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Farsangi bál az Általános Iskolában 

2013. február 16-án, szombaton 

Alsósoknak: 8-tól 12 óráig 

Felsősöknek: 15-től 20 óráig 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 

az óvodások hagyományos 

NÉPI FARSANGI BÁLJÁRA 

Ideje: 2013. február 17, vasárnap, 1500 
Helye: Általános Iskola tornaterme 
Belépődíj: 14 éves kor felett 500Ft/fő 

Műsor: 
 Nagycsoportosok néphagyományőrző műsora: 

Szüret 
 Népi tánccsoport kisebbek 
 Népi tánccsoport nagyobbak 

Lesz még: 

Tombola – Zene – Tánc - Csöröge fánk – Mézeskalács – Büfé 

Jegyeket elővételben a nagycsoportos SZMK-s szülőktől, 
az óvodában, illetve a helyszínen lehet vásárolni! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2013. február 
1-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

A testület elfogadta a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-
ság beszámolóját a 2012-ben végzett tevékenysé-
gükről. Pintér Mihály alezredes, a tűzoltóság pa-
rancsnoka, valamint Fábián István alezredes, a 
Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 
ismertette a tűzoltóság tűzvédelmi tevékenységé-
nek személyi és tárgyi feltételeit. Tájékoztatást 
adtak a várható változásokról, mely szerint a jö-
vőben Aszódon is lesz tűzoltó őrs, így még gyor-
sabban tudják elérni a Galga-menti településeket. 
Ígéretet tettek, hogy a tűzoltó autó a Falunapon 
eljön, amikor bárki megnézheti. 

A testület jóváhagyta a Tasnádi Lajos Német 
Nemzetiségi Általános Iskola épületének haszná-
latára vonatkozó szerződést a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Aszódi Tankerületével. 
(Mint azt már korábban jeleztük, az ikladi iskola 
vonatkozásában a fenntartói jogokat a tankerület 
gyakorolja, az épület működtetését viszont az 
önkormányzat vállalta.) 

A jogszabályi változások miatt a testület módosí-
totta a Polgármesteri Hivatal és az óvoda alapító 
okiratait. 

A testület csatlakozott Gomba község kezdemé-
nyezéséhez, mely szerint váljon szét a Közép-
magyarországi Régió (jelenleg Budapest és Pest 
megye tartozik ide). Ennek következtében Pest 
megye sem lenne elzárva a jövőben az európai 
uniós pályázati forrásoktól. 

A testület elfogadta a szociális célú tüzifa jutta-
tásról szóló rendeletét. Az önkormányzat az ál-
lamtól pályázati úton 2 m3 tüzifát kapott, ezt egé-
szítette ki saját költségvetéséből a testület 
8 m3-rel. A részletekről a Polgármesteri Hivatal-
ban lehet érdeklődni. 

A testület elfogadta az új közbeszerzési szabályza-
tát. 

A testület úgy határozott, hogy 2013-ban saját 
költségvetésből 800.000.-Ft-tal támogatja az 
Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesületet. 

A testület zár ülésén 
1.      három főnek pénzbeli átmeneti segélyt ál-

lapított meg összesen 45.000.-Ft összeg-
ben 

2.      két főnek élelmiszer formájában nyújtan-
dó átmeneti segélyt állapított meg össze-
sen 20.000.-Ft összegben 

3.      egy főnek ápolási díjat állapított meg 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Az óvoda életéből 

- Januárban vendégünk volt Pacs Kata, az aszódi 
Nevelési Tanácsadó vezetője, aki a szülőket az 
elvégzett DIFER mérés eredményéről tájékoztatta.  
A DIFER mérést a nagycsoportos korú gyermekek 
részére, a szülők kérésére végezte el. 
A mérés díját az ikladi Önkormányzat fizeti, ami 
gyermekenként 3000 Ft. 

- Köszönjük szépen a Kovács családnak (Kovács 
Dorka és Zsombor szülei) a fenyőt, amit Kará-
csonyra ajándékoztak az óvodának. 

- Óvodai, jelmezes Farsangi Bálunkat február 
15.-én, pénteken tartjuk az óvodában. 

