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A Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület 

sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

2013. május 25-én, szombaton 

a főtéren megrendezésre kerülő 

 

VII. Nemzetiségi Nosztalgia Majálisra! 
 

Program: 

10:00 órától: Főzőverseny 

11:00 órától: Gyermekek részére játékos vetélkedők, 

 közben arcfestés, lufihajtogatás 

16:00 órától: Kultúrműsor 

Fellépők: 

 Helyi óvoda csoportjai 

 Általános iskola alsó tagozatosai 

 Rozmaring Nyugdíjas Klub Egyesület énekkara 

 Az egyesület tánccsoportja, énekkara és fúvószenekara 

 Aszód Városi Nyugdíjas Klub Hagyományőrző csoportja 

 3+1 zenekar 

A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel!  

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Testületi hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete (a továbbiakban: testület) 2013. április 9-ei és 
április 26-ai ülésein az alábbi napirendeket tár-
gyalta meg: 

Április 9. 

A testület alapító tagként belépett a Szederbokor 
Szociális Szövetkezetbe. 

Április 26. 

A testület megtárgyalta a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság beszámolóját a 2012. évben végzett tevé-
kenységről. Gódor Ferenc alezredes Úr, az Aszódi 
Rendőrőrs parancsnoka elmondta, hogy Ikladon 
az elmúlt évben a statisztikai nyilvántartás szerint 
22 bűncselekményt követtek el, 1 súlyos sérüléses 
és 2 anyagi káros közlekedési baleset történt. El-
mondta, hogy Iklad község körzeti megbízottja a 
tavalyi évtől Deszk Péter. Kérte, hogy az önkor-
mányzat idén is támogassa anyagilag az aszódi 
rendőrőrs munkáját. Madarász István polgármes-
ter megköszönte a rendőrség tevékenységét, el-
mondta, hogy az önkormányzat a korábbi évekhez 
hasonlóan a 2013. évi költségvetésében is 
300.000.-Ft-ot különített el a rendőrség támogatá-
sára. 

A testület módosította a 2012. évi költségvetési 
rendeletét, majd elfogadta az önkormányzat 2012. 
évi zárszámadását. 

A testület megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi 
belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló je-
lentést. 

A testület jóváhagyta a DAKÖV Kft-vel kötött meg-
állapodást az üzemeltető tulajdonában lévő 
viziközmű (ivóvíz-ellátó rendszer) egyes vagyon ele-
meinek és a kapcsolódó ingatlanoknak az önkor-
mányzat tulajdonába való átadás-átvételéről. 

A testület elfogadta az önkormányzat vagyonáról 
szóló rendeletét. 

A testület módosította a könyvvizsgálatra kötött 
korábbi szerződést. 

A testület jóváhagyta az Iklad Községi Football 
Clubbal (IKFC) kötött, 2018. július 31-ig szóló 
megállapodást, mely szerint az önkormányzat tu-
lajdonát képező sporttelepet az IKFC ingyenesen 
használhatja. 

A testület elfogadta a hivatali helyiségen, valamint 
a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés enge-

délyezésének szabályairól szóló rendeletét. A há-
zasságkötések lebonyolításához az önkormányzat 
– az elmúlt évtizedekhez hasonlóan - továbbra is 
ingyenesen biztosítja a házasságkötő termet. 

A testület jóváhagyta az önkormányzati intézmé-
nyek riasztó távfelügyeletére kötött szerződés fel-
mondását, és új szerződés kötését az Electro 
Security 3000 Bt-vel. 

A testület zárt ülésén: 
 két főnek kamatmentes kölcsönt állapított 

meg összesen 150.000.-Ft értékben, 
 két főnek pénzbeli átmeneti segélyt 

állapított meg összesen 30.000.-Ft 
összegben, 

 egy főnek élelmiszer formájában nyújtandó 
átmeneti segélyt állapított meg 15.000.-Ft 
összegben, 

 egy fő pénzbeli átmeneti segélykérelmét 
elutasította. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Tisztelt Adózó! 

A 2012. évi iparűzési adóbevalláshoz szükséges 
nyomtatványt Iklad község hivatalos honlapjáról 
töltheti le a www.iklad.hu lapról. 
Önkormányzatunknál 2001. január 1-től az adó 
mértéke az adóalap 2%-a, a 23/2000. (XII.1) sz. 
ÖKT rendelet alapján. 
Beadási határidő: 2013. május 31. 
Fenti határidő elmulasztása jogkövetkezmények-
kel (mulasztási bírság) jár, melyet az Adózás rend-
jéről szóló 2003. évi  XCII. törvény 172. §-a alapján  
foganatosítunk. 
Tájékoztatásul közlöm, hogy az esetleges adókü-
lönbözetet is május 31-ig kell megfizetni. 
Iparűzési adó számlaszámunk: 

11742166-15441575-03540000 

dr. Braun Pál  
      jegyző 

Tisztelt ikladi Hölgyek! 

