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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
2017. március 5-én vasárnap 14.30 órától
a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
a Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület FÚVÓSZENEKARA
és a ZENEISKOLA FÚVÓS NÖVENDÉKEI közreműködésével.
Vendégünk: RESS HAJNALKA színművésznő
Tisztelettel és szeretettel várjuk a hölgyeket!!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit 2017. március 14-én, kedden 18 órára
az 1848. március 15-i forradalom tiszteletére rendezett
községi megemlékezésre a Művelődési Házba.
Ünnepi beszéd: Madarász István polgármester
Műsor: Az általános iskola 6. osztályos tanulói
A Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Énekkara
Ünnepeljünk együtt!
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Testületi Hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) 2017. február 3-ai
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:
A testület felülvizsgálta és módosította az ikladi
Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást.
A testület módosította az óvoda alapító okiratát. A
módosítás – többek között – tartalmazta az óvoda
nevének módosítását is. Az óvoda új neve: Ikladi
Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda és
Konyha.
A testület módosította az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatait. A köznevelési rendszer 2017. január 1-től hatályos módosulása miatt (iskolák épületének állami működtetésbe vétele) módosítani a Magyar Államkincstár által vezetett nyilvántartásból törölni kell az iskola működtetésével kapcsolatos kormányzati funkciók
kódjait.
A testület - törvényi kötelezettségének eleget téve –
módosította a polgármester illetményét és az alpolgármester tiszteletdíját. A polgármester illetménye
2017. január 1-től: 548.444.- Ft, költségtérítése:
82.267.- Ft. Az alpolgármester tiszteletdíja 2017.
január 1-től: 246.800.-Ft. Ungi József alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy tiszteletdíját
– mint eddig is 2014 óta - minden hónapban felajánlja az Ikladon működő civil szervezetek és intézmények javára, amelyek kötelesek azt közcélokra fordítani.
A testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi
belső ellenőrzési tervét.
A testület megtárgyalta Sztán István Úrnak, Aszód
Város polgármesterének kérelmét, melyben tájékoztatja a testületet, hogy az Aszód 886 helyrajzi
számú, 2170 Aszód, Baross utcában található „kivett vízmű" művelési ágba besorolt 580 m2 alapterületű ingatlannak jelenleg 11 Önkormányzat a
tulajdonosa. Aszód Város Önkormányzata a 2017es évben kívánja a Helyi Építési Szabályzatát felülvizsgálni, és az Önkormányzati tulajdont rendezni.
Jelenlegi művelési ág besorolásában az ingatlan
egyéb hasznosításra alkalmatlan. A testület jóváhagyta az önkormányzat 624/10000 tulajdoni hányadának átadását Aszód Város Önkormányzata
javára.
A testület zárt ülésén
1. Egy főnek beteggondozási támogatást
állapított meg
2. Hat főnek temetési támogatást állapított
meg 20.000 – 20.000.-Ft összegben.
Dr. Braun Pál
jegyző

Web: www.iklad.hu

Kedves Ügyfelünk!
Tisztelt ikladi Lakosok!
Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Iklad településen 2017. április elején változik a szelektív
gyűjtés rendje, mivel társaságunk április elsejétől
átáll a két műszakos munkarendre.
2017. március 23-án még a szokásos rend szerint
történik a szelektív hulladékok begyűjtése az egész
településen. A következő gyűjtési alkalom 2017.
április 13-án lesz az egész településen, ezáltal 3
hét fog eltelni a szelektív hulladékok begyűjtése
között. Ezt követően kéthetente, minden páratlan
héten lesz szelektív gyűjtés, azaz április 27-én,
május 11-én, május 25-én és így tovább.
A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2017. április 1-jén
LOMTALANÍTÁS és ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS is lesz Ikladon.
További információk:
www.zoldhid.hu
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük!
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK…

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri
készenléti szolgálat
Aszódi Család – és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetben történő
 Azonnali segítség
 Tanácsadás vagy
 Szolgáltatás nyújtása
A készenlétben lévő munkatárs szakszerű telefonos segítséget tud nyújtani, vagy ilyen segítséget
tud mozgósítani.
A hét munkanapjain 16.00 másnap reggel 8.00-ig
Hétvégente éjjel – nappal hívható telefonszám:
KÉSZENLÉTI TELEFON: 06-30-220-1325
(A készülék hívása nem ingyenes!)
Ellátási terület: Aszód Járás Közigazgatási területe: Aszód, Verseg, Kartal, Iklad, Domony, Galgamácsa, Vácegres, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz,
Tura.

