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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete (a továbbiakban: testület) 2017. április 28-ai 
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

A testület megtárgyalta a Gödöllői Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság beszámolóját a 2016.évben 
végzett tevékenységről. Az ülés vendége volt Szigeti 
Róbert százados, az aszódi tűzoltó őrs parancs-
noka, aki elmondta, hogy az elmúlt évben 8 esetben 
riasztották Ikladra őket. Tájékoztatta a képviselő-
ket arról, hogy növelni fogják az ellenőrzéseket az 
elhanyagolt földterületeken, és felszólításokkal 
igyekeznek csökkenteni az avartüzeket. A belterü-
leti égetésekkel kapcsolatban kiemelte, hogy csak 
az önkormányzati rendeletben meghatározott na-
pon (szerda) szabad égetni, a többi napon történő 
égetés esetén bírságolhatnak. A parancsnok úr 
megköszönte az ikladi önkormányzat által a ka-
tasztrófavédelmi szervezeteknek nyújtott támoga-
tást. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi zár-
számadását. 

A testület jóváhagyta a 2016. évi belső ellenőrzésről 
készült összefoglaló jelentést. 

A testület zárt ülésén 
Egy főnek temetési támogatást állapított 
meg 20.000.-Ft összegben. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Egy mondatban… 

 Újra ruhagyűjtést szervezünk a Művelődési 
Házban május 15-16-án (hétfőn-kedden) az Ol-
talom Alapítvány számára. A rászorulók nevé-
ben is kérjük a falu lakóinak a segítségét.  

 Legyen az Ön szívügye is Alapítvány Az Aszódi 
Szakorvosi rendelőintézet műszaki berendezése-
inek fejlesztését szolgáló Támogatói jegy 500.- il-
letve 1000.- Ft-os címletekben továbbra is kap-
ható a Művelődési Házban. 

 Újra tűzifa fűrészelés Édesapám nyomdokaiba 
lépve tűzifa fűrészelés rendelhető. Zdenkó Péter, 
2181 Iklad, Szabadság út 21. Tel.: 06-30-399-
7407  

 Iparűzési adó bevallási határideje: Május 31. 
A szükséges nyomtatványok honlapunkról 
(iklad.hu) letölthető. 
A NAV nyomtatvány kitöltő programja is hasz-
nálható és a NAV-on keresztül is benyújtható. 

Már a következő tanévre  
készülünk… 

 
Április 20-án és 21-én tartották szerte az ország-
ban a leendő első osztályosok beiratkozását. Nem 
volt ez másként Ikladon sem. 
A Kormányhivatal adatai szerint ebben az évben 22 
kisgyerek vált településünkön iskolakötelessé. Kö-
zülük 1 külföldön él, 1 magántanuló, 6 óvodában 
marad még egy évig, 4 tanuló az aszódi Csengey úti 
iskolába megy, 3 tanuló pedig az evangélikus gim-
náziumba iratkozott be. Így 7 tanköteles nebulót 
üdvözölhetünk tanulóink között. 
Az óvodai nagycsoportban 2 kisgyerek tavaly ha-
lasztott, így idén jött az iskolába, 1 kisgyerek nem-
rég költözött Ikladra, 2 kisgyerek testvére már ed-
dig is hozzánk járt, bár nem ikladi a családjuk, 
ezért ők is beiratkoztak, és még 2 más településről 
érkező család választotta iskolánkat.  
Jövőre tehát 14 új kis elsős kezdi meg tanulmá-
nyait Ikladon. Örülünk, hogy „csak” három család 
választotta a jelenleg vonzó új oktatási intézményt. 
Továbbá örülünk, hogy a minket választó szülők, 
volt tanítványaink, szívesen és jó érzésekkel érkez-
tek, megbíznak bennünk, ránk bízzák gyermekei-
ket. Szeretnénk a jövőben is mindent megtenni 
azért, hogy iskolánk számukra a lehető legjobb ok-
tatást és szolgáltatásokat nyújtsa. 
Minden kisgyereknek és családjuknak sikerekben 
gazdag, boldog iskolás éveket kívánunk. 

