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A költészet napján
2013. április 11-én, csütörtökön, 17 órakor, KÖLTŐK A HAZASZERETETRŐL
címmel IRODALMI EST-re kerül sor a Ráday Gedeon Művelődési Házban, a
Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület tagjainak
és a Tasnádi Lajos Általános Iskola tanulóinak közreműködésével.
A rendezvényre tisztelettel hívunk és szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. április 12-én (pénteken) 18.30 órai kezdettel
a Művelődési Házban
KÖZMEGHALLGATÁST TART
Napirend: Madarász István polgármester tájékoztatója aktuális kérdésekről
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

MEGHÍVÓ
Az ikladi Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület
2013. április 21-én,
vasárnap, 15 órától
az Általános Iskola tornatermében
ünnepli megalakulásának
35. éves évfordulóját.
Program:
 köszöntő, emlékezés az alapítókra
 klubunk és a társklubok, valamint az Általános Iskola tanulóinak, és a
Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület tagjainak műsora
 képek, tablók bemutatása.
Az Egyesület tagjai szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület
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KÖZLEMÉNY

Árok lefedés

a „zártkert” tulajdonosok részére a földhasználati regisztrációval kapcsolatosan

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy lezárult a Szabadság út alsó sor (a pékségtől a Polgármesteri Hivatalig) csapadékvíz-elvezető árok felújítására kiírt
közbeszerzési eljárás. A kivitelezést a VIRÁG-HÁZ
2000 Kft (2181 Iklad, Szabadság út 91.) fogja végezni konzorciumi partnerével, a Vertikál Bau
Kft-vel. Vállalkozói díj: bruttó 26.512.435,- Ft, teljesítési határidő: 2013. július 30. A munkát a kivitelező az időjárástól függően áprilisban el fogja
kezdeni. A felújítás során szilárd burkolatú árok
és parkolók, valamint minden ház előtt új hidak
kerülnek kialakításra. A hidak szétszedésének
ütemezéséről minden érintett ingatlan tulajdonosát személyesen értesítjük.
A kivitelezés ideje alatt kérjük szíves megértésüket
és együttműködésüket.

Az Országgyűlés várható döntése értelmében módosulni fog a földtörvény földhasználati bejelentési
kötelezettségre vonatkozó rendelkezése. A benyújtott módosító indítvány értelmében az úgynevezett
„zártkerti” fekvésű földeket tulajdonosként
használóknak nem kell földhasználatukat a
földhasználati nyilvántartásban regisztráltatniuk. Vagyis a tulajdonos(ok)nak saját földhasználatukat nem kell bejelenteniük az illetékes földhivataloknál.
A változás nem érinti a zártkerti ingatlant haszonélvezőként, vagy – a tulajdonossal ill. haszonélvezővel kötött – megállapodás alapján
használókat, nekik az általános szabályok szerint
továbbra is be kell jelenteniük földhasználatukat.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosításával kapcsolatban szükséges intézkedések folyamatban vannak, a járási földhivatal azonban
már azok hatályba lépéséig is a fenti szabályok
szerint jár el a zártkerti földhasználati bejelentések kapcsán.
Ezen intézkedések a külterületi fekvésű termőföldek használóit nem érintik, a külterületi fekvésű
földek használatát a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően továbbra is be kell jelenteni.
A földhasználati bejelentésekkel kapcsolatos információk és a szükséges nyomtatványok megtalálhatók a www.foldhivatal.hu honlapon, a földvédelem, földhasználat, ill. a nyomtatványok menüpontok alatt.
Gödöllői Járási Földhivatal

Véradás
2013. április 23-án, kedden
14-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház
Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszöni:
A Magyar Vöröskereszt valamint az Országos Vérellátó Szolgálat.
Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját kérjük feltétlenül hozza magával!