03. szám

Iskolai Hírek
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
A 2017-es esztendő lendületesen indult tanulóink számára. Ugyan januárban mindenki megkapta a félévi
bizonyítványát, de a tanulás nem állt meg egy pillanatra sem. Végzős tanulóink megírták a központi
felvételi vizsgájukat, jelenleg pedig folyamatosan szóbeli felvételikre járnak. Ezenkívül elkezdődött a tanulmányi versenyek időszaka is, több területen mutathatjuk meg tudásunkat, felkészültségünket. A hideg idő kedvezett a téli sportok kedvelőinek, így idén végre újra élvezhettük a jégkorcsolya pályát, kicsik
és nagyok szívesen koriztak a testnevelés órákon. Önkéntesünk, Milena Zittlau annyira megszerette
tanulóinkat, illetve a velük való munkát, hogy a második félévet is megpályázta. A pályázatát elfogadták,
így a kulturweit szervezet támogatásával még augusztusig marad iskolánkban. Az első félévet a Mayer
családnál töltötte. Köszönjük nekik, hogy befogadták őt és stabil hátteret biztosítottak számára.
Februárban több rendezvényünk is volt. A hónap elején tartottuk farsangi bálunkat, melyet a hagyományokhoz híven nyolcadikos tanulóink keringő táncukkal nyitottak meg, majd még kétszer léptek színpadra, egy nemzetiségi és egy modern tánccal. Többi tanulónk pedig ötletes jelmezekbe bújt, hogy minél
jobb helyezést érjen el. Köszönjük a szülők áldozatos munkáját, melyet ezen a napon nyújtottak.
A hónap közepén került sor a DSD nyelvvizsga próbanyelvvizsgájára. Egy 6. osztályos tanulónk, Tóth
Zita, valamint két 7. osztályos tanulónk, Budai Ramóna és Gaszner Ádám voltak olyan bátrak és ügyesek,
hogy bemutatták a 8. osztály tanulóknak, hogyan kell vizsgázniuk majd áprilisban. Büszkék vagyunk
mindhárom tanulónkra, hiszen remekül felkészültek és jól teljesítettek.
A hónap végén tartottuk meg Nemzetiségi Ki mit tud?-unkat. Tánc, ének, színdarab, hangszer, valamint
vers és próza kategóriában versenyeztek diákjaink. Gratulálunk minden résztvevőnek és a helyezetteknek egyaránt.
Márciusi programunk:
Március 6. (17.00)
Március 6-10.
Március 9.
Március 14.
Március 15.
Március 18. (szombat)
Március 31.

Fogadóóra
Pénzügyi tudatosság hete
Írásbeli nyelvvizsga
Nyílt tanítási nap az első négy órában
12.00 március 15. ünnepély
Tanítási szünet
Tanítási nap (pénteki órarend szerint)
Iskolagyűlés
Diákparlament
Az iskola tanulói és dolgozói

