetéseket. 

Kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal, Iklad 

Kifizetés ideje: 2010.06.23. 13-16 óráig 

Az Alapítvány kuratóriuma 
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Egy mondatban… 

 Június hónapban a Művelődési Házban 
gépjárművezetői tanfolyamot indít Hegedűs 
Károly. 
Jelentkezés, bővebb információ: június 15-ig a 
Művelődési Házban kérhető. 

 

 A Galga-Coop 624. sz. Maxi Coop ABC (2181 
Iklad, Ráday-tér 4.) boltja 2010. június 5-től 
szombatonként: 6-16 óráig tart nyitva. 
 

 Általános mezőgazdasági összeírás: A Központi 
Statisztikai Hivatal általános mezőgazdasági 
összeírást tart 2010. Június 1-21 között.  Az 
összeírás célja, hogy nyomon kövesse a ma-
gyar mezőgazdaságban történő változásokat.  
Kérjük, hogy fogadják bizalommal az összeíró-
kat. 

 
 A Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 

táncosai június 6-án Fóton vendégszere-
peltek. A Népek Tánca c. produkciót adták 
elő. 

 
 

 

Tájékoztató a kéményseprő-ipari 
szolgáltatásról 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pest Megyei Köz-
gyűlés 21/2010 (V.28.) sz. KGYH alapján, a Ma-
gyar Kémény Kft. ( régi nevén : Somogy Megyei 
Kéményseprő Ipari Kft.) jogosult  a  
27/1996.(X.30) számú és az azt módosító 
51/1999. BM. rendelet értelmében a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására Ik-
lad területén. 

Elérhetőségek: 
Központ: 1126 Budapest, Böszörményi u 24/b 
Ügyfélszolgálat: 

Filó András: 06-70-377-41-04 
Tervfelülvizsgálat: 

Berki Tamás: 06-70-377-41-18 
Használatbavételi engedélyek, kéményvizsgálatok 
megrendelése: 

Filó András 06-70-377-41-04 
Főmérnök: Oláh Csaba: 06-70-377-41-07 

Kirendeltség: 
Kirendeltség címe: Vác, 2600. Zrínyi u. 9. 
Kirendeltség vezető: 

Berecz István 06-70-377-40-91 
Ügyfélszolgálat: 06-70-377-40-92 

Kurucz Ferencné 
(Braun Katalin) 

emlékére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május 18-án kísértük utolsó útjára Katit. Aki 
nyugdíjba vonulása előtt a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozott, sok-sok éven át. 
Jószándékú, segítőkész – fáradhatatlan 
munkatársa volt a hivatalnak- gépelte a 
jegyzőkönyveket, éjfélig tartó testületi ülé-
seken jegyzetelt, legtöbbször Ő vette fel a 
telefonokat, postázást végezte, s közben 
minden ügyfélhez volt egy-egy jó szava, 
ismerte a falu lakóit, a házszámokat, tele-
fonszámokat fejből sorolta. 
A halál megrázza a családot, a hozzátarto-
zókat, barátokat, ismerősöket. 
Az elhunytat gyászolják mindazok, akik tisz-
telték és szerették. Így van ez Kati esetében 
is, akit az Önkormányzatunk saját halottjá-
nak tekint, ezzel a kis versikével, s néhány 
emlékező sorral búcsúzunk tőle. 

 
„Számunkra Te sosem lehetsz halott 
Örökké élni fogsz mint a csillagok, 
Drága jó szíved, két dolgos kezed 
S mi köszönjük, hogy szeretetben 

élhettünk veled.” 

 
Emléked megőrizzük! 

