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Március 11-én, vasárnap 14:30 órakor az 

Általános Iskola tornatermében 

Hagyományos NŐNAPI ÜNNEPSÉGET tartunk 

Közreműködnek: 

 Váci Szimfonikusok Rézfúvós kvintettje 

 Dunai Tamás színművész 

Ress Hajnalka – Madách színház művésznője 

 Német Nemzetiségi Közhasznú Kulturális Egyesület Fúvós-zenekara 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 Iklad Község Önkormányzata Német Nemzetiségi Közhasznú 
  Kulturális Egyesület 

 

Ünnepi megemlékezés 

 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 

2012. március 14-én, szerdán 18 órai kezdettel 

ünnepi megemlékezést tartunk a Művelődési Házban, 

melyre tisztelettel meghívjuk településünk lakóit. 

Az Általános Iskola hatodik osztályos tanulói 

készülnek ünnepi műsorral. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Testületi hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2012. március 
2-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

A testület módosította a 2011. évi költségvetésé-
ről szóló rendeletét, amire az év közben megálla-
pított pótelőirányzatok miatt volt szükség. 

Mint eddig minden évben, a testület tagjai egy-
hangú szavazással idén is lemondtak havi 
34.000.-Ft-os tiszteletdíjukról. A tiszteletdíjakra 
szánt összeget céltartalékba helyezve az év során 
közérdekű célok támogatására ajánlják fel, 
amelyről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi 
költségvetését. A bevételi főösszeg 423.045.000.-
Ft, a kiadási főösszeg 423.045.000.-Ft. 

A testület módosította a szemétszállítási díjat 
megállapító rendeletét. (Lásd külön cikkünket.) 

A testület a tavalyi évhez hasonlóan, idén is tá-
mogatja a gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendelt-
séget 100.000.-Ft-tal, amelyet a körzeti kataszt-
rófavédelmi ifjúsági versenyre fordítanak. 

A testület hozzájárult a központi orvosi ügyeletet 
Aszódon működtető kft részére fizetett 49,4.-
Ft/fő/hó összegű díj inflációkövető megemelésé-
hez. 

A testület megtárgyalta az ikladi postahivatal 
jelzését a házszámokkal kapcsolatban. (Lásd kü-
lön cikkünket.) 

Madarász István polgármester tájékoztatta a tes-
tületet az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivata-
lának (OTH) Iklad község kórházi ellátásával kap-
csolatos határozatáról. Az OTH a megismételt 
eljárás során önkormányzatunk arra vonatkozó 
kérelmét elutasította, hogy Iklad a kistarcsai Flór 
Ferenc Kórház ellátási területéhez tartozzon. Az 
önkormányzat a határozatot megfellebbezte. 

A testület 2012. április 20-án pénteken 18.30 
órára kitűzte a 2012. évi közmeghallgatást. 

A testület az óvodás és iskolás gyermekek bizton-
sága érdekében döntött arról, hogy egyirányú 
utcává nyilvánítja az általános iskola előtti (a 
Polgármesteri Hivatal mozgáskorlátozott parkoló-
jától az Ady Endre utcáig terjedő) útszakaszt. 

A testület zár ülésén 
1. három főnek átmeneti segélyt állapított 

meg összesen 25.000.-Ft összegben, egy fő 
kérelmét elutasította 

2. két főnek ápolási díjat állapított meg 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Az önkormányzat temetőről 
szóló rendeletéről 

Az önkormányzatnak a köztemetőről és a temet-
kezés rendjéről szóló rendelet 3/2006. (IV.7.) 
szám alatt jelent meg. A testület ezt a rendeletet 
módosította, illetve egészítette ki 2011. április 29-
ei és december 2-ai ülésén. A rendelet teljes szö-
vege a ravatalozó melletti hirdetőtáblán olvasha-
tó. A módosítások zöme a korábbi rendeletben 
leírtak pontosítását foglalja magába. 

Az 1. sz. mellékletben a sírhelyek megváltási ára a 
következők szerint módosult 2012. január 1-től: 

Sírhely 25 évre: 
1-es sírhely: 10.000.-Ft + ÁFA 
2-es sírhely: 15.000.-Ft + ÁFA 

Sírboltozat (kripta) 60 évre: 
100.000.-Ft + ÁFA 

Urnafülke: 
10 évre: 20.000.-Ft + ÁFA 
20 évre: 35.000.-Ft + ÁFA 
30 évre: 50.000.-Ft + ÁFA 

A temető ravatalozói díja (ravatalozó igénybevétele 
hangosítás, villany, berendezés, takarítás): 
15.000.-Ft. A ravatalozói díj beszedésétől az ön-
kormányzat eltekint, tehát azt mindenki továbbra 
is ingyenesen használhatja. 

A rendelet alapján a temető 8 parcellára oszlik, 
melyek kezdetét tábla jelzi. Minden parcellában 
lévő sírhely számozást kapott, melyről a rendelet 
2. sz. melléklete, illetve kérés alapján a temető-
gondnok ad felvilágosítást. 