Pribeliné Dombai Ibolya 
intézményvezető 

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 
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Közmeghallgatás 
(2017. április 21.) 

Iklad Község Önkormányzata a 2016-os évet is si-
keresen teljesítette, az előre eltervezett és időköz-
ben felmerült vállalásait az előző évek tartalékai-
nak és többlet bevételeinek igénybevételével megol-
dotta. A bevételek alakulása megfelelő volt. Az ál-
lami támogatás csökkent, a saját bevételek és tá-
mogatások viszont emelkedtek az eredeti előirány-
zatokhoz képest. Iklad község 2016 évben nem 
küzdött likviditási nehézséggel, folyó működési ki-
adásait határidőre tudta teljesíteni. Az intézmé-
nyek működtetése zavartalan volt.  

Költségvetés 
A 2016 évre jóváhagyott eredeti költségvetési elő-
irányzat 414.973.000.-Ft volt a kiadási és bevételi 
oldalon egyaránt. Az előirányzat az év végéig növe-
kedett 81.350.000.-Ft-tal. Ez a központi költségve-
téstől kapott többlettámogatásból, a saját bevételi 
többletből, Leader pályázat elszámolásából, a köz-
foglalkoztatási támogatás emelkedéséből és az 
előző évi pénzmaradványból adódott. Az előző évi 
tartalék egy része is felhasználásra került. 

Községgazdálkodás 
Az elmúlt évek gyakorlata folytatódott a községgaz-
dálkodás feladatán, a közmunka program kereté-
ben a járdák, vízelvezetők javítása karbantartása 
ebben az évben is folytatódott. 

Közmunka program 
A közmunka programban szinte egész évben 5 fő 
foglalkoztatására volt módja az önkormányzatnak. 
Lehetőség volt 3 fő nyári diákfoglalkoztatásra is. A 
közmunka állami támogatása 85% a nyári diák-
munka pedig 100%-os volt. 

Állami támogatások 
Az állami támogatásokat az önkormányzat időben 
megkapta az igényelt nagyságrendben az előzetes 
felmérés szerint. A működési célú állami támoga-
tások között az önkormányzati működés általános 
támogatása, az oktató nevelő munka (óvoda) támo-
gatása, a gyermekétkeztetés támogatása és a kul-
turális tevékenység támogatása szerepel, melynek 
finanszírozási összege az adóerő képesség nagyság-
rendje alapján történő „beszámítás” miatt 
41.500.000.-Ft-tal került csökkentésre. Év közben 
ez az összeg a központi költségvetésből a szociális 
és gyermekjóléti kiadások többlete (gyermekvé-
delmi támogatás, szociális tűzifa) miatt megeme-
lésre került. Megjegyzendő, hogy a szociális tűzifa 
támogatás összege 569.000.-Ft volt (32 m3 fa). Az 
Önkormányzat vásárolt még hozzá 18 m3 fát . A 

szállítást is az Önkormányzat fizette, a helyi szállí-
tások önerős megoldásával. Többlet volt még a bér-
kompenzáció is. A Védőnői Szolgálat OEP támoga-
tása a béremelkedés miatt év közben 600.000.-Ft-
tal a közfoglalkoztatás támogatása pedig 900.000.-
Ft-tal emelkedett a diákmunka támogatása miatt. 

Az Önkormányzati normatív támogatás tervezett 
eredeti összege 83.293.000.-Ft és végleges teljesí-
tési összege 89.272.000.-Ft. 

