
Ikladi Hírek  
Karácsonyi rendezvényeink 

Mézeskalácshordás: 
Az Általános Iskola diákjai a mézeskalácsot december 19-én, kedden, 16 órától vi-
szik. Kérjük, hogy fogadják a diákokat, akik versekkel, egy kis csomaggal és néhány 
jó szóval szeretnének kedveskedni Önöknek Karácsony alkalmából.  

Karácsonyi vásár: 
December 20-án, szerdán a Művelődési Ház előtt 16:30-tól. 
Hangulatos zene és sok érdekesség, finomság várja az érdeklődőket! 

Falukarácsony: 
Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, 
szerdán, 18 órai kezdettel tartjuk az iskola tornatermében! 
E rendezvényre szeretettel várunk minden ikladi polgárt. 
Kérjük, hogy egy-egy gyertyát és néhány csillagszórót hozzanak 
magukkal, mert szeretnénk, ha az este meghitté, varázslatossá válna!  

Sikeres, boldog új esztendőt kívánunk Iklad község Képviselő-testülete nevében! 

Meghívó 

Mozgáskorlátozottak Pest megyei Egyesületének Ikladi Csoportja 
szeretettel meghívja tagtársait és támogatóit ünnepi taggyűlésére. 

Helye: Művelődési Ház 
Ideje: 2017. december 19. kedd 14 óra. 

Minden tagtársunknak szerény ajándékkal szeretnénk 
kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, 

boldog újesztendőt kívánni. 
Kérjük tagtársainkat, hogy személyes részvételükkel 
tiszteljék meg összejövetelünket, s kérjük továbbá, 
hogy hozzák magukkal egyesületi tagkönyvüket és 

a 2017. évi tagdíj befizetését igazoló csekkszelvényt. 

Karácsonyi ajándék 
 

2017. december 21-én csütörtökön 10 órára a Művelődési Házba 
hívjuk településünk 2-6 év közötti gyermekeit szüleikkel együtt, 
ahol Csengettyű című zenés karácsonyi mesejáték várja Őket. 

A műsor után átvehetik az önkormányzat ajándékát. 

A 2 éves kor alatti gyermekek ajándékcsomagját 8-9 óra között 
vehetik át szüleik a Művelődési Házban. 

XXIV. évfolyam 12. szám • www.iklad.hu • Önkormányzati Híradó • ingyenes • 2017. december 
 



 

Web: www.iklad.hu 

2 Ikladi Hírek 

Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete (a továbbiakban: testület) 2017. november 
10-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

Az ülés vendége volt Juhász Péter építészmérnök, 
aki a testület felkérésnek eleget téve vázlatterveket 
dolgozott ki a művelődési ház belső átalakítására és 
esetleges bővítésére vonatkozóan. Projektoros vetí-
tésen öt változatban bemutatta a nagyterem bőví-
tésére, a kisebb klubszobák és a mellékhelyiségek 
átalakítására kidolgozott látványterveket. 

A testület elfogadta a helyi népszavazás kezdemé-
nyezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
szóló rendeletét. A rendelet szerint helyi népszava-
zás elrendeléséhez Iklad község választópolgárai 
legalább 20 %-ának kezdeményezése szükséges. 