Minősébiztosítási Team 

Alapítványi tájékoztató 

Iklad Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma tájékoz-
tatja az egyetemek, főiskolák nappali tagoza-
tán első diplomát szerző azon 2-3-4-5 éves 
hallgatóit, akik alapítványi támogatásban része-
sülnek, és a 2012/2013. tanév I. félévéről szóló 
iskolalátogatási igazolásokat már leadták, hogy 
a kifizetésre 2013. február 13-án, szerdán 13-
1530 óra között kerül sor a Polgármesteri Hiva-
talban. Kérünk mindenkit, hogy kizárólag a fenti 
időpontban vegye át a támogatást, ha másként 
nem oldható meg, akkor meghatalmazással. 

Az alapítvány kuratóriuma 

Vásárnaptár 2013 

Hónap Tura Vác 
február - 17 
március 6 17 
április 3 21 
május 8 19 
június 5 16 
július 3 21 

augusztus 7 18 
szeptember 4 22 

október 2 20 
november 6 17 
december 4 15 
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Egy mondatban… 

 A Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú 
Egyesület fennállásának 20 éves évfordulója 
alkalmából leporelló készült, amely rövid is-
mertetőt és fényképeket tartalmaz az egyesület 
csoportjairól, hátoldalán egy, a településünk-
ről készült panorámaképpel. A leporelló 300 
Ft-ért történő megvásárlásával (egyesületi ta-
goknak 200Ft) a megemlékezésen túl lehetőség 
van egyesületünk támogatására is. Megvásá-
rolható a Művelődési Házban, és az egyesület 
vezetőinél.  

 

 A Művelődési Házban február 16-án, szomba-
ton 17.30 órai kezdettel kerül vetítésre a 
„Magyar nők a Gulágon” c. film utolsó része. 
A vetítésre szeretettel hívjuk és várjuk az ér-
deklődőket. 

Legyünk óvatosak az idegenekkel! 
7. 

Újabb esemény kapcsán hívják fel óvatosságra a 
figyelmünket az egyik internetes közösségi oldal 
látogatói. Mégpedig, hogy idős emberekhez csön-
getnek be idegenek azzal a figyelemfelkeltő szö-
veggel, hogy a Nyugdíjfolyósítótól jöttek, és ha az 
ügyfél szeretné a nyugdíjemelést, még a mai nap 
folyamán kitöltve be kell nyújtani egy nyomtat-
ványt, akár személyesen náluk is. Természetesen 
ez NEM egy valós állítás, hiszen a nyugdíjemelé-
sekkel kapcsolatban semmilyen nyomtatványt 
nem küld a Nyugdíjfolyósító, illetve a levelezését 
is kizárólag POSTAI úton bonyolítja le, nem pedig 
személyesen. (Az adatainkat se adjuk meg csak 
úgy idegeneknek, az aláírásunkat pedig végképp 
ne, mert - akaratunk ellenére – akár rossz szán-
dékú célok eszközévé válhat.) Ez is a leleményes 
csalók újabb módszere, hogy felmérjék az egyes 
emberek otthonát, és ha beengedik őket és meg-
felelő „ügyfélnek” tűnnek, akkor ki is rabolhatják. 
Ezért elővigyázatosságból javasolt a kapukat zár-
va tartani, azon keresztül „tárgyalni” az ismeret-
lenekkel, valamint jó minőségű (mindig működő!) 
kapucsengőt felszereltetni, hogy ne lehessen a 
portákon bárkinek szabadon járni-kelni. Ennyi 
ráfordítás anyagiakban nem mérhető, viszont a 
biztonságunkat, nyugalmunkat (és vagyonkán-
kat) háborítatlan távolságban tudhatjuk. És még 
a postás vagy a védőnő is megkímélheti hangszá-
lait a - szomszédoknál is kitűnően hallható - be-
kiabálásoktól. 