 
Iklad község Önkormányzatának 

és intézményeinek dolgozói 
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A kényszermunkára elhurcoltak 
emlékművének felállítására alakult 

bizottság tájékoztatója 

Az időjárás alakulása miatt a május végére terve-
zett munkák nem készültek el.  A bizottság a ma-
ga elé tűzött határidőket fontosnak tartja, ezért 
ha az időjárás lehetővé teszi a munkákat azonnal 
elkezdi. A mai napig (05.25) felhívásainkra a köz-
ség lakói 221.000 Ft-ot ajánlottak fel. Az Evangé-
likus Egyház helyi gyülekezete a május 2-ai 
offertóriumot adta e célra. A szervezetek közül a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat a Német Kul-
turális Egyesület, a Galga Környezetvédelmi 
Egyesület, a Nyugdíjas Klubegyesület a helyi kép-
viselő-testület tagjai és a Viziközmű részéről ér-
kezett  felajánlás. A felajánlásokat és a befizeté-
seket ezúton is köszöni a bizottság.  (további befi-
zetéseket Ecker Józsefnél vagy az Önkormányzat 
elkülönített számlájára lehet befizetni.) 
A hiányzó anyagiak előteremtésére a bizottság 
területi, és országos szervezeteket is megkeresett, 
ahonnan még nem érkeztek válaszok. Május hó-
napban felvettük a kapcsolatot az emlékmű ké-
szítőjével, június 10-ig a helyszínt megszemlélve 
ad árajánlatot a felmerülő munkadíjról, valamint 
a szükséges anyagokról. 

Júniusi megvalósítással tűztük ki az alábbi fel-
adatok elvégzését: 
 A bejárat előkészítése 
 Az új kapu elkészítése, beállítása, és a kapu 

lefestése 
 A régi kapubejáró és a kerítés lebontása 
 Az emlékmű alapanyagának beszerzése és 

átadása a kőfaragó művésznek. 
 Az emléktábla szövegének és elhelyezésének 

megtervezése 
 Az épület új homlokzatának és a tájékoztató 

táblák elhelyezésének meghatározása. 
 Tájékozódás az árok lefedésének lehetőségé-

ről a kivitelezővel való egyeztetéssel. 

A cél megvalósításához várjuk azokat a segítőkész 
embereket, akik hajlandók társadalmi munkát 
végezni annak érdekében, hogy történelmünk e 
nehéz szakasza ne felejtődjön el. A végzendő tár-
sadalmi munkával, az emlékmű megépítésével is 
tisztelgünk azok emléke előtt, akiket a sors ki-
számíthatatlan szeszélye elválasztott szeretteitől. 

A bizottság tagjai várják a feladat megvalósításá-
ban tenni akarókat. 

Az emlékmű megvalósításáért felelős team 

A faluban történtek… 

Május 3-án a Nyugdíjasklub Egyesület tagjai – az 
elmúlt évhez hasonlóan – vállalásuknak megfele-
lően társadalmi munkában rendbe tették a falu 
két végén lévő szobrok környékét. Felásták és 
gyomtalanították a területet és virágpalántákkal 
tették szebbé az ágyásokat. Öröm volt látni, hogy 
a palánták megeredtek, virágoztak. A község hon-
lapján látható az elmúlt évi kép a szobrokat övező 
virágokkal. Nem telt el csupán 20 nap az ültetés 
után és a Galgamácsa felöli oldalon a szoborhoz 
ültetett virágokat vandál kezek kitépték, eldobál-
ták és elvitték. Milyen ember az aki a környezetét 
ilyen módon csúfítja? 
Milyen ember az aki az idősek fáradságos munká-
ját így értékeli?  Milyen ember az aki a közterüle-
ten garázdálkodik? Milyen ember az aki a rombo-
lásban leli örömét? 
A nyugdíjas klub tagjai ismét összefogtak és má-
jus 30-án új virágokat kértek a Polgármesteri 
Hivataltól. A virágok megérkeztek, de május 31-re 
virradóra ugyanitt a körbe felállított fakerítés felét 
kitépték és eltüntették ismét a vandál kezek. 
Kik lehettek? Nem tudni! Van gyanú, de az nem 
bizonyíték! 
Felmerült a kérdés: biztos, hogy megfelelő neve-
lést kaptak a rongálók? 
 Mi nem vagyunk hibásak, hogy ilyesmi ész-

revétlenül megtörténhet környezetünkben? 
 Jó dolog-e, hogy szemet hunyunk a felett, 

hogy gyanús dolgok kerülnek környezetünk-
be, és nem firtatjuk annak eredetét? 