A 25 évnél régebbi sírok (1987 előtti temetkezés) 
esetében a rendelkezési jogok lejártak. Ezen sírok 
felett rendelkező hozzátartozók 2012. áprilisától 
kezdve értesítést kapnak az önkormányzattól 
arról, hogy a temetkezési hely feletti rendelkezés 
joga hogyan hosszabbítható meg (újraváltás). 
Amennyiben az előírt határidőn belül nem hosz-
szabbítják meg újraváltással a rendelkezési jogot, 
akkor a jogszabályok értelmében a rendelkezés 
joga visszaszáll az önkormányzatra. 

A kellemetlenségek és félreértések elkerülése ér-
dekében kérjük az érintetteket, hogy az értesíté-
sekben foglaltak szerint járjanak el. 

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal a temető-
gondnokhoz, illetve a Polgármesteri Hivatal mun-
katársaihoz. 

Braun Pál 
alpolgármester 
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Főtérről 

A Polgármester úr a 2009.02.20-i képviselő-
testületi ülésen tájékoztatta a testület tagjait, 
hogy várhatóan községi főterek kialakítására fog-
nak kiírni pályázatot, amit célszerű lenne megpá-
lyázni. Azért, hogy a pályázat kiírásakor illetve 
annak megjelenésekor dönteni lehessen a testület 
megbízta polgármestert, hogy rendelje meg a főtér 
kialakítására vonatkozó terveket, és a várható 
költségeket tartalmazó költségvetést. 
A polgármester eleget tett a megbízatásnak és 
2009. 04. 17.-i testületi-ülésen ismertette és be-
mutatta a LYRA FLORAE Kft főtér kialakítására 
adott terveit. A kész terv, műszaki leírás és költ-
ségvetés hosszabb vita után elutasításra került 
úgy, hogy újabb igények és módosítások merültek 
fel a képviselők részéről. Azaz a terv átdolgozását 
szavazta meg a testület. 
A tervező kft-vel történt polgármesteri egyeztetés 
után új terv készítésére került sor a felmerült 
igények és módosítások beépítésével. 
Az újabb tervet 2009. 05. 29-i testületi ülésen 
vitatták meg a képviselők. Apróbb kiegészítések-
kel a terv megvalósíthatósága mellett döntöttek. 
Főterek kialakítására vonatkozó pályázat 2010-
ben jelent meg, mely pályázat civil szervezetek 
részére lett kiírva. 
Az önkormányzat a Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesülettel kötött konzorciumi szer-
ződést, melynek alapján az egyesület pályázhatott 
a főtér kialakításához szükséges összegre. 
A pályázat megírásában segített az Önkormány-
zat. A beadott pályázat 2011-ben a Leader szerve-
zet értékelése alapján sikeres lett és nyert. 
Itt kell megjegyeznünk, hogy minden rosszindula-
tú híresztelés ellenére, miszerint „bezzeg arra 
telik” – a tér kialakítása önkormányzatunknak 
nem kerül pénzébe, mivel nemcsak az effektív 
térépítési költségeket nyerte meg az egyesület, 
hanem az ÁFA összegét is. Mindez a téren elhe-
lyezett „tájékoztató táblán” is olvasható. 

A pályázatot nyert Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület négy vállalkozótól bekért 
árajánlat értékelése után döntött a kivitelező cég-
ről. 

A kivitelezés 2012. február 1-én elkezdődött. A 
projekt befejezésének várható ideje: 
2012. május 1. 

Önkormányzatunk a COOP Zrt-vel folytatott 
megbeszélésének eredményeként elérte, hogy 
térépítési munkálatokkal egy időben bizonyos 
arculati változtatásokat eszközölnek az épületen. 

 Elbontásra kerül a bolt előtti terasz – ezzel is 
növelve a parkoló területét. 

 Új bejárat kerül kialakításra 
 Az épület kultúrház felőli oldalán lévő lépcső 

és előtető is el fog tűnni. 
Ezzel egy időben új viakolorral burkolt parkoló 
kerül kialakításra a bolt épülete előtt és mellett. 
Ennek célja, hogy a boltban vásárlók minél kom-
fortosabb körülmények között vásárolhassanak.  
Mindkét projekt építői tisztelettel kérik az autótu-
lajdonosokat, hogy a munkálatok végzésének két 
hónapja alatt lehetőség szerint az épület Iskola-
tér felöli oldalán parkoljanak, hogy a munka vég-
zését ne akadályozzák. 
Községünk lakói, akik szeretik ha házaik, utcáik 
szépek, remélhetően értékelnek egy  reprezentatív 
díszteret. Reméljük rendezvényeink melyeket az 
új autóforgalomtól elzárt téren bonyolítunk majd, 
elnyerik községünk lakóinak tetszését. 

Önkormányzatunk továbbra is szem előtt tartja 
azt a tényt, hogy a parkolóra szükség van, ezért a 
már megtervezett P+R parkolót az út és a vasútál-
lomás közötti területen pályázati pénzből megkí-
vánja valósítani. 
Reméljük, hogy a fent vázolt változások a község 
rendszerető polgárainak tetszését el fogják nyer-
ni, és községünk szépülését elősegíti. 