Madarász István polgármester

Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület Hírei
2013. április 20-án (szombaton) 18:00 órától
tartjuk éves közgyűlésünket. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lesz, úgy az ismételten
összehívott közgyűlést, azonos napirendi pontokkal, ugyanazon a napon, 18:30 órától tartjuk, mely
a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.
Ebben az évben is sor kerül a Ráday téren a Májfa
állításra április 30-án 18:00 órától.
Ez alkalomból is meghallgathatja a kedves közönség az egyesület fúvós zenekarát, énekkarát, valamint megnézheti a „Blaublumen” tánccsoport műsorát.
Reméljük, minél többen eljönnek, hogy ezzel a
kedves kis hagyománnyal együtt köszöntsük a
várva várt tavaszt!
Május 25-én sor kerül a Nemzetiségi Nosztalgia
Majális megrendezésére.
A délelőtt folyamán ezúttal is főzőversenyt rendezünk, amelyre várjuk családok, baráti társaságok,
kollégák jelentkezését!
Jelentkezni lehet a következő e-mail címen:
nnkke.iklad@gmail.com, illetve Braun Tiborné
(Obi Kati), Bazsik Csabáné (Csibi Zsuzsi), Rigóné
Kati, Novákné Teri, Ecker (Timi) Zsuzsi, Bálintné
Mayer Kati, Szokoly Györgyi szervezőknél.
Kérjük, támogassa adója 1 %-kával egyesületünk
működését.
Adószámunk: 18661985-1-13
NNKKE vezetősége

Web: www.iklad.hu
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Hulladék gyűjtés - lomtalanítás
Felhívjuk az ikladi lakosok figyelmét, hogy 2013.
április 20-án, szombaton 8 órától az ikladi önkormányzat szelektív hulladékgyűjtést szervez.
A hulladékgyűjtési nap alkalmával külön válogatva összeszedjük az alábbi csoportokba tartozó
hulladékokat:
- Vas és más fém hulladékok
- Papír, karton hulladék
- Személygépkocsi gumiabroncs
- Hulladékká vált elektromos és elektronikai
berendezések, eszközök (egy részük veszélyes hulladék)
- Használt szárazelemek (veszélyes hulladék)
- Akkumulátor hulladék (veszélyes hulladék)
- Háztartási lom hulladék
A fenti hulladékokat reggel 8 órától kezdődően teherautókkal folyamatosan össze fogjuk szedni, de
a főtérrel szemben a vasútállomás és a Szabadság
út közötti területre kihelyezett konténerekbe a lakosok maguk is elszállíthatják a papír, műanyag,
textil, elektronikai hulladék, elem- és akkumulátor hulladékokat.
Annak érdekében, hogy a több éve tapasztalt kora
reggeli guberálások, az idegenek által okozott rendetlenség elkerülhetők legyenek, kérjük, hogy 8
óra előtt lehetőleg ne hordják ki a hulladékokat az
utcára. Sőt, amennyiben megoldható, azt kérjük,
hogy a fentiek szerint külön válogatott és előkészített hulladékot hagyják kapun belül, s az arra
járó autóink dudálással jelzik majd érkezésüket.
Kérünk minden ikladi polgárt, hogy a több éves
gyakorlat szerint éljenek a lehetőséggel, s e rendezett formában szabaduljanak meg a feleslegessé vált hulladékaiktól.
Köszönet azoknak a lakosoknak, akik évek óta
önzetlenül részt vesznek a hulladékgyűjtési, lomtalanítási munkában, ezzel nagymértékben hozzájárulnak falunk tisztaságához és a környezettudatos polgári szemlélet kialakításához.
Akik továbbra is aktívan segítségünkre szeretnének lenni a program lebonyolításában, kérjük,
hogy április 20-án, reggel 7:30 órakor gyülekezzenek a Művelődési Házban. Hatékony segítség
továbbá, ha a vasútállomás és Szabadság út közötti, főtérrel szemben található gyűjtőhelyre szállítják a feleslegessé vált holmikat 12 óráig. A segítőket a reggeli zsíros kenyéren kívül ebéddel is
megvendégeljük.

Hogy falunk szép és tiszta legyen!