Ezer és ezernyi kérdés ami az utóbbi időben a 
faluban történt éjszakai vandalizmus kapcsán jut 
eszembe. Kinek ártott a főtér névadójának szobra, 
hogy letörte annak kezét? 
Milyen örömittas mámor kellett ahhoz, hogy a 
közterületen elhelyezett szemetes edényeket vala-
ki leszaggassa és használatra alkalmatlanná te-
gye? 
 Mi vezérelte azt, aki a telefoncsatlakozásokat 

rejtő műanyagoszlopokat szétrúgta? Lehet, 
hogy bajbajutott hozzátartozóját fosztja meg 
a segítségkérés lehetőségétől! 

 Milyen szórakozást lel abban valaki, hogy 
közintézmény ablakait dobálja kaviccsal? 

 Erőfitogtatás címen a főtér zászlótartó rúdjait 
kiszedő ifjak tette megbocsátható? 

NEM, NEM és NEM !!! 
Nem egyedüliként lettek a felsorolt tettek végre-
hajtva! Voltak segítők, voltak társak! Bennünk 
nem lázad az igazságérzet? Miért nem tudnak 
állj-t parancsolni másnak és hogy tudnak ilyen 
lelki teherrel együtt élni?? 



 

Web: www.iklad.hu 

6 Ikladi Hírek 

Kérem azokat a környezetvédő és lelkiismeretes 
embereket, akiknek nem közömbös, hogy milyen 
környezetben élnek, kicsivel jobban figyeljenek és 
védjék meg az elkészült értékeket. 
A vandálok által okozott károk helyreállítására 
fordított összegek más területről veszik el a pénzt, 
amit mi ártatlan polgárok fizetünk meg. 
Közösen tegyünk ellene! 

Amennyiben a témával kapcsolatban bárkinek 
van mondanivalója, az egyesület címére (Ráday-
tér 2) várom észrevételét. 

Braun Pál 
Nyugdíjasklub Egyesület elnöke 

 

T á j é k o z t a t ó 

a járművek tulajdonjogának, ill. üzembentartó 
személyének változását igazoló teljes bizonyí-
tó erejű magánokiratnak a közlekedési igazga-
tási eljárásban történő felhasználhatóságához 
szükséges kötelező tartalmi elemeiről szóló 
304/2009.(XII.22.)Korm. rendelet alapján 

A 2010. január 1-jén hatályba lépett 
304/2009.(XII.22.) Kormány rendelet meghatá-
rozza a közúti közlekedési nyilvántartásba be-
jegyzett jármű tulajdonjogának, ill. üzembentartó 
személynek változását igazoló teljes bizonyító 
erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási 
eljárásban  ( az okmányiroda előtti eljárásban )  
történő felhasználhatóságához szükséges tartalmi 
elemeit.  

A rendelet 2.§-a 2010. január 1-jei hatályba lé-
péssel az eladás bejelentésére vonatkozóan az 
alábbi rendelkezéseket tartalmazza:  

„(1) A jármű tulajdonjogában bekövetkezett válto-
zás bejelentését – a változástól számított 5 mun-
kanapon belül – az eladó tulajdonos a tulajdonjog 
változásáról készült a 3. §-ban meghatározott tar-
talmú teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtá-
sával vagy megküldésével teljesíti. A közlekedési 
igazgatási hatóság az e rendelet szerinti adattar-
talmú teljes bizonyító erejű magánokirat alapján a 
bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba 
bejegyzi.  

(2) Az eladás bejelentésének ténye az e rendelet-
ben meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű 
magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén 
sem jegyezhető be, ha a bejelentés tárgyát képező 
járművön érvényes fogalmazási korlátozás szere-
pel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési 
igazgatási hatóság a bejelentés tényének bejegy-
zését elutasítja. „ 

(Fentieknek megfelelően tehát az eladó tulaj-
donos is az EREDETI teljes bizonyító erejű 
magánokirat benyújtására kötelezett.)   

