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Múzeumok éjszakája 2012
Ötödik alkalommal várjuk az érdeklődőket
Június 23-án, 17 órától
a Falumúzeumba!
Program:
17 órától:

Rendhagyó tárlatvezetés minden félórában az Általános Iskola diákjaival

18 órától:

Régi mesterség bemutatása
Vetélkedők
Feledésbe merült étel készítése

19 órától:

Kézműves foglalkozások

21 órakor: Szent-Iván éji tűzgyújtás
Régi fotók kivetítése
Közös éneklés

SZÖSZ - MÖSZ TÁBOR
Július 2-tól 6-ig
hétfőtől - péntekig
9 óra és 13 óra között
várunk minden gyereket
a Művelődési Házban.
A programokból:
 kézműves foglalkozások
 versenyek
 sportjátékok
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Testületi Hírek

Braun Pál Alpolgármester Úr háromhavi tiszteletdíját (összesen 102.000.-Ft) ajánlotta fel az utcanév táblák elkészítésére.

Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2012. május
4, valamint június 1-jei ülésein az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

A testület zár ülésén
1. egy főnek átmeneti segélyt állapított meg
5.000.-Ft összegben
2. egy fő ápolási díjának továbbfolyósításáról
döntött
3. két fő intézeti beutalásáról döntött

Május 4.:
A testület elfogadta az önkormányzat 2010. évi
zárszámadását.

Dr. Braun Pál
jegyző

A testület megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi
belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló
jelentést.
A testület jóváhagyta az ikladi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodást, valamint az óvodával és az iskolával
kötött Munkamegosztási megállapodást.
A testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy az
Iklad Községi Football Club által benyújtott, műfüves kispálya építésére vonatkozó pályázat sikere esetén a Magyar Állam jelzálogjogot jegyeztessen be az önkormányzati tulajdonban álló területre.
Június 1.:
Átfogó értékelést hallgatott meg a testület az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól. Dr. Braun Pál jegyző, valamint a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat munkatársa, Hrncsár Pálné családgondozó tájékoztatták a képviselőket a gyermekek
pénzbeli és természetbeni ellátásának rendszeréről, valamint az általuk szervezett programokról.
A testület megköszönte a családgondozó munkáját.
A testület jóváhagyta a településrendezési terv
módosításának közigazgatási egyeztetési anyagát.
Az új szabálysértési törvény előírásának megfelelően a testület rendeletet fogadott el az önkormányzati rendeletekben található szabálysértési
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
A testület jóváhagyta a Zöld Híd Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának és SZMSZének módosítását.
Az egyik szolgálati lakás nyílászáró felújításával
kapcsolatosan a testület két további árajánlat
bekérésére utasította a Polgármesteri Hivatalt.
A testület 100.000.-Ft-tal hozzájárult az általános
iskolások június 17-23. közötti ausztriai táborozásához.
A testület elfogadta az önkormányzat Törzsgárda
Szabályzatát.
Testvérfalunk, Tauplitz polgármestere, Peter
Schweiger meghívta az egyesület csoportjait az
augusztus 3-5. közötti tauplitzi falunapi rendezvényre. A testület úgy döntött, hogy a községünket képviselő fellépő szereplők útiköltségének
felét az önkormányzat költségvetéséből biztosítja.

Web: www.iklad.hu

Felhívás
A községi temetőben április-május hónapokban
azokra a sírokra, amelyeknél a rendelkezési jog
lejárt, értesítések lettek elhelyezve. Az 1986-ban
és az azt megelőző években történt temetkezéseket érinti a rendelkezés, amely a temető
hirdetőtábláján és a polgármesteri hivatalban
tekinthető meg.
Felhívjuk azon hozzátartozók figyelmét - akik a
sírhelyen értesítést találtak -, hogy a sírhely
újabb 25 évre történő megváltása 2012. december
31-ig a leírtak szerint történik.
A megváltandó sírhelyek listája parcellánként a
ravatalozó ablakában kifüggesztésre került. A
beazonosításhoz segítséget ad a temetői hirdetőtáblán elhelyezett térkép, valamint minden kedden Szeiler János temetőgondnok is rendelkezésükre áll.
A sírhely megváltása a következőképpen történik:
A temetőgondnok által a megváltási díjról kiállított csekket a postán kell befizetni. A Polgármesteri Hivatal három hét elteltével megküldi a befizetésről a számlát, amelyen szerepel a parcella és
a sírhely száma.
Amennyiben a sírhely megváltása a határidőben
nem történik meg, 2013. június 30-ig van lehetősége a síremlék (sírkő) felett rendelkezőnek, hogy
azt eltávolítsa.
A megváltatlan sírhelyeket a temető fenntartója
(az önkormányzat) 2013. július 1-től megszünteti
és újra felhasználja, a síremléket pedig saját belátása szerint – ellenszolgáltatás nélkül – hasznosítja.
A későbbi problémák és félreértések elkerülése
érdekében kérjük, hogy az értesítésben leírtak
szerint szíveskedjenek eljárni.
A temető rendjének kialakításában együttműködésüket köszönjük. Felmerülő kérdéseikkel forduljanak az önkormányzat munkatársaihoz.
Braun Pál
alpolgármester

