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A költészet napján 

2014. április 11-én, pénteken, 17 órakor, 

Költők a szerelemről 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! 

Májusfaállítás 

Ebben az évben is sor kerül a Ráday téren 

a Májfaállításra április 30-án 18:00 órától. 
Ez alkalomból is meghallgathatja a kedves közönség 
az egyesület fúvószenekarát, énekkarát, valamint 
megnézheti a „Blaublumen” tánccsoport műsorát. 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, 
hogy ezzel a kedves kis hagyománnyal 

együtt köszöntsük a tavaszt! 

Közmeghallgatás 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. április 26-án (szombaton) 18.30 órai kezdettel 

a Művelődési Házban 

KÖZMEGHALLGATÁST TART 
Napirend: Madarász István polgármester tájékoztatója aktuális kérdésekről 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
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Testületi hírek 

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

A testület megtárgyalta a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság beszámolóját a 2013.évben végzett tevé-
kenységről. Gódor Ferenc alezredes Úr, az Aszódi 
Rendőrőrs parancsnoka elmondta, hogy Ikladon 
az elmúlt évben a statisztikai nyilvántartás szerint 
24 bűncselekményt követtek el, 1 könnyű sérülé-
ses és 3 anyagi káros közlekedési baleset történt. 
Madarász István polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket arról, hogy a Szabadság út 94. szám 
alatti épületben (volt tűzoltó szertár) megnyílt a 
körzeti megbízotti iroda. Deszk Péter körzeti meg-
bízott minden hónap páros hetén szerdán 14:00 - 
16:00 óra között tart fogadóórát. Az önkormányzat 
2013-ban 300.000.-Ft összegű benzinkártyával 
támogatta a rendőrőrs munkáját. Madarász István 
polgármester megköszönte a rendőrség tevékeny-
ségét, elmondta, hogy az önkormányzat a korábbi 
évekhez hasonlóan 2014-ben is támogatja a rend-
őrséget. 

A testületi ülésen részt vett dr. Roncz Béla, az 
aszódi Evangélikus Gimnázium igazgatója, aki az 
önkormányzat hozzájárulását kérte ahhoz, hogy 
az ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola az aszódi Evangélikus Gimnázium tag-
iskolája legyen 2014. szeptember 1-től. Ehhez a 
Magyarországi Evangélikus Egyháznak szerződést 
kell kötnie az iskola jelenlegi fenntartójával, a ma-
gyar állammal. Az önkormányzatnak a végső dön-
tést megelőzően véleményezési joga van. A tervek 
szerint az iskola fenntartója a jövőben az egyház 
lesz, amely az épület működtetéséről is gondos-
kodni fog. A testület egyhangúlag támogatta a 
fenntartóváltást. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervét. 

Madarász István polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket arról, hogy az önkormányzat sikeresen 
pályázott az általános iskola épületének energeti-
kai felújítására (KEOP-2012-5.5.0/A). A projekt 
során az összes külső nyílászárót korszerűbbre 
cserélik, valamint megvalósul az épület teljes kül-
ső hőszigetelése. A beruházás teljes költsége: 
132.985.942.-Ft, amelyből a pályázati támogatás 
113.038.051.-Ft, az önerő 19.947.891.-Ft. A tes-
tület pályázatot nyújt be a BM EU Önerő Alaphoz, 
amelyből az önerő 40 %-át megkaphatja az ön-
kormányzat. 

A testület döntött az Aszódi Tűzoltó Őrs 134.000.-
Ft összegű támogatásáról, melyből 4 db ágyat fog-
nak vásárolni a szolgálatot teljesítő tűzoltók pihe-
nésének biztosítására. 

