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Az Ikladi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Rozmaring Nyugdíjas Klub Egyesület

tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

a 2011. május 21-én, szombaton,
az ikladi Általános Iskola sportpályáján tartandó

Nemzetiségi Nosztalgia Majálisra!
Program:
1000 órától: főzőverseny, gyermekprogramok;
1000 órától: csocsó verseny, asztalitenisz verseny.
1600 órától Kultúrműsor
Fellépnek:
 A helyi Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület csoportjai
 Óhatvani tánccsoport,
 POLIFONI vegyeskar Hatvan,
 HARANGVIRÁG citerazenekar Galgagyörk,
 A helyi Általános Iskola tanulói,
 Rozmaring Nyugdíjas Klub Iklad,
 Angel Eyes tánccsoport Iklad,
 3+1 zenekar Iklad.

A rendezvény fő támogatója az Észak-Kelet
Pest megyei LEADER Egyesület

A kultúrműsor után BÁL, melyen a jó hangulatról

Klagyivik Attila
gondoskodik.
A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel, étel és ital
vásárolható!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Képviselő-testületi hírek
(2011. április 1.)
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2011. április 1jei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta
meg:
A testület beszámolót hallgatott meg a Központi
Orvosi Ügyelet 2010. évi munkájáról. Dr. Dankó
Alpár István szakmai igazgató ismertette az ügyeleti ellátás főbb adatait és problémát. Elmondta,
hogy tárgyalásban állnak a mentőszolgálattal arról, hogy a beérkező telefonhívásokat a mentősök
fogadják. Erre vonatkozó tapasztalataik az esztergomi körzetben nagyon jók. A polgármester kérdésére elmondta, hogy támogatják Iklad átkerülését
a kistarcsai kórházhoz.
A testület elfogadta a Kistérségi Gondozási Központ 2010. évre vonatkozó beszámolóját, zárszámadását, valamint a 2011. évi költségvetését.
A testület módosította a 2011. évi belső ellenőrzési
tervet. A módosítás értelmében marad az eredetileg betervezett 4 ellenőrzési téma, azonban a
szükséges ellenőrzési napok száma a felére csökken.
A testület 2011. április 15-én pénteken este 18.30
órára tűzte ki a 2011. évi közmeghallgatást.
A testület elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a
volt tűzoltó szertár épület bérleti jogát – a korábbi
feltételekkel – Eckerné Bankó Erzsébet átvegye a
korábbi bérlőtől (ASHE 2010 Kft.).
A testület döntött a Rajk, a Ságvári, a Csokonai, a
Sport utca, valamint a Parti út 13. előtt és a Szabadság út 63. előtti útbeszakadások meleg aszfaltos kijavításáról. A vállalkozói díj bruttó
1.900.000.-Ft.
Az általános iskola igazgatójának kérelmére a testület engedélyezte két első osztály indítását a
2011/2012-es tanévben.
Az Iklad KFC vezetőségének kérelmére a testület
engedélyezte az egyesület éves támogatásának
megemelését 300.000.-Ft-tal.
A polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy
a felírt adatok alapján az iskola-óvoda gázfogyasztásában az új kazánok beállításával 16.000 m3-es
csökkenés történt az elmúlt év hasonló időszakához képest.
A polgármester tájékoztatta a testületet az iskolafelújítási pályázat benyújtásáról, melynek sikeressége esetén az egyik szárny tetőcseréje, az összes
nyílászáró cseréje, valamint az épület hőszigetelése valósulhatna meg.