Ismét megérkeztek az ÁNTSZ-től a behívó levelek a 
nőgyógyászati szűrésre. 2013. 05. 08-tól szer-
dánként 1300-1500-ig előzetes időpont egyeztetés 
után várom azon Hölgyeket, akik a védőnőnél kí-
vánják igénybe venni a szűrést. A szűrésre kérem, 
hozzák a behívólevelüket! 

Botyik Katalin védőnő 
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Lomtalanítás 

Az április 20-án megtartott lomtalanítás alkalmá-
val ismét sokat tettünk községünk tisztasága, és 
annak védelme érdekében. Összegyűjtöttünk és el-
szállíttattunk 6,4 tonna lom-hulladékot, az elekt-
ronikai hulladék mennyisége 1,54 tonna volt. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki önállóan el-
hozta a gyűjtőhelyekre a különféle hulladékokat. 
Volt olyan 70 éves falubeli, aki talicskával hozta el 
a már feleslegessé vált fémet, papírt, egyebet. Nagy 
öröm számunkra, hogy a többség nagyon segítőké-
szen állt hozzá ehhez a munkához, és kérésünket 
meghallgatva nem tette ki idő előtt a kapu elé az 
elszállítandó anyagot. Sajnos azonban előfordult 
olyan eset is, hogy a gyűjtőhelyek közelében lakó, 
járművel is rendelkező család már előző este ki-
tette a hulladékot, amit szombat reggelre a kör-
nyező településekről érkező kéretlen, hívatlan se-
gítők szétcincáltak, még több munkát adva ezzel 
az önzetlenül segítő önkénteseinknek.  
Kérjük, hogy a kommunális hulladék kategóriába 
tartozó anyagokat továbbra is a csütörtöki szállí-
tásokkal távolítsuk el otthonainkból, a nem visz-
szaváltható üvegektől pedig ezután is azoknak a 
községünk több pontján elhelyezett szelektív táro-
lókba történő eljuttatásával szabaduljunk meg, és 
ne várjunk ezzel is az éves lomtalanításra. 

Önzetlen segítőink voltak, akiknek ezúton is kö-
szönjük a szinte egész napos, fáradhatatlan mun-
kát, az iskolások közül: Bartha Adrienn, Bálint 
Andrea, Bálint Nóra, Braun Bence, Braun Fanni, 
Braun Márton, Deszk Anikó, Kácser Kristóf, Ké-
kesi János, Makó Csaba, Marosvölgyi Erika, Ma-
yer Albert, Rajta Norbert, Szabó Boglárka, Vida 
Viktória. A felnőttek közül: Bazsik Dávid, 
Becskereki Bence, Blaubacher Pál (Szabadság út 
91); ifj. Blaubacher Pál (Szabadság út 91); Braun 
János (Arany J. u. 24); Braun János (Szabadság 
út 143); Braun Pál (Szabadság út 99); Dr. Braun 
Pál (Arany J. u. 11); Csábi Martin, Ecker Péter 
(Szabadság út 55); Hackerschmidt Pál; Király Ká-
roly, Koltai Richárd, Kovács Máté, Madarász Ist-
ván, Mayer Tamás (Sport u. 17); ifj. Oravecz Jó-
zsef, Oravecz Bence, Puskely Péter, Rajta Sándor, 
Szegedi Vilmos, Sztrecskó Balázs, Sztrehovszki Ti-
bor, Takács Norbert. 

Járművel segítették a munkát: Blaubacher Pál, 
Braun János, (4 autó), Oravecz József, Rajta Sán-
dor. 

Köszönjük a süteményt, amivel az egyik család 
kedveskedett a segítőknek. 

Környezetvédelmi Bizottság 

Zöldhulladék gyűjtés 

A testület jóváhagyta a Zöld Híd Régió Kft-vel kö-
tött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerző-
dést. A közszolgáltató a törvényi kötelezettségének 
eleget téve az önkormányzat 2012. december 31-
én alkalmazott hulladékgazdálkodási díjjától 
(bruttó) 4,2 %-kal magasabb díjat alkalmaz. A tá-
rolóedények ürítési díja hetente: 

80 literes 234.-Ft + ÁFA (27%) 
120 literes 322.-Ft + ÁFA (27%) 
240 literes 591.-Ft + ÁFA (27%) 
1100 literes 2.708.-Ft + ÁFA (27%) 

60 literes zsák többlet hulladék gyűjtésére: 
323.-Ft+ ÁFA (27%) 

110 literes biozsák zöldhulladék gyűjtésére: 
40.-Ft+ ÁFA (27%) 

110 literes zsák szelektív gyűjtésre: ingyenes 

Minden páratlan héten szelektív hulladékgyűj-
tés, (PET palack, papír,) ami egész évben folya-
matosan történik, páros heteken zöldhulladék 
gyűjtés áprilistól novemberig. 

