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Tisztelettel meghívjuk
községünk lakóit, és minden érdeklődőt a
2015. október 10-én, szombaton, 15 órai kezdettel
tartandó Nemzetiségi Nap rendezvényére.
Program:
1500

Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal előtti emléktáblánál

1530

Kultúrműsor az Általános Iskola tornatermében
•

Kompanei Színtársulat Solymár
(akik a műsoruk után kalapozással fogadják a jószívű támogatást)

•

a helyi Általános Iskolások műsora

•

Hagyományőrző Asszonykórus Solymár

•

az Ikladi óvodások műsora

•

Német Nemzetiségi fúvós-zenekar Iklad

•

Blaublumen tánccsoport Iklad

•

Német Nemzetiségi énekkar Iklad

•

SchwabenKraft zenekar Pilisvörösvár
A kultúrműsor után (18 órától) BÁL
a SchwabenKraft zenekarral.
Büfé

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Meghívó
Iklad Község Önkormányzata és az Ikladi Általános Iskola tisztelettel meghívja és várja
községünk lakóit az 1956-os Forradalom és Szabadságharc és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre, melyet
Október 22én, csütörtökön, 18 órakor tartunk a Művelődési Házban.
Az ünnepségre az Általános Iskola 7. osztályos tanulói készülnek műsorral.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.
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Testületi Hírek

Könyvtári Hírek

Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2015. szeptember 25-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

2015. szeptemberében "Kedvenc mesefigurám"
címmel meghirdetett rajzpályázatra számos pályamunka érkezett, melyet ezúton is minden
résztvevőnek megköszönök!

A testületi ülésen bemutatkozott az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete. Turba Attila elnök és
munkatársai tájékoztatták a képviselőket az egyesület munkájáról. Diavetítéssel mutatták be a
Szabadság út 75. szám alatti bentlakásos otthon
működését, programjaikat, rendezvényeiket. A
képviselők megkóstolhatták az egyesület által készített élelmiszereket (pl.: sajtok), valamint kézbe
vehették a kézműves műhelyekben készített dísztárgyakat.

Óvodás korúak:
I. helyezett: Madarász Léna
II. helyezett: Zdenkó Angéla
III. helyezett: Kuzma Liliána
Különdíjasok: Rigó Lili, Molnár Lilla

Pribeliné Dombai Ibolya iskolaigazgató és Marton
Zsuzsanna óvodavezető tájékoztatta a képviselőket
a 2015/2016-os tanévkezdés legfontosabb eseményeiről a két köznevelési intézményben.
A testület a nemzeti köznevelési törvényben előírt
kötelezettségének eleget téve meghatározta az
óvoda nyitvatartási idejét, mely szerint az intézmény hétfőtől péntekig reggel 6:30-tól délután
17:30-ig tart nyitva.
A testület módosította az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendeletét, majd elfogadta
az önkormányzat gazdálkodásának 2015. első
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.
A korábbi pályázat eredménytelensége miatt a
testület
jóváhagyta
a
Német
Nemzetiségi
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának ismételt kiírását. A kiírás az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a www.kozigallas.gov.hu honlapon, és a www.iklad.hu honlapon fog megjelenni.
A testület módosította a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 3/2013. (X.31.) önkormányzati rendeletét. A módosítás szerint a kérelmek benyújtási
határideje: 2015. november 20. péntek 12:00 óra.
A benyújtott kérelmekről a képviselő-testület dönt.
A testület pályázat benyújtásáról döntött a Belügyminisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag
vásárlására.
A testület zárt ülésén
1. négy
főnek
rendkívüli
települési
támogatást
állapított
meg
összesen
55.000.-Ft összegben, egy fő kérelmét
elutasította,
2. egy főnek lakhatási támogatást állapított
meg,
3. egy főnek beteggondozási támogatást
állapított meg,
4. öt főnek temetési támogatást állapított
meg, 20.000-20.000.-Ft összegben,
5. egy fő kamatmentes kölcsön kérelmét
elutasította.
Dr. Braun Pál
jegyző

Web: www.iklad.hu

Iskoláskorúak:
1-2 osztályosok:
I. helyezett: Máté Ádám
II. helyezett: Tóth Ádám
III. helyezett: Tahu Viktória
Különdíjas: 1/a osztály
3-4 osztályosok:
I. helyezett: Hajdu János
II. helyezett: Becskereki Szonja
III. helyezett: Fülöp Írisz
Különdíjas: Gregus Kata
A nyertes munkák megtekinthetőek a könyvtárban, nyitvatartási időben (2015 október 7-től).
Kiss Regina
könyvtáros

Ebzárlat és legeltetési tilalom
2015 október 3-tól 25-ig a vörös rókák veszettség
elleni immunizálása miatt a járási főállatorvos
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Gödöllői Járás területén, így Ikladon is.

