Ikladi

Hírek

XVIII. évfolyam 4. szám • www.iklad.hu • Önkormányzati Híradó • ingyenes • 2011. április

Húsvéti vers
Hajnali harmatban,
Selyemfüves réten,
Ezer virág friss illatát
Kalapomba mértem.
Rozmaringos hintón
Repültem idáig,
Kék nefelejcs, tulipános,
Takaros kis házig.
Van ennek a háznak
Olyan virágszála,
Kinek harmat rózsavíztől
Kivirul orcája
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

A Képviselő-testület tisztelettel
meghívja településünk polgárait
a 2011. április 15-én, pénteken
18:30 órai kezdettel tartandó

Közmeghallgatásra
Helyszín: Művelődési ház

A hónap aforizmája
„Az élet nem arról szól, hogy várjuk a vihar elvonulását,
hanem arról, hogy megtanuljuk, hogyan kell táncolni az esőben.”
(Frieda Norris)
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Képviselő-testületi hírek

Kistérségi hírek

2011. március 4.

A Többcélú Társulás Tanácsa
március 28-i üléséről

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Testület) 2011. március 4-ei ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
A Testület módosította a 2010. évi költségvetéséről szóló
rendeletét, amire az év közben megállapított pótelőirányzatok miatt volt szükség.
A Testület elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A bevételi főösszeg
331.023.000.-Ft, a kiadási főösszeg 348.223.000.-Ft, a
hiány összege 17.200.000.-Ft.
Módosult a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet, a
tiszteletdíj összege 34.000.-Ft/hó lett. A tiszteletdíjat a
képviselők – mint eddig minden képviselő 1990 óta ebben a ciklusban sem veszik fel, hanem közérdekű
célokra ajánlják.
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt
tett az alpolgármester választásával kapcsolatban. A
Testület elfogadta a törvényességi észrevételben foglaltakat, és módosította határozatát.
Módosításra került a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet. Az önkormányzat – élve a törvényi
felhatalmazással - az aktív korú nem foglalkoztatott
személyek részére megállapított bérpótló juttatás feltételeként előírta a rendezett lakókörnyezet fenntartását,
amelyet a kérelem benyújtását követően helyszíni szemlén ellenőrzünk.
A Testület – törvényi felhatalmazás alapján – négy éves
időtartamra ülnököt jelölt a Gödöllő Városi Bíróságra.
Az ülnökök megválasztása Gödöllő Város Önkormányzatának hatáskörébe tartozik.
A Testület meghatározta a 2011. évre a Polgármesteri
Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítményértékelésének kiemelt céljait.
A Gödöllő Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség kérelmének eleget téve a Testület a kirendeltség 2011. évi
működését 100.000.-Ft-tal támogatta.
A Testület értékesítette az Iklad 192 helyrajzi számú
beépítetlen területet. A bevételt egy platós kisteherautó
vásárlására kívánja fordítani az önkormányzat.
A Telenor Magyarország Zrt. az önkormányzattól bérli a
termelőszövetkezet mögötti területet, amelyen az adótorony található. A cég bérleti díjcsökkentést javasolt,
amelyet elutasított a Testület.
A Testület zárt ülésén egy fő étkezési díjkedvezmény
iránti kérelmét elutasította. Nyolc főnek átmeneti segélyt állapított meg összesen 65.000.-Ft összegben, egy
fő kérelmét elutasította.
Dr. Braun Pál
jegyző