06. szám

A háztartási hulladék
elszállításáról
Sajnálatos tény, hogy az előzetes értesítéstől eltérően technikai okok miatt a szemétszállítás 2012
első félévi díjáról szóló számlákat csak májusban
kezdtük kiküldeni. A számlákat a kukákra felragasztott matrica átvételekor aláírt nyilatkozat
alapján állítjuk ki. Ott, ahol többszöri felkeresés
sem vezetett eredményre, a matricát az ingatlan
tulajdonosa (használója) a Polgármesteri Hivatalban igényelheti 2012. június 15-ig.
Nyomatékosan felhívjuk mindenki figyelmét,
hogy június 1-től a szolgáltató már csak a
matricával ellátott - és a matricán megjelölt
űrtartalmú – kukákat fogja elszállítani. (A 60
literes jelzésű matrica a 60, illetve 80 literes kukák elszállítását egyaránt biztosítja.)
A hulladékgazdálkodási törvény szerint a
szolgáltatás igénybevétele minden ingatlantulajdonos (használó) számára kötelező. Nem
fogadható el az az érvelés, ha valaki kijelenti,
hogy neki nem keletkezik hulladéka, ezért
nem fizeti a szemétdíjat.
A törvény értelmében a szemétdíj hátralék tartozás adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, tehát a jövedelemből (nyugdíj, munkabér
stb.) letiltható, illetve nagyobb összegű hátralék
esetén ingó és ingatlan végrehajtás is elrendelhető.
Természetesen az önkormányzatnak nem a végrehajtási eljárások indítása a fő célja, ezért arra
kérjük a lakosságot, hogy a szemétdíjat a számlán szereplő határidőben befizetni szíveskedjenek.
A szolgáltatási díj összege 2012-ben:
60/80 literes kuka
11.700.-Ft + ÁFA
110/120 literes kuka 16.100.-Ft + ÁFA
240 literes kuka
29.500.-Ft + ÁFA
A díjat két részletben kell kifizetni, az első felét
június 30-ig, a másik felét szeptember 30-ig.
(A második félévi díjról külön számlát küldünk.)
Ha a bejelentett űrtartalmú kukán felül keletkezik hulladék, annak kihelyezése csak a szolgáltató által kibocsájtott zsákban történhet, ami
310.-Ft + ÁFA összegért megvásárolható a Polgármesteri Hivatalban.
A háztartási hulladék mennyiségének csökkentése érdekében javasoljuk a szelektív gyűjtő szigetek használatát, valamint a kerti komposztálást
is.
Aki anyagi és szociális helyzetének figyelembevételével nem tudja megfizetni a közszolgáltatási
díjat, a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályozásáról szóló helyi rendelet alapján kérhet lakásfenntartási támogatást. A kérelem a Polgármesteri Hivatalban nyújtható be.
Braun Pál
alpolgármester

