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Meghívó
Óvodások Népi Farsangja
Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a február 12-én,
vasárnap, 14:30 órakor megrendezésre kerülő népi farsangi bálunkra!
Helyszín: az iskola tornaterme
Belépő: 500 Ft (14 év alatt ingyenes)
Szereplők: az óvoda nagycsoportos gyermekei
Téma: vásári forgatag
A gyermekek műsora után, büfé, zene, tánc, tombola várja kedves vendégeinket.
Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Az óvoda gyermekei és dolgozói

Tollfosztás!
Február 18-án 15 órára ismét hívjuk és várjuk településünk lányait, asszonyait, (aki
tud, a régi viseletben) egy kis tollfosztásra, munka melletti tere-ferére, nótázásra,
és természetesen most is nagyon várjuk a fiúkat, férfiakat egy kis borozgatásra,
kártyapartira, áldomásra.
A helyszín most a Közösségi Ház. (Szabadság u. 65)
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Rock buli
Február 25-én, szombaton
19 órától a kultúrházban!
A hazai pályán induló Neck Slap és Tard
Horses mellett a 2016-os év egyik legújabb befutója, a budapesti
Pine Resin felel a hangulatért!
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Tisztelt Lakosok!
A
központi
orvosi
ügyeleti
szolgáltatást
településükön az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. végzi.
Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások
fogadása diszpécserszolgálaton keresztül történik.
Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. a
sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a
párhuzamos
hívások
számának
csökkentése,
valamint az azonnali elérhetőség biztonságának
javítása érdekében az ügyelet irányítására
DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.

AZ ÜGYELETI HÍVÓSZÁM:
06/70 3 703 104
Mentőszolgálat / mentési hívószám: 104

AZ ÜGYELETI CÍME:
Aszód Kossuth Lajos utca 84.
A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:


A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja
az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet
vagy akár azonnal mentőt ill. biztosít
szakszerű tanácsadást)



Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón
belüli és szolgáltatók közötti hatékony
együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség,
Katasztrófavédelem stb.)



Egyszerre több hívás fogadására képes, több
diszpécser teljesít szolgálatot.

A gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Így a beteg egy belépési
ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal
és egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz.