Aszód Város honlapján az okmányirodai tájékoz-
tatóknál megtekinthető  egy adás-vételi szerződés 
és egy, az üzembentartó személyének bejelentésé-
re/változására vonatkozó NYOMTATVÁNY  MIN-
TA, mely tartalmazza a kormányrendelet 3 §-ában 
meghatározott kötelező tartalmi elemeket. A 
mellékelt nyomtatványok a gyártó nyomda 
tájékoztatása szerint a nyomtatványboltokban 
kerülnek árusításra négypéldányos kiszerelés-
ben A nyomtatvány  használata természetesen 
nem kötelező, bővebb adattartalmú teljes bizonyí-
tó erejű magánokirat is használható, viszont 
amennyiben a magánokirat a kormányrendelet-
ben  szereplő, kötelező tartalmi elemeket nélkülö-
zi, az a közlekedési igazgatási eljárásban történő 
felhasználás céljából 2010. július 1-jét követően 
nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmas-
nak, A KÉRELMET AZ OKMÁNYIRODÁNAK EL 
KELL UTASÍTANIA!!!  
A tulajdonszerzés egyéb, közokirattal igazolt mód-
ja (pl. öröklés, árverés stb.) nem tárgya a kor-
mányrendeletnek, ugyanis ezekben az esetekben 
nem magánokirat igazolja a változást a közleke-
dési igazgatási eljárásban. 

Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a 
honlapon közzétett nyomtatványok (minták)  
nem jelentenek kizárólagos alkalmazást, csu-
pán lehetőséget az okmányirodai felhasználás-
ra annak érdekében, hogy  a járművekkel kap-
csolatos jogügyletben érintettek a közlekedési 
igazgatási eljárásban ügyeiket  a jogszabályban 
foglaltaknak megfelelő magánokiratok birto-
kában - saját érdekükben, - minél probléma 
mentesebben   intézhessék.  
 
Aszód, 2010. június 1.  

Deme Lászlóné sk. 
 okmányiroda vezető 
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Nemzetiségi Nosztalgia Majálisról 

Megtartottuk ez évi Majálisunkat, amire hagyo-
mányosan a horgásztó partján került volna sor, 
de az idei május időjárásának kiszámíthatatlan-
sága miatt a Ráday téren és az iskola tornater-
mében rendeztük a programokat. Szerencsére az 
égiek kegyesek voltak hozzánk, és kellemes idő-
ben, jó hangulatban tölthették el ezt a napot az 
érdeklődők. Meghívott vendégeink, és hazai fellé-
pőink egyaránt színvonalas műsorral színesítet-
ték a rendezvényt. A főzőverseny résztvevői kora 
délelőttől készítették az ízletesnél ízletesebb éte-
leket, nem kis feladat elé állítva a zsűri tagjait. 
Köszönjük a résztvevő csapatok lelkes hozzáállá-
sát, a zsűri munkáját, és gratulálunk a győztes 
Jim Bim csapatnak. A gyermek és felnőtt tréfás 
sportversenyeken több kategóriában mérhették 
össze ügyességüket, bátorságukat a vállalkozó 
kedvű versenyzők. A gyermekeknél összesítésben 
két első helyezés „született”, Mayer Albert, és 
Zdenkó Levente. A felnőtteknél is meg kellett 
mérkőzni a végső győzelemért, hiszen itt is pont-
egyenlőség volt. A végső győzelmet a Gráciák csa-
pata érte el. Szép volt lányok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat székelyká-
posztával vendégelte meg a fellépőket, meghívott 
vendégeinket, és a rendezvény támogatóit. Kö-
szönjük Blaubacher Józsefnének és Füleki Sán-
dornénak az étel elkészítését.  