Közhatalmi bevételek 
A közhatalmi bevételek között szerepelnek az adók 
(iparűzési, gépjármű) és az ezekhez kapcsolódó bír-
ság és pótlék bevételek. Az elmúlt évben a vártnál 
is jobban teljesültek így, egyelőre egyéb helyi adó 
bevezetésére nem kényszerül az önkormányzat, da-
cára annak, hogy a gépjármű adó 60%-a már nem 
az önkormányzaté és a „beszámítás” miatt gyakor-
latilag az iparűzési adó sem teljes összegben áll 
rendelkezésre. Eredeti előirányzatban iparűzési 
adó és gépjármű adó bevételére 144.200.000.-Ft 
kerül tervezésre, amely 159.990.000.-Ft-ban telje-
sült. (A gépjárműadó 40 %-a marad az önkormány-
zatnál.) A Védőnői Szolgálat OEP finanszírozási 
támogatása a tervezetben 4.252.000.-Ft és a telje-
sülésben 4.647.000.-Ft. A közfoglalkoztatás támo-
gatására 3.632.000.-Ft került tervezésre, itt a telje-
sítés 4.595.000.-Ft.  

Bevételek 
B1 Működési célú támogatások államháztartá-
son belülről: 

100.257 ezer forint 
ebből a B11 Önkormányzatok működési támo-
gatása: 

89.271 ezer forint 
B2 Felhalmozási célú támogatások államház-
tartáson belülről: 

13.944 ezer forint 
B3 Közhatalmi bevételek: 

159.990 ezer forint 
B4 Működési bevételek: 

19.202 ezer forint 
B5 Felhalmozási bevételek: 

0 ezer forint 
B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 

1.254 ezer forint 
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 

10.969 ezer forint 
Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):  

305.616 ezer forint 

B8 Finanszírozási bevételek: 
62.905 ezer forint 

ebből 
B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 

162.905 ezer forint 
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B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 
0 ezer forint 

B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 
ügyletek bevételei: 

0 ezer forint 
Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 

468.521 ezer forint. 

A finanszírozási bevételek között a Polgármesteri 
Hivatal és az Óvoda finanszírozása található. Ere-
deti előirányzatban 149.552.000.-Ft teljesítése 
116.981.000.-Ft. 

Kiadások 
Az Önkormányzat összesített 2015 évi teljesített ki-
emelt kiadási előirányzatai az alábbiakban megha-
tározott tételekből állnak: 
Működési költségvetés: 253.071 ezer forint 

K1 Személyi juttatások: 
125.138 ezer forint 

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó: 

33.601 ezer forint 
K3 Dologi kiadások: 

81.796 ezer forint 
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 

5.066 ezer forint 
K5 Egyéb működési célú kiadások: 

7.470 ezer forint 

Felhalmozási költségvetés: 22.925 ezer forint 
K6 Beruházások: 

12.937 ezer forint 
K7 Felújítások: 

9.988 ezer forint 
K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 

0 ezer forint 
Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 

275.996 ezer forint 
K9 Finanszírozási kiadások: 

117.180 ezer forint 

Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 
393.176 ezer forint. 

A kiemelt előirányzatok közül a bér és járulék elő-
irányzat teljesítése az előirányzathoz viszonyítva ki-
sebb %-ban teljesült. Túllépés ezen a költség-ne-
men nem volt. A jogszabály által előírt és megenge-
dett bérek kerültek kifizetésre. A működési kiadá-
sok 63%-át a bér és járulék kifizetése adja ki. 

A másik nagy kiadási tétel az intézmények, épü-
letek, közterületek fenntartására működteté-
sére kerül kifizetésre /K3-rovat/ Itt kerültek elszá-
molásra a járdák, árkok utak javítására vásárolt 
anyagok és a szükséges gépi földmunkák díja is. Az 
útkarbantartásra 2.151.000.-Ft, a város és község-

gazdálkodás szakfeladatán pedig építési anyag be-
szerzésre 4.572.- Ft ot használt fel az Önkormány-
zat. Kifizetésre került még földmunka, szállítás 
egyéb gépi munkákra is 5.759.000.-Ft. A zöldterü-
letek karbantartása 648.000.-Ft-ba került. 