A testület zár ülésén 

 egy főnek méltányossági közgyógyellátást 
állapított meg, 

 egy főnek ápolási díjat állapított meg, 
 két főnek egyszeri önkormányzati segélyt 

állapított meg összesen 30.000.-Ft 
összegben, 

 két főnek temetési segélyt állapított meg 20-
20.000.-Ft összegben 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Eboltási értesítés 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ikladon az ebek 
veszettség elleni kötelező oltása ebben az évben az 
alábbi időben és helyen lesz: 

Április 22. (kedd) 14-16 óra (Polg. Hivatal) 
Április 29. (kedd) 14-16 óra (Polg. Hivatal) 

A veszettség elleni oltás költsége 3500 Ft/eb. Az 
Állatvédelmi Törvény alapján veszettség elleni ol-
tást csak mikrochipes megjelöléssel rendelkező eb 
kaphat. A regisztrációval nem rendelkező ebek 
megjelölését az oltás előtt elvégezzük – ennek költ-
sége is 3000 Ft/eb. 
Az összevezetéses oltások befejezése után lesz 
lehetőség az állatok tartási helyén történő oltásá-
ra. 

Dr. Németh Mihály 
Állatorvos 

Kedves Szülők, Gyerekek! 

Húsvéti készülődés jeligével a könyvtárban 
2014. április 18. - án (péntek) 14h-tól kézmű-
ves foglalkozást tartunk, melyre óvodásokat és 
kisiskolásokat szüleikkel, nagyszüleikkel együtt 
szeretettel várok! 

Kifújt tojást (lehet mást is) és ahhoz szükséges 
alapkellékeket hozhatnak magukkal! Néhány 
alapkellék a könyvtárban már előkészületben ren-
delkezésre áll (tojástartó, ragasztó, barka, papír, 
stb...) 

Tisztelettel: 
Kiss Regina, könyvtáros 
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Hulladék gyűjtés – lomtalanítás 

Felhívjuk az ikladi lakosok figyelmét, hogy 2014. 
április 12.-én, szombaton 8 órától az ikladi ön-
kormányzat szelektív hulladékgyűjtést szervez. 
A hulladékgyűjtési nap alkalmával külön válogat-
va összeszedjük az alábbi csoportokba tartozó 
hulladékokat: 
- Vas és más fém hulladékok 
- Papír, karton hulladék 
- Műanyag hulladék 
- Személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár 
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 Szabad-
ság út közötti területre kihelyezett konténerekbe a 
lakosok maguk is elszállíthatják a papír, mű-
anyag, elektronikai hulladék, elem- és akkumulá-
tor hulladékokat. 
Annak érdekében, hogy a több éve tapasztalt kora 
reggeli guberálások, az idegenek által okozott ren-
detlenség elkerülhetők legyenek, kérjük, ne hord-
ják ki a hulladékokat az utcára. Sőt, amennyiben 
megoldható, azt kérjük, hogy a fentiek szerint 
külön válogatott és előkészített hulladékot hagy-
ják kapun belül, s az arra járó autóink dudálással 
jelzik majd érkezésüket. Illetve pénteken egész 
nap, szombat reggel telefonáljanak a Művelődési 
Házba, pontos cím bejelentéssel, és segítőink ház-
hoz mennek. 
Kérünk minden ikladi polgárt, hogy a több éves 
gyakorlat szerint éljenek a lehetőséggel, s e rende-
zett formában szabaduljanak meg a feleslegessé 
vált hulladékaiktól. 
Köszönet azoknak a lakosoknak, akik évek óta 
önzetlenül részt vesznek a hulladékgyűjtési, lom-
talanítási munkában, ezzel nagymértékben hozzá-
járulnak falunk tisztaságához és a környezettuda-
tos polgári szemlélet kialakításához. 
Akik a program lebonyolításában továbbra is aktí-
van segítségünkre szeretnének lenni, kérjük, hogy 
április 12-én, reggel 7:30 órakor gyülekezzenek a 
Művelődési Házban. Hatékony segítség továbbá, 
ha a vasútállomás és Szabadság út közötti, főtér-
rel szemben található gyűjtőhelyre szállítják a 
feleslegessé vált holmikat 12 óráig. A segítőket a 
reggeli zsíros kenyéren kívül ebéddel is megvendé-
geljük. 

Hogy falunk szép és tiszta legyen! 

Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub következő klubdélutánja:  

Április 27-én, 16 órától 

 Színházlátogatás: 

 Május 23-án, Péntek este 
Budapesti Operettszínház 
Régi nyár 
Belépődíj: 3300.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Bagyin Katalin 

Autóbuszos kirándulás 

Május 24-én a festői szépségű Bledbe. Postajnai 
cseppkőbarlang, Vintgar kanyon megtekintése. 
Érdeklődni Braunné Monori Máriánál a 06-30-
635-8467-es, vagy a 06-28-403-095-ös telefon-
számon.  