Az óvoda életéből
A május hónap hagyományápolással kezdődött.
Májusfát díszítettünk az udvaron. A színes szalagok felkötése után a gyerekek tavaszi dalokat
énekeltek és verseket mondtak.
Két csoportban anyáknapi ünnepséget tartottunk, ahol a gyerekek szeretettel köszöntötték
édesanyjukat, nagymamájukat és volt, akinek a
dédnagymama is eljött az ünnepségre. Örömmel
adták át az általuk készített kis ajándékukat és
egy szál virágot.
Május első hetében az óvodai beiratkozás zajlott
le.
9.-én légvár érkezett óvodánkba. A gyermekek
örömmel vették birtokukba és egész délelőtt
használhatták. Színesítette a programot, hogy
arcukra olyan figurát festethettek, amilyet szerettek volna. Szebbnél szebb arcocskák születtek.
18.-án a sakkfoglalkozásra járó gyermekeink Tóth
Máté vezetésével és szervezésében részt vettek a
regionális sakkversenyen Hévízgyörkön. Itt Tura,
Hévizgyörk, Galgahéviz és Zsámbok gyermekeivel
mérték össze tudásukat. Az Ikladiak nagyon szép
eredménnyel szerepeltek. Erről bővebben majd
Tóth Máté beszámolójában olvashatnak, amely a
következő számban fog megjelenni.
Három kisebb csoportunkban évzáró ünnepséget
tartottunk, ahol a csoportok az ez évben tanultakból egy kis összeállítást adtak elő. Nagyon
színvonalas műsorokat tekinthettünk meg.
A 4. és 5. csoport évzáró és ballagási műsorára
nagyon sok vendég érkezett. A kisebb csoportbéli
gyermekekkel először az évzáró műsort adták elő,
majd a búcsúzó rész következett. Az idei évben
óvodánkból 36 gyermek indul az iskolába szeptemberben.
30.-án tartottuk „kihívás” napunkat. Ez egy sportos délelőtt volt: aerobic-kal, sorversenyekkel,
kötélhúzással és a hagyományos „ovi-kör” futóversennyel.
Június 2.-án, szombaton a nagycsoportosok év
végi kirándulására kerül sor. Uticél: Gyöngyös
Állatkert, majd utána Sástó megtekintése.
Június 1-étől óvodánk összevont csoportokkal
működik, megkezdődik a nyári időszak.
Sokat tartózkodunk a szabadban, sétákat, kirándulásokat szervezünk a közeli helyekre: határba,
játszótérre, domonyi óvodába.
Július 2-ától augusztus 3.-áig tervezzük óvodánk
nyári nagytakarítási és karbantartási munkák
elvégzése miatti zárva-tartását.
Minden kedves óvodásunknak, szüleiknek és
munkatársunknak kellemesen eltöltött, élményekben gazdag nyarat, jó pihenést kívánunk!
Óvodai Minőségbiztosítási Team tagjai