A hónap gondolata
„Semmi gond azokkal, akik nem szeretnek
engem. Azokkal van a gond, akik úgy csinálnak mintha szeretnének.”
)
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Az óvoda életéből
„Január, január mindig hócsizmában jár.’’
Megérkezett az új év, s vele együtt a hó, aminek a
gyerekek nagyon örültek.
Élvezték, hogy szánkózhatnak, hógolyózhatnak, s
hóangyalt készíthetnek.
Minden nap nagyon várták, hogy kimenjünk az
udvarra.
Január 6-án, vízkeresztkor a gyerekekkel együtt
leszedtük a fát.
Ebben a hónapban megtartottuk szülői értekezleteinket, ahol ismertettük a következő félév programját.
Január 25-én a gyerekek bábelőadáson vettek
részt, ahol a ,,Moha és Páfrány’’ című előadást tekinthették meg az Ákom-Bákom színház előadásában.
Február havi programok:
Február 3.
Jelmezes farsang az óvodában
Február12.
Népi farsang a nagycsoportosok
előadásában (Vásári forgatag)
Február 22. Színházlátogatás Gödöllőre (A császár új ruhája)
Február 28. Télűzés, kiszézés
A Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonykor elektronikai eszközökkel (tv, laptop, projektor, kivetítő vászon) ajándékozta meg óvodánkat.
Ezen eszközök segítségével gyermekeink napi
szinten nézhetnek német nyelven szóló műsorokat, elősegítve ezzel a német nyelv könnyebb elsajátítását.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek ezt a nagy értékű és hasznos ajándékot.
Köszönjük továbbá minden kedves szülőnek a karácsonyra felajánlott játékokat.
A decemberben megrendezett Mikulás-bálunk bevételének egy részéből karácsonyi ajándékokat
vásároltunk a csoportoknak, nagy örömet szerezve ezzel nekik.
Az óvoda vezetősége
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Bővül És Fejlődik
A Zöld Híd Program
2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89
település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak
komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés
és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak – erről tájékoztatott
az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.
A Zöld Híd Program területén található 108 település szinte mindegyikét érintő fejlemények történtek az utóbbi hónapokban. Két kisebb közszolgáltató 2017 elejétől befejezi hulladékgazdálkodási
tevékenységét, alvállalkozói státuszuk is megszűnik. Az ipolytölgyesi székhelyű Észak-Pest NyugatNógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. és a bernecebaráti székhelyű Tiszta Vidékért
Nonprofit Kft. eszköz és dolgozói állományát átvette a Zöld Híd. Az érintett társaságok közül az
ÉNYMK Nonprofit Kft. 29 települést, a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. 14 települést látott el. 2017. január elején a Maros Kft. hat települése és még további kilenc település (köztük Csömör) nyilvánította ki szándékát, hogy a Zöld Híd Program szolgáltatási övezetéhez csatlakozzon – ez utóbbiak tekintetében még folynak az egyeztetések. Az átvett
településekkel a Zöld Híd Magyarország egyik legnagyobb komplex, hulladékgazdálkodási közszolgáltatója lesz. A lakosság szempontjából lényeges
információ, hogy miközben a szolgáltatás színvonala növekszik, aközben az átvételre kerülő településeken a hulladékszállítás díja nem változik,
tehát a Zöld Híd változatlan díj ellenében fejleszti
és viszi tovább a szolgáltatást.
A jelentős változás háttere egyrészt, hogy az állami
koordináló szervezet, az NHKV Zrt. és a tulajdonos
ÉKPN Önkormányzati Társulás között létrejött
megállapodás következtében nyugvópontra jutott
a Zöld Híd finanszírozási kérdése is. Másrészt
nincs az egész régióban olyan közszolgáltató,
amely megközelítőleg olyan magas színvonalon és
ellátási biztonsággal működne, mint a Zöld Híd. A
stabilitás és a magas szakmai színvonal alapján
tehát az NHKV Zrt. a Zöld Hidat javasolta és kérte
meg a szolgáltató nélkül maradó települések átvételére. Egy decemberi, rendkívüli ülésen ezt a tényt
az érintett települések polgármestereivel is közölte
Weingartner Balázs, az NHKV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A zavartalan átállás érdekében már december elején megkezdődött az érintett települések polgármestereinek, képviselőtestületeinek és lakosságának közvetlen tájékoztatása, a gyűjtő járatok átszervezése. A Zöld Híd munkatársai a lehető legnagyobb körültekintéssel igyekeznek a zökkenőmentes átállást biztosítani, úgy hogy az eddigi ellátott településeknek ebből semmilyen kellemetlensége és hátránya ne származzon. A szolgáltatási
terület bővítése azonban komoly logisztikai, szervezési feladat, amelyet megnehezíthet számos körülmény, például a rendkívüli hideg, a kistelepülések közötti útviszonyok vagy éppen az influenzajárvány, amely máris sok zöld hidas dolgozót érint.
A tulajdonos önkormányzati társulás ezért mindenki türelmét és megértését kéri. A tervek szerint
az átalakulási folyamat március 31-ig lezajlik.
FORRÁS: Észak-kelet Pest és Nógrád megyei
Regionális Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Alapítványi tájékoztató
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma
tájékoztatja az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát szerző azon 2-3-4-5 éves hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, és a 2016/2017. tanév I. félévéről szóló jogviszony igazolásokat, és a tárgyteljesítési / kurzusteljesítési lapot már leadták, hogy a kifizetésre
2017. február 8-án, szerdán 13-15.30 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

15 évvel ezelőtt alakult meg a
Galga Környezetvédelmi Egyesület
15 évvel ezelőtt, 2002. február 2-án alakult meg 31
alapító taggal a Galga Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület.
A kezdeti lelkesedés és sikerek után 2009-től az
egyesület már nem végzett aktív tevékenységet,
2015. január 3-án pedig formailag is feloszlatásra
került.
A 15 éves évforduló alkalmából visszaemlékezésként és összegzésként készítettük ezt a rövid