Tisztelettel: 

Braun Pál 
alpolgármester 

A házszámokról 

Önkormányzatunkhoz már több esetben fordul-
tak magánszemélyek és hivatalos szervek is a 
hiányos házszám megjelölések miatt. Volt, amikor 
nem találták a megadott címet, volt, hogy az ide-
iglenesen helyettesítő postásnak kellett kétszer 
végigjárnia az utcát a küldemény kézbesítésekor, 
de sajnos olyan eset is előfordult, hogy a mentő-
autó nem találta meg elsőre a beteg tartózkodási 
helyét. 

A probléma megoldása érdekében az utcanevek 
kitáblázásáról az önkormányzat július 30-ig gon-
doskodik, egyben kéri az ingatlanok tulajdonosait 
(használóit), hogy ingatlanaik utca felőli oldalán, 
jól látható helyen tüntessék fel házszámukat. 

Együttműködésüket előre is köszönjük. 

Braun Pál 
alpolgármester 
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Az aszódi Szakorvosi Rendelőintézet támogatásá-
ra létrehozott „Legyen az Ön szívügye is Ala-
pítvány” felhívására, november 19-én tartott 
jótékonysági délutánon a támogató jegyekből 
274.000.-Ft gyűlt össze, amit az önkormányzat 
300.000.-Ft-ra kiegészített. Az ikladi Evangélikus 
Egyház 130.000.-Ft-ot gyűjtött össze erre a célra. 
Mindkét összeget átadtuk az Alapítvány képvise-
lőjének. 

Köszönjük a lakosságnak és az Evangélikus Egy-
háznak, hogy felismerték a szakorvosi ellátás 
Aszódon történő fenntartásának fontosságát, és 
támogatták e nem célt. 

Madarász István 
polgármester 

Kistérségi hírek 

A Többcélú Társulás Tanácsa 
február 15-i üléséről 

Ez évi második ülésén a Társulási Tanács első-
ként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a 
munkaszervezet működési kiadásaira kapott 1 
millió forint támogatásról szóló beszámolót és 
pénzügyi elszámolást fogadta el.  

A Tanács egyhangúlag elfogadta a Társulás 2012. 
évre vonatkozó költségvetését. A tavalyi évhez 
képest eltérő szerkezetben készült el a költségve-
tés, megfelelve a gazdálkodásra vonatkozó új jog-
szabályoknak. 
A tervezett bevételek és kiadások összege 127,4 
millió Ft. A bevételi oldal tartalmazza az állami 
normatív támogatást (101,6 m Ft), az önkor-
mányzatoktól átvett pénzeszközöket (18,8 m Ft), 
és a működési bevételeket (0,7 m Ft). Ezen kívül 
a 2011. évi pénzmaradvány (6,4 m Ft)  igénybevé-
telére is sor kerül az év folyamán, amelynek elő-
zetes felosztása is megtörtént. 
A főbb kiadások a következők: önkormányzatok-
nak feladatokra (Kartal és Iklad: közoktatás, 
Aszód: szociális és gyermekjóléti alapellátás) át-
adott pénzeszközök (44 m Ft), az önkormányzat-
ok felhatalmazásából a Társulás által ellátott fel-
adatok kiadásai (8,6 m Ft), a munkaszervezeti 
feladatok ellátása (19,3 m Ft) és az Aszódi Kistér-
ség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata működé-
se (55,5 m Ft). Az engedélyezett költségvetési lét-
számkeret a Kistérségi Irodánál 4 fő, a Pedagógiai 
Szakszolgálatnál 17 fő. 

dr. Kórós Tímea 
kistérségi referens 

A Galga Környezetvédelmi Egyesület 
beszámolója az SZJA 1 %-os 
felajánlások felhasználásáról 

Egyesületünk a 2010-es évben 85.589 Ft-ot, a 
2011-es évben 128.185 Ft-ot kapott az SZJA 1 %-
os felajánlásokból.  

A befolyt összegből 100.000 Ft-tal az általános 
iskolában folyó környezeti nevelést támogattuk 
taneszközök és digitális tananyag beszerzésével. 

A fennmaradó összeget további forrásokkal kiegé-
szítve, összesen 200.000 Ft-tal a Csokonai utcai 
játszótér felszerelését támogattuk hinta beszerzé-
sével és felállíttatásával. 

Egyúttal arra kérünk mindenkit, hogy a 2012-es 
esztendőben is támogassa egyesületünket szemé-
lyi jövedelemadója 1 %-ával: 
Név: Galga Természet- és Környezetvédelmi 
Közhasznú Egyesület 
Adószám: 18695113-1-13 
 

A támogatásokat előre is köszönjük! 
Klenk József 

elnök 

  Ismerje meg az EmGoldex céget 
  Befektetés, online munka, magas jövedelem!  

  Kereseti lehetőség: 7000€ 

Vásárolna? 
Befektetne? 

