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Meghívó 

Óvodások Népi Farsangja 

Tisztelettel és szeretettel meghívunk 

minden kedves érdeklődőt 

a február 23-án, vasárnap, 

14:00 órakor megrendezésre kerülő 

népi farsangi bálunkra! 

Helyszín: az iskola tornaterme 
Belépő: 500 Ft (csak felnőtteknek)  
Szereplők: az óvoda két nagycsoportja és néptánc csoportja, melynek vezetője Klagyivik Pál 
Téma: vásáros és fonás népszokások feldolgozása 

A gyermekek műsora után, büfé, zene, tánc, 
tombola várja kedves vendégeinket. 

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

Az óvoda gyermekei és dolgozói 

Egyesületi farsang 

A Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület 

és a Rozmaring Nyugdíjas Klub 

közös farsangi mulatságot rendez 

2014. 02. 08-án, 17 órai kezdettel 
a Művelődési Házban, melyre szeretettel meghívjuk 

az egyesület és a nyugdíjas klub tagjait. 

Belépő: Egy darab tombolatárgy 
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Testületi hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2014. január 
30-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta 
meg: 

A testület elfogadta a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokság beszámolóját a 2013-ben végzett 
tevékenységükről. Pintér Mihály tűzoltó alezredes, 
parancsnok ismertette a tűzoltóság tűzvédelmi és 
katasztrófavédelmi tevékenységének személyi és 
tárgyi feltételeit. Tájékoztatást adott arról, hogy 
tavaly megkezdte működését az aszódi tűzoltó őrs. 
Képviselő-testületünk egy tagja felajánlást tett, 
mely szerint az aszódi tűzoltó őrs létszámhiányá-
nak enyhítésére egy fő gépjárművezető bérét és 
annak járulékait három éven keresztül biztosítja.  

A testület megválasztotta a község szavazatszám-
láló bizottságait az alábbiak szerint: 

1. számú szavazókör (Községi Könyvtár-Iklad, 
Szabadság út 61.): 

Tagok: 
Ecker József (Ady E. u 6.) 
Rigó Józsefné (Arany J. u. 2.) 
Braun Tiborné (Szabadság út 73.) 

Póttagok: 
Sápi Andrea (József A. u. 4.) 
Bálintné Mayer Katalin (Szabadság út 123.) 
Csitári Józsefné (Szabadság út 71.) 

2. számú szavazókör (Háziorvosi rendelő – 
Iklad, Ötikerházak u. 3.): 

Tagok: 
Kreidlmayer János (Kossuth L. u. 12.) 
dr. Braun Pálné (Arany J. u. 11.) 
Reitmajer Terézia (Szabadság út 18.) 

Póttagok: 
Madarász Jánosné (Sport u. 28.) 
Ecker Zsuzsanna (Szabadság út 113.) 

A testület rendeletet fogadott el a közterületen 
történő szeszes ital fogyasztás szabályairól. (A 
rendeletet teljes terjedelmében külön közöljük.) 

A testület tulajdonosi hozzájárulást adott az Iklad 
Községi Football Club részére, a sport öltöző épü-
letének felújítására benyújtandó pályázathoz. 

A testület úgy határozott, hogy 2014-ban saját 
költségvetésből 1.900.000.-Ft-tal támogatja az 
Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület műkö-
dését. 

A testület zár ülésén 
1. két főnek méltányossági közgyógyellátást 

állapított meg, 
2. három főnek temetési segélyt állapított 

meg összesen 60.000.-Ft összegben, 
3. négy főnek önkormányzati segélyt 

állapított meg összesen 45.000.-Ft 
összegben. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Körzeti Megbízotti Iroda 
 

2014 februárjától a Szabadág út 94. szám alatt, a 
volt tűzoltószertár épületében Körzeti Megbízotti 
Iroda kezdi meg működését. 
Fogadóórát tart: minden hónap páros szerdán 
14-16-ig Deszk Péter rendőrtörzszászlós körzeti 
megbízott. 