Hulladékgyűjtési rend 2017
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E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Hogyan érvényesíthető
az őstermelői igazolvány?
Az őstermelők 2017. március 20-ig érvényesíthetik igazolványukat annak érdekében, hogy
őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen és
az őstermelőként történő értékesítési tevékenységüket idén is jogszerűen folytathassák.
Az érvényesítési folyamatot foglaljuk össze.
Azok az őstermelők, akik hatályos igazolványuk
mellett még nem rendelkeznek a 2017. adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal, annak kiváltását
– a jogfolytonosság megőrzése érdekében – 2017.
március 20-ig kérelmezhetik
Tekintve, hogy március 20. közeli dátum, és jelentős a még nem érvényesített igazolvánnyal rendelkező, őstermelőként nyilvántartottak száma, ezért
kérjük, hogy a várható torlódások elkerülése érdekében minél hamarabb keressék fel a bejelentett
lakóhelyük vagy a tartózkodási helyük szerint illetékes falugazdászt az ügyintézés céljából. Az ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok elérhetőségei
megtalálhatók a NAK portálján címen.
Felhívjuk azon őstermelők figyelmét, akiknek nem
a jogvesztő, 2017. március 20-án lejáró határidő
miatt szükséges az őstermelői tevékenységével
kapcsolatos ügyintézés, illetve a határidőig őstermelőként történő értékesítést sem terveznek, ami
miatt érvényes igazolvánnyal kellene rendelkezniük, lehetőség szerint a határidő lejártát követően
intézzék őstermelői igazolványával kapcsolatos
ügyeit.
Maczó Tamás
Falugazdász
06-30-418-3789
maczo.tamas@nak.hu
Ikladi félfogadás: péntekenként 8-9 óra között

Házhoz megy a fodrász!
Női, férfi és gyerek fodrász kedvező árakon
vállal hajvágást, festést, dauert.
Otthonában kényelmesen szépülhet szolid árakon. Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-30-734-5938
Pálháziné Tordai Teréz

Web: www.iklad.hu

Elköltözött a Központi
Orvosi Ügyelet
Mint előző számunkban már írtuk, hogy januárban megkezdődött a Szakorvosi Rendelőintézet területén működő orvosi ügyelet épületének felújítása. A betegeket az orvosi ügyelet működése alatt
– vagyis hétköznap 16-tól másnap reggel 8-ig,
hétvégén pedig péntek 16 órától hétfő reggel 8
óráig – a Kossuth Lajos utca 84. szám alatti háziorvosi rendelőben fogadják, illetve látják el.
(Hatos kocsmával szemben)
AZ ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3 703 104
Mentőszolgálat hívószám: 104

Kegyelet és veszélyes sírkövek
A temetkezésről szóló jogszabályok rendelkeznek
arról, hogy a sírhelyeket a hozzátartozóknak kell
gondozniuk.
Ezért kérjük a hozzátartozókat, hogy a kemény tél
elmúltával ellenőrizzék a sírkövek rögzítését, stabilitását.
S régebben felállított sírkövek nem minden esetben készültek megfelelő csapolással, vasalással.
Vannak pusztán ragasztással rögzített síremlékek., melyek az idő múlásával elengedik a két elemet és veszélyessé válhatnak.
Hiányosság, probléma esetén, az esetleges veszélyt
okozó síremlék helyreállításáról intézkedjenek,
leghelyesebb, ha szakemberhez fordulnak, velük
végeztetik el a javításokat.
Polgármesteri Hivatal

Egy mondatban…
 Nárciszünnepi, ausztriai autóbuszos kirándulás 2017. május 27-28-án Salzburg, Bad
Aussee - Bad Ischl útvonalon.
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: Braunné
Monori Máriánál, 06-28-403-095 vagy a
06-30-635-8467 telefonszámon.

A hónap gondolata
„A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva. Mindenki meg van győződve róla, hogy
neki egy kicsivel több jutott.”