Köszönjük a rendezvény támogatását a Rosenbrot 
Kft-nek Richard Fritz Kft-nek, Szilágyi 
Györgynének, Raffai Pálnak, Győri Katalinnak, a 
Takarékszövetkezetnek, a Coop-nak, Eckerné 
Bankó Erzsébetnek, Blaubacherné Braun Mártá-
nak, a Redbox Kft-nek, és Balogh Józsefnének. 
Köszönjük az előkészítő és az utómunkálatokban 
nyújtott segítséget Filó Jánosnak és Braun Já-
nosnak (Kántor), akik a szállításban segítettek, 
Bazsik Dávidnak, Braun Zsolt, Ecker Jánosnak 
(Csibi), Braun Jánosnak (Bunyi), Braun Bálint-
nak és Braun Tibornak, Ecker Balázsnak (Dózsa), 
Hrencsár Tamásnak, Hrencsár Péternek, Szabó 
Barnabásnak, akik a színpad összeállításában és 
szétszedésében vettek részt. Boda Gergelynek, 
Marton Zsuzsannának, Schlenkné Furák Zsu-
zsának, akik a vendégcsoportokat kísérték, Bra-
un Tündének, Juhász Attilának a gyermekprog-
ramok lebonyolítását, az önkormányzat és az 
egyesület vezetőinek és tagjainak, akik szívügy-
üknek tekintették a rendezvényt, és idejüket, 
energiájukat nem kímélve dolgoztak annak sike-
réért, és köszönjük mindenkinek, aki bármilyen 
formában hozzájárult rendezvényünk sikeres 
lebonyolításához. 

 NNKÖ vezetősége 
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Állati Jótanácsok 

„Egy kezdő lótartó kínjai” 
 
Köztudottan létezik koca bagós, mint jelenség, 
akkor jómagam, koca lovas lennék. Mint minden 
városi kisgyerek, aki lovak közelében szeretne 
sürögni-forogni, a helyi szódásnál kezdtem karri-
erem, majd kupec tanyákon próbáltam valamiféle 
tudást magamba szívni. A földet érés művészetét 
jól kitanultam, de kedvem ezt sem szegte. Saját 
lovam sosem volt, így mikor 20 év múlva lehető-
ségem adódott, a legelső lovat örökbe fogadtam, 
ami az utamba került. Felbuzdítva kiscsaládom 
és baráti körömet, elkezdtük kialakítani a leendő 
lovunk helyét. Bértatás szóba sem jöhetett, hi-
szen anyagi vonzatai igencsak pénztárca terhelő-
ek. Tudományosan indultunk, nagy tágas boksz, 
térdig érő almolás, napi négyszeri etetés, bizton-
ságos karám, ami a januári hidegben igencsak 
kínkeserves és fagyos munkának ígérkezett. A 
legnagyobb gond a takarmány beszerzése és táro-
lása volt, önitató híján, a napi többszöri vízellátás 
is nehézkesen indult, a trágya kihordásról nem is 
beszélve. Sajnos pozitív élményem nem igazán 
lett az itthoni sportló tartásából, hiszen tudásom 
igen hiányosnak és egyedinek volt mondható. 
Belefutottunk a hétvégi kólikás rohamokba, sé-
táltunk éjszaka hidegben, esőben, sárban, har-
coltunk a magas lázzal és számos tucatbetegség-
gel a ház lovainál. Hiába volt erős akác karám, a 
villanypásztor is beüzemelésre került és aki vala-
ha találkozott e cseles szerkezettel az nagyon jól 
tudja, hogy az állandó karbantartása elengedhe-
tetlen a biztos üzemben tartásához. Ezt többször 
megtapasztaltam, nem kis sérüléseket szerezve 
magamnak. Próbálkoztam kaszálni, bálát húzni-
vonni, fúrni-faragni és SOS gyors szervizben bá-
lamadzaggal javítani. Családos emberként, csak 
ritka kincsnek mondható szabadidőmben tudtam 
csak lovagolni, de egy izgő-mozgó sportló ezt ne-
hezen kultiválta. Amikor a hőn áhított hobbim, 
állandó rettegésbe ment át, rájöttem, hogy ennek 
így nem sok értelme van, ám a lovazást nem 
akartam feladni. 
Egy cikk után nyomozva, jutottunk el egy külön-
leges lovardába. Itt már évek óta, hidegvérűek 
hada dolgozott nyugodt iskolalóként, kiszolgálva 
a kocalovasokat. Türelmük, kedves szelíd tekinte-
tük, jóságos hozzáállásuk a rajtuk bénázó lova-
sokkal, szinte már csodaszámba ment. Megvár-
tuk az oktatás végét, és a család teljes egyet ér-
tésben tért haza avval a tudattal, hogy nekünk 
ilyen ló kell. Sokáig keresgéltem, hiszen mi egy 
családi lovat kerestünk, aki bírja a gyerek zsivajt 
és a nyüstölést, aki nem ugrik ki a bőréből, ha 