Elérhetőségek: 
E-mail: deszkp@pest.police.hu 
Aszódi járőr elérhetősége: 20-516-5940 
Aszódi rendőrőrs elérhetősége: 28-400-012 

Német Istentisztelet 

2014-ben is folytatódnak a német istentiszteletek! 
Minden alkalommal vasárnap délután 16 órakor 
kezdődnek. A következő időpontokat hirdetjük: 
 március 2. 
 április 6. 
 május 4. 

Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit! 

Iklad község evangélikus lelkésze 
 és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad 

Kézműves délután 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad szere-
tettel meghív minden kedves érdeklődőt 2014. 
március 1-én 15 órára a Ráday Gedeon Művelődé-
si Házba kézműves délutánra. Aki szeret, vagy 
szeretne megtanulni kötni, hímezni, horgolni, an-
nak ott a helye! A gyermekeket külön programok-
kal várjuk! A férfiak se maradjanak otthon! 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad 
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Tájékoztatás a nemzetiségi 
választásokkal kapcsolatban 

Kedves Ikladiak! 

Ez a cikk azért íródik, mert aki azon gondolkodik, 
hogy felveteti magát a nemzetiségi névjegyzékbe, 
illetve azt szeretné, hogy az kiterjedjen az ország-
gyűlési választásokra is, mankót nyújtunk a he-
lyes kitöltéshez, mert mindez vitát képez a mai 
napig nemzetiségi berkekben is. 
A Nemzeti Választási Iroda által kipostázott levél-
ben egy szöveges tájékoztató, valamint egy űrlap 
található a nyilvántartásba-vételről. Mindezt meg 
lehet oldani elektronikus úton is. 
A kitöltésről: 
Az első részben mindenki a saját személyes ada-
tait kell, hogy megadja. 
A második résznek címe: A nemzetiségi név-
jegyzékbe való felvétel iránti kérelem. Aki sze-
retné felvetetni magát a nemzetiségi névjegyzékbe, 
ott a német négyzetet kell csak bejelölni, aki 
nemzetiségiként szeretne szavazni az országgyűlé-
si választásokon, az pedig a „B” betű mellé is X-
et kell rakjon. Mindez azt jelenti, hogy nemzetiségi 
jelöltre tud csak szavazni, illetve egyéni jelöltekre, 
pártlistára NEM! Ennek tudatában kérjük ezt a 
részt kitölteni. 
A harmadik részt olyan személyeknek kell csak 
kitölteni, aki segítségre szorul pl: látássérült, 
mozgássérült. Ezen kívül üresen kell hagyni. 
A negyedik részben a személyes adatok kiadásá-
nak megtiltásával kapcsolatban egyénileg eldönt-
hető, hogy a „G”, vagy „H” mező a bejelölendő. 
Végül az utolsó részben pedig az „A”, „B” és „C” 
mezők közül kizárólag egyet kell kitölteni, nem az 
öszeset. Azt, amelyik csatornán keresztül szeretne 
értesítést kapni a választási iroda döntéséről. 
A lap alján dátum és aláírás mindenképpen kell, 
és a kitöltött papírt pedig a Polgármesteri Hivatal-
ba kell leadni. 
Egyéb kérdésekkel forduljon bizalommal a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Iklad képviselőihez: 
Blaubacher Dóra, Braun Pál (Öcsi bácsi), Holicza 
Sándorné, Ledényi Katalin.  

Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad 

Hirdetés 

 37-es méretű új „spanglis” cipő 10.000Ft-ért 
eladó. A lábbeli a Művelődési Házban megte-
kinthető. 

 

Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub következő klubdélutánja:  

Február 23-án, 16 órától 

 A Nyugdíjas klub a Német Nemzetiségi Kultu-
rális Közhasznú Egyesülettel közös 
Farsangi összejövetelét február 8-án, 
szombaton 17 órától tartja, melyre szeretet-
tel hívjuk és várjuk a nyugdíjasklub és az 
egyesület tagjainak jelentkezését. 