Peter Schweiger úr, testvérfalunk Tauplitz nyugal-
mazott polgármestere és Wolfgang Otte, a trauten-
felsi múzeum munkatársa 2017 tavaszán ellátogat-
tak Ikladra. Azért jöttek, hogy kölcsönkérjék az ön-
kormányzat tulajdonában álló, Martin Luther: 
Evangelien und Predigten (1542) című könyvet. Ez 
a könyv a 16. századból származik, és Hans Ludwig 
Zassenberger úr Iklad községnek ajándékozta. Egy 
ház felújítása során találták Tauplitzban a padló 
alá rejtve, ahová az ellenreformáció idején rejtették 
el az ott lakók. A grazi állami múzeum kiállítást 
szervezett Tauplitz szomszédságában, Trauten-
felsben, a reformáció 500 éves évfordulója alkalmá-
ból. A kiállítás címe: „Gott und die Welt. Woran gla-
uben wir?” A kiállítás 2017. április 6-án kezdődött, 
melynek megnyitóján önkormányzatunk és a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat delegációja is részt 
vett. A kölcsönkért könyvet vitrinben, megfelelő kö-
rülmények között állították ki. Biztosítást is kötöt-
tek rá. A tavasszal megkötött szerződés szerint a 
könyvet 2017. október 31-ig adtuk kölcsön. 2017. 
október 20-22. között az ikladi óvoda dolgozói láto-
gattak Tauplitzba. Programjuk központi része volt 
a trautenfelsi múzeum meglátogatása. A múzeum 
vezetője ekkor kérelmezte önkormányzatunktól, 
hogy a kölcsönadás idejét hosszabbítsuk meg a ki-
állítás végéig 2018. október 31-ig, melyhez a testü-
let hozzájárult. 

A testület elbírálta a közterületek hóeltakarítására 
beérkezett pályázatokat. Az előírt határidőben egy 
pályázat érkezett, Káré Tibor egyéni vállalkozótól, 
akivel az önkormányzat szerződést köt a 2018. feb-
ruár végéig tartó munkára. (8.000.-Ft/óra+ ÁFA) 

A régi hagyományt megtartva, a testület idén is jó-
váhagyta a községünk 70 éven felüli polgárainak 
küldendő karácsonyi csomagok tartalmát 5.000.-

Ft/fő értékben, melyet az érintettek még az ünne-
pek előtt megkapnak. Kékesi Gábor képviselő ja-
vaslatát elfogadva a testület a megajándékozottak 
körét kiterjesztette a 0-6 éves korú gyermekekre is, 
akiket édességgel, gyümölccsel, játékkal és a mű-
velődési házban egy gyermekeknek szóló karácso-
nyi műsorral ajándékoz meg az önkormányzat. 

Bagyin Katalin képviselő tájékoztatta a testületet az 
avar és kerti hulladék nyílttéri égetésével kapcsola-
tos helyi közvélemény kutatás eredményéről. El-
mondta, hogy 634 kérdőívet küldött ki az önkor-
mányzat. A megadott határidőben 223 kérdőív ér-
kezett vissza, amelyből 220 db volt értékelhető. 149 
kérdőív kitöltője támogatta a teljes betiltást, 71 pe-
dig nem támogatta azt. 

A testület zárt ülésén: 
 egy főnek gyógyszertámogatást állapított meg, 
 egy főnek lakhatási támogatást állapított meg, 
 két főnek rendkívüli települési támogatást ál-

lapított meg összesen 40.000.-Ft összegben, 
 egy főnek temetési támogatást állapított meg 

20.000.-Ft összegben, 
 elbírálta a Bursa Hungarica Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójára beér-
kezett pályázatokat. 5 pályázat érkezett. A tes-
tület 5.000.-Ft/hó támogatásban részesíti a 
pályázókat 10 hónapon keresztül, a 
2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve 
2018/2019. tanév első (őszi) félévében. 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete (a továbbiakban: testület) 2017. december 
1-jei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

Az érintett pályázó kérésére tartott zárt ülésén a 
testület meghallgatta az Ikladi Tasnádi Lajos Német 
Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői be-
osztásának ellátására pályázatot benyújtó Takács 
Istvánnét. Az iskolával kapcsolatos képviselői kér-
dések megválaszolását követően a testület a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ 
(4) bekezdés h) pontjában meghatározott vélemé-
nyezési jogával élve támogatta, hogy az oktatásért 
felelős miniszter Takács Istvánnét bízza meg öt évre 
az iskola intézményvezetői beosztásának ellátásá-
val.  