Az Önkormányzat az iskola működtetését önként 
felvállalta, ami 4 fő takarító foglalkoztatásából és az 
üzemeltetési kiadások finanszírozásából áll. Fűtés, 
világítás, víz és csatorna, szemétszállítás, telefon és 
internet elérés, valamint a karbantartás és ehhez 
szükséges anyagok biztosítására 2016 évben 
15.893.000.-Ft került felhasználásra. Az iskola 
működtetése 2017 évben már nem az Önkormány-
zat feladata. 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 
szociális jellegű támogatásainak, ellátásainak 
teljesítése: 

- lakhatási támogatás: 60.000.-Ft forint, 
- temetési támogatás: 220.000.-Ft 
- gyermekvédelmi támogatás: 472.000.-Ft 
- és egyéb szociális támogatás, időskorúak ka-

rácsonyi támogatása.: 4.922.000.-Ft  

Teljesített beruházási kiadások:12.937.000.-Ft 
Itt került elszámolásra többek között a térfigyelő 
kamerarendszer, fűnyíró, bútorok, elektronikai 
eszközök, emléktábla kifizetése. 

Felújításra elszámolt összeg 2016 évben /K7 ro-
vat/ 9.988.000.-Ft.  Az óvoda és Művelődési ház vi-
zesblokkjának valamint az óvoda meleg víz ellátá-
sára került kifizetésre. 

Létszám 
Az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfog-
lalkoztatottak nélküli – teljesített létszáma: 43 fő 

Madarász István 
Polgármester 

Véradás 
A 2017. április 12-i véradáson részt vettek: 

Ács János, Ácsné Valentínyi Mária, Bandi Mar-
tin, Bence Lászlóné, Bodó Elek, Braun Éva, 
Braun Pálné, Csóriné Blaubacher Marianna, 
Csapó Sándor, Deme Tibor, Ecker Endre, Ecker 
Máté, Ecker Péter, Ecker Tibor, Ecker Zsu-
zsanna, Gyarmati Erzsébet, Jónás Viktor, Klenk 
János, Kovácsné Beláz Katalin, Péli Evelin, Pri-
beli András, Raffai Sándor, Schmidinger Csilla, 
Schmidinger Gabriella, Szappan Alexandra, 
Sztana József. 

Minden beteg nevében köszönjük önzetlen 
segítségüket! 
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Az óvoda életéből 

"Április! Rügyet érlelő, mindig felhő mögül bújsz elő!" 

Nagyon aktívan telt el az áprilisi hónap az óvodánk-
ban. A hónap elején a gyerekek egy kétnyelvű báb-
előadáson vehettek részt, ahol a Csipkerózsika 
című mesét nézhették meg német/ magyar nyel-
ven.  
Az Aszódi Könyvtár szervezésében részt vettünk egy 
húsvéti szavalóversenyen, ahol minden fiú egy ara-
nyos locsolóverssel képviselte óvodánkat. 
Alapítványunk szervezésével megtartottuk húsvéti 
barkácsolós délutánunkat. Sokan és aktívan vettek 
részt (gyerekek és szüleik, képviselőink és az óvoda 
dolgozói) ezen a délutánon. Ez úton szeretnénk 
megköszönni a felajánlásokat és a támogatásokat. 
Április hónapban a gyerekekkel húsvétra készül-
tünk. Nagyon várták már a tojáskeresést és a lo-
csolkodást. Locsolóverset tanultak a fiúk, a lányok 
tojást berzseltek és tavaszi mondókákkal és dalok-
kal színesítettük a készülődés perceit. 
Április végén megtartottuk az év végi szülői értekez-
leteket. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki 
a papírgyűjtésben részt vett és papírt hozott a 
gyűjtő- konténerbe. 
Alapítványunk nevében szeretnénk megköszönni 
Ecker József képviselő úrnak 3 havi tiszteletdíjá-
nak felajánlását, melyet udvari játékok vásárlására 
szeretnénk fordítani. 

Májusi programjaink: 
 9. Anyák napi és évzáró ünnepség a pi-

ros csoportban 
 11. Anyák napi és évzáró ünnepség a 

kék csoportban 
 16.  Anyák napi és évzáró ünnepség a 

zöld csoportban 
 18.  Anyák napi és évzáró ünnepség a 

narancssárga csoportban 
 23.  Anyák napi és évzáró ünnepség a 

sárga csoportban 
 24. Kihívás napja 
 26. Ballagás 
 31. Kirándulás a Vácrátóti Botanikus 

kertbe 

 

  

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat felhívása! 

