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Meghívó
Mindenkit szeretettel meghívunk
2015. február 15-én,
vasárnap 14:30-kor tartandó
Népi Farsangunkra,
ahol fellépnek a Német Nemzetiségi Óvoda nagycsoportosai
és a népi tánccsoportja.
Táncházzal, büfével várunk minden kedves résztvevőt.
Helyszín: Német Nemzetiségi Általános Iskola tornaterme, Iklad
Jegyek elővételben a nagycsoportos SZMK-s szülőknél,
vagy a helyszínen vásárolhatók; ára 500 Ft.
A belépés 14 éven aluliaknak díjtalan.

Batyus Farsangi Mulatság
Ebben az évben
február 7-én (szombaton)
17:00 órától tartjuk meg
Batyus Farsangi Mulatságunkat a
Művelődési Házban
a Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesülettel közösen.
A farsangi mulatság alkalmával lesz tombola, élőzene és meglepetés műsor!
Minden német nemzetiségi egyesületi tagot és a nyugdíjas klub tagjait hozzátartozójával
együtt sok szeretettel várjuk.
Belépő: 1 tombola tárgy vagy egy tálca finomság!
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Testületi Hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2015. január
30-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta
meg:
Az önkormányzati bizottságok külső tagjai letették esküjüket.
A testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi
munkatervét, valamint belső ellenőrzési tervét.
A testület úgy határozott, hogy – előzetes felszólítást követően - hatósági eljárást kell kezdeményezni a község közterületein tárolt üzemképtelen, illetve roncsautók elszállítására.
A testület zárt ülésén
1. egy főnek méltányossági közgyógyellátást
állapított meg,
2. két főnek méltányossági ápolási díjat
állapított meg,
3. két főnek temetési segélyt állapított meg
20-20.000.-Ft összegben,
4. három főnek önkormányzati segélyt
állapított
meg
összesen
50.000.-Ft
összegben.
Dr. Braun Pál
jegyző