03. szám

2016. évi LAOSZ beszámoló
Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány
célkitűzései
olyan,
az
Aszódi
Szakorvosi
Rendelőintézet betegellátását segítő feladatok
megvalósítása, eszközök beszerzése, amire a
működtetőnek nincs forrása, lehetősége.
LAOSZ példája nem egyedüli, az országban
számos egészségügyi intézményt támogat egy,
esetleg több alapítvány.
2016-ban Laosznak a következő támogatásokat
ajánlották fel:
o Hévízgyörki jótékonysági koncerten befolyt
összeget a Hévízgyörki Önkormányzat Bazan
Tibor polgármester úrral 300 000 Ft-ra
egészítette ki.
o Chiesy Hungary Kft gyógyszercég 100 000 Ft
o -2015-ös év SZJA adó 1%-ból 565 782 Ft
került átutalásra.
o Meggyesi Ferenc aszódi lakos 15 000 Ft-tal
támogatta a rendelőintézetet.
Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány 2016-ban a
következő feladatokat valósította meg:
– ultrahang, gyógytorna és a sebészeti
szakrendelés helységeinek klimatizálása.
– Tüdőgondozó
Intézet
dolgozóinak
továbbképzése
– eszközök beszerzése Tüdőgondozó és a
szakrendelő részére.
Megoldandó feladatok továbbra is vannak.
Következő
célkitűzésünk
fizioterápia
eszközparkjának fejlesztése.
Ezúton köszönjük és továbbra is örömmel
fogadjuk a LAOSZ célkitűzéseivel egyetértő,
valamint
LAOSZ-t
segítő
önkormányzatok,
magánszemélyek, vállalkozók támogatását.
Hálásan és örömmel fogadjuk továbbra is a
SZJA 1%-t.
LEGYEN AZ ÖN SZÍVÜGYE IS ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁM: 18150746-1-13
Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány elnöke
Blaskó Tiborné

Színi előadás
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület Színjátszó
Csoportja 2017. március 11-én, szombaton 18
órától 12-én, vasárnap 18 órától a Ráday Gedeon Művelődési Házban vidám jeleneteket mutat be. Melyre várja a kikapcsolódni vágyókat.
Minden érdeklődőt szívesen látunk.
Belépődíjat nem kérünk, de a jószívű felajánlásokat klubunk 40. születésnapjára kívánjuk fordítani.
Színjátszó csoport

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


Március 26-án, Vasárnap délelőtt
Madách Színház
Vuk
Belépődíj: 1700.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 9:00 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

Nippon Zengo - Aerobic
Ezt az aerobic formát elsődlegesen tömegsportot
kedvelőknek, továbbá túlsúllyal szenvedőknek és
végezetül a kötetlenebb, lazább mozgás szerelmeseinek hozták létre.
Keddenként 17.30-tól a Művelődési Házban.
Érdeklődni: Juhászné Pázmány Mártánál a 06-30389-7633 telefonszámon lehet.

Gondolta volna? Tud róla?
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény értelmében állatkínzást követe el aki:
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas
arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását
vagy pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétség miatt két évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztés, ha az állatkínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy
pusztulását okozza.
(Azért ollóztunk a törvényből, mert jelzés érkezett,
hogy több házikedvenc (kutya, macska) pusztult el
az utóbbi időben, mérgezéses tünetekkel.)

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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A Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület
2017-es esztendő I. félévi programjából
Március 9.
Április 7.
Május 8.
Május 17.
Június 9-11.

Agárd – fürdés
Ceglédbercel – fürdés
Nyíregyháza – fürdés
Tatabánya – Majk – Vértesszőlős
kirándulás
Cserkeszölő három napos pihenés

Az autóbuszos kirándulás mindig: 7.30-kor indul.
Nem klubtagoknak a mindenkori belépőket és az
autóbusz utazási hozzájárulást (1.200.-Ft / alkalom) kell fizetni.
A három napos cserkeszőlői kikapcsolódáskor elhelyezés a Touring Hotelban. Reggeli és fürdőbelépő biztosítással 24.500.- Ft /fő. Jelentkezés az
elnökségi tagoknál két héttel a program előtt.
Nem klubtagokat is szívesen látunk.
Ikladon megrendezésre kerülő programok:
Március 11-12-én
Vidám jelenetek
bemutatása
Március 19-én 16 óra Ikladi borok versenye
Március 26-án 16 óra Klubdélután
Április 11-én 17 óra
Költészet napja
Április 23-án 16 óra Klubdélután
Május 5-én 15 óra
Tavaszi piknik
Május 21-én 16 óra
Klubdélután
Június 16-án 16 óra Séta a határban
Június 25-én 16 óra Klubdélután
Július 22-én
40 éves a Nyugdíjas klub
Mindenről bővebben az elnökség tagjaitól, klubtagjainkon túl várjuk az érdeklődőket, hogy minden nyugdíjas aktív kikapcsolódással tehesse
szebbé a nyugdíjas időszakot.
Nyugdíjasklub elnöksége