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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összefoglalót az egyesület egykori tevékenységének
legfontosabb elemeiről:
Az Ikladi Környezetvédelmi Napok szervezése:
2002 – 2005 minden évben megszerveztük és lebonyolítottuk az Ikladi Környezetvédelmi Napot az
általános iskolás és felnőtt korosztályok számára.
2006-tól az iskolai környezetvédelmi tematikus
nap szervezését a Föld Napjához (április 22.) kapcsolódóan az általános iskola vette át az egyesülettől.
A környezetvédelmi napok programjaiban jellemzően rajzpályázatok, mezei futóversenyek, természetismereti vetélkedők kerültek megrendezésre az
általános iskolás korosztályoknak, a vetélkedők
győztesei értékes könyvjutalmakban részesültek.
2002 – 2006 között összesen 514.757 Ft-ot fordítottunk erre a célra.
Az általános iskolai környezeti nevelés támogatása:
2005 – 2014 között összesen 462.503 Ft-ot fordítottunk az általános iskolában zajló környezeti nevelés és környezetvédelmi szakkör támogatására,
többek között a digitális tananyag és környezetismereti kiadványok beszerzésével, valamint beltéri
szelektív hulladékgyűjtő kukák beszerzésével.
Az óvoda támogatása:
2007-ben 112.160 Ft-tal támogattuk az ikladi
óvodát, többek között óvodai rajzpályázat költségeinek megtérítésével, akvárium és kültéri műanyag burkolólapok beszerzésével.
A Művelődési Ház támogatása:
2006-ban 174.875 Ft-ért projektort vásároltunk,
amelyet a Művelődési Ház részére adtunk át hasznosításra.
A Csokonai utcai játszótér támogatása:
2010-ben és 2011-ben összesen 398.000 Ft öszszeggel támogattuk a játszótér létesítését, többek
között tereprendezés költségeinek megtérítésével
és hinta beszerzésével.
Kísérlet az alsó vasúti megállóhely mögötti terület parkosítása: Egyesületünk 2005-ben nagy
reményekkel vágott neki a vasúti megállóhely és a
Galga közötti terület parkosításához. 2005 – 2009
között összesen 828.309 Ft-ot fordítottunk erre a
célra. Ebben benne volt az előtanulmány és egy
parkosítási dokumentáció elkészíttetése, vállalkozói díjak (tereprendezés, gödörfúró gép stb. költsége), kb. 150 db. facsemete elültetése, 3 db. társadalmi megmozdulás szervezése, a résztvevők
számára ebéd és ital biztosítása.
Sajnos a terveink kudarcba fulladtak, részint a
rendkívül mostoha talajviszonyok (nagyon köves,
sittes talaj), részint a parkosítást követő száraz,

Web: www.iklad.hu

szinte aszályos nyarak következtében az elültetett
facsemeték nagy része kipusztult.
Az önkormányzat támogatása:
2004-ben 300.000 Ft-tal támogattuk az ikladi
községi temetőben a régi, elbontott ravatalozó helyének tereprendezését.
2008-ban 240.000 Ft-tal támogattuk a község főútján található 2 db. lézeres sebességmérő beszerzését.
2010-ben 20.000 Ft-tal támogattuk a „Málenkij
robotra” elhurcolt ikladiak emlékművének létesítését.
Összesen 560.000 Ft-tal támogattuk a község önkormányzatát a fenti célok elérésében.
Az iklad-domonyi kaszálórét ökológia, tájképi
és kulturális értékeinek felmérése, ebből dolgozat készítése: Elvégeztük az iklad-domonyi kaszálórét és a domonyi földvár (emléktemető) ökológiai, tájképi és kulturális értékeinek felmérését,
ebből egy kb. 10-12 oldal terjedelmű, színes fotókkal illusztrált dolgozatot készítettünk. A dolgozat
témája ma is aktuális, kérésre elektronikus (word)
formátumban bármely érdeklődőnek oda tudjuk
adni.
A fehér gólya állomány-felmérése a környéken: 2002-től 2014-ig – 2013 kivételével – valamennyi évben elvégeztük a fehér gólya állomány-felmérését a Galgamente és a Cserhátalja gólyafészkeire, mintegy 10-15 lakott gólyafészekre kiterjedően.
A több évre visszamenő adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján lévő
online adatbázisba töltöttük fel. Az adatok megtekinthetőek a www.golya.mme.hu honlapon.
Erre a programra 2003 – 2014 között összesen
63.933 Ft üzemanyag-költséget fordítottunk.
Részvétel a Tájsebészet és a Tiszta Magyarországért kampányokban: Illegális hulladéklerakók felmérése, egy részük felszámolása, az illegális dögkút és a környékén lévő illegális hulladéklerakó felszámolása.
2004-ben a Tiszta Magyarországért kampányban való eredményes részvételért Iklad község Dr.
Persányi Miklós akkori környezetvédelmi és vízügyi minisztertől elismerő oklevelet és az azzal járó
egymillió Ft díjat kapott.
Az egymillió Ft-os díjból szelektív hulladékgyűjtő
sziget létesült a Tűzoltószertár mögött.
A fentieken kívül több ismeretterjesztő előadást
szerveztünk, valamint az egyesületi tagság részére
több alkalommal kirándulásokat.
Összességében közcélokra kb. 3,5 millió Ft-ot
fordítottunk 2002 – 2014 között.
Klenk József
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Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