Egy szemfüles járókelő 

Véradásról 

A január 9-i véradáson résztvevők: Bellai Lász-
ló, Blaubacher Dánielné, Blaubacher Tibor, 
Botyik Katalin, Bujdosó Elek Zsolt, Csóri János, 
Deszk Zoltánné, Ecker Dániel Mihály, Ecker End-
re, Ézsiás András, Furák János, Furák Mihály 
Róbert, Jónás Viktor, Kovácsné Beláz Katalin, 
Molnár Klaudia Barbara, Nagy Barna Attila, 
Podlaviczki László, Rácz Ferenc László, Raffai Pál, 
Rébbné Bohunka Klára, Reitmayer Terézia, Rigó 
József, Schmidinger Béla. 

Hirdetés 

Szántóföld Eladó! 
Aszódon, az Ikladi Termelő Szövetkezet kezelésé-
ben lévő, 10 AK értékű 5000m2 területű, osztat-
lan közös tulajdonú szántóföld eladó, magánsze-
mélytől. 
Gépkocsi cserét 100.000Ft-ig beszámítok, érték-
egyeztetéssel. 
iá: 350.000.Ft 
Érd.: Szász Tibor 
Tel.: 06-70-277-3696 

A Tigáz közérdekű 
figyelemfelhívása! 

Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében különös 
óvatossággal kezelje az otthonába becsöngető 
idegen személyeket! Tapasztalatunk szerint sokan 
különböző ígéretekkel, tetszetős árukkal, vagy 
valamilyen árengedmény ígéretével, illetve vala-
mely fogyasztásmérő ellenőrzésére hivatkozva, 
vagy hivatalos személynek kiadva magukat jut-
nak be a gyanútlan ügyfelek lakásába. Ezen ide-
genek megtéveszthetik a fogyasztókat, kicsalhat-
ják személyes, illetve a közszolgáltatásokkal kap-
csolatos adataikat, vagy eltulajdoníthatják érté-
keiket, készpénzüket. A Tigáz Csoport számára 
kiemelten fontos, hogy Ön ne kerülhessen ilyen 
helyzetbe! Ezért javasoljuk, hogy minden esetben 
kérje az Önt felkereső idegen személytől a hivata-
los státuszát bizonyító igazolvány felmutatását! 
Amennyiben az illető nem tudja hitelt érdemlően 
igazolni magát, semmiképpen ne engedje be az 
otthonába, s különösen ne írjon alá számára 
semmilyen dokumentumot! Közös érdekünk, 
hogy Önt ne érhesse kár!  
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A Galga Környezetvédelmi Egyesület 
beszámolója az SZJA 1 %-os 
felajánlások felhasználásáról 

 
Egyesületünk a 2011-es évben 128.185 Ft-ot, a 
2012-es évben 44.064 Ft-ot kapott a személyi 
jövedelemadó 1 %-os felajánlásiból.  
A 2011-ben felajánlott összeget saját forrásokkal 
egészítettük ki, így összesen 200.000 Ft-tal a 
Csokonai utcai játszótér felszerelését támogattuk 
hinta beszerzésével és felállíttatásával. 
A hinta a QuickBau Kft. közreműködésével 2012. 
kora tavaszán került felállításra a játszótéren. 
A 2012-ben kapott összeget saját forrásokkal 
72.000 Ft-ra egészítettük ki. Ezzel az összeggel 
az általános iskolát támogatjuk szelektív hulla-
dékgyűjtő kukák beszerzésében. 

Egyúttal arra kérünk mindenkit, hogy a 2013-as 
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: 

Az elnökség 
 

A Rozmaring Nyugdíjasklub 
Egyesület 2013. évi programjáról 

A klub tagjai megvitatták az előzetesen összeállí-
tott programot, majd javaslataikkal kiegészülve 
állt össze a 2013 éves programterv az alábbiak 
szerint: 
 
 Általában minden hónap harmadik vasárnap-

ján klubdélutánra kerül sor, ahol névnapjukat 
ünneplő klubtársainkat köszöntjük, és a min-
dennapi gondok megbeszélése mellett játékok-
ra is sor kerül. 

 Májusban és szeptemberben szabadtéri pikni-
ket szervezünk. 