A zöldhulladékok körébe tartozó hulladékok: 
fűfélék; fás és lágyszárú kerti növények és azok ré-
szei; cserjék, bokrok és fák levelei, gallyak, ágak, 
maximum 60 mm átmérő nagyságig. Kérjük, hogy 
az ágak, gallyak összekötözve kerüljenek az ingat-
lan elé, hogy egyszerűen mozdíthatók legyenek. 
A gyűjtés az április 1-től november 30-ig terjedő 
időszakban, minden második héten, a szolgáltató 
által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag 
lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú biohulladék 
gyűjtő zsákok alkalmazásával történik. Egy ingat-
lan esetében, a kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 
db biohulladékgyűjtő zsák helyezhető ki. A zsákot 
a szolgáltató önköltségi áron hozza forgalomba. 
Beszerezhető a Művelődési Házban és a Polgár-
mesteri Hivatalban. 

Nem a begyűjthető biohulladékok körébe tarto-
zik: másodlagos kötőanyaggal (műgyanták) kevert 
faforgácslapok (OSB, bútorlap); a nem fa, vagy 
egyéb, nem fa adalékok hozzáadásával gyártott 
bútorlapok; már megmunkált fa termékek; mű-
anyag származékot tartalmazó fapótló anyagok; 
gyorsan romló élelmiszer maradékok. 
Kérjük településünk lakóit, lehetőség szerint igye-
kezzenek az ezzel kapcsolatos munkákat a szállí-
tás időpontjához igazítani, az esetleges bosszanko-
dás elkerülése végett. 

Amennyiben kérdésük van, forduljanak az 
ügyfélszolgálathoz, vagy keressék fel a Kft 

honlapját: www.zoldhid.hu 
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Iskolai Hírek 

Beszámoló az elmúlt hónap eseményeiről 

Iskolánkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a szelektív hulladékgyűjtés. Tanulóink nagy örömére április 
elején szelektív tárolókat vásároltunk, így külön tudjuk gyűjteni a fémet, műanyagot és a papírt. Köszön-
jük ehhez a GALGA Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület anyagi támogatását! 

Április 5-én, pénteken került sor a hagyományos tavaszi papírgyűjtésre. Az esős idő ellenére, diákjaink 
és szüleik több mint 4 tonna papírt gyűjtöttek. Az osztályok közötti verseny eredménye: alsó tagozaton a 
III. helyezést a 2.b osztály, II. helyezést a 4. osztály az I. helyezést pedig nagy fölénnyel a 3. osztály érte 
el. Felső tagozaton a III. helyezést a 7.a osztály, II. helyezést a 6. osztály, I. helyezést pedig az 5. osztály 
érte el. Köszönjük a szülők segítségét! 

Április 6-án, szombaton Galgagyörkön vettünk részt az idei év első Bozsik tornáján. A borult idő ellenére, 
jó hangulatban telt a viadal. U7, U9 illetve U11 korosztályokban mérettettünk meg. A legkisebbek ügye-
sen helyt álltak, az U9 és U11 csapataink pedig számos győzelmet arattak, vereséget nem szenvedtek. 
Két hét múlva Aszódon folytatódik a bajnokság. HAJRÁ IKLAD! 

Április 9-én a nagycsoportos óvodások voltak a vendégeink és a két első osztályban egy német, illetve 
egy magyar órát néztek meg. Az iskolások saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek a kicsiknek. Szere-
tettel várjuk a leendő elsősöket szeptemberben! 

Április 11-én, a költészet napján, megemlékeztünk József Attila születésnapjáról. A 7.a osztályos tanu-
lók műsorukban arra hívták fel a figyelmet, hogy milyen fontos lenne, ha több verset olvasnánk. Majd 
minden osztály előadott egy általa kiválasztott művet. Este pedig a Rozmaring Nyugdíjas Klub Egyesület 
költészet napi megemlékezésén néhány tanulónk is elszavalt egy verset: Braun Barbara, Bálint Nóra, 
Szabó Boglárka, Makó Brigitta, Juhász Eliza, Kovács Anna. Köszönjük a meghívást! 
A kistérségi szavalóversenyre szintén a költészet napján került sor, Hévízgyörkön. Iskolánkat Apostol 
Sára (2.a), Moharos Boglárka (4.o.) és Marosvölgyi Erika (8.o.) képviselték. Mind a három tanuló kima-
gaslóan teljesített. Gratulálunk nekik! 

A HEBE Kft által meghirdetett országos német levelező versenyen nyolcadikos tanulóink is részt vettek: 
Bálint Andrea, Bálint Nóra, Braun Barbara, Deszk Anikó, Marosvölgyi Erika és Szabó Boglárka. A diákok 
egy több oldalas, összetett feladatokból álló feladatlapot oldottak meg, ami sok kutatómunkát és kreati-
vitást igényelt. A feladatok témája a szeretet és a barátság volt. A 30 csapat közül a 10. helyen végeztünk. 
Gratulálunk a szép eredményhez! 

