
Ikladi Hírek 
Meghívó 

Az IKLADI ROZMARING NYUGDÍJASKLUB EGYESÜLET 

Szeretettel meghívja 

2017. április 11-én kedden 17 órára 
a Ráday Gedeon Művelődési Házban tartandó 

KÖLTŐSZET NAPJA rendezvényre, 

melyen Arany János és József Attila mellett mai magyar költők verseit idézzük fel. 

Az összeállított műsor után vendégeink is elmondhatják kedvenc verseiket. 

Számítunk megjelenésére. 

Rozmaring Nyugdíjasklub 

Közmeghallgatás 

Iklad község Képviselő testülete április 21-én, pénteken 18:30 órai kezdettel 
a Művelődési Házban KÖZMEGHALLGATÁS-t tart, 
melyre tisztelettel hívja és várja községünk lakóit. 

XI. Német Nemzetiségi Majális 

2017. május 01. 15:00 órától a Ráday téren 
(eső esetén a Művelődési Házban) 

Fellépők: 
 Dalok a múltból: táncdalfesztiválok dalai. 

Előadók: Liszi Melinda és Nagy Róbert színművészek 
 Ikladi óvodások 
 Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület tánccsoportja 
 Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület énekkara 
 Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület zenekara 

A rendezvény alatt büfé üzemel. 
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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete (a továbbiakban: testület) 2017. március 3-ai 
és március 31-ei ülésein az alábbi napirendeket 
tárgyalta meg: 

Március 3. 
A testület módosította az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi 
költségvetését. A bevételi főösszeg 432.096.000.-
Ft, a kiadási főösszeg 432.096.000.-Ft. 

Madarász István polgármester tájékoztatta a tes-
tületet az önkormányzat folyamatban lévő pályá-
zatairól. 

A testület jóváhagyta az óvoda nyári működési 
rendjét, mely szerint az óvoda 2017. július 3-tól 
augusztus 4-ig zárva tart. 

A testület jóváhagyta az önkormányzat 2017-2020 
közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési 
Tervét. 

A testület jóváhagyta az Iklad, Ady Endre utca 37. 
szám alatti ingatlan adásvételi szerződését. Az in-
gatlan vételára 8.500.000.-Ft. Az önkormányzat – 
törvényi kötelezettségének eleget téve – itt alakítja 
ki 2018. december 31-ig a bölcsődét. 

Peter Schweiger úr, testvérfalunk Tauplitz nyugal-
mazott polgármestere személyesen látogatott Ik-
ladra, azért, hogy kölcsönkérje az önkormányzat 
tulajdonában álló ún. „Luther Bibliát”. Ezt a köny-
vet Hans Ludwig Zaissenberger úr ajándékozta Ik-
lad községnek. A grazi állami múzeum kiállítást 
szervez Tauplitz szomszédságában, Trauten-
felsben, a reformáció 500 éves évfordulója alkal-
mából. A kiállítás címe: „Gott und die Welt. Woran 
glauben wir?” A kiállítás 2017. április 5-én kezdő-
dik, és 2017. november 15-ig tart. A Bibliát vitrin-
ben, megfelelő körülmények között állítják ki. A 
testület jóváhagyta az önkormányzat tulajdonát 
képező könyv kölcsönadási szerződését. 

A testület zárt ülésén 
 Két főnek gyógyszertámogatást állapított meg 
 Öt főnek temetési támogatást állapított meg 

20.000 – 20.000.-Ft összegben. 

Március 31. 
A testület megtárgyalta a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság beszámolóját a 2016. évben végzett tevé-
kenységről. Az ülés vendége volt Lajmer György 
rendőr alezredes, mb. kapitányságvezető, valamint 
Gódor Ferenc rendőr alezredes, az Aszódi Rend-

őrős parancsnoka, akik röviden ismertették a kép-
viselőknek korábban kiküldött írásos beszámoló-
jukat. Madarász István polgármester tájékozatta a 
rendőrség képviselőit arról, hogy Ikladon üzembe 
helyezték a térfigyelő kamera rendszert, ami 24 
órán keresztül folyamatosan figyeli a község köz-
területeit. A polgármester köszönetet mondott 
Deszk Péter körzeti megbízott munkájáért. 