Szociális célú tűzifa támogatás
A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó kérelmeket 2015. november 20-án pénteken 12:00
óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba.
Kérelem nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban
és a Családsegítő Szolgálatnál lehet igényelni.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Kis Jánosné és Bence László temetésén megjelentek, sírjukra koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

10. szám

Iskolai Hírek
Beszámoló az iskolai eseményekről
Nemcsak meleg, de a táboroztatások szempontjából igen tartalmas nyarat tudhatunk magunk mögött.
Tanulóinknak sok lehetőséget kínáltunk erre a nyárra.
Aki kalandra, csodás tájakra és emellett még a német nyelv gyakorlására is vágyott, annak remek alkalom volt az ausztriai tábor Obervellachban, melyet Madarász-Kozecz Nóra és Kósáné Benke Melinda
szerveztek. A tanulók délelőtt németórákon vettek részt a helyi általános iskolában. Délután pedig színes programokat kínáltak, volt hajókirándulás, városnéző program, aranymosás, és még a makákók
birodalmába is ellátogattak. 24 diák tért haza felejthetetlen élményekkel.
Aki a sportot, illetve A FOCIT szereti, annak több turnusban indítottunk focitáborokat. Az U11-es korcsoport Pauló Pál szervezésében Jászapátiban töltött el egy hetet, ahol intenzív felkészülésben vett részt
a 18 tanuló. Végül eredményesen szerepeltek a Jászkupán, ahol az előkelő 3., illetve 1. helyezést érték
el.
A Boda Gergely által szervezett focitáborban 3 különböző korosztály vett részt. Mindhárom hét remekül
sikerült, jól érezték magukat tanulóink Bokor nevű településen, ahol nemcsak sportoltak, hanem megtekintették például a hollókői várat is.
Sok diák és iskolapedagógus volt a Szösz-mösz táborban is. Nagy érdeklődés volt, hiszen minden nap
érdekes feladatok vártak a tanulókra.
A kosártábor idén is nagy népszerűségnek örvendett. A szervezők, Juhász Attila és Braun Tünde nagyon jó élményekről számoltak be. Hiszen ez a tábor nemcsak azoknak volt érdekes, aki kosárlabdázni
szeret, hanem azoknak is, akik szívesen kipróbálnák az edzői feladatokat. Több tanuló, edzői, illetve
bírói feladatokat is vállalt a táborban. Nagy segítséget jelentettek a felnőtt edzőknek, jó volt látni a következő generáció kibontakozását. A tábor különlegessége az a három híres kosárlabdázó volt a FIBA
képviseletében, akik megnézték az itt folyó munkát, bemutatót tartottak, és jó példával szolgáltak a
gyerekek előtt.
És akiknek ez még nem volt elég, ellátogathatott a NNÖ által szervezett német nemzetiségi táborba,
melynek a Falumúzeum adott otthont. Volt kézműves foglalkozás, kosárfonás, nemzetiségi tánc, illetve
Iklad nemzetiségi múltjával való ismerkedés volt az elsődleges célja az először megrendezett tábornak.
Köszönjük minden pedagógusnak, aki munkájával hozzájárult tanulóink nyári táboroztatásához!
Szeptember 1-én elkezdődött a várva várt iskola. A tanévnyitó ünnepélyen 34 kiselsős lépte át az iskola
kapuját. Egy hónap eltelt és mára már ők is megszokták a házirendet és otthonosan mozognak az épületben.
Egy hónap alatt nemcsak az órarendet szoktuk meg, hanem kialakult az ebédelés rendje, felállt a Diákönkormányzat, elindultak a szakkörök, újra beüzemeltük a csengőt és a sulirádiót.
Szeptemberben részt vettünk a Szüreti felvonuláson és megemlékeztünk egy rendhagyó irodalomóra
keretén belül a népmese napjáról és a zenei világnapról.
Nagy izgalommal vártuk új önkéntesünket, Katharina Walk-ot, aki immár az ötödik német önkéntes
iskolánkban. Köszönjük a Becskereki családnak, hogy olyan nagy szeretettel fogadták be őt és családtagként gondoskodnak róla az itt töltött fél év alatt.