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az iskola programjából
Beszámoló a május hónapban történtekről
Intézményünkbe 36 nagycsoportos óvodás iratkozott be. Nagy szeretettel várjuk őket szeptemberben.
Tanulóink hittanversenyen voltak Aszódon az Evangélikus Gimnáziumban. Gulya Dorka, Kékesi Kornélia és Schlenk Viktória (4.a) 1. helyezést értek el és tovább jutottak az országos versenyre, amit május
12-én rendeztek meg Piliscsabán. Itt a 15 csapatból a 6. helyet érték el. Gratulálunk nekik!
Sok éves hagyományok szerint május 5-én rendeztük meg az Iklad Kupa gyermeklabdarúgó tornát a
községi sportpályán. Szponzoraink támogatásával és pályázaton nyert pénzek segítségével, idén új formában bonyolítottuk le ezt a rangos eseményt.
A meghívott közel 80 vendég gyerek mellett ugyanennyi ikladi iskolás focizott 2-2- korosztályban a délelőtt folyamán. A bőkezű támogatóknak köszönhetően idén fordult elő először, hogy minden résztvevő
gyereknek tudtunk érmet akasztani a nyakába.
Köszönjük Valentínyi Lászlónak, Tasnádi Lajosnak, Bankó Zoltánnak és a Granuflex Kft-nek, hogy
anyagi támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Köszönjük Orvos Katalinnak, hogy az Iklad Kupára a főzéshez biztosította a nyersanyagokat.
Köszönjük Ecker Jánosnak (Timi bácsi), hogy előkészítette a pályát erre a jeles napra!
Iskolánkban helyi versenyt rendeztünk a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályaiból 3. és 7. osztályban. Bartók Vivien 7. osztályos és Bartók Petra 3. osztályos tanulók érték el a legjobb eredményt.
Ők képviselték iskolánkat Budaörsön a körzeti közlekedési vetélkedőn. Mindkét tanulónk szépen helytállt a versenyen. Köszönjük Bartók Olivérnek a szállításban nyújtott segítségét.
Hagyományainkhoz híven az idén is minden osztályban megemlékeztek tanulóink az anyák napjáról.
A kistérségi informatikaverseny döntőjén iskolánkat Garamszegi Anna, Mayer Rita 8. osztályos tanulók,
és a 7. osztályból Bartha Adrienn és Vida Viktória képviselték, akik a 4. helyezést értük el. Gratulálunk
ehhez a szép eredményhez. Köszönjük Bartha Adrienn és Garamszegi Anna szüleinek a szállításban
nyújtott segítségét.
Nagy meglepetést hoztak tanulóink a Kistérségi angolversenyen elért III. helyezésükkel 2012. május
9-én. A tanév eleje óta lezajlott több fordulós verseny döntőjére a három legeredményesebb tanuló kapott meghívást Kartalra a Könyves Kálmán Általános Iskolába. Így Tárnok Natasa, Talló Viktória és
Kovács Titusz, 8. osztályos tanulók képviselhették iskolánkat a Kistérségünk iskolaiból érkező nyolc
csapat között. A dobogós eredményt tovább fényesítette az a tény, hogy Kongsaysak Phayboun tanár úr
irányításával tanulóink csak kis óraszámú szakköri foglalkozásokon sajátíthatják el az angolnyelvet a
német nyelv mellett, de elkötelezetten és rendszeresen továbbfejlesztik tudásukat iskolán kívüli önálló
feladatokkal is. Ezért várakozáson felüli volt az eredmény. Gratulálunk!
Május 10-én Galgahévízen rendezték a kistérségi népdaléneklési versenyt. Iskolánkat Talló Viktória 8.a
osztályos tanuló képviselte. A hatvan induló közül sikerült az előkelő 2. helyezést elérnie. Szerepléséhez
gratulálunk!
Május 14-én hétfőn részt vettünk az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskolában, a Törpék és óriások
vetélkedő záró fordulóján. Tanulóink kilenc helyszínen, forgószínpadszerűen vetélkedtek a kistérség
diákcsapataival. Különféle ügyességi feladatokat hajtottak végre. A vetélkedő zárásaként, egy már előre
elkészített projektmunkát mutattak be az iskolák.
Május 15-én kedden megtartottuk iskolánkban a Diákparlamentet. Örömünkre nagyon sok érdeklődő
tanulónk vett részt az eseményen. A rendezvényen hozzászólhattak a diákok iskolánk életéhez, sok
hasznos javaslatot hallhattunk.
Május 17-én az óvodás nagycsoportosok meglátogatták iskolánkat. A 35 gyerek és az óvonénik az 1.A és
1.B osztályokban vettek részt egy komplex órán. Az elsősök szélforgókat készítettek ajándékba, aminek
az ovisok nagyon örültek. Várjuk őket szeptemberben!
folytatás a következő oldalon…

Web: www.iklad.hu

06. szám
Az 1999-2000-es csapatunk Gödöllőn focizott május 3-án. Sportszerűen küzdöttek, de a továbbjutást
sajnos nem tudták kiharcolni.
A kosártábor június 25. hétfőtől, június 30. szombatig tart iskolánkban. Részvételi díja tanulóinknak:
2000 Ft. Enni-innivalót a gyermeknek hoznia kell magával.
Program:
8:00-12:00
edzések
12:00-15:00
csendes pihenő
15:00-19:00
tábori bajnoki mérkőzések
Jelentkezni lehet 1. osztálytól, Juhász Attila tanár úrnál, június 14-ig a 2000 Ft-tal!
A tankönyvek befizetésének időpontjai, és árai augusztus 20-án már megtalálható lesz az iskola bejáratánál, ill. a szokott helyeken.
A tankönyvárak alakulása a következő tanévre: 1.o.- 8000Ft, 2.o.- 8100Ft, 3.o.- 10100Ft, 4.o.13000Ft, 5.o.- 11500Ft, 6.o.- 12500Ft, 7.o.- 19000Ft, 8.o.- 17500Ft.

Június havi programunk
Június
Június
Június
Június
Június
Június
Június
Június
Június
Június
Június
Június
Június
Június

1. (P.)
4. (K.)
17 óra
4-6. (H-Sze.)
6. (Sz.)
7. (Cs.)
8. (P.)
11. (H.)
18 óra
14. (Cs.)
15. (P.)
l6. (Szo.) 8 óra
17. (V.)
18-22. (H-P.)
25-30. (H-Szo.)
27-29.