egy felrepülő fácán emelkedik mellette, vagy ép-
penséggel életveszélyes mutatványként lobogok 
rajta, 2 hét pihenő után. Kifáradva a sok ló néze-
getésbe, véletlenül és utolsó állomásként kanya-
rodtunk be, egy falusi kis lovarda udvarára. Min-
den négylábú legelt, és az eladó sorba került, kis 
sportos hátsók között, észre vettem egy hatalmas, 
dundi nőszemélyt. Ő volt Sári. Lassan 4 éve csa-
ládunk oszlopos tagja, így résztvevője volt több 
szüreti bálnak, Márton napi felvonulásnak, óvo-
dás és iskolás csoportoknak simogatásra kitett 
préda állataként, házi versenyek méltó és büszke 
jelentkezőjeként, és több száz kilométer nyereg 
alatti túrázásaim célpontjaként, legyen az a gö-
döllői-dombság vagy éppen a szentendrei sziget 
körbelovaglása. A magyar hidegvérű szeretete és 
tisztelete miatt, élharcosai lettünk a különböző 
bemutatóknak, ahol nem a húshozam vagy épp 
az adott fajta ipari hasznosítása a fő téma. Min-
denhol ámulattal és csodálattal nézik a hidegvé-
rűt, hiszen termete erőt, kitartást, tiszteletet su-
gároz, természete nyugodt, kiegyensúlyozott és 
kedves, bárki számára, aki egy kicsi kis jóindu-
lattal és persze finom falattal közelít felé. Sok 
segítséget kapok barátoktól, akik szakértelme és 
támogatása átsegített a nehéz és rázós helyzete-
ken. A mi négylábú csodabogarunk, saját kisköz-
ségünkbe is valamiféle jelet kíván mutatni, hogy 
a rohanó gépiesített világban mennyire elfelejtet-
tük, hogy létezik még a Magyar Hidegvérű LÓ és 
vele együtt az otthoni lótartás kultúrája. 

Fekete Andrea 
Kutya-kozmetikus 
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19. Labdarúgó-világbajnokság 
Június 11 – Július 11 

Az elmúlt tornákhoz hasonlóan az idei világbajnokság esti 
mérkőzéseit is kivetítőn keresztül nézhetjük végig a Művelődési 
Ház előtti téren! (Rossz idő esetén a Művelődési Házban.) 

A mérkőzések minden nap 20:30-kor kezdőnek. 

Szünnapok: Június 30, Július 1, 4-5, 8-9. 