Web: www.iklad.hu

A Társulási Tanács meghallgatta az Arthos Bt. beszámolóját a munka- és tűzvédelem területén 2010. évben
végzett tevékenységéről. A feladat külső szolgáltató bevonásával, szolgáltatásvásárlással valósult meg. Folyamatosan zajlanak az intézményekben az előírt vizsgálatok, szakmai felkészítő tanfolyamok, rendelkezésre
állnak a szükséges szabályzatok.
Ezután a Tanács elfogadta az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programját,
amelynek a szakértői véleményezése is megtörtént.
A Tanács beszámolót hallgatott meg a 2010-ben átadott
kistérségi kiegészítő normatív támogatások felhasználásáról. Szociális és gyermekjóléti alapfeladatokra Aszód
Város Önkormányzatának 19.241 ezer Ft-ot, közoktatási intézményi faladatra Kartal Nagyközség Önkormányzatának 16.826 ezer Ft-ot, illetve Iklad Község Önkormányzatának 7.599 ezer Ft-ot adott át a Társulás.
A következőkben a Tanács javaslatot tett a képviselőtestületeknek a Társulási Megállapodás módosítására,
különös tekintettel arra, hogy az önkormányzati választásokat követő 6 hónapon belül a jogszabályi előírások
szerint felül kell vizsgálni a megállapodást.
A Tanács módosította a munka-és tűzvédelmi feladatellátás 2011. évi szolgáltatási szerződését, és elfogadta a
pedagógiai szakmai szolgáltatások kistérségi szintű
szervezésével kapcsolatos kiegészítő megállapodást is.
Mindkettő Kartal Nagyközség Önkormányzatának az
adott feladat-ellátásból történő kilépési szándéka miatt
vált szükségessé.
A Társulás és költségvetési szervei gazdálkodására vonatkozó belső ellenőrzési jelentésből következő intézkedési tervek elfogadása után a Tanács egyetértett azzal,
hogy a jövőben a Pedagógiai Szakszolgálat és Acsa Község Önkormányzata együttműködésében foglalkoztatott
gyógypedagógus végezze a rászoruló gyermekek fejlesztését a település oktatási intézményeiben.
Végezetül a Tanács kiírta az Aszódi Kistérség Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata igazgatói pályázatát, mivel a
jelenlegi igazgató vezetői megbízása 2011. július 31-én
lejár. A pályázatok benyújtási határideje 2011. április
vége, döntés a Társulási Tanács júniusi ülésén várható.
A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló aktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről bővebben
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

04. szám

Az iskola programjából
Beszámoló a márciusi programunkról
Március 7-én próbanyelvvizsgát tartottunk iskolánkban a nyolcadikosok számára. A hetedik évfolyamról négy tanulónk Mayer Rita, Talló Viktória, Blaubacher Pál és Szabó Zoltán „játszották el” a szóbeli
vizsgát. Végzőseink figyelemmel kísérték a vizsga menetét, megismerkedtek az értékelési szempontokkal
és hasznos tanácsokat kaptak a vizsga elnökétől.
Hetedikes diákjaink nagyon ügyesen szerepeltek, gratulálunk nekik a sikeres „főpróbához”, nyolcadikosainknak pedig eredményes felkészülést és sok sikert kívánunk!
Március 10-én hetedik alkalommal rendezték meg az országos vers- és prózamondó versenyt Vecsésen.
Iskolánkat 18 tanuló képviselte. Közülük heten jutottak tovább:
Próza- vers 1-2. osztály: második helyezés ért el Moharos Boglárka (2.o.)
Sváb próza és vers 1-4. osztály: negyedik helyezést ért el Braun Bálint (4.o.)
Sváb próza és vers 5-8. osztály: 1. helyezés Deszk Anikó (6.o.), 2. helyezés Strasser Zsombor (5.a), 3.
helyezés Bötös Bálint (7.b), 4 helyezés Lakatos Adrienn (5.a).
Gratulálunk nekik és további szép sikereket kívánunk!
Ebben a hónapban a nagycsoportosok látogatást tettek iskolánkban. Az első osztályosok meséltek nekik
szokásainkról, a diákélet örömeiről. Két tanítási órán is részt vettek, ahol együtt számoltak, mondókáztak az iskolásokkal. Szeptemberben visszavárjuk őket!
A hosszú hétvége előtti pénteken tartottuk a március 15-i ünnepséget, melyet a 6. osztályosok adtak
elő. A műsort projektoros vetítéssel tettük érdekesebbé, és március 15-én délután a Művelődési Házban
is bemutattuk. Köszönjük Kongsaysakné Gérecz Mária tanárnőnek a felkészítő munkáját!
Március 11-én az első négy órában nyitva állt az iskola, hogy az érdeklődők betekinthessenek az órák
menetébe. Nagyon sok szülőt köszönthettünk az órákon, köszönjük látogatásukat!
Megérkezett az iskolába a 2009/2010-es tanévben írt kompetencia mérések eredménye.
A 6. és 8. osztályos tanulók vettek részt Országos Felmérésben, melynek során matematikából és szövegértésből töltöttek ki feladatlapot.
Büszkék lehetünk tanulóink teljesítményére. A 6. osztályosok teljesítménye mind matematikából, mind
pedig szövegértésből az országos átlag fölött van, csupán a 8. osztályos gimnáziumok tanulói teljesítettek jobban az ikladi diákoknál.
Hasonló jó eredményt tudhatnak magukénak a tavalyi végzősök. Átlagteljesítményük szintén meghaladja az országos átlagot, csak a 6. és 8. évfolyamos gimnáziumok diákjai teljesítettek jobban. Az ő esetükben a mérési eredményt összehasonlították a 6. osztályban nyújtott teljesítményükkel. Mindkét területen fejlődés tapasztalható.
Köszönjük: Podlaviczky Róbertnek, hogy ebben a hónapban folytatta a tábláink felújítását.