Jutalomkirándulás a diákönkormányzatban dolgozó tanulóknak
Szülői értekezlet az osztrák erdei táboros tanulók szüleinek
Magatartás, szorgalom és tantárgyi jegyek kialakítása, lezárása.
Diagnosztikai vizsga a 6. osztályosoknak
Diagnosztikai vizsga a 8.a osztálynak
Diagnosztikai vizsga a 8. b osztálynak
Évértékelő SZMK megbeszélés
Évértékelő iskolagyűlés, ballagási főpróba
Tanítás nélküli munkanap (5.)
Ballagás, - és tanévzáró ünnepély
Osztrák erdei tábor
Erdei tábor (alsó-felső)
Kosártábor
Beiratkozás a középiskolákba
Braun Anikó

GALGACOM Kft.
2181 IKLAD, Szabadság út 21.
Zdenkó Péter
06 30 399 74 07 , 06 30 330 28 58
info@galgacom.hu
http://www.galgacom.hu












Számítástechnikai eszközök, szoftverek, kellékanyagok forgalmazása
Számítógép konfigurációk igény szerinti összeállítása
Számítástechnikai eszközök szervizelése, karbantartása
Rendszertelepítés, konfigurálás
Strukturált hálózatok tervezése, kivitelezése, bővítése
Komplett informatikai rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása
Informatikai rendszerfelügyelet
Adat archiválás
Biztonsági kamera rendszerek telepítése
Garanciális ügyintézés
Elektronikai hulladék átvétel

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület Hírei
Ebben az évben is április 30-án állítottuk fel a
májusfát az új főtéren. A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület énekkarának, egyesületünk táncos lányainak, illetve fúvós-zenekarának előadása
tette ünnepélyesebbé ezt az alkalmat.

A főzőverseny ideje alatt az iskola sportpályáján
játékos vetélkedőben mérhették össze ügyességüket kicsik és nagyok. Akik nem akartak részt
venni a vetélkedőkön, azoknak meghívott ’bohócunk’ lufikból mindenféle érdekes figurát hajtogatott, illetve arcfestésre is lehetett jelentkezni, ami
nagyon népszerű volt, hiszen késő délutánig elhúzódott ez program.
A májusfa sajnos nagyon gyorsan kikerült a helyéről, összetörve találtuk meg a Coop mögött.
Nagyon elkeserítőnek találjuk, hogy egyeseknek
útjában állt az általunk felállított májusfa.
Szomorú, hogy vannak olyan emberek, akik nem
a közösségért, hanem a közösség ellen cselekednek, nem becsülve és tisztelve mások munkáját!
Ezúton is üzenjük, hogy szégyelljék magukat a
rongálók!

Táncos lányaink május 1-jén Galgagyörkön mutatták be tánctudományukat és május 26-án,
Palotáson, a Coop napokon léptek fel a Népek
tánca c. produkciójukkal.
A fúvós-zenekar május 5-én, Váckisújfalun szerepelt.

Május 12-én az új főtéren ismét megrendeztük a
német nemzetiségi nosztalgia majálisunkat.
A délelőtt főzőversennyel indult. Nagy örömünkre
hét csapat – baráti társaságok, rokonok – állították fel bográcsaikat, hogy finomabbnál-finomabb
ételüket elkészítsék. Volt itt – többek között „Pörkölt Szilágyi módra”, „Vaddisznó gulyás”,
Chilis bab”, „Babgulyás party módra”.
A háromtagú zsűrinek azonban az alábbi ételek
ízlettek a legjobban:
1. JETEKÁM csapat: „Szerda este a székelyeknél”
2. TIBI TE BITANG Ó csapat: „Pince pörkölt pékek módjára”
3. IKLADI RETTENETES TEAM csapat: „Halászlé”
Elmondhatjuk, hogy a főzés nagyon jó hangulatban telt el, reméljük, hogy jövőre még több csapat
bemutatja főzőtudományát.

Web: www.iklad.hu

A délutáni műsor is nagyon jól sikerült, leginkább azon izgultunk, hogy az eső bezavar minket
a tornaterembe, de szerencsére az időjárás kegyes
volt hozzánk és zavartalanul élvezhettük a színes
előadásokat.
Fellépőinket vendégül láttuk egy finom gulyás
levessel, amely elkészítését ezúton is köszönjük
Blaubacher Józsefnénak és Füleki Sándornénak.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni azok támogatását, akik adományaikkal
hozzájárultak
a
majális
sikerességéhez:
Blaubacher Péter, Galga-Coop, Győri Katalin,
Katica Virág, Richard Fritz Kft, Rosenbrot Kft,
Takarékszövetkezet, Uzsokiné Lakó Éva, ZsóFaöltöde.
Köszönjük mindenki segítségét, reméljük jövőre is
módunkban áll megrendezni ezt a már hagyománnyá vált majálist.