Web: www.iklad.hu

A képviselő-testület zárt ülésén két főnek átmeneti
segélyt állapított meg összesen 25.000.-Ft összegben.
(2011. április 29.)
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2011. április
29-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta
meg:
A testület megtárgyalta a Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolóját a 2010. évben végzett tevékenységről. Az ülésen részt vett Gódor Ferenc alezredes Úr, az Aszódi Rendőrőrs parancsnoka, aki
elmondta, hogy tavaly 20 ügyben nyomoztak Iklad
területén. Elmondta továbbá, hogy Ikladon nagyon
jól működik az ún. „SZEM” - Szomszédok Egymásért Mozgalom, ugyanis sok esetben jeleznek a
lakosok, ha valami gyanúsat látnak az utcájukban. Felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is
legyünk bizalmatlanok az idegenekkel szemben.
Senkit ne engedjünk be a lakásba, aki nyugdíj,
segély vagy más egyéb indokkal akar bejutni. Elmondta, hogy továbbra is intenzíven működtetik a
sebességmérő radart, ezzel is kiszűrve a gyorshajtókat. Az őrsparancsnok úr megköszönte az önkormányzat által a rendőrségnek nyújtott rendszeres támogatást. Megköszönte továbbá a polgárőrség munkáját is, akik nagyon sok segítséget nyújtanak a rendőrségnek. A Polgármester Úr kérdésére az őrsparancsnok elmondta, hogy – a szükséges
lakhatási feltételek megteremtése esetén - támogatja egy rendőr Ikladra költözését.
A testület elfogadta az önkormányzat 2010. évi
zárszámadását.
A testület megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi
belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló
jelentést.
A testület jóváhagyta az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a Kiegészítő
Megállapodást a pedagógiai szakmai szolgáltatási
feladatok kistérségi szintű ellátásáról.
A testület tájékoztatót hallgatott meg a szemétszállítás aktuális kérdéseiről.
A testület három évvel meghosszabbította a KF
AUDIT Kft. könyvvizsgálatra vonatkozó szerződését.
Bazsik Csaba Andrásné és Braun János képviselők 1 havi tiszteletdíjukat (34.000.-Ft) ajánlották
fel a Blaublumen Tánccsoportnak a május 21-ei
nemzetiségi majálison történő fellépésükhöz szükséges eszközök megvásárlásához.
Dr. Braun Pál
Jegyző

05. szám

Kistérségi hírek
A Többcélú Társulás Tanácsa április
20-i üléséről
A Társulási Tanács elfogadta az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2010.
évi költségvetési beszámolóját, amely tartalmazza
a Társulási megállapodásban rögzített közös feladat-ellátásra vonatkozó fő pénzügyi adatokat.
A Társulás közoktatás-szervezői és pedagógiai
szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási,
szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatási, belső
ellenőrzési, munka- és tűzvédelmi, valamint területfejlesztési feladatok kistérségi szintű ellátását
végezte 2010. évi működése során, a társult önkormányzatok által igényelt formában és tartalommal.
A Társulás 2010. évi bevételeinek összege 169
millió Ft, mely tartalmazza a költségvetési törvény
által a közösen vállalt feladatok ellátására biztosított normatív hozzájárulást és a központosított
előirányzatokat 101 millió Ft összegben, valamint
a pályázati és egyéb támogatásokat.
A Társulás költségvetésében 12 % az önkormányzati forrás aránya: a társult önkormányzatok az
általuk igényelt szolgáltatások arányában teljesítettek hozzájárulást. Az önkormányzatok a pénzeszközöket logopédiai ellátásra (8,9 millió Ft), nevelési tanácsadásra (1,7 millió Ft), pedagógiai
szakmai szolgáltatásokra (1,9 millió Ft), belső ellenőrzésre (2,5 millió Ft), munkavédelmi feladatra
(2,4 millió Ft), és két közmunka-program önrészeként (1,8 millió Ft) biztosították a Társulás számára.
A teljesített kiadások összesen 166 millió forintot
tettek ki. Ennek 2/3-át a Társulás a saját intézmények általi feladatszervezésre fordította, 1/3-a
pedig az önkormányzatoknak átadott pénzeszköz.
A Társulási Tanács ezt követően elfogadta a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, amely az elmúlt időszak jogszabályi
változásait és pontosításokat tartalmazza.
Végezetül a Tanács egyetértett azzal, hogy szükséges a kistérségi közoktatási intézkedési terv, illetve
a társult önkormányzatok szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata.
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
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Unterjesingeni és Csatószegi utazás
Településünk meghívást kapott testvértelepüléseinkről: Unterjesingeni és Csatószegi utazásra.
Németországba július 14-18-ra, Erdélybe július
21-25-re szól a meghívás. Várjuk mindenki jelentkezését, aki részt szeretne venni ezeken az utazásokon, akár régi vendéglátó, akár most szeretne
kialakítani új kapcsolatot. Jelentkezni a Művelődési Házban lehet május 31-ig.