Április programunk
Április 8 (P)
Április 11. (H)
Április
Április
Április
Április
Április

11-13. (H-Sze)
13. (Sze)
18-21. (H-Cs)
20. (Sze)
21. (Cs)

Április 22-május 1.
Május 2. (H)

Német Nemzetiségi Ki mit tud? Szigetszentmártonban
A költészet napja
18:00 SZMK megbeszélés
A leendő elsősök beíratása
Szóbeli nyelvvizsga a nyolcadik osztályosoknak
A bukásra álló tanulók felmérése, szüleinek értesítése
Bemutató óra az első osztályban
Iskolagyűlés
Föld napja projektnap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt
Tavaszi szünet
Első tanítási nap a szünet után
Braun Anikó

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Óvodai konyha ellenőrzés
Az elmúlt időszakban olyan hírek terjedtek el,
hogy az óvodában és az iskolában tapasztalható
hiányzásokat az óvodai konyhában főzött ételek
romlottsága okozta. Egy névtelen szülő fel is jelentette az intézményeket a közegészségügyi hatóságoknál. Az állategészségügyi hatóság 2011. február 3-án előre be nem jelentett élelmiszerbiztonsági
ellenőrzést tartott a konyhában. A további alaptalan híresztelések megelőzése érdekében alább közzétesszük a dr. Vetési Ferenc és Gelencsér Imréné
által felvett jegyzőkönyvet.
„A főzőkonyhán napi átlag 200 adag tízórai és
uzsonna, 260 adag ebéd készül. Ételszállítás a
szomszédos iskola tálalókonyhájára történik, átlagban 150 adag. A főzőtérhez hús- és zöldség előkészítő, szárazáru raktár, öltöző, hűtőterek, feketefehéredény mosogató kapcsolódik. Az egyes helyiségek használata rendeltetésszerű. A konyha berendezési és felszerelési tárgyai jól karbantartottak, többségük rozsdamentes. Az árubeszerzés
szükség szerint történik, elhelyezése polcos rendszerű, szakosított, mennyisége minimális. Tartalékként tőkehúst lefagyasztanak, címkejelölésük
megfelelő. Az egyéb romlandó áruk elhelyezésére a
hűtőkapacitás elegendő, a hűtők ellenőrző hőmérővel el vannak látva. Ételmintát szabályosan eltesznek, hűtve tárolják. A mosogatás 2 medencés, a
használt szer zsíroldó-fertőtlenítő hatású. A szükséges helyeken kézmosási lehetőség biztosított,
tisztasági felszerelések rendelkezésre állnak. A
dolgozók munkaruhát használnak, érvényes eü.
könyvvel rendelkeznek. Rovar-rágcsálóirtás évente
kétszer történik, szakember végzi. HACCP dokumentáció van, dokumentálják a hűtőhőmérsékleteket, a takarítást, a tojásellenőrzést, a tálalási hőmérsékleteket. Az egység általános rendje, takarítottsága példás.”
Fentieket az intézményben dolgozók becsületének
védelmében, mindannyiunk megnyugtatására közöltük. Lelkiismeretes munkájukat ezúton is köszönjük.
Madarász István
Polgármester

Mozgáskorlátozottak figyelem!