Októberi programunk:
Október 5. (hétfő)
Október 6.( kedd)
Október 10. (szombat)
Október 22. (csütörtök)

17.00

18.00
Október 23 - November 1.
November 2.

Fogadóóra
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Nemzetiségi nap – délelőtt projektnap
Nyílt nap – pályaválasztási projektnap
Október 23. ünnepély
Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos szülőknek
Utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt
Őszi szünet
Első tanítási nap
Az iskola tanulói és dolgozói

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Katasztrófavédelmi gyakorlat
Ikladon
2015. szeptember 29-én a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőségének szervezésében gyakorlatra került sor Ikladon.
A gyakorlat során az elméleti felkészítést követően
a Ráday téren szimulált helyzetbeállítást (szilárd
veszélyes hulladékot szállító teherautó közlekedési
balesetet szenvedett) követően műszaki mentési és
helyreállítási feladatokat oldott meg a település
Polgári Védelmi szervezete, Iklad Település Önkéntes Mentőcsoportja és Galgamácsa Település Önkéntes Mentőcsoportja Madarász István polgármester vezetésével.

gok benne vannak a levegőben, vagy a sörben,
esetleg a hamburgerben (mert abban is van zöldség, ugyebár!).
Pedig sajnos a mai étkezési szokások aligha
mondhatók egészségesnek, hiszen még a zöldségekben, gyümölcsökben levő egyre kevesebb vitamint sem tudjuk rendesen hasznosítani, annyira
lepusztult a bélflóránk!
Másodszor: ha már kapar a torkuk, tüszős mandulagyulladásra gyanakszanak, ha pedig a fejük
fáj, agydaganatra. És ne is próbáljuk elbagatellizálni a dolgot, mert majd a mi lelkünkön szárad,
ha ebben fognak elhalálozni.
Harmadszor: ha beütött a krach, és tényleg ágynak esnek, akkor ezt egy pillanatra sem lehet figyelmen kívül hagyni, nem is tudnánk a szobából
kiszűrődő folyamatos sóhajtozások miatt. Ilyenkor
persze már mindent bevesznek, homeopátiás bogyótól kezdve az izlandi zuzmó teán át a fiókban
talált lejárt szavatosságú fájdalomcsillapítóig, ráadásul egyszerre!

Foto: Dr. Braun Pál

Mit tehet a nő?
Megelőzés helyett ajándékozzunk neki állapotfelmérést (ez a Kuckó Sóbarlangban mindössze 1500
Ft), és ha meglátja a szervezete jelenlegi állapotát,
szinte könyörögni fog az étrend-kiegészítőkért.

A gyakorlat vezetője Bodrogi Ágnes alezredes, polgári védelmi felügyelő volt. Az eseményt a helyszínen megtekintette dr. Bőhm András, az Aszódi
Járási Hivatal vezetője, dr. Urbanics Gábor a Gödöllői Járási Hivatal vezetője, Tímár István alezredes, iparbiztonsági felügyelő. A szükséges védőeszközöket és szerszámokat a Saubermacher Magyarország Kft., a teherautót Danielisz Pál biztosította.