A NNKKE 2011. évi működéséről szóló jelentés a
www.iklad.hu honlapon megtalálható.
NNKKE

06. szám

Ópusztaszeren voltunk
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 2012. május 9-én kirándulást szervezett Kecskemét –
Ópusztaszer – Iklad útvonalon. Reggel szép időben 43-an indultunk az autóbusszal a sokak által
csodálatosnak tartott Feszty körkép megtekintésére. Útközben Kecskeméten tettünk egy kitérőt,
ahol megnéztük a Városháza dísztermét, annak
falfestményeit, Kossuth Lajos, Széchenyi István
és Deák Ferenc portréját, majd láthattuk Székely
Bertalan Vérszerződés valamint Ferenc József
megkoronázása című monumentális képeit.
Meghallhattuk tíz órakor a harangjátékot, ami a
„Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját” című
Kodály – Háry János művét játszotta. A Ráday
múzeumban láthattuk Ráday Gedeon képét és a
családról kaphattunk több ismertetet, majd a
kőzet kiállítást tekinthettük meg. A Kossuth szobor, a Bartók és Kodály emlékmű valamint a
színház mellett Katona József szobra után a Cifra
Palota felé vettük utunkat. Itt három szinten a
hajdani alapító Nemes Marcell mellett, Iványi
Grünwald Béla festőművésztől mai modern festőkig láthattunk festményeket.

A Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület nyári programjából
Június
19-én Kedden:
Fürdés Zsóryban
24-én: Vasárnap:
Klubdélután
Július
05-én: Csütörtökön:
Fürdés Demjénben
18-án: Szerdán:
Fürdés Szolnokon
Visszafelé a turai kastély megtekintése
27-28-án: Pénteken – szombaton:
Észak-Dunántúli kirándulás
Augusztus
09-én: Csütörtökön:
Fürdés Egerben
28-án: Kedden:
Fürdés Bogácson
A Nyugdíjasklub Egyesület a program szerinti
fürdésekre várja a fürdőzést kedvelő nem klubtagokat is az autóbusz adta férőhelyek erejéig. Előzetes jelentkezés szükséges a klub vezetőségi tagjainál illetve Pálya Tibor szervezőtitkárnál az utazást megelőzően négy nappal.
Július 27-28-án két napos kirándulást szervezünk Nagycenk, Fertőd, Sopron, Kőszeg, Sárvár
útvonalon. A szállás Kőszegen egy leánykollégiumban, a második nap délután fürdési lehetőség
Sárváron.

Ópusztaszerre 13 órára érkeztünk, ahol felkerestük az Árpád emlékművet, majd a Feszty- kőrképben gyönyörködhettünk. A körkép hat egymáshoz kapcsolódó jelenetre osztható, ezek sorrendje a következő: Magyar szekerek bevonulása,
Árpád győzelme, A lovasroham, A táltos áldozata,
Letáborozás, Hadizsákmány.
A hatodik és az első jelenet „összeér”.
A csodálatos látvánnyal nem tudtunk betelni,
mert az egész olyan valósághű volt, amit még
hangeffektusokkal is igyekeztek segíteni.
Ezután a Csete- jurtát és a skanzent (az útkaparóház, kunsági erdészház, szatócsbolt, pékség,
falusi tűzoltószertár, községháza, halászház, makói parasztház, iparos műhelyek, szentesi tanya,
tanyasi iskola) szemléltük meg egy kocsikázással.
Kissé elfáradva, az eredeti program szerinti időben, ismeretekkel gazdagodva értünk haza.
Érdemes volt elmenni! Köszönjük!
Egy kiránduló

A felsorolt települések látnivalóit tekintjük meg,
(Eszterházy kastély, Tűztorony, Stornó ház, hűségzászló, Mozdonykiállítás, Nádasdy – vár, Arborétum stb. Részletes programterv szerint.
Különféle belépők díja: 3000.- Ft
Szállásdíj:
2150.- Ft
Fürdő belépő:
1600.- Ft
Összesen:
6750.- Ft
Lehetőség van vacsora és reggeli igénybevételére,
amely összesen: 2000.- Ft
Nem klubtagoknak utazási hozzájárulás: 3000.A kirándulásra július 15-ig lehet jelentkezni
2000.- Ft előleg befizetésével, az elnökségi
tagoknál illetve Pálya Tibor szervezőtitkárnál.
Braun Pál
Nyugdíjasklub Egyesület Elnöke