Április 16-án bemutató órát láthattak tanáraink az 1.a osztályban matematikából.  A kis elsősök nagyon 
ügyesen számolnak 20-as számkörben. 

Április 18-án tartottuk meg iskolánkban a DSD nyelvvizsga szóbeli részét. A 18 nyolcadikos diákunk 
lelkesen és régóta készült erre a jeles napra. A nyelvvizsga első része beszélgetés volt a mindennapi élet 
témáiról, majd tanulóink egy prezentációt tartottak, melyet előre kiválaszthattak, saját érdeklődésüknek 
megfelelően. A vizsgabizottság elnöke Kreisz Jánosné volt, aki Taksonyból érkezett hozzánk. A szóbeli 
vizsga pontszámait az írásbeli eredményekkel együtt fogják értékelni. Reméljük, sok szép nyelvvizsga 
bizonyítványt tudunk majd kiosztani a tanévzáró ünnepségen! 

Április 19-én tanulóink Turán voltak, a kistérségi rajzversenyen, ahonnan mindannyian igen szép minő-
sítéssel érkeztek haza: 
8. évfolyam: Braun Barbara - Ezüst fokozat; Bálint Andrea - Arany fokozat 
7. évfolyam: Strasser Zsombor  - Arany fokozat; Podlaviczki Georgina - Ezüst fokozat 
6. évfolyam: Wilhelm Fanni - Gyémánt fokozat  
5. évfolyam: Podlaviczki Ármin - Ezüst fokozat; Strasser Lilla - Bronz fokozat 
Gratulálunk a szép eredményekhez! 

folytatás a következő oldalon… 
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Egy mondatban… 

 Ismét kapható a Művelődési Házban dirndli, 
azaz német népviseleti ruha. 
 

 Egynyári virágok vására a Ráday téren 
2013. május 17-én, pénteken délelőtt. 
A kínálatból: álló, futó muskátlik, petúnia, be-
gónia, mézvirág, Margitvirág, stb… 
Ezen kívül zöldségpalánták is kaphatók lesz-
nek. 
 

 Van még néhány hely a testvér-települési ki-
rándulásokra. Csatószegre június utolsó hét-
végéjére utazunk, 27-i, csütörtök esti indulás-
sal, a hazaérkezést pedig július 1-én, hétfőn 
estére tervezzük.  
Unterjesingenbe augusztus elsején, csütör-
tökön este indul az autóbusz, a hazaérkezés 
5-én, hétfőn a késő esti órákban várható.  
Jelentkezési határidő május 17, péntek, a 
Művelődési Házban személyesen, vagy a 403-
387-es telefonszámon. A részletes program a 
vendéglátókkal közösen hamarosan megterve-
zésre kerül, az útiköltség pedig a résztvevők 
számától függ. 

 Németországi munkára német nyelvet jól be-
szélő villanyszerelőt keresnek.  
Tovább információval, részletekről a Művelő-
dési házban kapható felvilágosítás. 

 

Alapítványi hírek 

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma 
kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán 
első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapítvá-
nyi támogatásban részesülnek, hogy a 
2012/2013 tanév II. félévéről szóló iskolalátoga-
tási igazolásokat május 30-ig jutassák el (aki ed-
dig nem tette meg) a Művelődési Házba, mert a ku-
ratóriumnak csak így áll módjában kifizetni az ese-
dékes támogatást. 

Az alapítvány kuratóriuma 
 

Május havi programunk: 
 

1. (Sze)  A munka ünnepe – nincs tanítás 
3. (P.) du  Anyák napja – alsóban osztályonként  
6. (H.) 17:00 Szülői értekezlet 

  Anyák napja a felsőben a hagyományok szerint 
10. (P.)  Rendőrnap Gödöllőn – 6. és 7.a osztály 
11. (Szo.)  Iklad Kupa – Iskolai Projektnap 
13. (H.)  Zöld Hídba látogatnak a 7-8. osztályok 

  17:00 Fogadó óra gyengén teljesített értesítést kapott szülők számára 
20. (H.)  Pünkösdhétfő – nincs tanítás 
23. (Cs.)  Galgamenti népdal énekverseny 
27. (H.)  Zöld Hídba látogatnak az 1-2. osztályok 

  17:00 Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szülei számára 
27-30. (H-Cs.)  É v   v é g i   f e l m é r é s e k 
29. (Sze.)  OKÉV mérés 4.6.8. évfolyamon olvasás-szövegértésből és  
  matematikából 
  Kihívás napja  
31. (P.)  Ismerd meg hazádat – projektnap   

 
Kérjük a leendő első osztályosok szüleit, hogy az első szülői értekezletre hozzák magukkal gyer-
mekük oltási könyvét! 
 