A testületi ülés vendége volt Braun Pál, az ikladi 
Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület elnöke, aki tá-
jékoztatta a testületet az egyesület 2017. évi tevé-
kenységéről és a gazdálkodási adatairól, különös 
tekintettel az önkormányzati támogatás felhaszná-
lására. Elmondta, hogy a Nyugdíjasklub 2017. jú-
lius 22-én ünnepelte fennállásának 40. évforduló-
ját. Kékesi Gábor képviselő tiszteletdíjából 
200.000.-Ft-ot ajánlott fel a Nyugdíjasklubnak. 
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A testületi ülés vendége volt Braunné Wildmann 
Tünde, az ikladi Német Nemzetiségi Kulturális Köz-
hasznú Egyesület elnöke, és Novák Jánosné az 
egyesület Választmányának tagja. A vendégek tájé-
koztatták a testületet az egyesület 2017. évi tevé-
kenységéről, programjairól és a gazdálkodási ada-
tokról, különös tekintettel az önkormányzati támo-
gatás felhasználására. 

A testület az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kérésének 
helyt adva hozzájárult az orvosi ügyeleti szolgálta-
tás önkormányzati kiegészítő díjazásának (55.-
Ft/fő/hó) 10%-os emeléséhez 2018-tól. 

A testület zárt ülésén: 
 három főnek gyógyszertámogatást állapított 

meg, 
 egy főnek rendkívüli települési támogatást 

állapított meg összesen 30.000.-Ft összegben, 
 egy főnek temetési támogatást állapított meg 

20.000.-Ft összegben, 
 elbírálta a szociális célú tűzifa támogatásra 

beérkezett kérelmeket. A tűzifa kiszállítása a 
december 4-ei héten kezdődik. 

Braun Pál 
jegyző 

Kedves Ügyfelünk! 

A következő szelektív gyűjtést 2017. december 
14-én fogja társaságunk elvégezni. 
Ezt követően – a megszokott módon - kéthetente 
történik a szelektív hulladék begyűjtése. 
Az aktuális gyűjtési napokat az alább feltünte-
tett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel kö-
vetni. Kérjük, hulladékaikat legkésőbb a gyűj-
tési napon reggel 6:00-ig szíveskedjenek kihe-
lyezni!  

  
További információk: 

www.zoldhid.hu 
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu 
facebook.com/www.zoldhid.hu 

Együttműködését előre is köszönjük! 

NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK… 
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 

Iskolai sportpálya felújítás 

2016. novemberében önkormányzatunk sikeresen 
pályázott a Belügyminisztérium „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” cí-
men meghirdetett pályázatán. A projekt tárgya az 
Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános 
Iskola udvarán található sportpálya felújítása volt. 
A minisztérium a felújítási költség 50%-át biztosí-
totta támogatásként, a másik 50%-ot önkormány-
zatunknak kellett hozzátennie saját költségvetés-
ből. A képviselő-testület a Cornus Kert Kft-vel kö-
tött szerződést a kivitelezési munkákra. A felújítás-
hoz kapcsolódóan a testület saját költségvetéséből 
kiépíttette a pálya körüli világítást is. A zárt csapa-
dékvíz elvezető rendszert az önkormányzat munká-
sai építették ki. 

A projekt költségvetése: 

  Összesen 
(bruttó Ft.) 

Pályafelújítás (Cornus Kert Kft.) 
(50% pályázati támogatásból, 
50% önkormányzati költségvetés-
ből) 

26.045.160 

Pályafelújítás 
(saját munka anyagköltsége) 
(Önkormányzati költségvetésből) 

725.237 

Világítás (Cornus Kert Kft.) 
(Önkormányzati költségvetésből) 2.413.000 

Összesen: 29.183.397 

A pálya ünnepélyes átadására 2017. november 16-
án került sor. Az ünnepségen részt vett Vécsey 
László országgyűlési képviselő, valamint Eich 
László, a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatója 
is. 

Madarász István 
polgármester 

Ingyenesen elvihető kiskutyák 

A képen látható hathetes keverék kiskutyák szerető 
gazdit keresnek. 
Bujdosó Zsolt (Lhotka u. 20.) 06-20-9322-360 
telefonon elérhető, illetve Rosenberger Dániel 
(Lhotka u. 10.) tud bővebb információval szolgálni. 