Jövedelemre van szüksége? 
http://gondoljaholnapra.emgoldex.com 

Tel.:06-30/3670430 
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Művelődési Ház programjából  

 Nyugdíjas klub összejövetele:  
Március 25-én, 16 órától 

 Színházlátogatás: 

 Március 11-én, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 4. előadás 
Elveszett paradicsom 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Április 15-én, Vasárnap este 
Madách Színház 
Én, József Attila 
Belépődíj: 3500.- 4000.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor  

Bagyin Katalin 

Lomtalaní t ás  
…hogy falunk szép és tiszta legyen! 

2012.03.31-én, Szombaton 8 órától 
lomtalanítási és szelektív hulladékgyűjtési napot 
tartunk. 

A szelektív hulladékgyűjtés keretén belül fém, 
papír, gumiabroncs, üveg, szárazelem és akku-
mulátor gyűjtését szervezzük. 

A vashulladék, papír, szárazelem, személyautó 
gumiabroncs, akkumulátor gyűjtési helye Ráday 
tér, Művelődési Ház 

A lomtalanítás napján elszállításra kerülnek 
olyan darabos hulladékok (pl. rossz bútor, mű-
anyagféleség, stb.), amelyek rendszeresen kép-
ződnek a háztartásokban, de a kommunális hul-
ladék kategóriába nem sorolhatók. A lomtalanítá-
si akció nem terjed ki az ipari, mezőgazdasági 
tevékenység során keletkezett hulladékokra, épí-
tési anyagokra, törmelékekre.  
Akinek gondot okoz a lerakóhelyre történő szállí-
tás, az a különválogatott hulladékot legkésőbb 
reggel 8 óráig – készítse elő DE amennyiben le-
hetséges NE tegye ki a háza elé, (ha lehet ma-
radjon kapu mögött) Jelezve az érkezést, kölcsö-
nös figyeléssel a nap folyamán elszállítjuk azt.  
Kérünk minden jó szándékú ikladi polgárt, hogy 
éljenek a lehetőséggel, s ily módon szabaduljanak 
meg feleslegessé vált hulladékaiktól.  

Akik segítségünkre szeretnének lenni e fontos 
munkában, azokat március 31-én reggel fél 8 
órakor egy pár védőkesztyűvel és egy kupica 
pálinkával várjuk a Művelődési Ház előtt. 

Környezetvédelmi Bizottság 

Egy mondatban… 

Fiatal házaspár 2 kisgyermekkel albérletet keres 
Ikladon. Ajánlatokat, a Művelődési Házba kérjük. 

Könyvtári hírek 

Új könyvek a könyvtárban 

Radnóti Miklós: 
Összegyűjtött versei és versfordításai 
Összegyűjtött prózai művei 

Agatha Christi: 
Gyilkosság az Orient Expresszen 

Benedek Elek: 
A pelikánmadár 

Szmodits Anikó: 
Német nyelvű külkereskedelmi 
levelezés IV. 

E. Rieder Edina - Manherz Károly: 
Sprachflege IV. 

Szanyi Gyula: 
Német Nyelvkönyv középiskolásoknak 
I-III. kötet 

Kocsány Piroska- Liksay Mária: 
Kinderthemen I - II. kötet 

Ulf K. Eggers: 
Német, Középfok – 4 

Ulf K. Eggers: 
Német, Középfok – 1 

Klinger Löringné:  
Német nyelvköny gyerekeknek 3. 

DeHart Florence E.: 
Emberi kapcsolatok a könyvtárban  

Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2012  
Thomas C. Brezina: 

Legyen Anyu a legmenőbb! 
Micsoda lökött Familia! 
Hogyan változtassuk békává tesónkat? 

Wass Albert: 
Eliza 

Pierrot-Szélesi Sándor: 
Jumurdzsák Gyűrűje 

Nora Roberts: 
Lehull az álarc 

Marék Veronika: 
Kippkopp karácsonya 

Ken Follett: 
A katedrális 

Kiss Regina 
Könyvtáros  
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Az óvoda életéből 

Február hónapban farsangoltunk. 
Február 10.-én megtartottuk az óvodai farsangi 
bálunkat. A gyermekek és az óvoda dolgozói mó-
kás jelmezekbe bújtak, és egész délelőtt jólérezte 
magát az óvoda apraja-nagyja. A sok-sok tánc 
után jólesett a „habosfánk” a gyermekeknek.  
Február 12.-én a Népi Farsangi bálunk került 
megrendezésre a két nagycsoport szereplésével. 
A gyermekek a hagyományainkhoz híven népi 
ruhában adták elő nagyon színvonalas műsorai-
kat: „Májusfa állítás”, illetve „Lakodalmas” cím-
mel. 
Köszönjük szépen felkészítő pedagógusainknak 
és segítőiknek a munkájukat. 
Az egész délután vidám hangulatban telt el. Volt 
büfé, tombola, zsákbamacska és tánchát is, ahol 
Rónai Lajos, az aszódi Zeneiskola igazgatója és 
két kollégája „húzta a talpalávalót”. Köszönjük a 
fellépésüket. 
A bál bevétele 207 ezer forint, aminek nagyon 
örültünk. Ezt az összeget a „sószoba” még hiány-
zó részéből pótlásnak szánjuk.  
Az este folyamán még a színpadszétszedésben 
segédkeztek a következő szülők: Filó Bálint, 
Ádám Petra, Dudás Gábor, Ecker Lilla, 
Podlaviczki Zalán, Tamás Laura, Fülöp Irisz és 
Horosz Zsombor apukája, Pauló Márk, Zdenkó 
Botond és Hajdú János apukája és anyukája. 
Köszönjük munkájukat. 