Kedves Ikladi lakosok!
Miután befejeztük a Gyülekezeti Ház megépítését,
a templom és a paplak újjáépítését, 2007-ben
javaslatot tettem Madarász István Polgármester
Úrnak, illetve a képviselő testületnek, hogy az
1911-ben megépített Evangélikus Népiskola épületét, mely évek óta elhagyatottan – községünkhöz
méltatlan állapotban – állt, építsük újjá.
A képviselő testület 2008-ban meghozott határozatával az előkészítő munka megkezdődött. 2013ban az Önkormányzat - terveim alapján - a Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület útján pályázatot
nyújtott be a 100 éve épült, két tantermes, két
tanítói lakásos épület Közösségi Ház céljaira történő újjáépítésére, melyben helyet kap az elmúlt
100 év iskola és kultúrtörténetét bemutató múzeum is.
Célunk, bemutatni a két tantermes, két tanítóval
induló, petróleumlámpás iskolát, melyben egész
nap folyt a tanítás. Esténként itt készült fel az
egész járásban egyedülálló Levente-zenekar, mely
még Aszódon is emelte az ünnepek fényét. Az
ezüstkalászos gazdatanfolyamon esténként a
gazdák itt fejlesztették tovább tudásukat. Itt készült fel a tánccsoport, mely 1949-ben a Buda-
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pesti Világifjúsági Találkozón a nagyszínpadon
nagy sikert aratott. Itt lépett fel lámpafénynél a
színjátszókör, az énekkar is. Be szeretnénk mutatni, hogyan lett az elhagyott kastélyból akkori
fiataljaink összefogásával színpaddal kultúrterem, ahol fiataljaink zsúfolt nézőtér előtt adták
elő a népszínműveket.
Mindezt két tanító, Piri Margit tanító néni és
Édesapám vezetésével.
Be szeretnénk mutatni, hogyan alakult ki a
semmiből a kastély parkjában az első, szabályoknak megfelelő focipálya, és hogyan lettek járási
bajnokok akkori fiataljaink.
Nem utolsó sorban szeretnénk bemutatni, hogyan
lett a két tantermes elemi iskolából az Édesapám
nevét viselő, német-magyar tannyelvű iskola,
mely helyet ad a környék tanulni vágyó fiataljainak is, kik voltak tanítói, tanulói, résztvevői ennek az egyedülálló fejlődésnek.
Kedves Ikladiak!
A több mint 100 éve épült régi iskolát terveim
alapján az Önkormányzat 34.696.777 Ft állami
támogatással újjáépíttette.
A község legrégebbi téglaépületében a Közösségi
Ház 2014. december 21-én ünnepélyesen átadásra került.
Azzal a kéréssel fordulunk az elmúlt évtizedek
résztvevőihez, hogy az előzőekben leírtak szerinti
Emlékmúzeum létrehozásához a rendelkezésükre
álló emlékeiket, dokumentumaikat, fotóikat, tárgyaikat kiválogatásra az Iskola Igazgatóságán
leadni szíveskedjenek!
A bemutatásra kiválogatott dokumentumok azok
átadóinak hozzájárulásával kerülnek felhasználásra, az átadók megjelölésével. Az anyagok gyűjtése 2015. február hó folyamán történik, az átvétel igazolása mellett. A fel nem használt anyagokat az adakozóknak visszaszolgáltatjuk.
Kedves Ikladiak!
Reményeink szerint a kialakítandó emlékmúzeum
közreműködésetekkel méltó emléket állít az elmúlt évszázad iskola és kultúrtörténetének, és
követendő példát mutat utódaink számára.
Együttműködésüket előre is megköszönöm!
Dr. Tasnádi Lajos
Szálljon a Hír szájról szájra, hogy az
ÖREGDIÁKOKAT április 18-án már a felújított
ALMA MATER várja!
Keresd, kutasd a tárgyi, és írásos emlékeket!
Ezzel az ISKOLAMÚZEUM kialakítását segíted!
A szervezők nevében:
Braun József
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Az óvoda életéből
A február a farsang jegyében fog eltelni az óvodában.
Jelmezbálunkat február 13.-án, pénteken tartjuk
az óvodában. A délelőtt folyamán a gyermekek
meglátogatják a csoportokat játékos kis jelmezeikben, és mindenkinek lehetősége nyílik a bemutatkozásra. Délig ropjuk a táncot az óvoda zsibongójában! Szörp és habos fánk várja a gyermekeket az ebédre!
Népi Farsangi bálunk megrendezésére február
15.-én kerül sor 14:30 órai kezdéssel.
Köszönjük szépen a Kovács családnak (Kovács
Zsombor szülei) a fenyő felajánlását az óvoda
részére, melyet az elmúlt ünnepek alkalmára
adományoztak óvodánknak.
Az aszódi Rőfös Méteráru üzlettől (Szilágyiné Zsuzsától) ünnepi terítő anyagot kaptunk ajándékba
egy csoport részére, melyet ezúton köszönünk
meg.
Március első hetére papírgyűjtést szervezünk
ismét az alapítványunk javára. Kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint járuljon hozzá gyűjtésünk sikeréhez. Itt mondjuk el, hogy alapítványunk Karácsony alkalmából minden csoport
részére hétezer forintot adományozott, melyet a
csoportok tetszés szerint, a szükséges eszközök
beszerzésére fordíthattak. Köszönjük szépen a
kuratórium segítségét.
Marton Zsuzsanna
óvodavezető

Megszűnhet a Galga
Környezetvédelmi Egyesület
A Galga Környezetvédelmi Egyesület 2015. január
3-án tartotta 2015. évi rendes taggyűlését. Klenk
József egyesületi elnök beszámolt az egyesület
aktuális helyzetéről, illetve arról, hogy az egyesület 2010 óta már csak névlegesen működött.
2014-től pénzügyi nehézségek és jogszabályi változások is nehezítették az egyesület működését.
Az egyesület 2014-ben 50.000 Ft-tal támogatta az
általános iskolát szelektív hulladékgyűjtő kukák
beszerzésében, több támogatást 2014-ben az
egyesület anyagi helyzete nem tett lehetővé.
Ezek után Klenk József bejelentette lemondását
az egyesület elnöki tisztségéről, majd javasolta a
taggyűlésnek, hogy szavazzanak az egyesület további működéséről vagy megszüntetéséről. A taggyűlés 1 ellenszavazat ellenében az egyesület
megszüntetése mellett foglalt állást.
Ezzel megszűnhet a községünkben 2002 óta
működő Galga Környezetvédelmi Egyesület.
Az egyesület 13 éves történetének főbb eseményeiről és eredményeiről az Ikladi Hírek soron következő számaiban tervezünk beszámolni.
Klenk József
az egyesület volt elnöke