A testületi ülés vendége volt Sohajda István okle-
veles kertészmérnök, aki az iskolai tornapálya fel-
újításával kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-
ket a lehetséges műszaki megoldásoktól. (Mint ko-
rábban jeleztük, az önkormányzat 13.000.000.-Ft-
ot nyert az iskolai tornapálya felújítására. Ehhez 
az összeghez ugyanennyit kell hozzátennünk ön-
részként.) 

A testület döntött a helyi civil szervezetek 2017. évi 
támogatásáról a következők szerint: 

 Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület: 
500.000.-Ft 

 Német Nemz. Kult. Közhasznú Egyesület 
705.976.-Ft 

 Iklad Községi Football Club 
3.000.000.-Ft 

A testület jóváhagyta az Aszód és Társult Önkor-
mányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
Társulási Megállapodás módosítását. 

A testület megtárgyalta és elfogadta a Geoplan Kft 
által a Parti utca környezetének állékonyságáról 
készített geotechnikai szakértői véleményt. Az 
előzményekről: A Szabadság út lakói közül többen 
kérelmezték, hogy az önkormányzat a település-
rendezési terv módosításával engedélyezze a telkek 
megosztását, ugyanis többüknek szándékában áll 
építkezni a telkük Parti utca felőli végén. A Parti 
utca lakói közül többen szintén kérelemmel fordul-
tak az önkormányzathoz. Állításuk szerint a hegy-
oldal megindult és csúszik lefelé, ezét támfal épí-
tését kérelmezték. A szakértők az önkormányzattal 
kötött szerződés alapján több helyen fúrásokat vé-
geztek a Szabadság úti telkek végén (6 méter mély-
ségben), a Parti utcán (15 méter mélységben) és a 
Parti utcai házak udvarában (6 méter mélység-
ben). A laboratóriumi vizsgálatokat követően a 
szakértők részletes, írásos szakvéleményt adtak. A 
szakvélemény megállapítja, hogy a Parti utcai lejtő 
globális állékonysága még a legkedvezőtlenebb 
szelvényben is megfelelő. Az utca mögött található 
löszfal is állékony. Álláspontjuk szerint az épüle-
tek károsodása (repedés) a régi technológiáknak és 
a csapadékvíznek köszönhető. A Szabadság úti tel-
kek felső részének beépítésével kapcsolatban le-
szögezik, hogy annak engedélyezése esetén a ki-
alakuló telkekre gépjárművel való bejutás a Parti 
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utcáról nem képzelhető el gazdaságos műszaki 
megoldással. (A telekalakításról szóló 85/2000. 
(XI.8.) FVM rendelet 3.§ (1) bekezdése előírja, hogy 
telket úgy kell kialakítani, hogy a kialakuló telek 
köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül 
megközelíthető legyen.) A kérelmezőket az önkor-
mányzat külön is értesíti. A geotechnikai szakértői 
vélemény megtekinthető ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatalban. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi 
közbeszerzési tervét. 

A testület a 2017. évi közmeghallgatását április 
21-én pénteken 18:30 órakor tartja a Művelődési 
Házban. 

A testület jóváhagyta az erdélyi testvérfalunk, Csa-
tószeg új főterén 2017. júliusában felállítandó em-
lékművet. A kőből készülő alkotás Csaba királyfit 
ábrázolja a csillagösvényen. A műalkotás költsége 
szállítással és felállítással bruttó 3.012.440.-Ft. 

A testület zárt ülésén 
 Egy főnek gyógyszertámogatást állapított meg 
 Két főnek kamatmentes kölcsönt állapított 

meg. 
 Két főnek rendkívüli települési támogatás ál-

lapított meg összesen 20.000.-Ft összegben. 
 Egy főnek temetési támogatást állapított meg 

20.000.-Ft összegben. 
Dr. Braun Pál 

jegyző 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2017. március 
01-től HICSKA ZOLTÁN látja el Iklad településen 
a méhegészségügyi felelősi teendőket. 