Február 18-án, Szombat délután
Pesti Magyar Színház
Muzsika hangja
Belépődíj: 2500.- 2900.- 3500.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 13:30 órakor



Február 26-án, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 4. előadás
Üvegcipő
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor



Április 14-én, Péntek este
Operettszínház
Ének az esőben
Belépődíj: 2800.- 4700.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor
Bagyin Katalin

Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület 2017 évi közgyűléséről
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 2017 január 22-én tartotta éves közgyűlését, melyen kiértékelésre került a 2016 évi programterv teljesítése,
a 2016 évi bevételek és kiadások alakulása és a
2017 évi megvalósítandó tervek.
A jelenlegi 56 főből 40 fő jelent meg, ami 71,4 % os részvételi arányt takart, így a közgyűlés határozatképes volt.
A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása
után kezdődött az érdemi munka.
A levezető elnök megkérte Pálya Tibort a 2016 évi
programterv megvalósításának kiértékelésére. Az
előadó részletesen kitért a megtartott programokra
elemezve a részvételi arányokat, kiemelve az igen
sikeres programokat.
Voltunk fürödni: Ceglédbercel, Leányfalu, Bogács,
Eger, Jászapáti és Cserkeszőlő fürdőiben. Kirándultunk és ismerkedtünk Salgótarján, Somoskőújfalu, Hollókő, Székesfehérvár, Tác nevezetességeivel. Színházlátogatást kétszer szerveztünk, a
Páratlan páros és a Chicagói hercegnő című darabokat néztük meg. Volt pótszilveszter, farsang,
költészet napja, katonanóták versenye, tavasziőszi piknik. Részt vettünk Aszódon a Generációk
napján, a Galgamenti helytörténeti vetélkedőn, az

aszódi, galgahévízi, ikladi főzőversenyeken. Énekkarunk részt vett a galgahévízi Pávakör és a Nyugdíjasklub megalakulásának 20 illetve 25-ik évfordulóján valamint a II. Galgamenti nyugdíjas dalkörök turai találkozóján és helyben tartott ünnepségeken is fellépett. Színjátszó csoportunk két vidám estét szerzett az érdeklődőknek. Klubtagjaink
tavaly tavasszal ismét rendbe rakták a faszobrok
környékét és egy hónapon keresztül locsolták az
elültetett palántákat. Klubhelyiségünk tavaszi
nagytakarítását is elvégeztük.
A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Az elnök megköszönte a beszámolót majd megtartotta a második napirendi pontot. Elemezte a 2016
évi bevételek és kiadások alakulását, megköszönve
a támogatóknak a nyújtott támogatásokat, melynek eredményeként 348.180 Ft-tal haladta meg a
tényleges bevétel tervezetet és 554.210 Ft-tal kezdhettük a 2017. évet. (a számok részletesen az interneten elérhetők)
A beszámolóhoz hozzászólás nem volt, azt a közgyűlés egyhangúlag 40 igen szavazattal tudomásul
vette.
A 2017 évi pénzügyi tervünk 1.601.710 Ft-tal számol, ahol az áthozat mellett az önkormányzati és
a központi pályázatokon való részvétellel, tagdíjbevétellel és egyéb támogatási bevétellel is terveztünk.
Kiemelt rendezvényünknek tekintjük a július 22-i
megalakulásunk negyvenedik évfordulójának ünneplését és a szeptember 24-i tisztújító közgyűlésünket.
2017-ben : Agárd, Ceglédbercel, Cserkeszőlő, Leányfalu, Bogács, és Eger fürdőit keressük fel.
Kirándulunk Tatabánya – Majk – Vértesszőlősre
Gyermely – Etyekre
Nyíregyházára
Ezenkívül a decemberben kiadott program valamennyi állomását szeretnénk megvalósítani melyre
minden érdeklődőt várunk.
A közgyűlés utolsó napirendjében a 2017 évi tagdíj
megállapítása következett, amit változatlan évi
2.500.- Ft/fő- ben határozott meg a közgyűlés.
További észrevétel nem volt, a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést bezárta.
Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület Elnöke