Művelődési Ház programjából


Április 16-án,
8-14 óráig Ági turi, használtruha vásár



Április 18-án,
9-12 óráig cipő és zokni vásár



Egy kis mozgás: Szerdánként 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) mozgásformákat, mely minden korosztály számára ajánlott. Egyéni, saját tempóban
történő feladatvégzés. Gyere el, próbáld ki és
hozd formába magad nyárra!



Színházlátogatás:


Április 21-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 4. előadás
Édes fiaim
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Április 28-án, Vasárnap délután
József Attila Színház
Feketeszárú cseresznye
Belépődíj: 1900.- 2700.- 3500.Utazási költség: 0.- Ft/fő
Autóbusz indul: 13:15 órakor
Bagyin Katalin

Eboltási értesítés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ikladon az ebek
veszettség elleni kötelező oltása ebben az évben az
alábbi időben és helyen lesz:
Április 16. (kedd) 14-16 óra
Április 23. (kedd) 14-16 óra

(Polg. Hivatal)
(Polg. Hivatal)

A veszettség elleni oltás költsége 3000 Ft/eb. Az
Állatvédelmi Törvény alapján veszettség elleni oltást csak mikrochipes megjelöléssel rendelkező eb
kaphat. A regisztrációval nem rendelkező ebek
megjelölését az oltás előtt elvégezzük – ennek költsége is 3000 Ft/eb.
Az összevezetéses oltások befejezése után lesz lehetőség az állatok tartási helyén történő oltására.
Dr. Németh Mihály
Állatorvos

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Beiratkozás!

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy
a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,
elutasítás esetén a Klebensberg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tankerületének igazgatója
hivatott a felűlbírálati kérelmet elbírálni.
Tankerületi Igazgató
Beiratkozás előtti teendő:
1. Még a beiratkozás előtt szükséges az okmányirodába elmenni a diákigazolvány igényléséhez
(ügyfélfogadási időben). Az okmányirodában
fényképet
készítenek
a
tanulóról.
Az okmányirodában be kell mutatni a születési
anyakönyvi kivonatot és a lakcímkártyát, vagy
ha van, egyéb személyazonosító okmányt. Ez a
szolgáltatás ingyenes!
2. Az okmányirodai folyamat során a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás alapján.
3. Az eljárás részeként a jogosult egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot kap az okmányirodai ügyintézőtől, melyen a nyilvántartásban szereplő adatok és a fénykép szerepel.
(14 éven aluli jogosult esetében az aláírás mezőt
üresen kell hagyni!) Ezen adatlapnak a része a
16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylési folyamatában kap szerepet,
ezért ezen adatlap megőrzésére a jogosultnak
fokozottan ügyelni kell. Amennyiben a NEK
azonosító elveszik, úgy az adatlapról másolat
kérhető az okmányirodában.
4. Ha a fénykép érvényességi idején belül a jogosult személyes vagy lakcím adatai megváltoznak, úgy egy új adatlap kiállítása válik szükségessé, melyen új NEK azonosító található.

Web: www.iklad.hu

A beiratkozáshoz szükséges:
 „NEK” ADATLAPOT ELHOZNI!
 A diákigazolvány elkészítésének díja 1.400,Ft, melyet beiratkozáskor kell fizetni. (A diákigazolványokat az Oktatási Hivatal a tanulók
lakcímére fogja postázni.)
 A gyermek személyazonosítására alkalmas
lakcímkártya és Születési Anyakönyvi Kivonat
 TAJ-kártya
 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet;
o
óvodai szakvélemény,
o
nevelési tanácsadás keretében végzett
iskolaérettségi szakértői vélemény,
o
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői
véleménye.
 Elvált szülők esetében bírói határozat a gyermek elhelyezéséről. Ennek hiánya esetén beleegyező nyilatkozat a másik féltől, hogy a
gyermek iskolánkba iratható.
Tankerületi Igazgató

Sok kicsi sokra megy
Tisztelt adófizető polgárok!
Településünkön az alábbi civil szervezetek
jogosultak
a
személyi
jövedelemadó
1%-ára:
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-1-13
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 Kulturális Közhasznú
Egyesület
18661985-1-13
Tasnádi Lajos Alapítvány
18687817-1-13
(Evangélikus gyülekezet alapítványa)