Az iskola tanulói és dolgozói 

Véradás 

A 2013. április 23-i véradáson részt vettek: 

Adamik László Mihály, Ács János, Babinecz 
Judit, Baglyas Georgina, Blaubacher Tibor, 
Blaubacher Zsófia, Braun Pál, Cserni Judit, 
Csóri János, Deszk Tamás Pálné, Ecker Dániel 
Mihály, Ecker Katalin, Ecker Pál, Ecker Péter, 
Gacsályi Zoltán, Kaluzsa József, Kovácsné 
Beláz Katalin, Nagy Barna Attila, Oláh Lajos, 
Párkányi Attila, Simó Pál. 

Minden beteg nevében köszönjük önzetlen se-
gítségüket! 
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Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele: 
Május 26-án, 16 órától 

 Május 13-án, hétfőn: 
13-15 vegyes vásár 

 Egy kis mozgás: Szerdánként 18:00 órától, 
heti rendszerességgel a Művelődési Házban 
szeretettel vár mindenkit Bazsik Dóra, szemé-
lyi edző. A leghatékonyabb zsírégetés érdeké-
ben ötvözzük az erősítő köredzést (súlyzós 
edzés) és az aerob (pulzusszám növelő gyakor-
latok) mozgásformákat, mely minden korosz-
tály számára ajánlott. Egyéni, saját tempóban 
történő feladatvégzés. Gyere el, próbáld ki és 
hozd formába magad nyárra! 

 Színházlátogatás: 

 Június 4-én, Kedd este 
Budapesti Operettszínház 
Cigányszerelem 
Belépődíj: 1000.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Bérletmegújítás 

József Attila Színház Békeffi bérlet felhí-
vása a 2013/2014 színházi évadra 

 Jókai Mór: Aranyember 
 Moliere: Úrhatnám polgár 
 Dobozy-Vajda-Republic: Hattyúdal 
 Bognár Zsolt-Kiss Stefánia: 

Munkácsy, a festőfejedelem 

A Békeffi bérlet előadásai vasárnap esténként 
19 órakor kezdődnek. 

Bérlet ára: 10000.- 11500.- 

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: a művelő-
dési házban. 

A bérletmegújítás május 15-ig lehetséges. 
Régi bérleteseinket visszavárjuk, és szívesen 
fogadjuk az új érdeklődőket is. 

Bagyin Katalin 

Szóvá teszem (újra) 

Az elmúlt év őszén az Ikladi Hírekben 
„Szóvá teszem” címmel megjelent cikkben írtunk 
- ill. fotókkal illusztráltuk – a régi iparvágány terü-
letén, a közterületre kitett, kertben képződött zöld-
hulladékról. Sajnos a helyzet azóta sem sokat vál-
tozott. Kérjük, azokat az ingatlantulajdonosokat, 
akik a közterületre zöldhulladékot, és egyéb tár-
gyakat, eszközöket tettek, hogy május 20-ig azokat 
onnan megfelelő módon és helyre távolítsák el, ill. 
szüntessék meg. E területtel az Önkormányzatnak 
hosszútávon tervei vannak, ugyanis itt egy sétányt 
és szabadidőparkot szeretne létrehozni. 

Himnuszok 

Többen jelezték, hogy ünnepségek alkalmával szí-
vesen énekelnének a Magyarországi Németek Him-
nuszát, csak sajnos nem ismerik a szövegét. Íme a 
Himnusz szövege. Reméljük, hogy május 25-én 
már sokan tudják együtt énekelni. 

A magyarországi németek himnusza: 
1. Seid gegrüßt ihr deutschen Brüder, 
Wachet auf, es ruft die Zeit! 
Laßt uns rühmen, laßt uns preisen, 
Uns'res Volkes Einigkeit! 
Wir sind eines Volkes Söhne: 
Deutsche Sprache, deutsche Art, 
Die die Väter hochgehalten 
Haben treu wir uns bewahrt. 

2. Ob wir in der Batschka wohnen, 
In der schwäbischen Türkei, 
Buchenwald und Schildgebirge 
Unsre treue Heimat sei. 
Ob das Grenzgebiet im Westen, 
Ofner Bergland sei der Ort, 
Werden niemals wir vergessen 
Jenes schönes Dichterwort: 

3. "Deiner Sprache, deiner Sitte, 
Deiner Toten bleibe treu, 
Steh' in deines Volkes Mitte, 
Was dein Schicksal immer sei! 
Wie die Not auch droh und zwinge, 
Hier ist Kraft sie zu besteh'n! 
Trittst du aus dem heil'gen Ringe, 
Wirst du ehrlos untergeh'n!" 

4. Das ist deutschen Mannes Glaube, 
Das ist deutscher Frauen Ehr, 
Das ist deutschen Kindes Zierde 
Das ist deutschen Volkes Wehr! 
Deutscher Treue Lied erklinge 
Rings im schönen Ungarland! 
Schwabenvolk im Glück umschlinge 
Ewig dich der Eintracht Band! 