Mérkőzések 

Június 11. Uruguay – Franciaország Június 24. Dánia - Japán 
Június 12. Anglia – Egyesült Államok  Kamerun - Hollandia 
Június 13. Németország – Ausztrália Június 25. Chile - Spanyolország 
Június 14. Olaszország – Paraguay  Svájc - Honduras 
Június 15. Brazília – Észak-Korea Június 26. Nyolcaddöntő 
Június 16. Dél-Afrika – Uruguay Június 27. Nyolcaddöntő 
Június 17. Franciaország – Mexikó Június 28. Nyolcaddöntő 
Június 18. Anglia – Algéria Június 29. Nyolcaddöntő 
Június 19. Kamerun – Dánia Július 2.  Negyeddöntő 
Június 20. Brazília – Elefántcsontpart Július 3.  Negyeddöntő 
Június 21. Spanyolország – Honduras Július 6. Elődöntő 
Június 22. Nigéria – Dél-Korea Július 7.  Elődöntő 
 Görögország – Argentína Július 10.  Bronzmérkőzés 
Június 23. Ghána - Németország  
 Ausztrália – Szerbia Július 11. DÖNTŐ 

 
Mindenkinek jó szurkolást kívánunk! 

Az Világbajnokság ideje alatt, a Művelődési Házban BÜFÉ üzemel! 
 

Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain! 
 

Lapunkban hirdetések elhelyezésére is van lehetőség! 
 

 Hirdetési tarifák: Hirdetésfelvétel: 
 Teljes oldal: 10 000 Ft Személyesen: a Művelődési Házban 
 Fél oldal:   5 000 Ft Telefonon: 06-28-403-387 
 Negyed oldal:    2 500 Ft E-mail-en: ikladihirek@iklad.hu 
 Apróhirdetés:         250 Ft (20 szó) Lapzárta: minden hó 25-én 

 
 

Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal 
hozzájárultak az újság előállítási költségeihez. 
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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. július 7-9. 

Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
„B” csoport 

Eredmények 

Iklad KFC – Galgahévízi SC 0-0 

SK Tóalmás – Iklad KFC 1-3 
Gólszerzők: Kékesi Roland, Pálházi 
Lóránt, Rosenberger Dániel 

Iklad KFC – Püspökhatvan 2-2 
Gólszerzők: Blaubacher Bálint, 
Nyemecz Péter 

Kistarcsai VSC – Iklad KFC 2-1 
Gólszerző: Ecker Zoltán 

Iklad KFC – Fót 3-2 
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (2), 
Mayer Péter  

Tóth László SE – Iklad KFC 1-3 
Gólszerzők: Ecker Zoltán, Gagyi 
Tamás, Rosenberger Dániel 

Ifjúsági eredmények  

Iklad KFC – Galgahévízi SC 5-4  
Gólszerzők: Gagyi Tamás (2), Braun Péter, Deszk Ádám, Laukó Milán 

SK Tóalmás – Iklad KFC 3-0 

Iklad KFC – Püspökhatvan 10-2 
Gólszerzők: Gagyi Tamás (3), Deszk Ádám (2), Braun Péter, Ecker 
Bence, Gódor Richárd, Király Péter, Mega István 

Kistarcsai VSC – Iklad KFC 1-2 
Gólszerzők: Gódor Richárd, Veréb Richárd 

Iklad KFC – Fót 3-1 
Gólszerzők: Gagyi Tamás (2), Gódor Richárd  

Tóth László SE – Iklad KFC 1-0 
 

Tavaszi sorsolás, 2010 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 
05.26. Iklad KFC – Galgahévízi SC 0-0 5-4 
03.21. Szentmártonkátai SE – Iklad KFC 2-1 0-3 
04.04. Iklad KFC – Csomád KSK 1-2 3-1 
04.10.  Vácrátóti KSE – Iklad KFC 1-2 1-3 
04.18. Iklad KFC – Tápiógyörgye 3-3 1-0 
04.25. Tápióság KSK – Iklad KFC 3-3 1-5 
05.02. Iklad KFC – Valkó KSK 4-0 2-1 
05.09.  SK Tóalmás – Iklad KFC 1-3 3-0 
05.16. Iklad KFC – Püspökhatvani SE 2-2 10-2 
05.22. Kistarcsai VSC – Iklad KFC 2-1 1-2 
05.30. Iklad KFC – Fót SE  3-2 3-1 
06.05. Tóth László SE-Újszilvás – Iklad KFC 1-3 1-0 

 