Legyünk óvatosak az idegenekkel!
II.
Egy márciusi napon történt. Otthonomban tettemvettem, miközben hallom, hogy az utcán egy férfi
kiált hol az egyik portánál, hol a másiknál, alkalmanként be-becsöngetve. Kitekintvén az ablakon,
látom, hogy a kiabáló egy idegen, kezében egy kerti munkaeszközt tartva. Feltételeztem, hogy „portékáját” kívánja pénzzé tenni. Óvatosságból nem
foglalkoztam vele, mondván, hogy semmi közünk
egymáshoz.
Röviddel ezután, elindulva szokásos sétámra, a
főút mentén találkoztam egy szintén ismeretlen
hölggyel, aki a férfihoz hasonlóan be-becsöngetett
a házakhoz. Ám az ő kezében egy kézikocsi volt,
jól megrakodva párnákkal (közé rejtve ugyanolyan
kerti munkaeszköz, mint az előző férfi kezében).
Gondoltam, összetartozhatnak. Ám nem tetszett
tolakodó (zaklató) magatartásuk. A hölgy megszólított, vennék-e tőle ezt meg azt. (Gyanúm beigazolódott: árusok.) Fejfordításommal értésére adtam
ellenállásomat, majd néhány szóval kifejeztem
értékesítési módszere iránti rosszallásomat. Ekkor
a hölgy rikácsoló hangon rám förmedt és Isten
szent nevével megfűszerezve ontotta a keresetlen
szavakat. Szóltam neki, hogy akár rendőrt is hívhatok. Ettől nem riadt meg, mert állította, a „tanácsnál” be van jelentve (mármint amit csinál,
vagyis, hogy házal). No, mondom, akkor én tovább
is megyek (azzal az előtte titkolt szándékommal,
hogy utánajárok, valóban így van-e). Tehát első
utam a Polgármesteri Hivatalba vezetett. Ott tájékoztatást kaptam, hogy ilyen jellegű tevékenység
folytatásáról nincs tudomásuk. Érdeklődtem, hogy
ez esetben tehetek-e valahol feljelentést? Így kaptam meg a helyi rendőrjárőr telefonszámát, akitől
ígéretet kaptam, hogy bejelentésemre ellenőrzést
tartanak községünkben és szükség esetén intézkedésre is sort kerítenek. A járőrözésnek hamarosan szemtanúja is lettem. Bízom benne, hogy az
akció eredménnyel járt és a történetünkben szereplő párnak elvették a kedvét községünk lakóinak
háborgatásától, akár a vásárlót megkárosító üzlet
megkötésétől. Mi pedig legyünk továbbra is óvatosak és „tettre készek” az idegenekkel szemben.
Egy szemfüles járókelő

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

Web: www.iklad.hu

"Hálásan köszönjük mindazoknak, akik
drága halottainkat - Braun Jánost és
Mihályt- utolsó útjára elkísérték,
koszorút, csokrot, virágot hoztak,
részvétükkel enyhítették fájdalmunkat!
A gyászolók"

04. szám

Művelődési Ház programjából


Nyugdíjas klub összejövetele:
Április 17-én, 16 órától



Hip–Hop tánc minden pénteken
- 16 órától kicsiknek
- 18 órától felnőtteknek
Vezeti: Zádeczki Viktória



Kézimunkakör:
Áprilistól minden hónap 2. vasárnapján,
(tehát április 10-én), 15 órától tartja
összejöveteleit a Művelődési Házban.
Áprilisban a húsvét szellemében.



Színházlátogatás:


Április 17-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 4. előadás
Oscar
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Április 18-án, Hétfő este
József Attila Színház
Shirley Valentine
Belépődíj: 1600.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:45 órakor



Április 24-én, Vasárnap délután
Budapesti Operettszínház
Rebecca
Belépődíj: 5000.- 5500.- 5900.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 13:15 órakor