Nagy örömmel számolunk be róla, hogy elkészült 
a „SÓSZOBA”: Az óvoda emeleti részén, a „mese-
szobában” került kialakításra. 
A sószoba ára: 634 000 Ft. (ami a Szülők bálja: 
234 000 Ft, Népi farsangi bál: 207 ezer forint, és 
szülők adományaiból kerül kifizetésre: Kékesi 
Gábor képviselői tiszteletdíj 70 000 Ft, Bártfai 
Milán szülei Aszód: 50 000 Ft, Pelyvás Tímea szü-
lei Domony: 30 000 Ft, Langa Gréti szülei Kartal: 
43 000 Ft). 
A sószobát a februári hónaptól aktívan birtokuk-
ba vették a gyerekek. Csoportonként heti 2X30 
perces időtartamban látogatják. 
Itt szeretnénk megemlíteni, hogy minden kedves 
érdeklődőt szívesen fogadunk délelőtt 11 órától 
17 óráig. Váltócipő szükséges. További kérdések-
ben az óvoda tájékoztatást nyújt. 

Ismertető a sószobánkról 

Kialakításánál természetes parajdi kősót használ-
tak. 
A parajdi kősó: nátrium-kloridon kívül sok érté-
kes ásványi anyagot, nyomelemet tartalmaz. Ezen 
szoba kialakításánál az un. száraz sóterápiát va-
lósították meg.  

A sórészecskék a légtérbe jutva kifejtik fertőtlení-
tő hatásukat, elpusztítják a vírusokat, baktériu-
mokat, gombákat, valamint a szervezet védekező-
öngyógyító funkcióit stimulálják. 
A sóterápia alkalmazásával növelhető a szervezet 
általános fizikai és biokémiai állapota, melynek 
hatására javul a perifériás keringés, erősödik az 
immunrendszer. 
Évszázadok óta ismert, hogy a sóbányák levegője 
enyhíti a köhögést, jótékony hatású a légúti be-
tegségek esetén. A sóbányákban a magas sóion 
koncentrációnak köszönhetően csíramentes, ví-
rusmentes, valamint baktérium-mentes  közeg 
alakul ki. 

A sóionok a légzőszervekbe jutva kifejtik hatásu-
kat, elpusztítják a kórokozókat, fertőtlenítenek, 
továbbá a légzőszervek nyálkahártyára és a hör-
gőkre fejtik ki hatásukat: megszüntetik a gyulla-
dást, helyreállítják a fiziológiai jellemzőket, illetve 
a légzőszervek mikroflóráját. A sóterápia hatására 
nő a szervezet ellenálló képessége, javul a légzés, 
a légzésfunkció, ami a szervezet egyéb területei-
nek a működését is normalizálja. 

A sóterápia az alábbi légúti problémák esetén 
ajánlott: 
 légúti megbetegedések 
 légúti allergiák (pollen, toll, pihe, stb.) 
 szénanátha 
 asztma 
 nátha 
 légzéselégtelenség 
 tüdőtágulás 
 füll-orr-gége fertőzések 
 hörghurutgyulladás 
 arcüreggyulladás 
 dohányzás okozta irritációk 
 horkolás 
 szívritmuszavar 
 vérnyomás szabályozás 
 alvászavar 

Márciusi programjaink 

14. szerda: 
Nagycsoport: Aszód Petőfi Múzeumba  láto-
gat 

 Kisebb csoportok az Ikladi Falumúzeumot 
tekintik meg 

15.-től 18-ig az óvoda zárva tart. 
24. szombat: munkanap 
26. hétfő:  

Nevelés nélküli munkanap. Az óvodapeda-
gógusok részt vesznek Budaörsön az új 
Nemzetiségi Irányelvek tájékoztatóján 

Marton Zsuzsanna 
óvodavezető 
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Az iskola programjából 

Beszámoló a februári eseményekről 

Február 2-án két tanulónk képviselte iskolánkat a Kazinczy-szépkiejtési versenyen. Az 5-6. osztályos 
korcsoportból Pelyvás Attila, míg a 7-8. osztályos korcsoportból Marosvölgyi Erika utazott Aszódra, hogy 
megmérettessék magukat. Tanulóink szépen szerepeltek. 

Február 7-én teremfoci diákolimpián vettünk részt Csömörön. Csapatunk ügyesen szerepelt, de saj-
nos nem jutott tovább. Köszönjük Deméné Körösi Editnek, Heinczinger Márknak, és Laczik Csabának, 
hogy segítettek a gyerekek szállításában.  