KOMMUNÁLIS ZÖLD KOMMUNÁLIS

KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS ZÖLD KOMMUNÁLIS

KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS ZÖLD

CSÜTÖRTÖK
2. 7.

Hulladékgyűjtési rend 2017
NOVEMBER DECEMBER

DÁTUM CSÜTÖRTÖK

23. 28.
30.

9. 14.
16. 21.

DÁTUM
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Óvodánk életéből 

Novemberben megtartottuk a szülőkkel együtt ter-
vezett Márton napi lámpások barkácsolását. A cso-
portok szebbnél-szebb lámpásokat készítettek. 
Örülünk annak, hogy ezeken a délutánokon egyre 
több szülő jelenik meg, hogy együtt ügyeskedjen 
gyermekével. 

November 10-én a közösen barkácsolt lámpása-
inkkal Márton nap alkalmából felvonultunk. A tá-
bortűz mellett közösen énekeltünk, majd az óvo-
dába visszatérve meleg tea, forralt bor és pogácsa 
várt bennünket. 
Köszönjük minden kedves meghívott vendégünk-
nek, hogy eljöttek és velünk töltötték ezt a délutánt! 

November 29-én az Ákom-Bákom színtársulat lá-
togatott el óvodánkban, s megtekinthettük a ,,Mi-
kulás a tyúkudvarban’’ című mesét. 

December hónap várható programjai: 
 dec. 12 Mézeskalács sütés, díszítés 
 dec. 13 Luca napi búzaültetés, Lucázás 
 dec. 19 Óvodai karácsony 
 dec. 20 Falukarácsony 

(az óvoda fél napos nyitva tartással működik) 

Az óvoda december 21-től január 2-ig  
ZÁRVA TART! 

Nyitás: Január 3 

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
Rob-Joe Diszkont felajánlását a gyermekek 

mikuláscsomagjának elkészítéséhez. 

„Szent karácsony éjjelén 
táncot jár a gyertyafény. 
Meghittség, és szeretet 

melengeti szívedet.” 

Az óvoda dolgozói áldott, békés karácsonyt és 
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnak 

mindenkinek! 

Iskolai Hírek 

Beszámoló a novemberi eseményekről 
November 8-án tartottuk iskolánkban az egészség-
napot. Igyekeztünk ezen az eseményen plusz moz-
gási lehetőséget biztosítani tanulóinknak, illetve 
egészséges ételeket készítettünk. 
November 10-én rendeztük a Márton napi lámpás 
felvonulást, ahol egy kis megnyitó után elindultunk 
egy kellemes sétára, világító lámpásainkkal. Mire a 

tűzhöz értünk, már ránk is sötétedett, így még han-
gulatosabb volt a közös éneklés. 
November 16-án került sor iskolánk új tornapályá-
jának átadó ünnepségére. A hivatalos megnyitó és 
köszöntők után vendégeink elvágták a szalagot, ta-
nulóink pedig színes sportbemutatókat tartottak.   
Végzős tanulóink elkezdtek középiskolai nyílt na-
pokra járni, hogy könnyebb legyen a döntést meg-
hozniuk, melyik iskolában folytatják majd tanul-
mányaikat. 

Decemberi programunk: 
December 8. Mikulás bál 
December 15. 17.00 Karácsonyi Gála 
December 18-20. Karácsonyi projektnapok 
December 20. 12.00 karácsonyi ünnepély 
December 21 - január 2. Téli szünet 
2018. január 3. Első tanítási nap 

Kedves ikladi lakosok! 
Diákjaink idén is szeretnének kedveskedni Önök-
nek egy kis mézeskaláccsal és versekkel, melyre év-
ről évre nagyon készülnek. Így ezúton is kérjük 
Önöket, hogy akinek lehetősége van rá, várja tanu-
lóinkat december 19-én, 16 órától és fogadja el 
ajándékunkat.  