 

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, alapít-
ványok, civil szervezetek célkitűzései. 

Köszönjük! 
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Iskolai Hírek 
Beszámoló a márciusi hónapról 

 Pilotprüfung: Március 4-én tartottuk iskolánkban a próbanyelvvizsgát két 7. osztályos tanuló köz-
reműködésével. Balázs Gergő és Pelyvás Attila bemutatták a 8. osztályos tanulóknak, hogy milyen 
egy szóbeli vizsgahelyzet. A 8. osztályosok értékelési szempontok segítségével figyelték és értékelték a 
vizsgákat. Vizsgabiztosunk Christine Lück, a zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
tanára. Reméljük, hogy nyelvvizsgázóink sokat tudnak kamatoztatni az áprilisi szóbeli vizsgájukon. 
Drukkolunk nekik! A 7. osztályos fiúk felkészülését köszönjük! 

 Németnyelvű vers- és prózamondó verseny Vecsésen: 
Március 7-én német vers és prózamondó versenyen vettünk részt Vecsésen. Bodó Barnabás (3.b), 
Budai Ramóna (4.o), Moharos Boglárka (5.o) és Strasser Lilla (6.o) képviselték iskolánkat ezen a 
rendezvényen. Mindannyian nagyon jól szerepeltek. Köszönjük a tanulók és a felkészítő tanárok 
munkáját, valamint köszönjük Bodó Barnabás apukájának, hogy segített a gyermekek szállításában. 

 Írásbeli nyelvvizsga: március 21-én pénteken a nyolcadik osztály részt vett a DSD A2/B1 szintű 
írásbeli nyelvvizsgán. A tanulók olvasási, szövegértési, hallás utáni szövegértési feladatokat oldottak 
meg, valamint fogalmazást kellett írniuk megadott szempontok alapján. A következő nagy nap április 
3-4. lesz, amikor a szóbeli vizsgára kerül sor.  

 Sport: - 2014. március 8-án teremtornán vett részt az U11-es korosztály Aszódon. 7 környékbeli 
csapat mérte össze erejét. Izgalmas mérkőzések után fiataljaink az igen előkelő 2. és 3. helyezést ér-
ték el. Szerencsénkre településünkön rengetegen szeretnek edzésre járni, ezért 2 csoporttal sikerült 
elindulnunk ezen a megmérettetésen. Köszönjük a lelkes szülői biztatást és azt, hogy a tanulók szál-
lításában segítettek. 
- Több utánpótlás csapatunk különböző tornákon vett részt márciusban. Az U11-es korosztály sze-
repelt a VI. Vilmos Kupán, ahol 7 csapat közül az előkelő II. és III. helyezést érte el. Az U7 és U8-as 
csapataink szerepeltek Ikladon az I. Matti-Gáz Kupán. Számos csapat közül most ők helyezést nem 
értek el, de küzdőszellemük és a játék iránti szenvedélyük dicséretre méltó. Mindkét korosztályból 2-
2 csapattal képviseltettük magunkat. 
Márciusban elindulnak a Bozsik kupasorozat eseményei is. 
- Karate: Március 8-án (V.) Kartalon tartották a Wadokarate Országos Gyermek és Utánpótlás Baj-
nokságát, melyen 350 egyéni nevezés, 50 csapat nevezés, 12 egyesület - 27 településről jelent meg. 
Ezen iskolánk tanulói is részt vettek. Fásy Tibor karate oktató eredményes felkészítő munkájának 
köszönhetően Bartók Bálint (3.a) I., Bartók Petra (5.o.) I. és III., Bobák Bernadett (5.o.) I. II., Nagy 
Milán (5.o.) III. helyezést ért el különböző kategóriákban. Gratulálunk a szép eredményekhez és sok 
ilyen sikeres versenyzést kívánunk nekik! 
- Március 27-én, csütörtökön Kistérségi Kézilabda Tornán vettünk részt Bagon. A csoportmérkőzése-
ket követően lánycsapatunk másodikként jutott tovább és a 3-4. helyért játszott. Nagy küzdelemben 
6:4-re nyertünk Tura csapata ellen, ezáltal bronzéremmel tértünk haza. A csapat tagjai: Kovács An-
na, Makó Brigi (8.b), Fekete Niki, Mayer Réka (8.a), Fekete Noémi, Pittlik Panna, Strasser Lilla 
(6.). Gratulálunk! 