 Színházlátogatás: 

 Február 21-én, Pénteken este 
Budapesti Operettszínház 
Viktória 
Belépődíj: 2000.- (Kedvezményes ár!) 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Február 23-án, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 2. előadás 
Munkácsy, a festőfejedelem 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Március 9-én, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi Bérlet, 3. előadás 
Hattyúdal 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Március 25-én, Kedd este 
József Attila Színház 
Újvidéki Színház vendégjátéka 
West Side Story 
Belépődíj: 1500.- (Kedvezményes ár!) 
Utazási költség: nincs! 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Április 27-én, Vasárnap este 
Budapesti Operettszínház 
Marica grófnő 
Belépődíj: 2000.- (Kedvezményes ár!) 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Bagyin Katalin 

 A hónap gondolata 

„Romokra nem lehet építkezni” 
 

(Ismeretlen) 
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Iskolai Hírek 

Beszámoló a decemberi hónapról 

December 5-én zongorakoncertet szervezett Kántor Zsolt tanár úr, ahol zongorázni tanuló diákjaink kis 
produkcióit hallgattuk meg. Nagyon ügyesen játszott mindenki.  

December 6-án az alsósokat meglátogatta a Mikulás. Minden kisdiák nagy izgalommal várta őt. A felső-
sök osztálykeretek között ajándékozták meg egymást. 

Szintén ugyanezen a napon iskolánk három tanulója: Moharos Boglárka (5.o.), Strasser Lilla (6.o.), és 
Teréki Dominik (8.a) a zuglói Hajós Alfréd Kéttannyelvű Általános Iskolában járt, ahol a vers- és pró-
zamondó versenyen vettek részt, melyet 9 éve rendeznek meg. A zsűri tagjaiban több nagynevű középis-
kola tanára, a Német Nemzetiségi Egyesület elnöke, a Goethe Intézet kulturális képviselője is jelen volt. 
A verseny több helyszínen zajlott, 20 iskola több mint 60 tanulója mérettette meg magát. A verseny so-
rán sok hasznos tapasztalattal gazdagodtunk, tanulóink szépen szerepeltek. Köszönjük Strasser Csa-
bának, hogy a helyszínre szállította gyerekeinket. 

Iskolánkban LÜK (Logika, Ügyesség, Kitartás) háziversenyt rendeztünk. Raffai Sándor, Kiss Marcell, 
Bujtás Erhard (3.a), Hackerschmidt Márk, Bodó Barnabás, Kovács Panni (3.b) a továbbjutóink. Gra-
tulálunk eredményükhöz. Várjuk a folytatást! 

A karácsonyi projektnapok nagyon mozgalmasan, jó hangulatban teltek. Minden napot énekléssel nyi-
tottunk meg, szerveztünk karácsonyi vetélkedőt, és lelkesen sütöttük a mézeskalácsot! 
Tanulóink fúvós hangszerekkel ismerkedhettek meg, egy koncert keretein belül. 
Idén is sok diák gyűlt össze a hagyományos mézeskalács kihordásra. Köszönjük, hogy a legtöbb háznál 
várták és szeretettel fogadták őket. Az utolsó tanítási napon az 5. osztályosok egy szép és színvonalas 
karácsonyi mesejátékot adtak elő, melyet a falukarácsonyon is bemutattak. 
Este pedig a karácsonyi vásáron minden osztály saját készítésű ajándéktárgyakat árusított. Köszönjük 
mindenkinek az érdeklődést! 

Ebben a tanévben is megszerveztük iskolánkban a cipős doboz akciót. 50 doboz ajándékot hoztak be 
tanulóink, amit a szeretet szolgálat dolgozói szállítottak el december 20-án Vácra a központjukba. In-
nen ők juttatják tovább a rászoruló gyerekeknek. Köszönjük azoknak, akik lehetőségeikhez mérten 
gondoltak a nehéz helyzetben lévő családokra. 