A Hotel Lamm Unterjesingenben szakácsot, fel-
szolgálót, és "mindenest" keres, próbaidővel, jó 
német nyelvtudással.  

Tauplitz-Klachauban a Gasthof Thomahof szin-
tén magyar szakácsot keres, hasonló feltétellel. 

Országos Német Nemzetiségi Kézművesnapot 
szerveznek Tarjánban, ahová várják kiállítóként 
és bemutatkozóként a hagyományos mesterségek 
ápolóinak, folytatóinak - kovács, méhész, faze-
kas, népviselet-készítő, kádár, kézimunkázók 
stb.- jelentkezését, 2017 május 14-ig. 

A rendezvény időpontja: 2017. 06. 03. Pünkösd 
szombat 

További információ Holicza Sándornénál a 06-30-
364-7912-es telefonszámon. 

II. Generációk Napja 

Május 27-én szombaton II. Generációk Napja ren-
dezvényt tartják meg Aszódon. 
A színpadi produkciók (bábelőadás, fúvós-zenekar, 
nóta műsor) mellett főzőverseny is lesz melyre az 
Ikladi Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület is bene-
vezett.  
E rendezvényre invitálja a klub településünk többi 
lakóját is, ahol szívesen látják és megkóstolhatják 
az általuk készített ételt is. 
Az elnökség tagjainál lehet jelentkezni, bővebb fel-
világosítást, információt kérni május 20-ig. 

Braun Pál 
Nyugdíjasklub Egyesület elnöke 

Felhívás 

A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 2017. július 
22-én ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját. 
Kérjük, hogy akinek 2000. év előtti időszakból, ren-
dezvényekről fotója van, néhány napra adja köl-
csön, hogy kiadványunkba bekerülhessen. 
A fényképet a klubelnöknek kérnénk átadni. 

Elnökség 
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Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás: 

 Május 9-én, Kedd este 
József Attila Színház 
Balfácánt vacsorára 
A Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 
vendégjátéka 
Belépődíj: 1500.-  
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 Május 13-án, Szombat este 
Pesti Magyar Színház 
Valahol Európában  
Belépődíj: 2500.- 2900.- 3500.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 Május 13-án, Szombat délután 
Madách Színház 
Mamma Mia  
Belépődíj: 1700.- 3200.- 4700.- 5700.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 13:30 órakor 

 Június 23-án, Péntek este  
Madách Színház 
Szerelmes Shakespeare  
Belépődíj: 1700.- 3200.- 4700.- 5700.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

BÉKEFFI bérlet a József Attila Színházban a 2017-
2018–as évadra. 

Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor – Miklós Tibor – 
Pinczés István 
Légy jó mindhalálig 
musical 

2000 áprilisában egyszer már felcsendültek a dia-
dalútját járó musical híressé lett dalai a József At-
tila Színház nézői előtt. Azóta az a kiskamasz kö-
zönség felnőtt, miként nagykorúvá érett a darab is 
– maga mögött tudván 27 különböző színrevitelt, 
országszerte elfogyasztva megannyi kis Nyilas Mi-
sit. Leghíresebb dalai: a Pogi, A Tízperc, A szí-
vek melegében és mindenekelőtt Valkay tanár úr 
himnusza, Az élet szép már külön életet élnek, 
kívánságműsorok, zenés pódiumestek levehetetlen 
darabjai. A sikertörténet elengedhetetlen része 
mégis Móricz önmagát megéneklő meséje, melyben 
végső soron a lelki tisztaság áll szemben a pénzzel, 
s ennek a harcnak a konklúziója a cím bibliai idé-
zetében összegeződik: „Légy jó mindhalálig.” 

Főbb szerepekben: Ömböli Pál, Ujréti László, Fila 
Balázs, Fekete Réka Thália, Korponay Zsófia, 
Vaszkó Bence 

Bemutató: 2017. szeptember 30. 