Ha a férfi beteg…
Nekem, mint kétgyermekes anyának soha nem
okoz nagyobb problémát, ha valamelyik gyerek
(nagy ritkán) lebetegszik, nem esem kétségbe, teszem a dolgomat, lázat mérek, kúpot adok be,
orrot porszívózok, sebet kötözök, stb. Amitől viszont rettegek: csak nehogy a férjem betegedjen
meg!
És nem azért, mert ő a fő kenyérkereső. Egyszerűen nem tudom ilyenkor kezelni. Mert milyen is a
férfi, ha beteg?
Először is nem hisznek a megelőzésben. Azt hiszik, hogy a vitaminok és más szükséges tápanya-

Web: www.iklad.hu

Ha észrevesszük az első intő jeleket (orrfújás, krákogás, stb.) szervezzünk közös „wellness” programot.
Egy
kis
infraszauna,
egy
családi
sóbarlangozás segíthet megfékezni a bacik terjedését, és a vírusos betegségeken is hamarabb túlesik. És még jól is érezzük magunkat közben!
Ne hagyjuk, hogy a dolog elfajuljon: ha becsípődik
a dereka, vagy elfeküdte a nyakát, kérjünk neki
időpontot a masszőrtől, vagy csontkovácstól, mert
néhány hét múlva sokkal nehezebb (és drágább)
lesz kikezelni.
Ha már a férfi ágynak esett, nincs mit tenni: főzzünk neki literszámra gyógyteát (sok mézzel), reggeli mellé készítsük ki a vitaminjait/gyógyszereit,
vegyünk neki pár autós magazint, vagy egy jó
könyvet, és főleg SZERETGESSÜK nagyon sokat
(de csak távolról, nehogy elkapjuk)!!! 
Ruszkai-Simon Anna
a Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrum vezetője
www.kuckosobarlang.hu

A hónap gondolata
„Minden este későn fekszem, és minden
reggel rájövök, hogy rossz ötlet volt.”

10. szám

Szüreti mulatság

Fotók: Kiss Regina

2015. szeptember 20,
melyet Bence László emlékének ajánlottunk.

Német Nemzetiségi Tábor
A Német Nemzetiségi Önkormányzat egész napos
nemzetiségi tábort szervezett a Falumúzeumban
2015.07.27-31 között, 18 általános iskolás gyerek
részvételével. A táborban eltöltött időt foglalkozások tették színessé, hangsúlyt helyezve a német
nyelv gyakorlására.
Fő cél az volt, hogy a gyerekek játékos formában
ismerjék meg a nemzetiségi kultúránkat és nem
mellékesen érezzék jól magukat a táborban.
Az alábbi programokon lehetett tevékenyen részt
venni:
1. nap délelőtt: Jancsi és Juliska mesét mutatták
be bábokkal két nyelven, Némethné Hora Rozália
Etelka vezetésével.
Délután: sportfoglalkozás volt a focipályán, Boda
Gergely irányításával.
2. nap délelőtt: Ismerkedés a Galga-menti magyar,
német és sváb népviselettel, a ruhadarabok elnevezésével, ki, mikor, milyen ruhát viselt.
Kékesi Józsefné volt a foglalkozás vezetője, Deszk
Pál kosárfonási bemutatót tartott a fiúknak.
Délután: Zima Pálné kukoricacsuhéból való virágkészítést, Galbaviné Takács Katalin szalvétatechnikát tanított az érdeklődőknek.
A nap játékkal zárult.
3. nap délelőtt: Német dal, tánctanulás,
kézműveskedés (kép és kőfestés) mellett térképes
bemutatóra került sor arról, hogy melyik ország,
melyik településéről érkeztek az első családok
1752-ben Ikladra. Braun Anikó és dr. Braun Pálné voltak a foglalkozás vezetői.
Délután: Honnan, mikor, miért kerültek Ikladra a
német családok címmel kötetlen beszélgetés zajlott
Iklad újratelepítéséről.
4. nap egész nap: Mesebemutató, társasjátékok,
német, sváb dal és tánctanulás szerepelt az egész
napos programban, Marton Zsuzsanna és Nagy
Márta irányításával.
5. nap: Kirándulás Szendehelyre, múzeum és a
templom megtekintése. Berkenyén múzeum, babagyűjtemény és temetőlátogatás.
A kirándulás jó hangulatú tóparti piknikkel zárult. A kiránduláson részt vettek a nemzetiségi
vetélkedőn II. helyezést elért tanulók közül hárman, Blaubacher Dániel, Matwi Gabesz Ziad és
Reitmajer Ákos.
Köszönjük a foglalkozások vezetőinek, hogy szabadságuk ideje alatt időt szakítottak a táborra.
köszönjük továbbá a színvonalas, tartalmas programokat.
Köszönettel tartozunk a mindennapi segítőinknek,
akik a gyerekek felügyeletében, a programok és az