Elérhetősége: 06-70-277-0021 

Elköltözött a Központi  
Orvosi Ügyelet 

Mint előző számainkban már írtuk, januárban 
megkezdődött a Szakorvosi Rendelőintézet terüle-
tén 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 há-
ziorvosi rendelőben fogadják, illetve látják el. 
(Hatos kocsmával szemben) 
AZ ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3 703 104  
Mentőszolgálat hívószám: 104 

Az óvoda életéből 

Februárban megtartottuk jelmezes farsangi bálun-
kat, ahol a gyerekek ötletesnél ötletesebb jelme-
zekbe öltöztek fel. 
Ezen a napon nem maradhatott el a finom farsangi 
fánk sem, amit a konyhás nénik és Patrik készítet-
tek el a gyerekeknek. 
Nagycsoportosaink a népi farsangra színvonalas 
műsorral készültek ,,Vásári forgatag’’ címmel. 
Február 28-án minden csoport lesétált a Galga 
partjára, ahol a Kisze-babával – amit leúsztattunk 
a Galgán – elűztük a telet. 
Március 8-án Nemzetközi Nőnap alkalmából a fiúk 
köszöntötték a lányokat, óvó néniket, dadusokat 
és a konyhás néniket. 
Március 14-én megemlékeztünk az 1848-as forra-
dalomról és szabadságharcról. 
Március 22-én a nagyobb gyermekekkel színház-
előadáson vettünk részt Gödöllőn, ahol a ,,Világ-
szép Nádszálkisasszony’’ című mesét tekintettük 
meg. 
Március 27-28-án kerül sor a tavaszi fényképezke-
désre. 

Óvodánk nevében köszönjük a Szóda Lokálpatri-
óta Érdekvédelmi Egyesületnek, hogy alapítvá-
nyunkat 100.000 forinttal támogatta. 
Köszönjük a Batári családnak, hogy támogatták 
alapítványunkat.  
Köszönjük továbbá Lovász Istvánnak, hogy a gaz-
dasági bejáró ajtaját felújította. 

Április havi programjaink: 
07.  Húsvéti kézműves délután az alapítvány 

szervezésében 
11. Tojásfa díszítés/tojáskeresés 
12. Locsolkodás 
14. Nagypéntek (az óvoda zárva tart) 
17. Húsvét hétfő (az óvoda zárva tart) 
21. Nevelés nélküli munkanap (az óvoda csak 

ügyeletet tart) 
 Szülői értekezletek  
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Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület Hírei 

Kirándulás az egyesülettel 
Azért, hogy közelebbről is megismerkedjünk más 
német nemzetiségi települések szokásaival, min-
dennapjaival. egyesületünk ebben az évben elő-
ször 2 napos kirándulást szervez, az egyesület tag-
jai számára. 

Időpont: 2017.06.10-11. 

Úticélunk: 
Szombat:  

- Harta, Geresdlak, Somberek, Mohács 
(szállás: Szent János hotel félpanzióval, 
svédasztalos reggeli, vacsora) 

Vasárnap: 
- Pécs, Harkány (délutáni strandolás) 

Indulás: 2017.06.10. 06:00 óra 
Érkezés: 2017.06.11 23:00 óra 

Részvételi díj a tagok és 18 év alattiak számára: 
16.000 – 18.000 Ft/fő 
Nem egyesületi tagok számára: 18.000 – 20.000 
Ft/fő 
Fenti összeg tartalmazza az utazás, a félpanzió, a 
belépők, az idegenvezetés költségét. 
Jelentkezési határidő: 2017. április 30. 
Előleg fizetés a jelentkezéskor: 10.000 Ft/fő 
Elsősorban az egyesület tagjai számára szervezzük 
a kirándulást, de szabad helyek függvényében 
nem egyesületi tagok jelentkezését is várjuk április 
30. és május 8. között. 

Jelentkezni lehet: 
Rigóné Kati, Óbereki Kati, Szokoly Györgyi, Bá-
lintné Mayer Kati, Novák Teri, Ecker (Csibi) Zsuzsi 
személyeknél, illetve az alábbi e-mail címen: 
nnkke.iklad@gmail.com 

Kérjük az egyesület tagjait, hogy az éves tagdíjat 
(2000,- Ft/fő) április 30-áig befizetni szíveskedje-
nek. 