Külön köszönet:  
Kovácsné Tóth Tímeának (1.b) azért a szép nagy fenyőfáért, amit iskolánknak ajándékozott a projekt-
napokra; 
Ungi Józsefnek a kartonlapokért, amire csomagolni tudtuk a mézeskalácsokat; 
Mayer Katinak (1.a), Papp Katalinnak (1.a) és Katonás Otíliának (3.a 8.a) a celofánokért, amibe cso-
magoltuk a mézeskalácsokat; 
Miskoff Gábornak (2.a), hogy kölcsönözött az iskolának egy projektort, amivel zökkenőmentesen le tud-
tuk bonyolítani a projektnapokat. 

Az osztályok által készített 2014-es falinaptár még megvásárolható iskolánkban! 

Hírek az iskola életéből, januárban: 

 Tanulmányi munka: január 24-én, pénteken, minden tanuló kézbe kapta félévi eredményét az 
ellenőrzőjében és hazavitte azt. Első és második évfolyamon szövegesen történt a tanulók értéke-
lése, így ezekben az osztályokban nem tudunk tanulmányi átlagot számolni, illetve kitűnő tanu-
lókat megnevezni. A többi osztályban a következőképpen alakultak a félévi eredmények: 3.a 4,5; 
3.b 4,5; 4.o. 4,5; 5.o. 4,2; 6.o. 4,1; 7.o. 3,9; 8.a  4,3; 8.b 3,9. 
Kitűnő eredménnyel zárta a félévet: Bujtás Erhard, Kiss Marcell, Tóth Zita (3.a); Bodó Barnabás, 
Kovács Panni (3.b); Fekete Kristóf, Gaszner Ádám (4.o.); Lados Katalin (5.o.), Blaubacher Dániel 
(6.o.); Dicse Gábor, Katona Csenge, Strasser Zsombor (8.a). 
Gratulálunk nekik a szép teljesítményhez és kívánjuk, hogy tartsák meg ezt az eredményüket év 
végére is. 

folytatás a következő oldalon… 
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Országos állat és kirakodó vásárok 
időpontjai 2014-ben 

Hónap Tura Vác 
február - 16 
március 5 16 
április 2 20 
május 7 18 
június 4 15 
július 2 20 

augusztus 6 17 
szeptember 3 21 

október 1 19 
november 5 16 
december 3 21 

 
Minden pénteken állatpiac várja az érdeklődőket a 
Váci vásártéren, nyári időszámítás alatt 6-11-ig, 
téli időszámítás idején 7-11-ig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapítványi tájékoztató 

Iklad Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma tájékoz-
tatja az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán 
első diplomát szerző azon 2-3-4-5 éves hallgató-
it, akik alapítványi támogatásban részesülnek, és 
a 2013/2014. tanév I. félévéről szóló iskolalá-
togatási igazolásokat már leadták, hogy a kifize-
tésre 2014. február 12-én, szerdán 13-1530 óra 
között kerül sor a Polgármesteri Hivatalban. Ké-
rünk mindenkit, hogy kizárólag a fenti időpontban 
vegye át a támogatást, ha másként nem oldható 
meg, akkor meghatalmazással. 

Az alapítvány kuratóriuma 

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! 

Véradás 

A 2014. január 9-i véradáson részt vettek: 

Babinecz Judit, Blaubacherné Lebovics Krisz-
tina, Botyik Katalin, Braun Éva, Braun Geor-
gina, Braun László, Braun Pál, Braun Pálné, 
Braunné Wildmann Tünde, Bujdosó Elek 
Zsolt, Csóriné Blaubacher Marianna, Dévai 
János, Dudás János, Ecker Dániel, Ecker 
Endre, Ecker Józsefné, Ecker Máté, Ecker Pé-
ter, Ecker Tibor, Furák János, Furák Mihály 
Róbert, Gregus Szilárd, Jancsovics Mihály, 
Jónás Viktor, Juhász Márton Csaba, Kaluzsa 
József, Katona Zoltán, Kiss Regina, Kovácsné 
Beláz Katalin, Laczik Csaba, Madarász László-
né, Marcsek Lilla, Mayer Péterné, Podlaviczki 
László, Pribeli András, Rácz Ferenc, Raffai 
Sándor, Rigó József, Rosenberger Dániel, 
Schmidinger Béla, Schmidinger Gabriella, Tóth 
Józsefné, Wilhelm Zsuzsanna. 