E-mail: ikladihirek@iklad.hu

5

6

Ikladi Hírek
étkezések zökkenőmentes lebonyolításában segédkeztek.
Köszönjük Heike Haushahn, Bálint Andrea, Bálint
Nóra, Bálintné Mayer Katalin, Finta Dorottya,
Bánfalvi Vivien segítségét.
Köszönettel tartozunk az Óvoda szakácsnőjének
Braun Józsefnének az ízletes ételek elkészítéséért,
Mayer Tündének az ellátás zökkenőmentes megszervezéséért valamint az étkezési eszközök mindennapi elmosogatásáért.
A szervezők tapasztalatokat szereztek arra vonatkozóan, hogyan lehet és kell még jobbá és a gyerekek számára még élvezhetőbbé, tartalmasabbá
tenni a jövő évre tervezett tábort.
Reméljük a résztvevők új élményekkel, ismeretekkel gazdagodtak és új barátokra leltek és mindenek előtt jól érezték magukat ebben az egy hétben.
Bízunk benne, hogy 2016 nyarán újra találkozunk.
Mayer József képviselő
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:




Október 4-én, vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi bérlet 1. előadás
Othello
Utazási költség: 1000 Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor
Október 18-án, vasárnap délután
Budapesti Operett Színház
Fame (Hírnév ára)
Belépődíj: 2800.Utazási költség: 1000 Ft/fő
Autóbusz indul: 13:30 órakor
Bagyin Katalin

Köszönet a segítőknek…
Régen megfogalmazódott már bennünk, hogy az
ikladi sporttelepen lévő öltöző helyiséget is emberbarát környezetté kellene felújítani. A 60-as években épült öltözőhelyiség a mai kor követelményeinek már nem felelt meg.
Az önkormányzattal karöltve pályázatok segítségével ezt a felújítást el tudtuk kezdeni.
Kisebb felújítások már korábban is történtek, de
igazi átfogó, mindenre kiterjedő munkálatokra
csak idén sikerült pályázati támogatást nyernünk.
Az öltözőkben megvalósult a nyílászárók cseréje,
új tetőt és hőszigetelést kapott az épület, így a
rezsiköltségeket csökkenteni tudjuk! Szeretnénk
még a világítást is korszerűsíteni a pályán.
Sportszervezetünk jelenleg is önkormányzati támogatással tartja fenn magát. Emellett pályázati
lehetőségek, valamint felajánlások segítségével
próbálunk életben maradni, s lehetőségeinkhez
mérten fejleszteni az egyesületet!
Nagyon sokan jöttek és segítettek az első felhívásunkra, amikor már nem volt módunk anyagi eszközökkel befejezni a munkálatokat. Akik jöttek
azon igyekeztek, hogy a realitás talaján maradva
hogyan lehet előre jutni – megcsinálni, és nem a
kifogásokat keresték arra, hogy hogyan nem lehet
segíteni. Munkálatok közé sorolhatom a festést,
kőműves munkákat, pálya körüli tevékenységeket.
Mind vállalkozói, mind társadalmi munka segítségével sikerülhetett szebbé varázsolni egy újabb
ikladi létesítményt.
Köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek,
aki ebben részt vett, mind kitartó szorgos munkájával, mind szponzori támogatással.
Köszönet azoknak is, akik csak egy jó szóval lelkesítettek minket a cél eléréséhez.
Braun József
Iklad KFC elnök

Egy mondatban




Autóbuszos kirándulás 2015. november 7-én
szombaton, Kassa - Szepesváralja - Lőcse útvonalon. Jelentkezés: Braunné Monori Máriánál 06-30-635-8467 vagy a 06-28-403-095 telefonszámokon.
Tisztára mosott tejfölös vödröket tetővel, vagy
jégkrémes dobozokat szintén tetővel kérjük,
hogy ne dobják ki, mivel ételosztásnál nagy
hasznát lehet még venni. Ha segíteni szeretne,
hozza el a Művelődési Házba, vagy adja le
Botyik Katalin védőnőnél.

Web: www.iklad.hu

Véradás
2015. október 14-én, szerdán
15-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház
Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját kérjük feltétlenül hozza magával!