 Áprilisban a költészet napját ünnepeljük. 
 Áprilisban kerül sor a klub megalakulásának 

35. évfordulója alkalmából tartandó rendezvé-
nyünkre, melyen társ nyugdíjasklubok is fel-
lépnek műsorukkal. 

 Júniusban Budapestre kirándulunk, ahol a 
Terror házát, a Vajdahunyad várát és a Holo-
kauszt kiállítást tekintjük meg. 

 Öt alkalommal keresünk fel különböző gyógy-
fürdőket. 

 Júniusban kirándulást szervezünk Cserkesző-
lőre, és környékére. 

 Terveink között szerepel egy Dunai hajókirán-
dulás is. 

 Idén októberben is megünnepeljük a kerek 
születési évfordulót elért klubtársainkat. 

 Programjaink között szerepel még, a teljesség 
igénye nélkül: színházlátogatás, kapcsolatfel-
vétel a Csatószeg-i nyugdíjasokkal, ki-mit-tud, 
„karaoke”, karácsonyi ünnepség. 

 Köszöntjük a nőket a nőnap alkalmából, de a 
férfiak köszöntésére is sor kerül. 

 
Részletes programunk megtekinthető a Művelő-
dési Házban, és minden klubtagunknál. 

Braun Pál 
Elnök 

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 
Német Nemzetiségi Közhasznú Kulturális 
Egyesület 

18661985-1-13 
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! 
 

Köszönetnyilvánítás 

Hálás köszönetünket fejezzük ki azoknak 
az ikladiaknak, akik testvérünk, Hajdú 
Béla temetésére eljöttek, gyászunkban 
osztoztak, és együttérzésüket a sírra tett 
virággal is kifejezték.  

Hajdú testvérek 
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Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele:  

Február 24-én, 16 órától 

 Színházlátogatás: 

 Február 24-én, Vasárnap 
Katona József Színház, Kecskemét 
Doktor Herz 
Belépődíj: 2300.- 3000.- 3300.- 
Utazási költség: 2000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 10:00 órakor 
(A belépőjegyek február 19-től a Műve-
lődési Házban átvehetőek.) 

Bagyin Katalin 

Iskolai Hírek 

Január 18-án minden iskolás tanuló megkapta 
az I. félévi tanulmányi munkájáról az értesítést. 
Az 1. és 2. osztályban a gyerekek szöveges értéke-
lést kaptak munkájukról. 

Köszönet:  
 az elsős apukáknak, hogy felépítették és el-

bontották decemberben a színpadot: Pauló 
Gábornak, Lipcsei Zoltánnak, Ecker Attilá-
nak, Zdenkó Tibornak, Fűlőp Zsoltnak, 
Gottner Szilárdnak, Dudás Mihálynak, 
Podlaviczki Róbertnek, Tamás Lajosnak, 
Blaubacher 
Attilának, Tahu Istvánnak, Braun József-
nek, Horosz Lászlónak 

 a 7. a és b osztályos diákoknak: Dicse Gábor-
nak, Zdenkó Donátnak, Párkányi Péternek, 
Braun Bencének és Budai Kristófnak, hogy a 
Gála után segítettek a tornateremből a székek 
elpakolásában 

 Podlaviczki Róbertnek, hogy újabb táblákat 
hozott rendbe a tantermeinkben 

 Bohunka Zoltánnak, hogy újra burkolta az 
aulánkban tönkrement falat 

Februári programunk: 
Február 15.  Télbúcsúztató projekt 

nap alsóban 
 1400 Zrínyi matematika ver-

seny Aszódon  
 1700 A 8. osztályosok tánc 

főpróbája 
Február 16. 800-1200 Farsangi bál – alsóban 
 1500-2000 Farsangi bál – felsőben 
Február 19. 14.00 Nemzetiségi Ki mit tud? 
Február 22. 9.00  Próbanyelvvizsga 