Lomtalanításról, hulladékgyűjtésről
Mint eddig már oly sok éve rendszeresen, idén is
megtartottuk településünkön a lomtalanítást.
Erre április 16-án, szombaton került sor. Ez alkalommal összegyűjtésre került: 150m3 lom,
2,5 tonna fém, 6 m3 papír, 179 db gumiabroncs,
6 m3 e-hulladék.
Ebben a nem kis feladatban sokan részt vettek
községünk lakói közül.
Köszönetképpen álljon itt segítőink névsora.
Az általános iskolából Becskereki Bence,
Blaubacher Pál, Braun Bálint János (kenyeres),
Braun Bence, Braun Fanni, Budai Kristóf, Csóri
Dominik, Dicse Dániel, Ecker Aliz, Ecker Anita,
Farkas István, Fekete Boglárka, Kácser Kristóf,
Kékesi János, Kovács Kinga, Kovács Máté, Oravecz Bence József, Rajta Norbert, Rell Kristóf,
Rosenberger Ármin, és Rosenberger Tamás.
A felnőttek közül Bazsik Csabáné, Bazsik Dávid,
Blaubacher Balázs, Blaubacher Pál, Braun Bálint
(Obi), Braun Barna, Braun Gábor, Braun János,
Braun Pál, Braun Pál, Braun Zsolt (Toso), Braunné Kácser Zsuzsa, Deszk Bálint, Ecker Bence,
Ecker Éva, Ecker József, Ecker Máté, Farkas István, Hrencsár Tamás, ifj. Oravecz József,
Jancsovics Tibor, Kácser Mihály, Kékpataki Tamás, Klenk Adrián, Kovács Bence, Kovács Zoltán,
Madarász István, Mega István, Nagy Márton, Nagy
Szilárd, Oláh Lajos, Puskely Péter, Rajta Sándor,
Rébb Krisztián, Strebák Ádám, Sztrecskó Balázs,
Sztrehovszki Tibor, és Valentinyi József áldozta fel
szabadidejét falunk érdekében.
Gépkocsival is segítették a munkát: Blaubacher
Pál, Braun János, Klenk József, Oláh Lajos, Rajta
Sándor.
Köszönjük mindenki segítségét,
Rosenbrot Kft kenyéradományát.

valamint

a

Környezetvédelmi bizottság

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Hírek az Iskolából
Beszámoló az áprilisi eseményekről

Iskolánkból több tanulónk vett részt a Kis Vakond Országos Levelező Versenyen matematikából. 5
hónapon keresztül lelkesen oldották meg a versenyfeladatokat. Eredményeik alapján az ötödik osztályból két tanuló (Kovács Botond, Braun Bence) és a hatodik osztályosok (Bálint Andrea, Braun Barbara,
Deszk Anikó, Marosvölgyi Erika, Mayer Albert, Rosenberger Ármin, Szabó Boglárka, Záborszki Dominik), bekerültek az ország 20 legjobb matematikusai közé.
Április 1-én megtartottuk az ez évi Diákparlamentünket. A munkacsoportok patronáló tanáraikkal
együtt megvitatták a problémákat, javaslatokat tettek, a Diákönkormányzat pedig intézkedési tervet állít
össze a következő tanévre.
Ugyanezen a napon volt a tavaszi papírgyűjtésünk is. Tanulóink és szüleik lelkesen hozták a papírt, a
8. osztályos tanulók pedig aktívan segítették a konténerbe való bepakolást. Az eredmények a következőképpen alakultak:
Alsó tagozaton:
3. helyezés: 3.b osztály
2. helyezés: 2. osztály
1. helyezés: 4. osztály

Felső tagozaton:
3. helyezés: 5.a osztály
2. helyezés: 7.b osztály
1. helyezés: 6. osztály