Nippon Zengo 

Építs újra önmagad! 
Stresszoldó, fogyasztó, zsírégető, alakformáló, csa-
patépítő tornára várunk kedd esténként a Művelő-
dési Házba. 
Érdeklődni: Pázmándi Mártánál 
Telefonszám: 06-20-416-7350 

 

 

 

 

Eboltási értesítés 

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

Április 28. (péntek) 10-12 óra (Polg. Hivatal) 
Május 2. (kedd) 14-15 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.  

Kérjük a gazdákat, hogy az 
oltási lapot hozzák magukkal. 

Az összevezetéses oltások befejezése után lesz le-
hetőség az állatok tartási helyén történő oltására. 

Dr. Németh Mihály 
Állatorvos 

Csaknem hatmilliónyi adomány a 
kórház javára 

5,9 millió forint folyt be összesen az Albert Schwe-
itzer Kórház-Rendelőintézet idei jótékonysági bál-
ján a hatvani gyógyintézmény számára, tudatta a 
kórház a Hatvanonline-nal. 2,9 milliót tesz ki a 
mérlegből az eszközadományok értéke, a pénzbeli 
támogatás pedig mintegy hárommillió forintot mu-
tat. 

Az eszközadományok sorában a legnagyobb érték 
a Szerencsejáték Zrt. finanszírozta Phaco készü-
lék, 2,2 milliós összeggel. A Medirex Zrt. is segített 
egy közel 540 ezres betegmelegítő készülék beszer-
zésében, a Hartmann cég pedig összesen kilenc-
venezer forint értélben három darab vérnyomás-
mérőt adományozott a hatvani kórháznak. 

A pénzbeli támogatás is eszközökre fordítandó: a 
szülészet-nőgyógyászat részére vásárolnak meg 
egy úgynevezett Mangeshikar Uterine Manipula-
tort a hüvelyen keresztül történő méheltávolítás 
megoldására, ezt a tevékenységet a megyében csak 
a hatvani kórház végzi. Az eszköz értéke mintegy 
egymillió forint, a fennmaradó közel kétmilliós ösz-
szegből az egynapos sebészeti ellátás során hasz-
nált tálcákat szeretnék pótolni, cserélni. 

Véradás 

2017. április 12-én, szerdán 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 

Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosí-
tási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját kérjük 

feltétlenül hozza magával! 
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Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás: 

 Április 9-én, Vasárnap délután 
Madách Színház 
Meseautó  
Belépődíj: 2500.- 4400.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 13:30 órakor 

 Április 16-án, Vasárnap este 
Vígszínház 
Pál utcai fiúk  
Belépődíj: 3890.- 4390.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 Április 29-én, Szombat délután 
Madách Színház 
Mamma Mia  
Belépődíj: 1700.- 3200.- 4700.- 5700.- 
Egyéni utazással! 

Bagyin Katalin 
 

A Rozmaring Nyugdíjasklub 
Egyesület hírei 

A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület színjátszói 
ezuton mondanak köszönetet azoknak az érdeklő-
dőknek, akik március 11-én vagy 12-én jelenlé-
tükkel megtisztelték előadásunkat. 
Reméljük előadásunk elnyerte tetszésüket és a 
hétköznapi gondokat sikerült egy rövid időre feled-
tetni Önökkel, mosolyt varázsolni arcukra. 
A két napon az önként felajánlott belépőkből 
95.700.- Ft gyűlt össze, melyet a július 27-i meg-
alakulásunk negyvenedik évfordulójára rende-
zendő ünnepségre kívánunk felhasználni. 

Köszönettel: 
Rozmaring Nyugdíjasklub 

Egyesület Színjátszói 

Új függönyök a Rozmaring Nyugdíjasklub 
Egyesület klubhelyiségében a közösségi házban 

A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 2017. már-
cius 24-én új függönyöket kapott felajánlásként a 
klubhelyiség ablakaira. Tagjaink az ablakok letisz-
títása után a kapott függönyöket felrakták, ami vi-
lágos színével vidámságot sugárzik. 
Az elnökség tagságunk nevében ezután köszöni 
meg Szilágyiné Dudás Zsuzsannának az aszódi 
„Röfös” üzlet vezetőjének a nagylelkű felajánlást, 
és rendezvényeinken színesen látjuk Őt minden-
kor. 

Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 
Elnöke 

Kada Mihály ez úton szeretné megosztani a lap ol-
vasóival azokat az igehirdetéseket, amelyek szá-
mára sokat jelentettek. A bibliai üzenetek elérhe-
tősége: http://www.apostolimre.inf.hu 

Ebzárlat és legeltetési tilalom 

A vörös rókák veszettség elleni orális immunizá-
lása miatt a csalétek vakcina kiszórásának idő-
pontjától - amely Pest megyében meghatározott te-
rületeken – IKLADON IS - 2017. április 03. és 
április 06. közötti időszakra esik - és annak utolsó 
napjától számított 21 napig, azaz 2017. április 
03-tól április 27-ig ebzárlatot és legeltetési ti-
lalmat rendelt el a járási fő-állatorvos. 

Sok kicsi sokra megy 

Tisztelt adófizető polgárok! 
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogo-
sultak 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 Köz-
hasznú 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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Számvetés III. 2017 

Címmel a napokban egy újabb 56 oldalas kiadvány 
jelent meg Dr. Tasnádi Lajos tollából 

A szerző szándéka, hogy a közösséget, a gyüleke-
zetet visszatérítse a 265 éve megkezdett útra. 
Az ötszáz példányban megjelent füzetből 5 pél-
dányt adományozott a Községi Könyvtárnak, azzal 
a céllal, hogy bárki számára elérhető legyen. 

Forgassák érdeklődéssel! 

Tudtad, hogy: 

 lehet saját on-line Avon felületed, hogy 
bármikor bárkitől függetlenül megren-
deld a kedvenc termékeidet? 

 egyedül is tehetsz Avon rendelést, 15-
35% kedvezménnyel? 

 akár 50%-ot is kapsz az új sminktermé-
kekre vagy parfümökre? 

 ingyenes a regisztráció? 
 rendelhetsz Postapontra vagy Mol-kútra 

ingyen? 

Ha szeretnéd, csak jelezz bátran, hívj és Mi 
segítünk neked saját oldalt csinálni :) 

Példa: mostani ajánlatunk :)) 

 

Várjuk hívásodat: 

Judith: Vezető Koordinátor 70-671-4369 
Kriszta: Koordinátor 0620-419-1036 

 

Egynyári virágok vására 

2017. április 13-án és 27-én, csütörtökön, 7:30 
órától a Ráday téren.  
A kínálatból: álló-, futó muskátlik, petúnia, begó-
nia, mézvirág, Margitvirág, stb… 
Ezen kívül zöldség palánták is kaphatók. 

 Környezetvédelmi Bizottság 

KÖZLEMÉNY 

Ingyenes tanácsadás rászorulók részére 

Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesület  

www.bankikarosultak.hu 
valsagkezeles2008@gmail.com 

Telefonszám: 70/253-2910, 70/432-8868 

Az egyesület a nehéz helyzetbe került vagy eladó-
sodott családok részére nyújt segítséget ingyenes 
tanácsadással.  
Amennyiben lakhatása veszélybe került, végrehaj-
tás alá vonták, vagy hitelezőjével peren kívüli 
egyezségre törekszik, keresse Egyesületünket. 

Betegút Egyesület 
(Betegsegítő Tanácsadó Központ) 

 www.betegutegyesulet.hu 
betegutegyesulet@gmail.com 

Telefonszám: 70/389-4178, 70/884-5879  
 
Problémás, nehezen kezelhető egészségügyi hely-
zetek kezelése. 
Várólista kezelés, diagnosztikai lehetőségek, kon-
zílium szervezés, külföldi gyógyszerbeszerzés, 
jogsegélyszolgálat, stb..  
Az egyesület a Senior szolidaritási egészség prog-
ramja, időskorúak részére további plusz segít-
séget is biztosít (egészségügyi, szociális kérdések-
ben). 

Civil Szervezetek segítsége a lakosság részére 

 

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. május 4-5. 