Rövidzárlat
Ikladon a házak kb. 80%-a az 1960-80-as években
épült. Akkor a kereskedelemben kapható alumínium vezetékek az építési követelményeknek megfeleltek.
Mára az akkor beépített villanyhuzalok azonban
elöregedtek, a kötések meglazultak, ezáltal a rossz
érintkezés miatt a vezetékek izzani kezdhetnek, az
elszáradt szigetelő anyag lángra kaphat.
Elképzelhető, hogy nálunk is ez okozta a lakás
tüzet, amely – mint tudják – katasztrofális károkat
okozott. Bútoraink, ruháink elégtek, ugyanúgy,
mint a háztartási gépek, kezdve a mosógéptől egészen a televízióig. Szinte mindenünk, amink volt a
házban vagy teljesen megsemmisült vagy használhatatlanná vált.
Mindezt csak azért írom le, hogy senkivel ne forduljon elő hasonló eset. Nézzék vagy nézessék meg
szakemberrel a vezetékek, kötések állapotát. A tűz
okozta lehetséges károk töredékéért elkészíthető,
újraszerelhető a villanyhálózat.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a barátoknak, ismerősöknek, rokonoknak, magánszemélyeknek és vállalkozóknak, a kereskedelmi egységeknek, a különböző közösségeknek és nem utolsó sorban a testületnek és
minden együtt érző és segítőkész embernek,
hogy e nehéz helyzetben mellettünk voltak és
vannak, és segítenek minket abban, hogy a
ház, amely egy egész élet munkája, ismét lakható legyen. Ez a hihetetlen mennyiségű segítség adott erőt ahhoz, hogy ne adjuk fel és
küzdjünk, mert mindig van remény.
Még egyszer ezer köszönet mindenkinek:
Marsal Misi és Jutka

Bagyin Katalin

Egy mondatban






Iklad környékén szántó, rét, legelő területet vásárolnék. (Osztatlan, közös, 1/1 tulajdonhányadú is érdekel) Hívjon bizalommal: a
06-70-329-4928-as telefonszámon.
Virágvásár:
Április 21-én, csütörtökön 14 órától egynyári
virágok vására a Ráday téren. (Muskátlik, begóniák, lobéliák, petúniák, ezüstke, stb…)
Iparűzési adó
Tisztelt Adózók!
A 2010. és 2011. évi iparűzési adó bevallásához a 2009. évi nyomtatvány használható,
mivel
a
tartalma
nem
változott.
Iparűzési
adó
számlaszáma:
11742166-15441575-03540000

Eboltási Értesítés
Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása öszszevezetéses formában ez évben Ikladon az alábbi
időpontban és helyen lesz.
Április 12 (kedd) 14-16 óra (Polg. hivatal)
Április 19 (kedd) 14-16 óra (Polg. hivatal)
Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltási illeték,
oltóanyag, féreghajtó és egyéb anyagok költségét, –
ebenként 3000 Ft-ot.
Az összevezetéses oltások befejezése után lesz lehetőség a tartási helyen történő oltásra. Ebben az
esetben még 500 Ft kiszállási költséget kell fizetni.
A kutya oltási igazolványát szíveskedjenek magukkal hozni.
Dr. Németh Mihály
állatorvos

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Gépjárművezetői tanfolyam
Április 27-én, szerdán 18 órától gépjárművezetői
tanfolyamot indítunk. A tanfolyamot Hegedűs Károly vezeti, aki először 1981-ben tartott Ikladon
előadást, tehát ebben az esztendőben éppen 30
éve. Szép meglepetés lenne, ha harminc tanuló
jelentkezne, de természetesen kisebb létszámmal
is elindítjuk a képzést.
Az elméleti tanfolyam díja: 30.000.- Ft de tekintettel a jubileumi alkalomra, minden tanuló kap
10.000.- Ft kedvezményt.
Továbbá mindenki részt vesz egy sorsoláson ahol
minden 10 tanulóból egy fő visszanyerheti az elméleti oktatás díját.

Az óvoda életéből
A farsangi bálunk jó hangulatban telt el. Köszönjük szépen minden szülőnek, hogy felöltöztették
gyermeküket a színes népi ruhákba. Örömünkre
szolgált, hogy nagyon sokan megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényünket.
Az egyik csoport kukoricafosztót, a másik pedig
egy „libalegeltetős” nyári mezőt elevenített fel. A
gyermekek táncait Braun József kísérte harmonikán.
A talpalávalót a Breda zenekar húzta, immáron
sokadik alkalommal. A résztvevők, akinek kedve
volt, bekapcsolódhatott a népi táncokba. A Breda
zenekar nótáira az óvodások már pénteken is rophatták a farsangi táncot, az óvoda tornatermében.
Volt még farsangi csöröge fánk, mézeskalács, sütemény és még néhány érdekesség.
A színpad szétszedésében a következő gyermekek
apukái segítettek: Blaubacher Richárd, Jónás
Enita, Bodó Barnabás, Deszk Ruben, Ádám Petra,