Iskolánk összesen közel 7 tonna papírt gyűjtött, ami azt jelenti, hogy közel 30 kg-ot gyűjtött átlagosan
egy tanulónk.
Április 2-án tartották Pilisvörösváron a német nyelvű Színjátszó Fesztivált. Két osztály is képviselte
iskolánkat. A 3.a osztály a „Das lebende Denkmal” (Az életre kelt szobor) című játékkal lépett színpadra,
melyet Braun Zsuzsanna tanárnő rendezett. A német színjátszó szakkörösök az „Eine Musikstunde”
(Egy énekóra) című jelenetet adták elő – Szilágyi József tanár úr rendezésében. Örömmel vettük, hogy
milyen sokan kísérték a gyerekeket erre a programra.
Április 4-5-én foci Diákolimpiát rendeztünk Ikladon a focipályán. Hévizgyörk és Kartal csapata ellen
mérkőztünk. Az 5-6. osztályosok és a 3-4. osztályosok a második helyen végeztek. Kicsi szerencse kellett volna csak a továbbjutáshoz. Körzetünket Hévizgyörk képviseli majd a területi döntőn. Az 1-2. osztályosok nagy csatában megszerezték az 1. helyet és a továbbjutást, így ők még harcban vannak a területi döntőn.
Április 8-án 7 tanulónk vett részt az Észak Magyarországi Német Önkormányzat által megszervezett
német prózamondó versenyen. 5 tanuló sváb, 2 tanuló német irodalmi nyelven szavalt. A gyerekek
hibátlanul, szépen adták elő szövegüket. A legjobb eredményt Strasser Zsombor érte el. Gratulálunk!
Április 8-n rendezték meg Gödöllőn az idei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny regionális döntőjét.
Iskolánkból két 5 fős csapat is jelen lehetett ezen az izgalmas és sokrétű vetélkedőn. Csóri Dominik,
Rell Kristóf, Dicse Dániel, Bajkai István és Rosenberger Tamás 8. osztályos tanulók alkották iskolánk
csapatát, valamint elindíthattunk egy úgynevezett utánpótlás csapatot is, akik versenyen kívül bizonyíthatták be rátermettségüket: Ecker Zalán, Balázs Dániel, Moharos Hunor, Zdenkó Patrik és Teréki
Dominik 5.a osztályos tanulók. Huszonegy induló csapatból iskolánk az idén az előkelő 3. helyezést érte
el. Gratulálunk nekik!
Április 11-én tartottuk meg a Költészet Napját. Felsőben az iskolarádió által közvetített megzenésített
versek meghallgatásával és Totóval, alsóban vetélkedő formájában, melyet az első osztályosok színvonalas, kedves műsora nyitott meg.
Április 13-án vettek részt nyolcadikosaink a német nyelvvizsga szóbeli részén. Kéttagú bizottság előtt
vizsgáztak, és az Európai Referenciakeret szerint A1, A2 és B1 szinteket lehetett elérni. /Tájékoztatásul:
az A1 szint megfelel a középszintű érettséginek./ 7 tanuló A1, 2 tanuló A2, és 5 tanuló még ettől is jobban, B1 szinten teljesített. Már csak az írásbeli eredményekre várunk, amelyek várhatóan május első
hetében érkeznek meg iskolánkba. Köszönjük Pribeliné Dombai Ibolya felkészítő munkáját!
folytatás a következő oldalon

Web: www.iklad.hu

05. szám
Április 15-én tartottuk idén a Föld napja projektnapot. A két tagozat külön munkálkodott. Az alsósok
virágcserepeket dekoráltak újrahasznosítható anyagokkal, majd a szebbnél szebb cserepekbe virágokat
ültettek. A felsősök az Otthonunk című filmet nézték meg, amely bemutatta a bolygó kialakulásától az
élővilág evolúcióján át, az ember pusztító munkáját, és a megoldást a környezeti katasztrófa elkerülésére. Tanulóink ezután kreatív foglalkozáson dolgozták fel a látottakat, amelyből kiállítás is készült.
Szintén ezen a napon volt Turán a megyei mesemondó verseny. Iskolánkat Juhász Olivér és Balázs
Gergely, 4. osztályos tanulóink képviselték. Nagy tehetséggel, hibátlanul meséltek a zsűrinek, melynek
elnöke Pécsi Ildikó volt. További sikeres, eredményes szereplést kívánunk!
Április 16-án iskolánk 7.a osztályos tanulója, Szabó Zoltán III. helyezést ért el a területi sakkversenyen. Gratulálunk neki!
Megrendeztünk a Petőfi Sándor szavalóverseny iskolai fordulóját.
A következő eredmények születtek:
Alsó tagozaton:

1-2. osztály

Különdíj:
3-4. osztály

Felső tagozaton: 5-6 osztály

7-8 osztály

I. Nagy Milán (2.o.)
II. Moharos Boglárka (2.o.)
III. Lados Katalin (2.o.)
Bártfai Tibor (1.o.)
I. Juhász Olivér (4.o.)
II. Strasser Lilla (3.b )
III. Bötös Nóra (3.b )
I. Marosvölgyi Erika (6.o.)
II. Makádi Fanni (5.b)
III. Budai Kristóf (5.a)
I. Oravecz Bence (7.b)
II. Mrkva Nóra (7.a)
III. Lehel Dorottya (7.b)