Rendező: Hargitai Iván 

 
Eduardo De Filippo 
Filuména házassága 
komédia 

Fordította: Török Tamara 

Filuména Marturano, a Domenico Soriano által ki-
tartott volt utcalány nagy leleménnyel halálos be-
teget színlelvén, utolsó kívánságaként elveteti ma-
gát az őt immár negyed évszázada kihasználó ki-
vénhedt ficsúrral, a jómódban élő cukrásszal, Do-
menicóval. De korántsem kicsinyes önzésből vete-
medik erre a csalásra: három titokban felnevelt fi-
áért teszi, akiknek nevet és társadalmi megbecsü-
lést kíván szerezni a hangzatos Soriano névvel. Do-
menico nem hagyja annyiban a dolgot: mindenáron 
felbontani igyekszik a szerinte törvénytelen házas-
ságot. Ehhez talál is egy minden paragrafussal fel-
vértezett, félszegen fontoskodó ügyvédet, aki az ol-
vasni nem tudó Filuménának paragrafus-nyelven 
bebizonyítja, hogy a házasság csak akkor lenne ér-
vényes, ha a feleség, mármint Filuména meghalt 
volna. 

Főbb szerepekben: Vándor Éva, Nemcsák Károly, 
Ujréti László, Kocsis Judit 

Bemutató: 2017. november 11. 

Rendező: Csiszár Imre 

 
Verebes István – Nemlaha György 
Lucifer show 
történelmi revü két részben 

Ez a Lucifer nem hagyja magát befolyásoltatni a 
XX. század történéseitől: ő úgy mutatja meg a sors-
fordító napokat Ádámjának és Évájának, hogy 
azokról kiderüljön, tulajdonképpen mind a nagy 
„showtime” részei. A századforduló szilvesztere a 
vurstliban, a trianoni szerződés aláírásának napja 
egy orfeumban, a nyilas hatalomátvétel egy bor-
délyban, Rákosi Mátyás születésnapja egy üzemi 
rendezvényen, a szovjet csapatok november 4-i be-
vonulása egy vidéki szálloda éttermében, a Varsói 
Szerződés csapatainak csehszlovákiai inváziója az 
Ifjúsági Parkban éri az első emberpárt. De ők „va-
lami miatt” sosem lehetnek egymáséi... Ez a törté-
net – és közben közel száz korabeli dal – tölti meg a 
történelmi revüt. 15 évvel az ősbemutató s máig 
egyetlen színrevitel után… 
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Játsszák: A József Attila Színház társulata 

Bemutató: 2017. december 16. 

Rendező: Verebes István 

 
Nagy András 
Karenina, Anna 
(egy Tolsztoj-értelmezés nagyszínpadra) 

Nagy András változatában minden sorsfordító ta-
lálkozásra pályaudvaron kerül sor: hol Moszkvá-
ban, hol Szentpéterváron, hol a földbirtokossá lett 
Vronszkij vidéki birtokán, ahol a legfejlettebb nyu-
gati technológiával épül a szerelmüknek is emléket 
állító Anna Karenina Pályaudvar. Ott látjuk láztól 
égő arccal Annát az első Vronszkijjal táncolt felka-
varó mazurkáról megszökvén; ott a csapatát a 
harctérre az új szerelem miatt nem követő lefoko-
zott fiatal hadnagyot; a friss kitüntetésével is bol-
dogtalan, elhagyott Karenint. Itt osztódnak a kiüre-
sedett házasság megmentését célzó okos tanácsok, 
majd szívódnak is vissza annak tarthatatlanságát 
megélvén; itt adják-veszik a versenylovakat, ame-
lyekkel Alekszej (nem a Karenin; a Vronszkij) sze-
retne kisiklott életének új távlatot adni… és itt, a 
síneken ér véget egy világhíressé lett románc. 
Állítólag, ha az ember szembenéz a halállal, élete – 
mint holmi egymásba torlódó eseményfoszlányok – 
egy kitartott pillanat erejéig pereg le előtte. 

Főbb szerepekben: Gazdag Tibor, Létay Dóra, Mé-
száros András, Zöld Csaba, Jakus Szilvia 

Bemutató: 2018. március 3. 