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Közmeghallgatás

Méhhyakrákszűrésről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad
általános tájékoztató
közmeghallgatást tart a
Művelődési Házban.
2012. június 15-én, pénteken 19 órakor

Ikladon az ANTSZ-től a 25-65 év közötti hölgyek
meghívólevelet kaptak méhnyakrák szűrővizsgálatra. E betegségben évente hazánkban mintegy
500 nő hal meg. Az idejében felismert
méhnyakrák jól gyógyítható. A méhnyakszűrés
fájdalommentes, egyszerű eljárás. A legtöbb nőnek az a véleménye, hogy ez egyáltalán nem fájdalmas. A méhnyak rosszindulatú daganata kezdetben egészen enyhe elváltozásból, évek alatt
fejlődik ki. Ez az évekig tartó fejlődési folyamat
rendszerint semmilyen tünetet nem okoz. Fontos
tudni, hogy a szűrővizsgálatra akkor is szükség
van, ha egyáltalán nincs panasza, nem észlel
semmilyen rendellenességet, fájdalmat. Jogi értelemben a méhnyakszűrés nem kötelező hiszen a
rák a közösségre nem jelent veszélyt, de az egyénre igen. Mindenképpen javaslom, hogy saját
egészsége érdekében, éljen ezzel a lehetőséggel. A
szűréshez szükséges kenetvételt már képzett védőnők is végzik, Ikladon is igénybe vehető. A szűrést előzetes bejentkezés után szerdánként
13.oo-15oo.-óráig végzem a meghívólevéllel
rendelkezők hölgyeknek.
Cím: Védőnői Szolgálat Iklad Szabadság u 61.
Tel: 28-403-384, vagy 06-30-455-0462

Minden kedves érdeklődő jelenlétére számítunk!

Művelődési Ház programjából
 A kőszínházak jellemzően május végéig, június
közepéig játszanak, tartanak előadásokat.
Nyáron csak a szabadtéri színpadok kínálnak
bemutatókat. Ez az időszak a bérletmegújítás
ideje is.
József Attila Színház Békeffi bérlet felhívása a 2012/2013 színházi évadra
Hunyady Sándor: Feketeszárnyú cseresznye
Hubay – Ránki – Vas:
Egy szereleme három éjszakája
Csiky Gergely: A nagymama
Arthur Miller: Édes fiaim
A Békeffi bérlet előadásai vasárnap esténként
19 órakor kezdődnek.
Bérlet ára: 9000.- 8300.Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: a művelődési házban.


ZUMBA
("gyorsan mozogni, és szórakozni”)
Szerdánként 19-20 óráig egy óra zenés aerobic
Vezeti: Varga László zumba oktató





Itt a nyár- tanulj és szerezd meg a jogosítványt!
Gépjárművezetői tanfolyamot indítunk a Művelődési Házban.
2012. június 27-én, szerdán 18 órai kezdettel.
A tanfolyamot Hegedűs Károly vezeti.
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: személyesen vagy a 403-387-es telefonon.
Újra bajor népviseleti ruhák érkeztek a Művelődési Házba!
Nemcsak nők, most férfiak is válogathatnak a
felsőruházati kínálatból.
Egy-egy ruhadarab (alsószoknya, blúz, szoknya, kötény, ing, kiskabát, nadrág, zakó, stb.)
300, 500.- 850.- 1000.- 1200.- Ft-os darabáron kapható!
Bagyin Katalin

Web: www.iklad.hu

2012.06.14-06.22-ig szabadságon vagyok. Szükség esetén helyettesít Czerok Andrásé védőnő,
tel.:06 30 398 1551
A szabadságom miatt a 06.14-i és 06.21-i baba
klub, 2012.06.20-i nőgyógyászati szűrés valamint
a 2012.06.19-i gyermek tanácsadás elmarad.
Megértésüket köszönöm.
Botyik Katalin védőnő

Alapítványi tájékoztató
Iklad Ifjúságáért Alapítvány kéri az egyetemek,
főiskolák nappali tagozatán első diplomát
szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, hogy a 2011/2012. tanév
II. félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat,
valamint az indexmásolatot jutassák el a Művelődési Házba vagy a Polgármesteri Hivatalba legkésőbb június 15-ig, (aki eddig nem tette meg) mert
a kuratóriumnak csak így áll módjában folyósítani az esedékes kifizetéseket.
Kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal
Ideje: 2012. június 20, 13-16 óráig
Az alapítvány kuratóriuma