Minden beteg nevében köszönjük önzetlen 
segítségüket! 

 Az IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft megajándékozott bennünket 2db írásvetítővel. Kö-
szönjük Philippe Cannito Igazgató Úrnak, hogy támogatja iskolánk eszközellátását. 

Februárban lesz:  

Február 21-én, pénteken 17.00 órakor tartják a 8. osztályosok nyilvános farsangi tánc főpróbáju-
kat az iskola tornatermében. Belépő 100 Ft, amit a terem bejáratánál kell befizetni. 
Február 22-én, szombaton 8:00-12:00 óráig alsós farsangi bál, 15:00-20:00 óráig felsős farsangi bál. A 
felsős bál a tánc bemutatók, jelmezes felvonulások után zártkörű rendezvény lesz, csak az isko-
lánk tanulói számára! 

Az iskola dolgozói és tanulói 
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Az óvoda életéből 

Nagycsoportos óvodásaink eleget tettek a Zöld Híd 
Régió hulladékkezelő telephely meghívásának. Egy 
egész délelőttöt töltöttek a gyerekek 
Kerepestarcsán, ahol sikerült betekintést nyerni-
ük a szelektív hulladékfeldolgozás folyamataiba. 
Januárban lezajlottak a féléves szülőértekezletek, 
amelyben óvodapedagógusaink értékelték az el-
múlt időszak eseményeit, történéseit.  

Február havi programunk: 
Február 21-én kerül megrendezésre az óvodában 
a jelmezes farsangi mulatság, amelyen minden 
gyermek kedvenc jelmezébe öltözhet. A konyhán 
dolgozók ízletes farsangi fánkkal kedveskednek a 
gyerekeknek. A vidám délelőttöt egy táncházas 
mulatsággal tesszük a gyermekek számára él-
ményszerűvé és felejthetetlenné. 

Február 23-án tartjuk a nagycsoportos óvodások 
hagyományos népi farsangját, amelyre minden 
kedves érdeklődőt szeretettel várunk.  

Az óvoda gyermekei és dolgozói 

A Rozmaring Nyugdíjasklub 
Egyesület életéből 

Az egyesület 2014. január 26-i klubdélutánján 
tartotta meg az éves közgyűlését. Az 52 fős taglét-
számból 45 fő volt jelen, ahol kiértékelésre került 
a 2013. év programterve, a bevételek és kiadások 
alakulása, majd a programtervnek megfelelően 
folytatódott a klubdélután. 
Megemlékeztünk 2013-ban elhunyt klubtagunk-
ról, Blaubacher Pálról. Pálya Tibor szervezőtitkár 
ismertette a 2013. évben megvalósított programo-
kat, kiemelve azok látogatottságát. Az év folyamán 
hat gyógyfürdőhelyet látogattunk meg, és megte-
kintettük Budapesten a Terror Házát, a Vajdahu-
nyad Várat, és a Holokauszt Múzeumot, a Pálvöl-
gyi Cseppkőbarlangot, és az Országházat. Pótszil-
vesztert és Farsangi összejövetelt tartottunk.  
Megszerveztük a Költészet Napját, és felköszöntöt-
tük kerek évfordulót ünneplő klubtagjainkat. Nem 
feledkeztünk meg a névnapokról sem, tavasszal és 
ősszel pedig piknikezés közben kapcsolódtunk ki. 
Társadalmi munkában tettük szebbé környeze-
tünket és a falu két végén lévő szobrok környékét.  
Énekkarunk fellépett a klub 35 éves születésnapja 
alkalmából rendezett ünnepségen, a Falunapi 
rendezvényen, és a bagi Megyei Majálison. Amatőr 
színjátszóink a farsangi összejövetelt színesítették 
műsorukkal. Fogadtuk rendezvényeinken az aszó-
di Városi Nyugdíjasklub, és a domonyi Derűs 