Iskolai Hírek
Beszámoló a januárban történtekről
Január 8-án hat 8. osztályos tanuló Gödöllőre utazott a Madách Imre Szakképző Iskolába, ahol kémiaversenyen mérték össze tudásukat. Schmidinger Anna, Vigassy Abigél és Balázs Gergely a 3. helyen
végeztek, míg Gabella Dániel, Raffai Kristóf és Szegedi Nándor a 4. helyet érték el. Gratulálunk a szép
eredményhez! A tanulókat Mayer Józsefné készítette fel a versenyre és kísérte is őket, valamint
Kapuszta Anikó, akinek köszönjük segítségét a szállításban.
Január 10-én diákjaink is részt vettek a Malenkij robot 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Ecker Nóra, Hajdú Helga és Braun Bence verset adtak elő, illetve közel 30 tanulónk végzett
kutatómunkát a témában és töltötte ki a kvízt.
Január 16-án Tóth Viktória, 6. osztályos tanuló úszás diákolimpián vett részt, ahol 3. helyezést ért el.
Gratulálunk!
Ugyanezen a napon zártuk a félévet, majd január 23-án kapták meg diákjaink a félévi értesítőket.
Februári programunk:
Február 2. 17 óra
Február 5.
Február 13. 17 óra
Február 14.
Február 27.

Szülői értekezlet
Próbanyelvvizsga a 8. osztálynak a 7. osztály közreműködésével
Farsangi főpróba
Farsang
Iskolagyűlés
Az iskola tanulói és dolgozói

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Tisztelt Ikladiak!
Először is megköszönöm bizalmukat, amivel az
önkormányzati választáson szavazataikkal megtiszteltek.

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


Február 8-án, Vasárnap este
József Attila színház
Békeffi Bérlet 3. előadás
Csalóka szivárvány
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor



Február 15-én, Vasárnap délelőtt
Budapesti Operettszínház
Szépség és Szörnyeteg
Belépődíj: 2600.- 4000.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 9:30 órakor



Március 10-én, Kedden este
József Attila Színház
Az újvidéki Színház vendégelőadása
Csárdáskirálynő
Kedvezményes belépődíj: 1500.Utazási költség: 500.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor

Az érdemi munka a január 30-i testületi üléssel
megkezdődött, ezért szeretném beváltani ígéretemet, amit a választási kampányban tettem.
Azt ígértem, megválasztásom esetén a helyi kapcsolati tőkémet felhasználva "közvetítek" az ikladi
lakosok és az önkormányzat között oly módon,
hogy összegyűjtöm az Önök által felvetett gondolatokat. Legyenek azok falufejlesztéssel, kultúrával, sporttal, oktatással, civil szervezetekkel, faluközösség életét segítő témákkal kapcsolatosak.
A mindenkori soron következő testületi ülésen
tolmácsolom azokat, és az arra érdemeseket megvitatásra javasolom a képviselők felé
Várom jelentkezésüket az
ungijozsef57@gmail.com E-mailre,
a 06-30-61-999-31 telefonszámra
vagy személyesen.
Közös munkánkat előre is megköszönve!
Ungi József
alpolgármester

Országos állat és kirakodó vásárok
időpontjai 2015-ben
Hónap
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Tura
4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

Vác
15
15
19
17
21
19
16
20
18
15
20



TardHorses és Neckslap koncert
Február 28-án, szombaton 18 órától.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a
Művelődési Házban tartandó
rock koncertre.
Bagyin Katalin

Sok kicsi sokra megy
Tisztelt adófizető polgárok!
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak
a
személyi
jövedelemadó
1% -ára:

A hónap gondolata

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-2-13
Galga Tenisz Egyesület
18664593-1-13
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

„Egy kanál mézzel több legyet lehet
fogni, mint egy hordó ecettel.”

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

(Szalézi Szent Ferenc)

Köszönjük!

Vác városában ezen kívül minden pénteken állatpiac is várja az érdeklődőket 7 és 11 óra között.