Április: 

10. (Cs.)  Német Nemzetiségi Énekverseny Biatorbágyon 
 13:00-17:00 Papírgyűjtés a megszokott módon konténerben az iskola előtt 
11. (P.)  Költészet napja az iskolában 
  Felolvasó délután a művelődési házban 
 14:00 Szavalóverseny Hévízgyörkön 
16. (Sze.)  Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
  Katasztrófavédelmi vetélkedő Gödöllőn  
  Fordított diáknap  
 15:00 Diákparlament 
28. (H.)  Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 
28-30 (H-Sze.)  8:00-18:00 Leendő elsősök beiratkozása 
29. (K.)  Informatika verseny Turán 
30. (Sze)  I s k o l a gy ű l é s 
  Föld Napja projektnap 

Az iskola tanulói és dolgozói 
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Galga Környezetvédelmi Egyesület 
beszámolója az SZJA 1 %-os 
felajánlások felhasználásáról 

Egyesületünk a 2012-es évben 44.064 Ft-ot ka-
pott a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásai-
ból.  
Ezt az összeget saját forrásokkal 72.000 Ft-ra 
egészítettük ki és támogatásként az ikladi általá-
nos iskolának adtuk. Az iskola vezetésével történt 
egyeztetés alapján a támogatásból szelektív hulla-
dékgyűjtő kukák kerültek beszerzésre és az isko-
lában kihelyezésre. 

A 2013-as évben 77.485 Ft-ot kapott az egyesület 
a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból. A 
tervek szerint ezzel az összeggel szintén az általá-
nos iskolában zajló környezeti nevelést fogjuk tá-
mogatni. 

Egyúttal arra kérünk mindenkit, hogy a 2014-es 
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 

Egy mondatban… 

 Könyvvásárt tartunk - 100.- 200.- Ft-os egy-
ségáron a Művelődési Házban április 11-ig a 
nyitvatartási idővel megegyezően. 

 Április hónaptól újra indul a zöldhulladék 
szállítás, erre a célra külön zsák kapható a 
Művelődési Házban és a Polgármesteri Hivatal-
ban 51 Ft/db áron. 
Az alábbi linkre kattintva látható a következő 3 
hónap gyűjtési naptára: 
http://www.zoldhid.hu/kft/Iklad/ 

Nemzetiségi hovatartozás 

Mindenkinek köszönjük, aki nemzetiségi hova-
tartozását vállalva regisztrált a választói névjegy-
zékbe, és ezt az országgyűlési választásokra is 
kiterjesztette. Kérjük, a választás napján jöjjenek 
el szavazni, és leadott szavazatukkal támogassák 
munkánkat, és a német listát! 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület Hírei 

Az egyesület 2013. április közgyűlési határozata 
alapján az éves tagdíjat 2.000,- Ft/fő állapította 
meg. Megkérjük az egyesület tagjait – aki még 
nem fizette be -, április 30-áig fizesse meg a tagdí-
jat. Evégett a választmány tagjai minden tagot 
személyesen felkeresnek. 

2013. évben a felajánlott adók 1 %-ából egyesüle-
tünk 215.000,- Ft-ot kapott! Ezúton szeretnénk 
megköszönni mindenkinek, aki felajánlotta adójá-
nak 1 %-át, s ezzel elősegítette egyesületünk fejlő-
dését, gyarapodását. 
Ebből az összegből 80.000,- forintért egy JVC cd-s 
rádió került megvásárlásra, amely segíti a tánc-
csoport felkészülését és fellépéseit. 
Továbbá ebből az összegből csináltatunk egyforma 
blúzokat az énekkar tagjainak 100.000 Ft érték-
ben, valamint a zenekarnak a hangszerei karban-
tartásához 40.000,- Ft-ot biztosítunk. 

Jövőbeni terveink között szerepel a tánccsoport 
tagjainak cipő, az énekkarnak egyforma ruha, 
illetve a zenekar tagjainak egységes mellény, illet-
ve ing megvásárlása.  