Évek nyugdíjasklub tagjait, akik műsoraikkal szí-
nesítették összejöveteleinket. A szilasligeti nyugdí-
jas színjátszók vidám jelenetére is sokáig fogunk 
emlékezni. 
A klub megalakulásának 35 éves évfordulóján a 
nyugdíjasklubok „Életet az éveknek” Pest megyei 
Egyesülete DÍSZOKLEVÉL-ben részesítette egye-
sületünket, kiemelve a végzett tevékenységünket.  
Cserkeszőlőn három napos kirándulás és fürdőzés 
alatt még szorosabbá vált barátságunk. Tíz alka-
lommal klubdélutánt tartottunk, és részt vettünk 
a községi ünnepségeken. 
A rendezvények lebonyolításához szükséges anya-
gi fedezetet a tagdíjból befolyt összeg, az önkor-
mányzati támogatás, a tagi hozzájárulás, és az 
egyéni támogatások összege biztosította. A bevéte-
lek és kiadások felhasználásáról a Közgyűlés elfo-
gadta a beszámolót. 
Ezután a 2014. évi programterv ismeretében az 
éves bevételi és kiadási terv elfogadására került 
sor.  
2014-ben kirándulunk Balassagyarmatra, Szol-
nokra, Cserkeszőlőre és Gyulára. Hét gyógyfürdő 
felkeresését tervezzük. Tavaszi és őszi piknikre is 
sor kerül, és a pótszilveszter után a farsangi ösz-
szejövetelt tervezzük. 
Természetesen a községi ünnepségeken és a más 
szervezetek által rendezett ünnepségeken is részt 
veszünk, és nem hagyjuk a szobrok környékét 
sem virág nélkül. 
A nyugdíjasklub egyesület továbbra is elfoglaltsá-
got és kikapcsolódást biztosít klubtagjainak, és a 
jelentkező nyugdíjasoknak. Rendezvényeinkről az 
éves programtervből tájékozódhatnak. 
A 2014. évre minden érdeklődőnek erőt, egészsé-
get és tartalmas kikapcsolódást kíván a Rozma-
ring Nyugdíjasklub Egyesület! 

Braun Pál 
Elnök 

Sikeres LEADER pályázatok 

Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy két helyi 
civil szervezet is sikeresen pályázott a LEADER 
szervezet által kiírt falumegújítási támogatásra: 

A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 30 millió 
forintot nyert a község legrégebbi (több mint 100 
éves) középületének- a Szabadság út 65. szám 
alatti volt iskola (óvoda) – felújítására., melynek 
során civil közösségi ház lesz itt kialakítva. 

A Iklad Község Football Club 8 millió forintot 
nyert a községi sporttelep öltöző épületének tető-
felújítására. 

Madarász István 
Polgármester 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

7 02. szám 

A Rozmaring 

Decemberi számunkban már irtunk a rozmaring-
ról, a továbbiakban is szeretnénk fontos informá-
ciókkal szolgálni e nemes növényről.  
 
 
 
 
 

Ősidők óta ismert fűszer- és gyógynövény. 
Bár közepesen fényigényes, szereti a tűző napot, 
nagyon jól tűri a szárazságot. Sok napsütés hatá-
sára nemcsak dinamikusan növekszik, hanem az 
illó- és aromaanyagai is ekkor alakulnak ki. En-
nek ellenére félárnyékban, ablakokban, verandán 
is kiegyensúlyozottan növekszik. 
Telepítésénél vegyük figyelembe, hogy évelő. Leg-
egyszerűbb a szaporítóanyagot bujtassál vagy a 
félfás szárak feltöltésével, dugványozásával nyerni. 
Szaporítható tőosztással is, de hamarabb lesz 
szedhető rozmaringunk, ha a 8–10 leveles hajtá-
sok csúcsait nedves homokban gyökereztetjük. 
Másik módszer, ha 10–15 cm hosszú hajtásairól, 
az alsó leveleket eltávolítjuk, egy pohár vízbe állít-
juk, a gyökérkezdemények megjelenése után pedig 
nedves homokba ültetjük.  
Nevelése nem okozhat gondot a kezdőknek sem: 
szárazságtűrő, ezért nem hagy minket cserben, ha 
egyszer-kétszer meg is feledkeznénk locsolásáról. 
Humuszban gazdag, homokos talajon fejlődik a 
legszebben, ilyekor egész nyáron át nyírhatjuk 
leveleit. Arra vigyázzunk, hogy csak a fás részek 
felett vágjuk vissza, mert ha túlságosan megkur-
títjuk, előfordulhat, hogy többet nem hajt ki.  
A többéves bokrok hajlamosak a felkopaszodásra. 
Az erősen felkopaszodott ágakat vágjuk vissza, 
majd öntözéssel serkentsük új, fiatal hajtások 
növesztésére. 