Web: www.iklad.hu

Bujtás Erhard, Csóri Lujza, Hajdú János, Sápi
Bálint, Farkas Máté és Vida Sándor.
A hangosításban és a videofelvétel elkészítésében
Miskoff Gábor apukája volt a segítségünkre másodmagával.
Köszönjük szépen mindenkinek a munkáját, segítségét!
A bál bevétele 115 ezer forint volt, melyet az óvoda
udvar parkosítására kívánunk fordítani.
Még ebben a hónapban két csoportban, a
kiscsoportban és a II. nagycsoportban szakmai
bemutató foglalkozásra került sor az óvodapedagógusok részére (belső továbbképzés). A bemutatót
az idei évben Schlenkné Furák Zsuzsanna és Cseri Brigitta óvodapedagógusok tartották.
Március 9.-én a nagycsoportosaink, a leendő elsősök ellátogattak az iskolába. Tanórán is
részt vettek, ismerkedtek az iskolai élettel. Ági
néninek köszönjük szépen a bemutatókat.
A Nemzeti Ünnepünket a szokásos módon
ünnepeltük: a nagycsoportosok az aszódi Petőfi
Múzeumot, a kisebbek az ikladi Falumúzeumot
tekintették meg.
Egy meseelőadás is szórakozatta gyermekeinket itt az óvodában. A Mallorka Színház előadásában a Kékfestő inas című mesejátékot nézhették
meg. Nagyon tetszett minden gyermeknek, boldogan tapsolták meg a produkciót.
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy április
5.-én, kedden 17 órai kezdettel SZMK értekezletet
tartunk.
A csoportszülői értekezletekre 12.-én, kedden kerül sor. A pontos kezdési időpontról még
tájékoztatni fogjuk Önöket.
Április 15.-én és 16.-án, (péntek-szombat)
óvodapedagógusaink részt vesznek a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének XIII.
Tavaszi Szakmai Találkozóján.
Óvodánk ismét meghívást kapott Vecsésre,
a Német nemzetiségi Óvodások találkozójára. A
találkozón nagycsoportosaink is kis műsort fognak adni. A találkozó 15 órakor kezdődik Vecsésen. Szokásunkhoz híven egy autóbusz indulni
fog, mellyel együtt utazhatunk a találkozóra. Erről
bővebben a szülői értekezleteken hallhatnak.
Köszönjük szépen mindazoknak, akik rajzpapírok adományozásával segítették óvodánkat.
Ezt a kérést továbbra is fenntartjuk, hiszen a
gyermekek sokat rajzolnak, szeretnek rajzolni,
naponta nagyon sok rajzlapra van szükségünk.
Marton Zsuzsanna
óvodavezető

04. szám

Hulladék gyűjtés – Lomtalanítás
Felhívjuk az ikladi lakosok figyelmét, hogy
2011. április 16-án, szombaton 8 órától az
ikladi önkormányzat szelektív hulladékgyűjtést szervez.
A hulladékgyűjtési nap alkalmával külön válogatva összeszedjük az alábbi csoportokba tartozó
hulladékokat:
-

-

Vas és más fém hulladékok
Papír, karton hulladék
Műanyag (PET) palackok
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 kezdődően
teherautókkal folyamatosan össze fogjuk szedni,
de a Ráday térre kihelyezett konténerekbe a lakosok maguk is elszállíthatják a papír, műanyag
palack, üveg, textil, elektronikai hulladék, elemés akkumulátor hulladékokat.
Annak érdekében, hogy a több éve tapasztalt kora
reggeli guberálások, az idegenek által okozott rendetlenség elkerülhetők legyenek, kérjük, hogy 8
óra előtt lehetőleg ne hordják ki a hulladékokat az
utcára. Sőt, amennyiben megoldható, azt kérjük,
hogy a fentiek szerint külön válogatott és előkészített 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 lehetőséggel, s e rendezett formában szabaduljanak meg a feleslegessé
vált hulladékaiktól.
Itt hívjuk fel ismét a figyelmet, hogy a telepített
szelektív hulladékgyűjtő szigetek év közben is,
folyamatosan rendelkezésre állnak a (négy kategória szerinti) papír, üveg, műanyag palack, melyekre külön-külön tárolók szolgálnak.
A falu környezetének tisztasága érdekében az önkormányzat a megelőző napokban gondoskodik a
faluból ki- és bevezető utak menti sávok, árkok
megtisztításáról.
Köszönet azoknak a lakosoknak, akik évek óta
önzetlenül részt vesznek a hulladékgyűjtési, lomtalanítási munkában, ezzel egyaránt nagymérték-