Sajnos Huszár Xénia a jövőben már nem tudja 
vállalni az énekkar vezetését. Ezúton köszönjük 
eddigi lelkiismeretes munkáját! 
A jövőben az énekkar vezetését Módos Tiborné, 
Gabi néni vállalta, aki április 8-án tartja meg az 
első énekkari próbát. 
Sok szeretettel várjuk a régi tagokat és az új 
érdeklődőket, akik szeretnek énekelni, szívesen 
fellépnének az ikladi rendezvényeken, illetve szí-
vesen eleget tennének más községek, városok 
meghívásainak is. 
Jelentkezni lehet a következő e-mail címen: 
nnkke.iklad@gmail.com, illetve 
Ecker Zsuzsanna (Csibi), Rigóné Kati, Bálintné 
Mayer Katalin énekkari tagoknál. 

Március 01-jén a tánccsoport fellépett Budapesten 
az Utazás kiállításon, ahol sváb táncokat táncol-
tak, s nagy sikert arattak a közönség széles köré-
ben.  

Köszönjük a fúvószenekarnak a hagyományos 
nőnapi koncertet. 

Április 30-án 18:00 órától ismét májfa állítást 
tartunk a Ráday téren, ahol fellép az egyesület 
tánccsoportja, zenekara, énekkara, valamint az 
általános iskola diákjai. Minden kedves ikladi la-
kost sok szeretettel várunk. 

(folytatás a következő oldalon) 



 

Web: www.iklad.hu 

6 Ikladi Hírek 

Május 17-én sor kerül a Nemzetiségi Nosztalgia 
Majális megrendezésére. 
A délelőtt folyamán ezúttal is főzőversenyt rende-
zünk, 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. 

Ismét kérjük az Önök támogatását, s reméljük, 
hogy ebben az évben is minél többen felajánlják 
adójuk 1 %-át. 

Adószámunk: 18661985-1-13 

NNKKE vezetősége 

Egynyári virágok vására 

2014. április 25-én, pénteken, 12 órától a Ráday 
téren. 
A kínálatból: álló-, futó muskátlik, petúnia, begó-
nia, mézvirág, Margitvirág, stb… 
Ezen kívül zöldség palánták is kaphatók. 

Környezetvédelmi Bizottság 

Felhívás 

Felhívjuk választópolgáraink figyelmét, hogy a 
választási eljárásról a 2013. évi XXXVI. Törvény 
176. §-a alapján  azon választópolgár szavazhat, 
aki igazolja személyazonosságát, valamint lakcí-
mét vagy személyi azonosítóját. 
Személyazonosságát igazolásra az alábbi okmá-
nyok alkalmasak: 
 személyi azonosító igazolvány és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolvány. 
 útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 
 kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány. 

A választás napján, 2014 április 6-án a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatala Aszódi 
Okmányirodájában (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) 
telefon: 06-28-501-088) reggel 6.00-tól este 19.00 
óra közötti időszakban, a választójog gyakorlásá-
nak biztosítása érdekében kizárólag ideiglenes 
személyazonosító igazolvány kiadására, lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány pótlására, valamint az 
elkészült okmányok (állandó és ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformá-
tumú vezetői engedély) kiadására és átvételére van 
lehetőség. 

Kérjük a választópolgárokat, hogy ellenőrizzék 
okmányaik érvényességét! 
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy az okmányok 
cseréjével, pótlásával kapcsolatos eljárásokért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak befizetése a 
választás napján 2014. április 6-án kizárólag 
bankkártyás fizetéssel lehetséges. 
További kérdés esetén az okmányiroda munkatár-
sai készséggel állnak rendelkezésre 

Dr. Szebenyei Zsolt 
Járási hivatalvezető 
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A hónap gondolata 

„A koporsón nincsen farzseb.” 
 

(Ismeretlen) 

Véradás 

2014. április 9-én, szerdán 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 
 

Önzetlen segítségét minden beteg 
nevében köszöni: 

 

A Magyar Vöröskereszt valamint az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat. 

 

Személyi Igazolványát és a Társadalombiz-
tosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyá-

ját kérjük feltétlenül hozza magával! 
 