Figyelem
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület színjátszói
2017. március 11-12-én 18 órától
A Ráday Gedeon Művelődési Házban
Hétköznapi vidám jeleneteket mutat be, melyre
várja a kikapcsolódni vágyókat.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Felhívás!
A Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda pályázatot hirdet Pedagógiai asszisztens állás
betöltésére.
Várjuk olyan önmagukra és munkavégzésükre igényes, ambiciózus személyek jelentkezését, akik
terhelhetők és lelkiismeretesek.
Munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda, 2181 Iklad, Iskola tér 23.
Pályázati feltételek:
- Középiskola / Gimnázium
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség
- Német nyelvtudás
Benyújtandó dokumentumok:
- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget igazoló iratok
- Felvétel esetén:
o Erkölcsi bizonyítvány
o Egészségügyi kiskönyv
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
Bérezés: közalkalmazotti tv. alapján
A pályázat leadási határideje: 2017.02.15.
A pályázat elbírálási határideje: 2017.02.17.
Elérhetőség: (28) 403-388 / ovoda@iklad.hu

Sok kicsi sokra megy
2017. január 11-én tartott
véradáson az alábbi
személyeknek jár köszönet
Botyik Katalin, Braun Éva, Braun László. Bujdosó
Zsolt, Csapó Sándor, Csetényi Andrea, Csóri János, Csóriné Blaubacher Mariann, Deme Tibor,
Deszk Zoltánné, Dévai Jánosné, Eckerné Kmety
Ágnes, Galbavi Mónika, Gyarmati Erzsébet, Jónás
Viktor, Klenk János, Madarász Lászlóné, Podlaviczki László, ifj, Podlaviczki László, Pribeli András, Raffai Pál, Raffai Sándor, Rosenberger Dánielné, Schlenk József, Schmidinger Béla, Schmidinger Gabriella, Sztana József.

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
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

Ügysegéd ügyfélfogadási rend
A járási hivatali ügysegéd megváltozott ügyfél fogadási rendje: minden páros héten szerdán
11:00-től 12:00-ig.

Web: www.iklad.hu

18687817-1-13
(Evangélikus gyülekezet alapítványa)

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

Köszönjük!

02. szám

Egy mondatban…


Erdélyi kirándulás június 1-6 között, valamint július 19-23 közötti időpontokban.
Jelentkezés, bővebb információ: Mikus Páltól
a 06-30-381-6829-es telefonszámon kérhető.



Hagyományos Nőnapi ünnepségünket március 5-én vasárnap délutánra tervezzük.
Részletekről a következő számunkban írunk.



Vegyes tüzelésű kályhát szeretne egy család,
de sajnos nem telik rá, hogy újat vásároljanak. Aki tud segítsen, ha van ilyen kályha
birtokában, és szívesen felajánlaná a rászorulóknak, kérjük jelezze a Művelődési Házba.



Az itt élők összefogására lehet építeni címmel
írás jelent meg Ikladról a Pest Megye Lapja
2017 januári számában.
Ez alkalomból az Ikladi Hírekkel együtt vagy
már korábban eljuttatunk minden háztartásba egy-egy példányt. Forgassák, olvassák e
kiadványt, hiszen sok aktualitás hírt, érdekességet közöl megyénk életéről.



Legyen Az Ön Szívügye Is Alapítvány Az
Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet, műszaki
berendezéseinek fejlesztését szolgáló Támogatói jegy 500.- illetve 1000.- Ft-os címletekben
továbbra is kapható a Művelődési Házban.
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Képes beszámolók
2017. január 8-án az Evangélikus templomban
tartott újévi koncerten.
Bábel Klára a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekarának hárfaművésze, valamint Kovács Imre
a Nemzeti Filharmonikusok fuvolaművésze látható
a képen.

2017. január 7-én a Málenkíj Robotra elhurcoltakra emlékezve.
Emléktábla avatás a Szabadság út 61 sz. alatt.

Országos állat és kirakodó vásárok
időpontjai 2017-ben
Hónap
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Tura
1
5
3
7
5
2
6
4
2 vagy 8
6

Vác
19
19
16
21
18
16
20
24
15
19
17

A Nemzetiségi Egyesület Énekkara
Csobán Gitta vezetésével

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

Fotók: Puskely Tibor

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Hajdú Mihálynét (Tóth Erzsébetet)
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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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 önkormányzat alkalmazottjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2017. március 2-3.

Web: www.iklad.hu