A hónap gondolata 

„Valóban hallgatni a másikat 
csak igen kevés ember tud.” 

 

(Michael Ende) 
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Az óvoda életéből 

Áprilisban történt: 
Április elején 34 nagycsoportosunk iratkozott be 
az iskolába. 
11.-én ellátogatott hozzánk a PICUR RÁDIÓ.  A ná-
lunk készített hangfelvételt és a fényképeket a 
Picur Rádió honlapján érhetik el. 
www.picurradio.com 
13.-án, szombaton, a pest Megyei Óvodások 20. 
Néptánctalálkozóján vettünk részt.  Községünket 
nagycsoportos óvodásaink képviselték, Tomasek 
Mónika, Ecker Jánosné óvodapedagógusok és Bá-
lintné Mayer Katalin dajka vezetésével, valamint 
az ikladi Óvoda Néptánccsoportja, akiket Klagyivik 
Pál táncoktató készített föl. Köszönjük Braun Jó-
zsefnek, hogy harmonikán kísérte a nagyok Nép-
tánccsoportját.  Köszönjük továbbá a szülőknek, 
akik gépkocsijaikkal elhozták a találkozóra gyer-
mekeiket és hozzájárultak ezzel gyermekeink szín-
vonalas szerepléséhez. Fellépésünkre elkísért Ma-
darász István Polgármester Úr is. 
21.-én nagycsoportosaink Vecsésen, a Német 
Nemzetiségi Óvodások Találkozóján ismét felléptek 
és színvonalas német táncműsort adtak elő.  
Köszönjük szépen Ecker Jánosnénak (Csibi néni-
nek), hogy egy nagyon szép, népviseletbe öltözött 
babát készített kérésünkre, amelyet ajándékba vit-
tünk a Vecsési óvodának. 
27.-én Zuglóba látogattunk el szülőkkel, gyerme-
kekkel az Óperenciás óvodába. A nagy érdeklő-
désre való tekintettel, kettő autóbusszal és gépko-
csikkal utaztunk. A látogatásról a beszámolót a 
következő újságban olvashatják. 
30.-án májusfát díszítettünk az óvoda udvarán. 
Májusi programjaink: 
3.-án Anyáknapi Ünnepséget tartunk a nagycso-
portban  
8.-án Ugrálóvár-arcfestés az óvodában 9 órától 
Évzárók  és Anyák napi ünnepségek a csopor-
tokban: 
7.-én 1. csoport (kiscsoport) 16,30 órakor 
9.-én 4. csoport (középső) 16,30 órakor 
14.-én 3. csoport (részben osztott csoport) 16,30 
órakor 
16.-án 4. csoport (kisközépső csoport) 16,30 óra-
kor 
24.-én ballagási Ünnepség 16 órai kezdettel. Óvo-
dánk a ballagás napján félnapos nyitvatartással 
fog működni. 
Május végén tervezzük gyermeknapi programun-
kat versenyekkel, és a szokásos „OVIKÖR” futás-
sal. 
Júniusban összevont csoportokkal működünk, 
megkezdődik a nyári időszak. 

Óvodánk zárva tartását a nyári nagytakarítási és 
karbantartási munkálatok elvégzése végett július 
01-től augusztus 02.-áig tervezzük. 
Köszönjük szépen segítségüket, munkájukat a kö-
vetkező szülőknek: 

-  Lovász Istvánnak, aki az összegyűjtött 
műanyag kupakokat elszállította az átvevő-
helyre. Itt hívom fel a figyelmet, hogy to-
vábbra is gyűjtjük még a műanyag kupako-
kat!  
- Csesznik Zsoltnak a számítógépeink kar-
bantartását 
- Mayer Zoltánnak és Tamásnak, akik az új 
udvari mászóka összeszerelésében nagy se-
gítségünkre voltak és sokat dolgoztak, hogy 
gyermekeink birtokba vehessék az új udvari 
játékokat (mászóka és mérleghinták) 

Óvodánk életét, történéseit, fényképeit figyelem-
mel kísérhetik Facebook oldalunkon is. (Német 
Nemzetiségi Óvoda Iklad) 

Ikladi Óvoda Minőségbiztosítási Team 

Szederfa otthon 

A további fejlesztésekről szól a most következő új-
ságcikk. 

Eddig egy épületben működött minden, de már 
régóta szeretnénk különválasztani a nappali fog-
lalkoztatót a lakóotthontól.  
Most lehetőségünk van erre: megvettük az szom-
széd házat, és azt újítjuk fel.  
Előre láthatóan a kerámia műhely és a papír mű-
hely költözik át a másik épületbe. Ez nagy munka, 
minden segítséget köszönettel fogadunk. 