Az alsó tagozatos tanáraink farsangi projektnapot szerveztek tanulóinknak. A délelőtt folyamán meg-
ismerték a kalózok életét, fegyvereit. Kalózhajót, térképet és kincses szigetet készítettek. Kalózindulót és 
csatakiáltást is tanultak. A gyerekeket ezüst tallérokkal jutalmazták, amit a kincses ládában őriztek. 
Alsósaink nagyon jól érezték magunkat! 

Február 11-én megtartottuk Farsangi bálunkat az iskola szépen feldíszített tornatermében. Délelőtt az 
alsó tagozatosok vonultak fel jelmezeikkel, délután a felső tagozatosok kreatív maskaráit nézhettük 
meg. Mind az alsós mind a felsős farsangot a nyolcadikos tanulók látványos keringője nyitotta meg. 
Ezen kívül egy nemzetiségi és egy ír, valamint egy spanyol tánc láthattunk végzőseinktől. A táncokat Dr. 
Braun Pálné Andi néni tanította be. A zsűri kiválasztotta a legjobb jelmezeket és egyéni, illetve csopor-
tos kategóriákban értékes díjakkal jutalmazta azokat. Az eredményhirdetés után tombolahúzásra került 
sor, majd jót buliztak kicsik, s nagyok egyaránt. 
Ugyanezen a napon este megtartottuk hagyományainkhoz híven a kétévente megrendezésre kerülő Szü-
lők Nevelők Jótékonysági Bál-ját. A táncmulatságot a 8. osztályosok nyitották meg keringővel, aminek 
a végén felkérték szüleiket. Büszkén táncoltak apukák és anyukák a gyermekeikkel. Vendég művész-
ként Nagy János lépett fel Ábel és Milán fiaival, ők dzsessz zenével szórakoztatták a közönséget. Két 
meglepetés vendégünk Géczi Zsófia és Borbély Richárd musicalrészleteket és retro slágereket adtak 
elő. Köszönjük, hogy műsorukat felajánlották a bál számára, és ezzel támogatták bevételünk gyarapítá-
sát.  Az este folyamán Klagyivik Attila zenéjére mulathattunk, aki így járult hozzá a bál jó hangulatá-
hoz. 
Köszönjük:  
 Madarász Balázsnak és Fazekas Gergelynek a nagyszerű ételeket és a tálalást, amivel elkápráztat-

ták vendégeinket. Madarász Balázs iskolánkat nem csak munkájával támogatta, hanem az ételek el-
készítéséhez a nyersanyagot beszerzési áron biztosította. 

 Kiss Gábornak, hogy a Kisbori Sváb Pálinkaház Kft. állta a vendégek érkezésekor kínált pálinkát. 
 Bartha Jánosnak (Galgamácsa), hogy a vacsorához ajándékozott számunkra egy vaddisznót. 
 az aszódi Sütőipari Zrt-nek, hogy az étkezéshez biztosította a kenyeret. 
 Orvos Katalinnak, aki a vacsora utáni gyümölcsöket küldte asztalunkra. 
 azoknak az anyukáknak, nagymamáknak, akik sütöttek erre az estére, hogy ne maradjunk desszert 

nélkül sem. 
 mindazon szülőknek, akik munkájukkal illetve tombola adományukkal hozzájárultak, hogy egy 

ilyen nagyszabású rendezvényt tudtunk létrehozni. Úgy gondoljuk, hogy minden osztály kivette a ré-
szét a munkából. Csak is így lehetett egy több mint 200 fős rendezvényt így, zökkenőmentesen lebo-
nyolítani és utána rendet rakni.  

 a következő külsős támogatóknak, hogy felajánlásaikkal gazdagították tombola nyereményeinket:  
Aszód: Bernadett Stúdió, Borkesz Tibor Divatáru, Csilla Ékszerbolt, Era Szalon, Extrém Férfi-
divat, Márti Virágbolt, Megálló Italbolt, Móni Fotó, Rezeda Virágbolt, Rőfös Üzlet. VIANNA 
Szépségszalon – Bag. Wella Szalon – Domony, Papp Tamás – Iklad. Köszönjük a főnyereményt 
a turai Galga COOP Áruháznak. 

A bál tiszta bevétele: 468 000 Ft, amit az arra rászoruló tantermek linóleumozására, illetve a tanulói 
asztalok fedlapjának cseréjére szeretnénk fordítani. 

Február 17-én részt vettünk a Zrínyi Ilona matematika versenyen, amit a Csengey Gusztáv Általános 
Iskolában rendeztek meg. Pelyvás Attila, Raffai Kristóf (5.o.), Dicse Gábor, Strasszer Zsombor (6.a), Bá-
lint Andrea, Szabó Boglárka (7.o.), Braun Bálint, Kovács Titusz (8.a), Becskereki Bence, Blaubacher Pál 
(8.b), Jónás Éva tanárnő vezetésével Rébb Evelin (4.a), és Strasszer Lilla (4.b) tanulóink képviselték 
iskolánkat. Köszönjük Rébb Lászlónak, aki a kicsiket elszállította a helyszínre. 