Házi segítségnyújtás lehetőségéről
Várjuk azok jelentkezését, akiknek hozzátartozójuk mindennapi ápolásában, gondozásában segítségre szorulnak.
(pl: bevásárlás, gyógyszeradagolás, receptkiváltás,
segítség a tisztálkodásban, stb.)
Jelzéseiket 2017. március 20-ig várjuk a Családsegítő Szolgálatnál, vagy a Művelődési Házban.
Az igényeket továbbítjuk a Kistérségi Gondozási
Központ Család és Gyermekjóléti központ vezetője
felé pozitív intézkedés reményében.
Szakembereik ezek után felkeresik az igénylőket,
feltételekről, díjazásról tájékoztatást adnak.

Web: www.iklad.hu

Hulladékgyűjtés – Lomtalanítás
Felhívjuk az ikladi lakosok figyelmét, hogy 2017.
április 1-én, szombaton 8 órától az ikladi önkormányzat és a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
hulladékgyűjtést és lomtalanítást szervez. A
hulladékgyűjtési nap alkalmával külön válogatva
összeszedjük az alábbi csoportokba tartozó hulladékokat:
o Vas és más fém hulladékok,
o Papír, karton hulladék,
o Személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár
gumiabroncs,
o Hulladékká vált elektromos és elektronikai
berendezések, eszközök (egy részük veszélyes
hulladék),
o Használt szárazelemek, Akkumulátor hulladék (veszélyes hulladék),
o Háztartási lom hulladék.
A fenti hulladékokat reggel 8 órától kezdődően teherautókkal folyamatosan össze fogjuk szedni, de
a főtérrel szemben a vasútállomás és a Szabadság
út közötti területre kihelyezett konténerekbe a lakosok maguk is elszállíthatják a papír, vas, elem
és akkumulátor hulladékokat. Annak érdekében,
hogy a több éve tapasztalt kora reggeli guberálások, az idegenek által okozott rendetlenség elkerülhetők legyenek, kérjük, ne hordják ki a hulladékokat az utcára. Sőt, amennyiben megoldható,
azt kérjük, hogy a fentiek szerint különválogatott
és előkészített hulladékot hagyják kapun belül.
Április 1-én, pénteken egész nap, vagy szombat
reggel telefonáljanak a Művelődési Házba, pontos
cím bejelentéssel, és segítőink házhoz mennek.
Kérünk minden ikladi polgárt, hogy a több éves
gyakorlat szerint éljenek a lehetőséggel, s e rendezett formában szabaduljanak meg a feleslegessé
vált hulladékaiktól. Kommunális hulladékot ezen
a napon ne rakjanak ki, mert akkor azt kénytelenek leszünk otthagyni! Köszönet azoknak a lakosoknak, akik évek óta önzetlenül részt vesznek a
hulladékgyűjtési, lomtalanítási munkában. Akik a
program lebonyolításában továbbra is aktívan segítségünkre szeretnének lenni, kérjük, hogy április
1-én, reggel 7:30 órakor gyülekezzenek a Művelődési Házban. Megköszönjük, ha előre jelzik szándékukat a segítők (személyesen, telefonon vagy emailen, 28-403-387 vagy muvhaz@iklad.hu) hogy
a megfelelő arányban szervezzük a járműveket.
Hatékony segítség továbbá, ha a Tsz udvarra szállítják a feleslegessé vált holmikat 14 óráig. A segítőket a reggeli zsíros kenyéren kívül ebéddel is
megvendégeljük.

Hogy falunk szép és tiszta legyen!
Környezetvédelmi Bizottság

03. szám

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. április 6-7.

Web: www.iklad.hu