ben hozzájárulnak falunk tisztaságához és a környezettudatos polgári szemlélet kialakításához.
Akik továbbra is aktívan segítségünkre szeretnének lenni a program lebonyolításában, kérjük,
hogy április 16-án, reggel 7:30 órakor gyülekezzenek a Művelődési Házban. Hatékony segítség
továbbá, ha a Ráday-téri gyűjtőhelyre szállítják a
feleslegessé vált holmikat. A segítőket a reggeli
zsíroskenyéren kívül ebéddel is megvendégeljük.
Környezetvédelmi Bizottság

Főzzön játszóteret
A Delikát által újra kiírásra került, immár 5. alkalommal a „Főzzön játszóteret” program, melynek
keretében ebben az évben is országos szinten 8
játszótér kialakítására és átadására kerül sor.
Szeretnénk mi is újra részt venni az akcióban, és
természetesen jó lenne a 8 település egyikének
lenni, aki megnyeri az 5 millió forint értékű játszóteret. Tudjuk, hogy ez csak együtt sikerülhet. Kérünk ezért mindenkit, aki ebben segíteni tud,
hogy a kiürült „Delikát8”-as tasakokat juttassa
el a gyűjtőhelyek egyikére: CBA, Coop, Óvoda,
Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház, Könyvtár,
Élelmiszerbolt /Szabadság út 167/.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Német Nemzetiségi Közhasznú
Kulturális Egyesület hírei
2011. március 6-án az egyesület fúvós-zenekara
ünnepi műsorral köszöntötte az ikladi nőket. Külön örömünkre szolgált, hogy az idei koncerten
már Varga Sándor zenekarvezető új tanítványai is
bemutatták zenei tudásukat, valamint vendég
fellépők is tiszteletüket tették: a Galgamenti
vegyeskar hangulatos vidám énekekkel, Budai
András
gitárszólóval,
a
galgagyörki
és
püspökhatvani fiatalok harmonikajátékokkal kedveskedtek a vendégeknek. Köszönjük a szervezőknek a színes és hangulatos műsort és a méltó köszöntést!
Április 30-án a már hagyománnyá vált májusfaállítás lesz a Ráday téren este 18 órától. Várjuk erre
az eseményre is községünk lakóit.

Véradás
2011. április 11-én, hétfőn
14-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház
Önzetlen segítségét minden beteg nevében
köszöni:
A Magyar Vöröskereszt valamint az Országos
Vérellátó Szolgálat.
Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját feltétlenül mindenki hozza magával!

Sok kicsi sokra megy

Ebben az évben május 21-én rendezzük meg immár hagyománnyá vált nemzetiségi majálisunkat,
melynek helyszíne az iskola sportpályája és tornaterme lesz. A majálison az idén szeretnénk pingpong versenyt, csocsóversenyt, és a hagyományos
főzőversenyt is megszervezni. Megfelelő létszámú
érdeklődő esetén karaoke versenyt is szervezünk.
Reméljük sokak érdeklődését felkeltjük, és beneveznek az versenyekre. A részletes program a májusi újságban lesz olvasható. Bízunk benne, hogy
részvételükkel az elmúlt évekhez hasonlóan megtisztelik rendezvényünket.

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

Az egyesület elnöksége

18695113-1-13

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-2-13
Galga Tenisz Egyesület
18664593-1-13
Galga Természet és Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány

Címtár
Decemberi és januári számainkban felhívással
fordultunk községünk lakóihoz, egy szolgáltatási
címtár összeállítása céljából. Sajnos a vártnál szerényebb érdeklődés volt jellemző. Aki még szeretne
bekerülni a listába, április 20-ig jelentkezhet a
Művelődési
Házban
személyesen
vagy
a
muvhaz@iklad.hu e-mail címen. A végleges listát
májusi számunkban közöljük.

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!

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 Anikó, 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: 2011. május 5-6.
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