Április 19-én került megrendezésre Kartalon a Kistérségi természetismereti verseny utolsó fordulója.
Iskolánkat a 4. osztályosok képviselték: Braun Bálint, Juhász Olivér, Kunszt Benedek, Pelyvás Attila,
Raffai Kristóf. Nagy szeretettel fogadtak bennünket, ahol 16 helyszínen kellett jól teljesítenie a gyerekeknek. Természetismereti feladatok mellett ügyességi játékon is részt vettek tanulóink. Érdekes, élményekben gazdag nap volt. 12 csapat közül a dicső III. helyezést értük el. Köszönjük Juhász Olivér és
Raffai Kristóf szüleinek, hogy segítettek a gyerekek szállításában.
A kistérségi úszóversenyen Bagon, iskolánkat Becskereki Bence 7.b osztályos tanuló képviselte. Bence megdöntve saját egyéni csúcsát (50 sec. alatt úszta le a 96 m-t) a 2. helyezést érte el. Gratulálunk
Neki! Köszönjük édesapjának, hogy elvitte a versenyre!
A domonyi kézilabda ifi csapatát iskolánk négy tanulója is erősíti: Bohunka Dávid, Braun Bálint,
Schlenk Dániel és Szikszai Dániel 7.a osztályos tanulók hétvégenként bizonyítják felkészültségüket.
Büszkék vagyunk, hogy a mi iskolánk tanulói!
Köszönjük a Bártfai családnak, hogy az alsó tagozaton új függönyökkel ajándékozta meg osztályainkat.

Májusi programunk
Május
Május
Május
Május
Május
Május
Május
Május
Május

5-6.
9. 17 óra
15.
16.
18.
25.
27.
30. 18 óra
30.-június 3.

Erdei táboros hátralék (9.500 Ft) befizetése
Szülői értekezlet
Iklad Kupa a gyári pályán
DÖK Nap – ellátogatunk a budapesti Állatkertbe
Kihívás napja
OKÉV mérés a 4., 6. és 8. évfolyamon
Tanulmányi kirándulás
Évértékelő SZMK megbeszélés
Év végi felmérések
Braun Anikó

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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A MAJÁLIS sportprogramja
Asztalitenisz egyéni verseny 10 órától az iskola
tornatermében.
Csocsó verseny 2 fő/csapat 10 órától a művelődési házban.
Nevezési határidő: 2011.05.15.
Nevezési díjak: 200 Forint/fő. Fizetendő a helyszínen.
Nevezni lehet Bazsik Csabánénál (Csibi Zsuzsi) a
06-70-451-7125 telefonszámon.
A főzőversenyre 5 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Nevezési díj: 2011 Forint/csapat. Fizetendő a
helyszínen.
Nevezési határidő: 2011.05.15.
Nevezni lehet Bazsik Csabánénál (Csibi Zsuzsi) a
06-70-451-7125 telefonszámon.
Hozott anyagból bármilyen étel készíthető, a zsűri
részére egy adag ételt kérünk biztosítani.
10 órától sportversenyekkel várjuk a
gyerekeket is.

Művelődési Ház programjából


Nyugdíjas klub összejövetele:
Május 22-én, 16 órától



Kézimunkakör:
Május 8-án, 15 órától



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



Színházlátogatás:


Május 15-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 5. előadás
Csak kétszer vagy fiatal
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Június 1-én, Szerda este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 6. előadás
Balfácánt vacsorára
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor
Bagyin Katalin

Web: www.iklad.hu

Értesítés a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról
Értesítjük községünk lakóit, hogy az előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat településünkön a Magyar Kémény
Kft. alkalmazottja Aszódi János kéményseprőmester 2011. április 11-től május 31-ig látja el.
Polgármesteri Hivatal

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/.

05. szám

Fotópályázatot hirdetünk

Egy mondatban


HELYI ÉRTÉKEINK – IKLAD 2011 címmel
A pályázat célja: Iklad település felfedezése.
A pályázat témája: Minden megörökíthető, ami a
Galga partján fekvő település örökségét, értékeit
jeleníti meg: közösségünk hagyományai, arcai,
tárgyai, a falu épületei, építményei, utcaképek,
növény és állatvilága, mezőgazdasági és ipari emlékek.
A település napos és árnyoldala, ami választ ad
arra a kérdésre, hogy miért lehet szeretni
IKLADOT.
Részvételi feltételek: A fotópályázaton bárki részt
vehet Ikladon készült képeivel, életkortól, állampolgárságtól, nemzetiségtől, foglakozástól és lakóhelytől függetlenül.
Nevezési díj nincs.
A szervezők részvételre biztatják az ikladiakat és
az Ikladról elszármazottakat, akik ily módon szeretnének hitet tenni falunk mellett.
Egy pályázó legfeljebb 3 db felvételt küldhet be,
melyet fotópapírra vagy azonos minőségű papírra
kell előhívatni 21x30 cm méretben.
A pályamű elkészítése 2011-ben történjen,
hogy az ez évi állapotokat tükrözze.