Rendező: Telihay Péter 

Az előadások vasárnap este 19 órakor kezdődnek. 
A bérlet árak: 11.500 Ft, 10.000 Ft melyek négy 
előadást tartalmaznak.  
Amennyiben május 15-ig kifizetjük a bérlet 
árát, 5% kedvezményt kapunk.  
Várom a régi bérletesek visszajelzését, valamint 
ilyenkor nyílik lehetőség új bérlet váltására is. 

Bagyin Katalin 

Lomtalanításról 

12 konténer lim-lom, 4 konténer vas, 10 m3 pa-
pír, 2 konténer gumiabroncs, 2 konténer e-hul-
ladék, 1 db 200 literes hordó növényvédőszer, 8 
db 200 literes hordó festék. 
Címszavakban ennyit lehetne elmondani 2017. áp-
rilis 1-én Ikladon a hagyományosan megtartott 
hulladékgyűjtési és lomtalanítási napról, melyet 
évek óta a Környezetvédelmi Bizottság szervez. 

S ami mögötte van: 
Reggel fél nyolckor kezdtünk, mint minden évben: 
Braun János (Kántor) 4 autóval, Blaubacher Pál 
(Szabadság 91), Rajta Sándor, Kovács Zoltán 
(Szabadság u. 189), valamint az önkormányzat au-
tójával Ecker Péter felsorakozott, hogy az önkéntes 
segítőkkel brigádba verődve elkezdjék a munkát a 
település utcáiban. 
Íme a lista: 
Bartha Barnabás, Bazsik Dávid, Becskereki Bence, 
Blaubacher Dániel, Blaubacher Pál, Braun Bence, 
Braun Fanni, Braun János, Braun Júlia, Braun 
Márton, Braun Pál, Dr. Braun Pál, Budai Kristóf, 
Dudás Zsolt, Csóri Dominik, Danis Martin, Dicse 
Gábor, Ecker Anna, Ecker Bence, Ecker József, Ec-
ker Péter, Ecker Péter, Ecker Péter Pál, Ecker Zsu-
zsanna, Fáncsik Nikolett, Gregus Józsefné, Holicza 
Sándorné, Hrncsár Pál, Hrncsár Richárd, Kékesi 
János, Kékpataki Tamás, Király Károly, Kovács 
Kinga, Kovács Zoltán, Madarász István, Mayer 
Albert, Mayer Tamás, Mayer Zsuzsanna, Polyák 
Marcell, Puskely Tibor, Rajta Norbert, Rajta Sán-
dor, Rajta Viktória, Reitmajer Ákos, Schlenk Dá-
niel, Szegedi Vilmos, Sztrecskó Balázs, Sztre-
hovszki Tibor, Szokoly Csaba, Tarnai József, Turák 
Patrik, Wilhelm Donát, Wind Ferenc, 
A fenti listában nagyon sok megszokott, évek óta 
visszatérő, állandó nevet de szerencsére, sok újat is 
találhatunk, valamint közösségi szolgálatot telje-
sítő, érettségire készülő diákot, lokálpatrióta, kör-
nyezettudatos, a családban már erre tanított, ne-
velt, jó példát látó fiatalt, középkorút egyaránt. 
Általános megállapítás volt, hogy ebben az eszten-
dőben minden eddiginél nagyobb mennyiségű fe-
leslegessé vált lim-lom, kacat került a konténe-
rekbe. 
Köszönjük azoknak, akik a gyűjtőpontokra vitték a 
felesleges holmit, valamint azoknak, akik jelezték, 
hogy mitől szeretnének megszabadulni és kapun 
belül helyezték el. 

Viszont nem értjük azokat, akik a lomtalanítás al-
kalmával kérésünk ellenére, és a kiírás maximális 
figyelmen kívül hagyásával, veszélyes hulladékok-
tól, szelektív gyűjtőben bármikor lerakható öblös-
üvegektől, és a kommunális rendszeres, heti gyűj-
tés alkalmával is kirakható dolgoktól e napon sze-
retett volna megszabadulni. 
Egyre később végzünk, hiszen 19.30-ra érkeztek 
vissza a „brigádok” a Művelődési Házba, szinte 12 
órás fárasztó, nehéz szolgálatot teljesítve. 