(folytatjuk) 

Tollfosztóban voltam… 

Február elsején, szombaton délután régi kedves 
hagyományt elevenítettünk fel. Libatollat fosztot-
tunk, kalákában. Örülünk, hogy sokan elfogadták 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívását 
erre az alkalomra. Több mint húszan jöttünk ösz-
sze, lányok, asszonyok, fiúk és férfiak, fiatalok, és 
idősebbek. A férfiak borozgatással, kártyázással 
múlatták az időt, míg az asszonyok szorgos keze 
alatt, nótázgatás közben szépen nőtt a tollú halom 

az asztalon. A munka végeztével mákoskukorica 
volt az „áldomás”, de nem maradt el a sütemény, 
a tea és a forralt bor sem.  
Reméljük, aki itt volt, mindenki jól érezte magát, 
és szívesen vesz részt az önkormányzat további 
rendezvényein is. 

Kedves Könyvtárlátogatók! 

Jelenleg a könyvtárban - az eddig papíralapon 
nyilvántartott könyvállomány – teljes körű szám-
bavétele történik egy könyvtári program szerint.  

Ezáltal a könyvek és azok legfontosabb paraméte-
rei számítógépes nyilvántartásba kerülnek. Ezzel 
párhuzamosan sor kerül a könyveket kikölcsön-
zők adatainak rögzítésére is.  

A korszerű program alkalmazása során lehetőség 
lesz arra, hogy azonnal információval szolgáljunk 
az olvasóknak a bent lévő könyvekről és arról is, 
hogy a keresett könyv mikor kerülhet vissza.  

Fentiek miatt is, azzal a kéréssel fordulok a tisz-
telt könyvtártagokhoz; hogy a kölcsönzési időt 
szíveskedjenek betartani, lehetőség szerint az e-
mail címet a legközelebbi könyvtárlátogatásuk 
során hozzák magukkal, (a gyorsabb kiértesíthe-
tőség érdekében) valamint a régebben kikölcsön-
zött könyvet - amennyiben azt még nem hozták 
vissza - a teljes körű leltár elkészítése érdekében 
adják le.  

Kiss Regina  
könyvtáros 
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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: 2014. március 6-7. 

Iklad Község Önkormányzata 
1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete 

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában 
és (2) bekezdésében, valamint a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 200. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

A rendelet hatálya Iklad község közigazgatási területére terjed ki. 

2.§ 

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszes ital fogyasztás a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi 
közterületen. 

(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól: 

a) közterület-használati engedéllyel és belső vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzletek teraszai, nyitva-
tartási időben, 
b) közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvényekre a rendezvény engedélyezett ideje alatt, 
c) az év utolsó és első napja 

3.§ 

Jelen rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja sze-
rinti terület, valamint az Önkormányzat tulajdonában nem álló egyéb ingatlanok közhasználatra, illetve gyalogos 
forgalom részére átadott területrésze. 

b) szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az 
ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat. 

4.§ 

Jelen rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba. 

 Madarász István sk. Dr. Braun Pál sk. 
 polgármester jegyző 
 
(A fenti rendelet szabályainak megszegése esetén a rendőrjárőr helyszíni bírságot szabhat ki, amelyek összege ötezer 
forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belüli újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet.) 
 