A birkákon kívül már kecskéink is vannak, tanul-
juk az állatgondozást. Most a kecsketartással fog-
lalkozunk, mert szeretnénk önellátóbbak lenni a 
jövőben. Ehhez még több kecskére van szüksé-
günk, hogy sajtot tudjunk készíteni a kecsketejből.  
Az állatok tartása költséges, de fontos szerepük 
van az életünkben, sok örömöt szereznek nekünk.  
Köszönjük az eddig kapott támogatást, jelenleg ke-
ressük a megfelelő helyet a kecskéinknek.  

Az otthonban a Szent György lovag című darabot 
próbáljuk, folynak az előkészületek. Kaptunk meg-
hívást a budapesti művészetek palotájába, és az 
ikladi szabadtéri színpadon is szeretnénk valami-
kor bemutatni az előadást. 

A szederfa otthon sajtóreferense 
Rosenberger Katalin 
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Legyünk óvatosak az idegenekkel 8. 

A tavasz beköszöntével növekszik a portánkra, há-
zunkba való betörések, besurranások száma. A 
bűnelkövetések kapcsán célszerű a megelőzést 
legfontosabb eszköznek tartanunk, hiszen míg ki-
megyünk a kiskertbe, vagy a ház körül végzünk 
különböző munkálatokat, gyakran nem zárjuk be 
az ajtókat, ablakokat, amely éppen elegendő ah-
hoz, hogy egy tolvaj elvigye a könnyen mozdítható 
értékeinket. 

Tehát a betöréses lopások elleni védekezésben el-
sődleges lépés, hogy zárva tartsuk a kaput és azon 
helyiségek bejárati ajtaját és ablakát, ahol éppen 
nem tartózkodunk. Ez nemcsak a családi házakra 
vonatkozik, hanem a házhoz tartozó egyéb mellék-
épületekre is (pl: garázs, nyári konyha, külső szer-
számos helyiségek, stb.) Az épületek ajtajait sze-
reljük fel minél több védelmi eszközzel, amelyekkel 
megelőzhetők a bűncselekmények (pl. többhenge-
res zárak, rácsok használata). Így távollétünkben 
a leendő elkövetőknek is nehezebbé válik a beha-
tolás. Egyszerű és nagyon praktikus ötlet továbbá, 
hogy a tulajdonunkban lévő műszaki cikkek, mo-
biltelefonok, kerékpárok azonosító száma legyen 
feljegyezve, hiszen egy felderítésnél könnyebben 
beazonosítható, hogy az adott tárgy honnan került 
eltulajdonításra. A nagyobb összegű értékeinkről, 
ékszereinkről pedig készíthetünk fotókat, melyek 
szintén segíthetik a nyomozást. 

A fiatalok előszeretettel használják a közösségi ol-
dalakat, amelyről a szülők tudomása nélkül kerül-
nek fel különböző információk, fényképek ottho-
nunkról, amelyek az illetéktelenek részére rendkí-
vül hasznos támpontok lehetnek. Ezért minden-
képpen ügyelnünk kell arra, hogy a házban (akár 
az önmagát fényképező személy hátterében) lel-
hető értékekről, értékes festményekről, ékszerek-
ről ne kerüljenek fel képek a mások által is hozzá-
férhető információ-megosztó oldalakra, illetve ne 
tudassuk mindenkivel, hogy a család ettől az idő-
tartamtól meddig nem tartózkodik otthon, mert az 
ismerősökön keresztül gyorsan terjednek a hírek, 
és ezáltal otthonunk könnyen bűncselekmény ál-
dozatául eshet. Azonban érdemes a szomszédokat 
tájékoztatni nyaralások, utazások alkalmával, és 
megkérni őket, hogy távollétünk alatt figyeljenek 
portánkra, majd probléma esetén a rendőrséget és 
a tulajdonosokat értesítsék. 

Ha magunk észleltük a lopást, minden esetben 
hívjuk a rendőrséget, de ne nyúljunk semmihez, 
vagyis hagyjunk mindent a helyén, amíg a rend-

őrök megérkeznek, és helyszíni szemlét foganato-
sítanak. Így a hátrahagyott nyomokból lehetővé 
válik az elkövetett cselekmény rekonstruálása. 
Sokszor tapasztalni, hogy a rendőrségi bejelentést 
követően a tulajdonos rendet rak azzal a szándék-
kal, hogy a kiérkező rendőrök ne lássák az éppen 
uralkodó állapotokat. Ezzel azonban jelentősen 
hátráltatják a rendőrségi nyomozás munkáját. 

Amennyiben részünkről történik a betörő tetten-
érése, ne kezdjünk el hadakozni vele, mert nem 
tudható, hogy miként viselkedik váratlan helyze-
tekben, milyen – környezetére - veszélyes magatar-
tást tanúsít. Ebben az esetben is hívjuk a rendőr-
séget, illetőleg ajánlatos a szomszédoknak szólni, 
szemtanúkat keresni. 