Web: www.iklad.hu

(Evangélikus gyülekezet alapítványa)
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A Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület Felhívása Saját Bort
Készítő Ikladi Lakosok Felé
A Nyugdíjasklub Egyesület KÖZSÉGI BORVERSENYT rendez 2015. február 15-én 16 órától a
Közösségi Házban.

Várjuk azokat, akik saját, vagy vásárolt szőlőből
készítettek bort, melyet maguk kezelnek, saját
pincéjükben tárolják, és minőségét szívesen méretnék meg szakmai zsűri előtt.
Nevezés a helyszínen, átlátszó 0,7-1 literes üvegbe töltött itallal. A zsűri pontozza a bor tisztaságát, zamatát, ízét, megjelenését.
Külön kategóriánként kerül kiértékelésre a fehér,
rosé és a vörös bor.
A díjkiosztásnál minden bor értékelésre kerül. A
díjazott borok készítői jutalomban és oklevélben
részesülnek.
A zsűri tevékenysége alatt kártyacsatára, sakkversenyre, beszélgetésre, valamint sós, sajtos
sörkorcsolyák fogyasztására van lehetőség.
Mérettesse meg magát, és borát!
Mint
versenyzőt,
vagy
mint
várja önt a borversenyen:

érdeklődőt

A Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület
2015. első félévi PROGRAMJA
Január

25.
31.

Klubdélután, Közgyűlés
Tollfosztás***

Február

7.
15.

Farsangi est
Saját készítésű borok versenye

Március

8.
13.
22.
27.

Nőnapi koncert***
Nemzeti Ünnep***
Klubdélután
Kirándulás a Lázár Lovasparkba

Április

10.
22.
26.

Költészet napja
Kirándulás Nógrádba
Klubdélután

Május

2.
6.
15.
24.

Majális***
Fürdés Agárdon
Kirándulás Hatvan-Kisbágyon
Klubdélután

Június

1-4.
16.
21.
27.

Székelyföldi kirándulás
Fürdés Leányfalun
Klubdélután
Múzeumok Éjszakája***

A ***-gal jelölt programok nem a klub szervezésében valósulnak meg.
Február-március hónapban minden páros hét
keddjén 18 órától teadélután keretében az aktuális kérdésekről, közéletről, lehetőségekről, tennivalókról beszélgetünk, különféle játékok közben.
A II. negyedévben ugyanez minden hónap első
keddjén.
Rendezvényeinkre várjuk klubtagjainkat és az
érdeklődő nyugdíjasokat!
Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület Elnöksége

A Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület Elnöksége

Nőnapi koncert
Schwabinvest Kft
létszámbővítés miatt keres
németül jól beszélő munkatársat
aszódi irodai munkára
allasajanlatom@freemail.hu

Március 8-án vasárnap
délután 15 órától
az Általános Iskola tornatermében
hagyományos Nőnapi koncertet ad
a fúvószenekar.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Alapítványi tájékoztató

Véradás
A 2015. január 8-i véradáson részt vettek:

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát szerző azon 23-4-5 éves hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, és a 2014/2015. tanév I.
félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat
már leadták, hogy a kifizetésre 2015. február
18-án, szerdán 13-1530 óra között kerül sor
a Polgármesteri Hivatalban. Kérünk mindenkit,
hogy kizárólag a fenti időpontban vegye át a
támogatást, ha másként nem oldható meg,
akkor meghatalmazással.
Az alapítvány kuratóriuma

Bence Lászlóné, Bodó Elek, Braun Éva, Braun
Pál, Braun Pál, Braun Péter, Bujdosó Elek
Zsolt, Deme Tibor, Deme – Mayer Krisztián,
Deszk Zoltánné, Dudás János, Ecker Dániel,
Ecker Endre, Ecker Péter, Ecker Tibor, Furák
Mihály Róbert, Gregus Szilárd, Jónás Viktor,
Kaluzsa József, Kovácsné Beláz Katalin, Molnár Klaudia Barbara, Oláh Lajos, Pribeli András, Rácz Ferenc, Raffai Sándor, Rigó József,
Simó Pál, Tóth Józsefné, Schmidinger Gabriella, Sztrana József.
Minden beteg nevében köszönjük önzetlen
segítségüket!

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: 2015. március 5-6.
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