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

04. szám

Óvodánk életéből
A március hónapot egy hagyomány felelevenítésével kezdtük. Tavaszváró-télkergető összejövetelünk alkalmából a Galga partján „Kiszéztünk”. A
„Kisze” bábot az idén a Galgába dobtuk, hogy vigye
el a telet.
5.-én meseelőadáson vettek részt gyermekeink az
óvodában.
8.-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmából a fiúk felköszöntötték az általuk készített kis ajándékkal a
lányokat, az óvoda dolgozóit és az édesanyjukat.
13.-án, Nemzeti Ünnepünk alkalmából a kisebb
csoportok az ikladi Falumúzeumba látogattak. A
nagycsoportosok az aszódi Petőfi Múzeumot látogatták meg, valamint az 1848-as emlékműnél helyezték el kis zászlóikat.
14.-én az óvoda dolgozói szakmai napon vettek
részt a vecsési Falusi Óvodában.
A gyermekek izgatottan készültek a Húsvétra. A
Húsvét heti hagyományos programunk szerint tojást kereshettek az óvoda udvarán, majd egy húsvéti séta után feldíszítettük a tojásfát. Minden csoport kis versekkel és dalokkal készült erre az alkalomra.
26.-án, a nem várt hóesés ellenére is megtartottuk
a hagyományos húsvéti locsolkodásunkat az udvaron. A fiúk a locsolóvers után vízzel locsolkodtak. Minden lányra jutott a locsolóvízből, minden
lányt meglocsoltak, hogy szépek legyenek. (népszokás szerint)
28.-án kis humorral színeztük a napot. Fordított
napot tartottunk, immár hagyományként az óvodánkban. Ekkor minden dolgozó más munkakörben dolgozott: más volt az óvodavezető, mások az
óvónénik, mások a dajkák, konyhások. Ez a szerepváltás nagyon tetszik a gyerekeknek, ebben az
évben is jókat nevetgéltek a cseréken.
Áprilisi programjaink:
11.-én ellátogat hozzánk a Picur Rádió, és egy zenés műsorban vesznek részt óvodásaink. Hogy ez
a műsor majd hol lesz hallható, arról is majd tájékoztatást fogunk adni.
13.-án a nagycsoportos óvodások és a nagycsoportos tánccsoport Néptánctalálkozón vesznek részt
Erdőkertesen. Utazás gépkocsikkal fog történni a
délelőtti órákban.
19.-20.-án óvodapedagógusaink a Vajdaságba látogatnak el, ahol részt vesznek a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Országos (Erdély, Vajdaság is) találkozóján.

21.-én a vecsési Német Nemzetiségi Óvodák Találkozóján veszünk részt, melyre nagycsoportosaink
is készülnek kis műsorral. Erre a rendezvényre
autóbusszal utazunk, az indulás időpontját a későbbiekben fogjuk közölni. A rendezvényre minden
évben meghívják Polgármester Urat és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét, akik el is kísérnek bennünket.
27.-ére a zuglói Óperenciás óvodába kaptunk meghívást. Szeretettel várják a családokat egy családi
napra, családi találkozóra. Bármelyik óvodás család részt vehet a programon. Testvéreket is szívesen látnak, nem csak az óvodás gyermekeket.
A várható program: kis meseelőadással kedveskednek németül az Óperenciás óvoda gyermekei,
családi versenyek, közös barkácsolás, közös ebéd.
A délutáni órákban indulunk vissza. Autóbusszal
fogunk Budapestre utazni.
Az Óperenciás Óvodával már lassan két éve tart
kapcsolatunk. Első alkalommal ők látogattak el
hozzánk és a falunkba. Óvodánkon kívül a Falumúzeumot tekintették meg. Tavaly tavasszal óvodásaink tettek látogatást a budapesti óvodába,
ahol nagyon barátságosan fogadtak bennünket.
Következő találkozásunk a Szüreti felvonuláson
volt. Biztosan többen emlékeznek a kis vendég
óvodásokra, akik még egy műsort is adtak a főtéren.
Ezt viszonzásul hívták meg óvodánkat, gyermekeket, szülőket egy kis ismerkedésre, játékra.
Reméljük, hogy minél több család eleget tud tenni
az Óperenciás ovi kedves meghívásának.
Óvoda minőségbiztosítási team