A fenti bűnmegelőzéssel kapcsolatos hasznos in-
formációkat a Galga TV riporterei készítették a Gö-
döllői Rendőrkapitányság szóvivőjével. 
(forrás: 
http://www.youtube.com/user/regioplusztv) 

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 egyesüle-
tek, alapítványok, civil szervezetek célkitű-
zései. 

Köszönjük! 
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Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
„Északi” csoport 

Eredmények 
GEAC SZIE – Iklad KFC 2-3 
Gólszerzők: Blaubacher Bálint (2), 
Sinkó József 

Iklad KFC – Vácduka KSK 2-0 
Gólszerző: Balázs Péter (2) 

Valkó KSK – Iklad KFC 1-4 
Gólszerzők: Balázs Péter, Gedei Krisztián, 
Maka László, Sinkó József 

Iklad KFC – Püspökhatvan SE 5-1 
Gólszerzők: Balázs Péter (2), Blaubacher 
Bálint, Juhász Jácint, Styevkó Gábor 

Iklad KFC – Csomád KSK 1-2 
Gólszerző: Styevkó Gábor 

Vácrátóti KSE – Iklad KFC 1-1 
Gólszerző: Sinkó József  

Iklad KFC – Vác Deákvár SE 4-2 
Gólszerzők: Gedei Krisztián (2), Hegedűs 
Csaba, Sinkó József  

Fortuna SC-Kismaros – Iklad KFC 0-0 

Iklad KFC – Erdőkertesi SE 1-1 
Gólszerző: Balázs Péter 

Ifjúsági eredmények 
Kóka KSK – Iklad KFC 0-2 
Gólszerző: Gódor Richárd (2)  

Iklad KFC – Vácduka KSK 1-4 
Gólszerző: Ecker Bence 

Valkó KSK – Iklad KFC 1-4 
Gólszerzők: Laukó Milán (3), Ecker Bence 

Iklad KFC – Püspökhatvan SE 2-1 
Gólszerző: Laukó Milán (2) 

Iklad KFC – Csomád KSK 4-1 
Gólszerzők: Gódor Richárd (2), Laukó Milán, Zdenkó Roland 

Vácrátóti KSE – Iklad KFC 1-5 
Gólszerző: Gódor Richárd (2), Bartha Pál Márk, Laukó Milán, Zdenkó Roland  

Iklad KFC – Vác Deákvár SE 3-2 
Gólszerzők: Laukó Milán (2), Gódor Richárd  

Fortuna SC-Kismaros – Iklad KFC 2-5  
Gólszerzők: Ecker Bence (2), Laukó Milán (2), Zdenkó Roland 

Iklad KFC – Erdőkertesi SE 9-2 
Gólszerzők: Laukó Milán (4), Bartha Martin, Bartha Pál Márk, Zdenkó Roland, Herczig Tamás (öngól) 

 

Tavaszi sorsolás, 2012/2013 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 
03.02. GEAC-SZIE – Iklad KFC 2-3 0-2 
03.10. Iklad KFC – Vácduka KSK 2-0 1-4 
04.17. Valkó KSK – Iklad KFC 1-4 1-4 
03.24. Iklad KFC – Püspökhatvan SE 5-1 2-1 
06.30. Galgahévíz SK – Iklad KFC   
04.07. Iklad KFC – Csomád KSK 1-2 4-1 
04.13. Vácrátóti KSE – Iklad KFC 1-1 1-5 
04.21. Iklad KFC – Vác-Deákvár SE 4-2 3-2 
04.28. Fortuna SC-Kismaros – Iklad KFC 0-0 2-5 
05.05. Iklad KFC – Erdőkertesi SE 1-1 9-2 
05.12. Nagymaros FC – Iklad KFC   
05.18. Kistarcsai VSC – Iklad KFC   
05.25. Iklad KFC – Bagi TC ’96    
06.01. Aszód FC – Iklad KFC   
05.01. Kerepesi BSE – Iklad KFC   
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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: 2013. június 6-7. 

Európai Uniós forrásból kerül fejlesztésre a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
Iklad településen 

 
Projekt címe: Iklad csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása a település főútja mentén 

- 2. ütem 
 
Az önkormányzat 2010. szeptemberében pályázatot 
nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
meghirdetett „KMOP-2010-3.3.1.B - Belterületi csa-
padékvíz-elvezetés és gyűjtés” című Európai Uniós 
pályázati kiírásra, amelyen 25 640 624  forint vissza 

nem térítendő támogatásban részesült. A projekt összköltségvetése 28 489 583 forint, támogatási inten-
zitása 90%. A pályázat keretében a Szabadság út mentén található csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesz-
tése valósul meg. Az Önkormányzat 2011. szeptember 14-én kötötte meg a támogatási szerződést a Pro 
Regio Nonprofit Közhasznú 
Kft-vel, aki a pályázat közre-
működő szervezete. A beruhá-
zás megvalósítása folyamat-
ban van, a projekt várhatóan 
2013. júliusában fog befeje-
ződni. 
 

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. 