(folytatás a következő oldalon) 
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Február 22-én a Kistérségi Játékos Sportversenyen csapatunk a 3. helyen végzett. (Tóth Zita 1.a, 
Markó Emma, Hajdú Márió, Klagyivik Viktória, Blaubacher Barnabás, Farkas István, Odler Álmos 2.o., 
Magyar Péter, Lados Katalin, Bartók Petra, Sáros Bence, Moharos Boglárka, 3.o., Fekete Noémi, 
Strasszer Lilla, Podlaviczki Ármin 4.b, Pittlik Panna 4.a, Hajdu Erik, Schmidinger Anna 5.o.) Gratulá-
lunk a szép eredményhez nekik és felkészítőjüknek Jónás Éva tanárnőnek. 
Köszönjük a Bartók, a Blaubacher, a Fekete, a Magyar, a Markó, a Moharos és a Tóth családnak, hogy 
segítettek a gyerekeket a helyszínre szállítani! 
Február 21-én rendeztük meg a nemzetiségi ’Ki mit tud?’ vetélkedőt. 

A háromtagú zsűri előtt a tanulók német próza és vers, sváb próza és vers, csoportos, valamint ének-
zene és tánc kategóriákban versenyeztek.  
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. Odler Álmos 2.               1. Buday Levente 3.  1. Schmidinger Anna 5. 
2. Hajdú Márió 2.  2. Moharos Boglárka 3. 2. Ecker Zalán 6.a 
3. Bohunka Virág 2.  3. Strasser Lilla Kincső 4.b 3. Mayer Réka 6.a 

Német próza-vers (7-8. o.) Sváb próza-vers (1-4. o.) Sváb próza-vers (5-8. o.) 
1. Deszk Mirjam 8.b  1. Vigassy Zsombor 2. 1. Mayer Albert 7. 
2. Szabó Boglárka 7.                                     2. Dicse Gábor 6.a 
3. Vida Viktória 7.       

Ének-zene 1-8. o.      Tánc 1-8. o. 
1. Kékesi Kornélia és Nagy Rebeka 4.a                        1. 6.b osztály 
2. Benkóczi Bálint 2.       2. 8.a - 8.b osztály 
3. Pittlik Márton 2.       3. Nemzetiségi táncszakkör - alsó 

Csoportos 1-8. o. 
1. 1.a osztály 
2. 1.b osztály 
3. 3. osztály 

A helyezettek az oklevél mellett még értékes német szótárakban, nyelvkönyvekben és édességekben ré-
szesültek, melyeket a német nemzetiségi önkormányzat és a diákönkormányzat ajánlott fel versenyző-
inknek. 
Köszönjük. 

A német próza-vers illetve sváb próza-vers kategóriákban nyertes tanulók tovább jutottak a február 24-
én Vecsésen megrendezésre került kistérségi regionális versenyre. 
Moharos Boglárka (3. osztály) német próza-vers kategóriában a 3. helyezést, Strasser Zsombor (6.a 
osztály) sváb próza-vers kategóriában az 1. helyezést és Mayer Albert (7. osztály) ugyancsak sváb pró-
za-vers kategóriában a 2. helyezést érte el. 
Ők fogják iskolánkat képviselni a megyei versenyen, amely esemény 2012. március 30-án kerül meg-
rendezésre ugyancsak Vecsésen. 
Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Márciusi programunk 

Március 6.             18:00 Szülők Akadémiája  
 Téma: Konfliktuskezelés I./ Konfliktusok a családban 

Előadó: Gécziné Galla Krisztina családpedagógus 
Március 14.            8-12-ig Nyílt tanítási nap az első négy órában 
                               12:00 Március 15. ünnepély 
Március 16. Tanítás nélküli munkanap 
Március 17.            14:30 Szavalóverseny Hévízgyörkön 
Március 23.            14:00 Mese és prózamondó verseny Domonyban 
Március 30. Fordított diáknap az első négy órában 
                               13-18-ig Papírgyűjtés 

Braun Anikó 
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Tájékoztató az ikladi Gyermekjóléti 
Szolgálat tevékenységéről 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39.§ (1) bekezdése 
értelmében „A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a 
gyermekek érdekeit védő speciális személyes szo-
ciális szolgáltatás, amely a szociális munka mód-
szereinek és eszközeinek felhasználásával szolgál-
ja a gyermek testi és lelki egészségének, család-
ban történő nevelkedésének elősegítését, a gyer-
mek veszélyeztetettségének megszüntetését, illet-
ve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezé-
sét.” 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai a 
GYVT. értelmében  a gyermek testi, lelki 
egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítése érdekében:  

 a gyermeki jogokról, támogatásokról való tájé-
koztatás 

 a támogatásokhoz való hozzájutás segítése 
 tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás 

megszervezése 
 szabadidős programok szervezése 
 hivatalos ügyek intézésének segítése 
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében észlelő és jelzőrendszer működteté-
se 