10. szám
Még ebben a hónapban megjelenik az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás (AKG) pályázati
felhívása. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kézikönyvvel segíti a támogatási kérelmek benyújtását.
Területalapú támogatás

Kamarai hírek, gazdatájékoztatók,
tudnivalók, érdekességek,
kötelezettségek
Jelen felhívással szeretném tájékoztatni az elkövetkezendő időszakra vonatkozó fontos tudnivalókról, kötelezettségekről.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
várhatóan postai úton elsőkörös adategyeztetés
keretein belül értesítést küld azon Egységes területalapú támogatás-kérelmet benyújtó gazdálkodóknak, akiknek a gazdasága alá vont, művelt és
kérelemként benyújtott területükön a helyszíni
és/vagy központi ellenőrzés során változtatásra
okot adó tényt tárt fel. A támogatási összeg jogos
elnyerése és érvényesítése érdekében az értesítést
követően kell a kézhez kapott felhívásnak eleget
tenni.

Őstermelő

Gazdálkodási napló, Nitrát bevallás

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013. évi megalakulásával egy időben új őstermelői igazolványok kerültek kiállításra, többségük 2015 év végi
érvényességgel és hatályossággal. A gondtalan
értékesítést szem előtt tartva győződjön meg az
igazolvány
érvényességéről.
Az
érvénytelen
és/vagy hatályát vesztett hatósági okiratnak a
következő évekre való megújításával, érvényesítésével, vagy új igazolvány kiállításával kapcsolatban 2015 decemberétől bizalommal forduljon a
térség falugazdászához. Az igazolványt (amennyiben folytatni kívánja agrárgazdasági tevékenységét
és ezzel kapcsolatos értékesítését) tárgyév első
napjától van lehetősége érvényesíttetni, de legkésőbb az őstermelői termékek piacra bocsájtásának
napját megelőző napig kötelező ezt megtennie!

Országosan egységes cselekvési program tartalmazza a helyes mezőgazdasági gyakorlat (HMGY)
kötelező elemeit. Azoknak, akik nitrát érzékeny
területen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak,
tevékenységüket a programban meghatározottak
szerint kell végezniük. Ehhez nyújt segítséget a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nitrát kézikönyve. (A kézikönyv a www.nak.hu oldalon letölthető,
olvasható.) A nitrát érzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak, valamint az
ország egész területén a területi érzékenységtől
függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben
állatot tart a gazdálkodási évre vonatkozóan
(szeptember 1. és az azt követő év augusztus 31.
között) adatszolgáltatást megalapozó folyamatos
nyilvántartást kell vezetnie a 61/2009. (V.14.)
FVM r. (AKG jogcímrendelet) szerinti Gazdálkodási
Naplóban (GN).
A Gazdálkodási Napló vezetése mellett minden
nitrát érzékeny területen gazdálkodónak, úgynevezett Nitrát-bevallást kell benyújtania az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program segítségével 2015. december 31-ig.
A nitrát érzékeny területen gazdálkodóknak és a
most induló AKG - támogatást igénybe vevő termelőknek kötelező az általuk művelt területen
ötévente talajvizsgálatot végeztetni, illetve az
eredményekre
alapozva
évente
tápanyaggazdálkodási tervet is készíttetni. Ehhez nyújt
segítséget a NAK Nonprofit Kft.

Tisztelt Gazdálkodók!

Európai Uniós támogatások
Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország
2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programját. A program jóváhagyását követően
elkészült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
új kézikönyve is, amely az országban elsőként ad
átfogó és hiteles tájékoztatást a lehetséges pályázók számára az új programról, (A kézikönyv letölthető a Kamara honlapjáról. www.nak.hu.) amely
Magyarország prioritásait tartalmazza azon 4,2
milliárd EUR (129.715.241.402.-Ft ) összegű közpénz felhasználását illetően, amely a 2014–2020
közötti hétéves időszak vonatkozásában rendelkezésre áll (3,4 milliárd EUR az EU költségvetéséből,
740 millió EUR pedig nemzeti társfinanszírozásból).

További sikeres gazdálkodást kívánok!
Maczó Tamás, falugazdász

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ikladi Hírek

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 önkormányzat alkalmazottjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2015. november 5-6.

Web: www.iklad.hu