Köszönjük az önzetlen segítséget 
mindenkinek, hogy településünk 

szebb és tisztább legyen!!! 

Természetesen: Rosenbrot kenyeret ettünk a bab-
gulyáshoz mint minden évben, köszönjük a felaján-
lást. 

Bagyin Katalin 
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Könyvtári Hírek 

Új kölcsönözhető könyvek a könyvtárban 

Felnőtt könyvek: 
- Jodi Picoult: Magányos farkas 
- Lee Child: Esti iskola 
- Amanda Prowse: Mit vétettem? 
- Anna Gavalda: Együtt lehetnénk 
- Kristen Harnisch: A borász lánya  
- Nicolas Barreau: Egy este Párizsban  
- Fernanda Torres: VÉG  
- Kathleen Tessaro: Ritka kincsek - Vágyak, ambí-
ciók, hazugságok 
- Jakupcsek Gabriella: Megúszhatatlan - Ahogy a 
gyerekeimnek elmesélem 
- Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben  
- Jonathan Holt: Szöktetés - Rémlátomás Velencé-
ben  
- Müller Péter: Örömkönyv - Várj, míg az angyalok 
súgnak!  
- Vass Virág: Szoknya Blues 
- Danielle Steel: Az apartman, Egy nemes hölgy 
hagyatéka 
- Szaszkó Gabriella: Maradj velem!  
- Hermann Hesse: A napkeleti utazás  
- Lucinda Gray: Az aranykalitka  
- Fiona Gibson: Anya randizni kezd  
- Fejős Éva: November lánya, Holiday - Életed leg-
szebb nyara 
- Cynthia Ellingsen: Hab a tortán  
- Lindsey Kelk: Az olasz kaland  
- A. G. Miller: A Szellemhajó kapitánya  
- Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!  
- Saroo Brierley: Oroszlán  
- B. A. Paris: Zárt ajtók mögött  
- Neil Gaiman: Északi mitológia  
- Claire Douglas: Lány a mólón  
- Diane Ackerman: Menedék  
- Méhes György: Kolozsvári milliomosok, Micsoda 
társaság!, Leleplezem a családomat  
- Francine Rivers: Skarlátvörös fonal 

Gyermek- és ifjúsági könyvek:  
- Melissa de la Cruz: Az Elveszettek szigete 
- John Green: Papírvárosok  
- Torben Kuhlmann: Armstrong - Egy egér kalan-
dos utazása 
Berg Judit: Lengemesék IV. - A Nádtenger télen, 
Rumini kapitány  

- M. Kácsor Zoltán: Az óvodakerülő úthenger  
- Beck Andrea: A Titoktündér - Családi Könyv - Ti-
tokmesék gyerekeknek és felnőtteknek, mert 
együtt minden egy kicsit könnyebb lehet 
- Kállayné Szerényi Júlia, Dr. Merkl Ottó, Dr. Főzy 
István: Magyarország növény- és állatvilága könyv  
- Lori Lite: A dühös polip, A Vidra-öböl, Buborék-
repülés ( Relaxációs mesekönyvek) 
- Finy Petra: Lámpalány meséi  
Szepes Mária: Pöttyös Panni - Bolondos szerszá-
mok  
- Gáll Viktória Emese: Ringató-mesék - A gazdi ze-
nész (Cd- melléklettel) 
- Felix Salten: Bambi - Erdei történet könyv 
- Jókai Mór: A kőszívű ember fia  
- Bosnyák Viktória: Mantyusok - Bátorság, Tomi!  
- Kádár Annamária: Mesepszichológia - Az érzelmi 
intelligencia fejlesztése gyermekkorban, Me-
sepszichológia 2. - Útravaló kényes nevelési hely-
zetekhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. június 8-9. 

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 Közhasznú 
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! 