Talált tárgyak
Utazásaink során, de egyéb alkalmakkor is időnként előfordul, hogy egy-egy ruhadarabunk, vagy
kiegészítőnk „megválik” tőlünk. Nem történik ez
másképp akkor sem, amikor a Művelődési Házat
keressük fel. Így találtunk itt a házban és környékén már több alkalommal pulóvert, kiskabátot, esernyőt, övtáskát, sőt nyakkendőt is. Lehet, egy
ideig fel sem tűnik a hiányuk, hiszen napsütésben
nincs szükség pl. esernyőre, vagy vastag pulóverre, kabátkára. Viszont, ha valaki hiányolja kedvenc ruhadarabját, lehet, hogy szerencséje van, és
megfelelő „igazolás” ellenében átveheti a Művelődési Házban.
Bagyin Katalin

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ajánlás az idős emberek
életmódjához, szemléletéhez





















minden napját rövid tornával, nyújtózással
kezdje;
legyen békében önmagával, legyen bizalommal együttműködő, hogy másokkal is hasonlóképpen lehessen;
vegyen részt személyesen a mindennapokban,
érdeklődéssel, kíváncsisággal, érzelmileg azonosulva a szép, a jó és emberi értékekkel;
családjában, barátai között, ismerőseivel az
érdeklődő, megértő és segítőkész magatartása
legyen a jellegzetessége;
tervezzen napi elfoglaltságokat, beszélgessen,
olvasson, és legalább egy olyan emlékét idézze
fel, ami ifjú korában megdobogtatta a szívét;
a vers, a zene, a művészetek szépsége nem
maradhat ki az életéből, énekelgessen, és dúdolgasson;
érezze, hogy nincs egyedül, önmagára mindig
számíthat, és akkor másokra is támaszkodhat;
a táplálkozás ne rutin, hanem személyes élvezet legyen, használja ki naponta többször az
étkezés örömét, megadva a módját minden
napszakban;
naponta töltsön a szabadban legalább fél órát
sétával, rácsodálkozva a természetre, mindarra, amit egyébként eddig észre sem vett;
ha kedve tartja, emlékeit és napi eseményeit
írja le;
figyeljen, kíváncsian várja az élet ajándékait;
… és kövesse Madách egyszerű és szépséges
gondolatát: „Ember küzdj, és bízva bízzál!”

Egy mondatban…


Térfigyelő rendszer került üzembe helyezésre
a Ráday téren. Klenk Zoltán képviselő tiszteletdíj felajánlását ezúton is köszönjük, mellyel
hozzájárult a költségekhez.



Régi fotókat keresünk, melyen Ikladon történt
eseményeket örökítettek meg, vagy itt élő, élt,
elszármazott személy látható . Lehet közösségi, családi esemény, portré is.
Akinek van ilyen a birtokában és szívesen kölcsönadja, kérjük, hogy jutassa el a Művelődési Házba, ahol beszkenneljük a képeket és
természetesen azonnal vagy néhány napon
belül visszaadjuk a tulajdonosának.



Testvértelepülési meghívások:
o
o

Június utolsó hétvégéjére meghívást kaptunk Csatószegre.
Unterjesingenbe pedig augusztus első
hétvégéjére várnak.

Az utazásokkal kapcsolatos bővebb információk következő számunkban olvashatók.
Jelentkezni április 30-ig lehet a Művelődési
Házban.

Egynyári virágok vására

2013. május 3-án, pénteken
10 órától a Ráday téren

A hónap gondolata
„Az élet hosszú útján
a hűség a legjobb útitárs.”
(Buddha)

A kínálatból: Álló, futó muskátlik, petúnia, begónia, mézvirág, Margitvirág, stb…
Valamint zöldség palánták is kaphatók.
Környezetvédelmi Bizottság
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