06. szám

Aláírásokat gyűjtünk,
a sebesvonatok visszaállításáért
A 2012. április 15-től életbe léptetett vasúti járatritkítás során a vasúti menetrendből törlésre került sebesvonatok visszaállítását szorgalmazzuk.
Ezért aláírásgyűjtő ívet szerkesztettünk, aki fontosnak ítéli meg ezt a megmozdulást, és egyetért,
aláírásával erősítse meg, az aláírásgyűjtő ív megtalálható a Polgármesteri Hivatalban és a Művelődési Házban. Reméljük, hogy kellő számú aláírás esetén a döntéshozók a korábbi, jól bevált
vasúti menetrendet visszaállítják.

Taposd laposra!
Tapossuk laposra a műanyagflakont, vegyük le a
kupakját és így dobjuk a szelektívgyűjtőbe, így
elérjük, hogy sokkal több fér el benne. A kupakokat továbbra is eljuttathatjuk a Művelődési Házba, ahonnan Domonyba kerül, és a fiatal Jónás
András gyógykezeléséhez szükséges pénzösszeg
előteremtéséhez használják fel. (megjegyezzük
továbbá, hogy az üdítős flakonok kupakja mellett
a tejszínhabos flakon teteje, mosószerek zárókupakja is gyűjthető, hiszen alkalmas az újrafelhasználásra.) Így nem csak a környezetünket
védjük, de jótékonykodunk is.

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 kéményseprő-mester 2012. április 23-tól június 15-ig
látja el.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetés
Szántóföld Eladó!
Aszódon, az Ikladi Termelő Szövetkezet kezelésében lévő, 10 AK értékű 5000m2 területű, osztatlan közös tulajdonú szántóföld eladó, magánszemélytől.
iá: 350.000.Ft
Érd.: Szász Tibor
Tel.: 06702773696

Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain!
Hirdetési tarifák:
Teljes oldal:

Hirdetésfelvétel:
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

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
„B” csoport
Eredmények
Tavaszi sorsolás, 2011/2012
Iklad KFC – Sződi BLSE 3-1
Gólszerzők: Blaubacher Bálint, Kovács
Lajos, Rosenberger Dániel
Szada SE – Iklad KFC 0-6
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (4),
Kovács Lajos, Mayer Péter
Iklad KFC – Dány KSK 4-0
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (2),
Kovács Lajos, Pálházi Lóránt
Kistarcsai VSC – Iklad KFC 2-5
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (4),
Juhász Jácint, Kovács Lajos

Dátum
03.25.
04.01.
04.14.
04.22.
04.28.
05.06.
05.13.
05.20.
05.26.
06.03.
06.09.

Hazai - Vendég
Iklad KFC - SK Tóalmás
Valkó KSK - Iklad KFC
Kerepesi SBE - Iklad KFC
Iklad KFC - Galgahévíz SK
Pécel-Elitsec SSE - Iklad KFC
Iklad KFC - Sződi BLSE
Szada SE - Iklad KFC
Iklad KFC - Dány KSK
Kistarcsai VSC - Iklad KFC
Püspökhatvani SE - Iklad KFC
Iklad KFC - Őrbottyán KSE

FN
2-0
2-1
0-2
0-0
0-3
3-1
0-6
4-0
2-5
2-1

Ifi
5-3
1-9
0-3
4-0
0-1
5-0
1-4
6-1
3-3
2-3

Püspökhatvani SE – Iklad KFC 2-1
Gólszerző: Rosenberger Dániel

Ifjúsági eredmények
Iklad KFC – Sződi BLSE 5-0
Gólszerzők: Gódor Richárd (3), Bártfai Máté, Braun Barna
Szada SE – Iklad KFC 1-4
Gólszerzők: Gódor Richárd (3), Ecker Bence
Iklad KFC – Dány KSK 6-1
Gólszerzők: Blaubacher Martin, Gódor Richárd, Kékesi Roland,
Laukó Milán, Nagy Andor, Zdenkó Roland
Kistarcsai VSC – Iklad KFC 3-3
Gólszerzők: Bártfai Máté, Braun Barna, Laukó Milán
Püspökhatvani SE – Iklad KFC 2-3
Gólszerzők: Ecker Dávid, Laukó Milán, Zdenkó Roland

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
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: 2012. július 5-6.

Web: www.iklad.hu