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 
érdekében: 

 a gyermekkel és családjával végzett szociális 
munkával a gyermek problémáinak rendezése, 
a családban jelentkező működési zavarok el-
lensúlyozása 

 a családi konfliktusok megoldásának elősegí-
tése, különösen válás, gyermekelhelyezés és 
kapcsolattartás esetében 

 egészségügyi és a szociális ellátás, valamint 
hatósági beavatkozás kezdeményezése 

 folyamatosan figyelemmel kíséri a településen 
élő gyermekek szociális helyzetét, meghallgatja 
a gyermek panaszát annak orvoslása érdeké-
ben megteszi a szükséges intézkedést 

 segíti a nevelési, oktatási intézmény gyermek-
védelmi feladatának ellátását 

 felkérésre környezettanulmányt készít 

A gyermekek védelmét a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, szakellátások, 
hatósági intézkedések biztosítják. 
A gyermekjóléti szolgálat gyermeknevelési, gyer-
mekintézetbe való beilleszkedési nehézséggel, 
magatartás, teljesítményzavarral, családi konflik-
tussal, anyagi nehézséggel szembesül, ezekben 
próbál megfelelő segítséget nyújtani. 

Szakmai tevékenységeink: 

Információnyújtás, tanácsadás, segítőbeszélgetés, 
hivatalos ügyekben való közreműködés, családlá-
togatás, konfliktuskezelés, esetmegbeszélés, eset-
konferencia, örökbefogadással kapcsolatos intéz-
kedés, adományozás. 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat 
Ügyfélfogadási időpontok 

 Családsegítő 
Szolgálat 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Hétfő 8-12  
Kedd  8-12 
Szerda 8-12  
Csütörtök  8-12 
Péntek 13-15 13-15 

 
Helyszín: Művelődési Ház  
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó: 
 Hrncsár Pálné  
 Telefon: 06-30-448-3751 
Családsegítő Szolgálat családgondozó: 
 Ványi Katalin 
 Telefon: 06-30-816-0455 

Hrncsár Pálné 
Gyermekjóléti szolgálat családgondozója 

Gyermek és Ifjúságvédelmi tanácsadó 
 

Sok kicsi sokra megy 

Tisztelt adófizető polgárok! 
Településünkön az alábbi civil szervezetek jo-
gosultak 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, alapít-
ványok, civil szervezetek célkitűzései. 

Köszönjük! 
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Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain! 
 

 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. 

Köszönő levél a Szederfa Otthon 
Támogatóinak 

Szeretnénk megköszönni támogatóinknak a nagy-
lelkű segítségüket.  

Az Ikladi, nyugdíjas klubnak, akik 2011 decem-
berében meglátogatták az otthont. 
Ketten mikulásnak öltöztek, és ajándékokat hoz-
tak.        

Az Ikladi, evangélikus egyházközség, és az 
Ikladi presbiteri testület pénzt gyűjtött, amit 
Babka László evangélikus lelkész úr adott át sok 
szeretettel.   

A jobbik Ikladi szervezete tyúkokat Adományo-
zott az otthon részére.   

A GE Veresegyház vezetői minden évben meghív-
ják az Ikladi Szederfa Otthont szerepelni. Vendé-
gül látnak, és ajándékokat adnak át. A gyári dol-
gozók egy évig pénzt gyűjtenek, azt kapja meg 
támogatásként a Szederfa Otthon. 

A Morgan Stanley Finance, budapesti bank ön-
kéntesei is voltak a Szederfa Otthonban 2011 
októberében. Önként vállaltak el munkákat: 
Homlokzati festést, ablaktakarítást, kerti betaka-
rítási munkákat. Bográcsos ebédre vendégül lát-
tuk őket. Ezt követően a fa műhely és a papír 
 

műhely dolgozói elmentek a budapesti bankba.  
Kiállítást és vásárt rendeztünk a műhelyben ké-
szült tárgyakkal. A bank dolgozói megvásárolták 
a műhelyek termékeit, és ezen kívül még pénz-
adománnyal is támogatták az otthonunkat. 

2011 decemberében Az aszódi evangélikus gim-
názium diákjai látogattak az otthonba. Körül 
néztek a műhelyeinkben nagy örömet okozva a 
ház lakóinak. Nagyon kellemes délutánt töltöt-
tünk velük. Hoztak ajándékokat. 
A bent lakó és bejáró fiatalok bemutatták a há-
zat. Nagyon örültünk a látogatásnak. 

A Kartali nefelejcs citera zenekar zenészei és 
énekesei 2011 novemberében a Szederfa Otthon-
ban Szent Márton napi ünnepségen voltak szere-
pelni. Az asszony kórus énekeket és táncokat 
tanított az ünneplőknek. Hoztak ajándékokat.  
Nagyon kellemes délutánt töltöttünk velük, és 
szabad téri üstben sült lángossal vendégül láttuk 
őket.  

Még egyszer köszönjük minden kedves 
Támogatónknak az önzetlen segítséget! 

 Rosenberger Katalin Turba Attila 
 a Szederfa otthon a Szederfa otthon 
 Sajtó felelőse Vezetője 
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