Virágvásár:
Május 13-án, pénteken 14 órától egynyári virágok (muskátlik, begóniák, lobéliák, petúniák, ezüstke, stb…) és zöldség palánták vására (paprika, paradicsom, zeller, padlizsán,
stb…) a Ráday téren.
Környezetvédelmi Bizottság

 A közelmúltban a Művelődési Ház előterében
átalakítást végeztünk. A szükséges festést,
társadalmi munkában, Kajos József végezte
el, aki eddig is több alkalommal segített hasznos szakmunkájával, Iklad szebbé tétele érdekében. Köszönjük önzetlen segítségét.

Címtár
Az újság mellékleteként találják településünk intézményeinek, kereskedelmi egységeinek valamint
a térség egészségügyi ellátásainak címeit, telefonszámait. Továbbá a címtár tartalmazza, a helyi
vállalkozók szolgáltatásait.

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

Az anyagokat a pályázó nevével, elérhetőségével, a pályamű címével el kell látni, hogy a nevezési lapon szereplő adatokkal egyértelműen
azonosíthatóak legyenek.

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

Az eredményhirdetésre a 2011 évi Falunapon kerül sor.

Galga Természet és Környezetvédelmi

18081651-2-13
Galga Tenisz Egyesület
18664593-1-13

Közhasznú Egyesület

Díjazás:


l. díj: tárgyjutalom



II. díj: tárgyjutalom



III. díj: tárgyjutalom

18695113-1-13
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány
19181675-1-13
Iklad Diák Sportkör Alapítvány
19177531-1-13

Határidők:
A fotók beküldési határideje:
2011. július 31.-ig a Művelődési Házba.
Zsűrizés: 2011. augusztus 10-ig
Kiállítás: A díjnyertes, illetve a nem díjazott, de
kiemelkedő színvonalat képviselő alkotásokat kiállításon mutatjuk be közönségnek a Falunapon.

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

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával, hogy
megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítványok, civil szervezetek célkitűzései.
Köszönjük!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
„B” csoport
Eredmények
Iklad KFC – Abony KID FC 1-2
Gólszerző: Rosenberger Dániel
Tápióság KSK – Iklad KFC 2-1
Gólszerző: Rosenberger Dániel
Iklad KFC – Fót SE – 4-2
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (2),
Gergely Viktor, Styevkó Gábor
Tápiószőlős KSE – Iklad KFC 0-2
Gólszerzők: Hosszú Péter, Rosenberger
Dániel
Iklad KFC – Szada SE 2-2
Gólszerzők: Hosszú Péter (2)

Tavaszi sorsolás, 2011
Dátum
03.20.
03.27.
04.02.
04.10.
04.17.
04.24.
05.01.
05.08.
05.14.
05.22.
05.29.
06.04.

Hazai - Vendég
Iklad KFC – Abony KID FC
Tápióság KSK – Iklad KFC
Iklad KFC – Fót SE
Tápiószőlős KSE – Iklad KFC
Iklad KFC – Szada SE
Tápiógyörgye – Iklad KFC
Kerepesi SBE – Iklad KFC
Iklad KFC – Galgahévíz SK
Kistarcsai VSC – Iklad KFC
Iklad KFC – SK Tóalmás
Pécel-Elitsec – Iklad KFC
Iklad KFC - Valkó KSK

FN
1-2
2-1
4-2
0-2
2-2
2-0

Ifi
2-1
1-3
2-1
1-2
2-1
6-0

Tápiógyörgye – Iklad KFC 2-0

Ifjúsági eredmények
Iklad KFC – Abony KID FC 2-1
Gólszerző: Gagyi Tamás, Zdenkó Roland
Tápióság KSK – Iklad KFC 1-3
Gólszerző: Gódor Richárd (2), Zdenkó Roland
Iklad KFC – Fót SE – 2-1
Gólszerzők: Gódor Richárd, Szűcs Dávid (öngól)
Tápiószőlős KSE – Iklad KFC 1-2
Gólszerzők: Klenk Adrián, Zdenkó Roland
Iklad KFC – Szada SE 2-1
Gólszerzők: Deszk Ádám, Gódor Richárd
Tápiógyörgye – Iklad KFC 6-0

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. június 2-3.

Web: www.iklad.hu