Az iskola tanulói és dolgozói 
 

 Német Nemzetiségi Kulturális 

Közhasznú Egyesület Hírei 

2013. január 19-én ünnepeltük az egyesület 
fennállásának 20 éves évfordulóját egy gála mű-
sor keretében, az általános iskola tornatermében. 
Ez alkalommal az egyesület csoportjai, a 10 évvel 
ezelőtt újjá alakult „Blaublumen” tánccsoport, 
fúvószenekar és énekkar voltak a délután fősze-
replői, akik több műsorszámmal is felléptek. A 
délután fontos szereplői voltak az óvodások és az 
általános iskola 6. osztályos diákjai, akik tán-
cukkal színesítették a programot. Ezúton köszön-
jük remek műsorukat! 
Köszönjük mindazok munkáját, akik e délután 
előkészületeiben és másnap az elpakolásnál a 
segítségünkre voltak! 

 
 

 

2013. február 09-én (szombat) 17:00 órától 
tartjuk meg a nyugdíjas klubbal közösen - az 
immár hagyománnyá vált – batyus farsangi bá-
lunkat, ahol mind a nyugdíjasok, mind a tánco-
sok meglepetés műsorszámmal készülnek. Min-
den nyugdíjast és egyesületi tagot nagyon sok 
szeretettel várunk. 

Az Egyesület vezetősége 
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2012 Szederfa Otthon 

Év-végi záró beszámoló 
December 6-tól -20-ig 

Az ikladi nyugdíjasklub ismételten meglátogatta 
az otthonunkat, és egy Mikulás is volt velük. Mi 
sok szeretettel fogadtuk őket zenével, énekkel, és 
végül ajándékokat adtak át nekünk.  
Nagyon sok szeretettel köszönjük szépen a nyug-
díjas-klubnak a támogatásukat és a látogatásu-
kat.  

December 12-én volt itt a szederfa otthonban a 
Népszava újságtól egy újságírónő: Szabó Iréne, és 
készített mindenkivel interjúkat a házról és a 
műhelyekről. Az otthonban lakók bemutatták a 
házat és az állatokat is. Velem is készített interjút 
a munkámról.  
Nagyon kedves volt az újságírónő, hogy vendégül 
láttuk őt. Az újságcikk december 14-én jelent 
meg a Népszavában, és interneten is elolvasható. 
Köszönjük szépen.  

December 17-én az otthonban voltak az ikladi 
Általános Iskolából az ötödikes osztály diákjai 
Kongsaysak Phayboun tanár úr vezetésével. Sze-
repeltek, karácsonyi műsort adtak elő dalokkal, 
és verseket, köszöntőket mondtak. 
Végül bemutattuk az otthonunkat és vendégül 
láttuk őket. Köszönjük szépen.  

2012. december 18-án az ikladi Művelődési Ház-
ban műsort adtunk elő. Karácsonyi jelmezekben 
és sok zenével, énekkel. A műsorunk nagyon jól 
sikerült, végül vendégül láttuk az ott megjelent 
vendégekeinket. 

Az aszódi evangélikus gimnázium diákjai decem-
ber 20-án voltak a Szederfa Otthonban és hoztak 
ajándékokat. A lakók megmutatták a házat és 
vendégül látták őket.  
Köszönjük szépen az aszódi evangélikus gimnázi-
umnak és reméljük, hogy a továbbiakban is meg-
látogatják az otthont.  

Szeretettel köszönjük az ikladi evangélikus egy-
házközségnek az ajándékcsomagokat és az anyagi 
segítséget. 

A Szederfa Otthon sajtóreferense: 

Rosenberger Katalin 

Egy kis mozgás… 

2013. február 13-án (szerdán) 18:00 órától, heti 
rendszerességgel a Művelődési Házban szeretettel 
vár mindenkit Bazsik Dóra, személyi edző. 
A leghatékonyabb zsírégetés érdekében ötvözzük 
az erősítő köredzést (súlyzós edzés) és az aerob 
(pulzusszám növelő gyakorlatok) mozgásformá-
kat, mely minden korosztály számára ajánlott. 
Egyéni, saját tempóban történő feladatvégzés. 

 
Gyere el, próbáld ki és hozd 

formába magad nyárra! 

 

 
 

 

 

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó 
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Szerkesztők: Braun Anikó 
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387  
Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
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