Pályázati felhívás 

A Felső-Galga Mente szerveződés települései pályá-
zatot hirdetnek Iklad, Galgamácsa, Galgagyörk, 
Püspökhatvan, Acsa és Csővár általános és közép-
iskolás tanulói részére. 

Téma: Címer/logó tervezése 

Alkossatok olyan címert/logót, amely a fenti tele-
pülésekre jellemző és összeköti őket a Felső-Galga 
mentén, és jól használható a települések identitá-
sának mutatására. A logót pl. a környékünket nép-
szerűsítő reklámkiadványokon használnánk.  

A pályázatokat maximum A4-s méretű rajzlapon 
kérjük beadni. Bármilyen technikával dolgozhat-
tok! 

A munkákat december 1-től december 31-ig várjuk 
a következő címekre:  

Galgagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskola 
2681 Galgagyörk, Rákóczi út 6. 
vagy 
településetek polgármesteri hivatalában, is-
kolátokban is leadhatjátok.  

A pályamunkát zárt borítékba helyezzétek el, a pá-
lyamunka hátuljára írjatok egy csak benneteket 
azonosító egyedi „nick nevet”, a borítékban külön 
lapon szerepeljen nevetek, elérhetőségeitek, illetve 
a pályamunkát beazonosító nick név, hogy az alko-
tókat a bírálás után be tudjuk azonosítani. 
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Döntés: 2018.január 10-ig. 
Eredményhirdetés: 2018. január 15-ig a Felső-
Galga mente Facebook esemény oldalán. 
Díjak: a három legjobb pályamunkát alkotókat egy-
egy okos órával jutalmazzuk. 

Sok sikert, fantáziadús alkotást kívánunk! 
Szeretettel várjuk a pályamunkákat! 

Felső-Galga Mente szerveződés 

Mezőgazdasági összeírás 

Tisztelt Jegyző Úr! 

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 
IKLAD település egy részén kötelező adatszolgál-
tatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt 
végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az össze-
írók november 22-e és december 15-e között kere-
sik fel háztartásokat. 
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és 
neve:  

2219 Egyéni gazdaságok 
decemberi összeírása, 2017 

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hiva-
tal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiz-
tosok végzik, az Önök településén név szerint: 
Bagyin Katalin. 

A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen válasz-
tottuk ki, matematikai-statisztikai mintavételi 
módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások szá-
mára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben 
hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfo-
góbb megismeréséhez. 
Érintett utcák: Ady Endre, Petőfi, Iskola-tér, Te-
mető, Parti, József Attila, Arany János utca. 
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, 
és az adatok csak összesített formában kerülnek 
nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan ke-
zeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. 
Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvénynek, valamint az információs önren-
delkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el. 
A felvétel módszertanával és a kutatási eredmé-
nyekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes 
oldal nyújt tájékoztatást. 

Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres 
végrehajtásában! 

Tisztelettel: 
Malakucziné Póka Mária 

főosztályvezető 

Az Német Nemzetiségi 
Önkormányzat hírei 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat megtartotta ez 
évi Közmeghallgatását, melyet 21 érdeklődő tisz-
telt meg jelenlétével. Az elnök ismertette az önkor-
mányzat gazdasági helyzetét, idei tevékenységét és 
jövőbeli terveit. Felhívta a figyelmet a közelgő vá-
lasztásokra, ami mérföldkő lehet történelmünk-
ben, hiszen a hazai nemzetiségek közül egyedül ne-
künk, magyarországi németeknek van esélyünk 
arra, hogy ne csak szószólónk, hanem képviselőnk 
legyen a parlamentben.  Ritter Imre, aki jelenlété-
vel és beszédével megtisztelte betelepítési emlékna-
punkat, már szószólóként is sokat tett a nemzeti-
ségek érdekében. (A nemzetiségi önkormányza-
tok, civil szervezetek támogatása az elmúlt 3 
évben 2-3 szorosára emelkedett, ami a település 
épülését is szolgálja.) Azonban ennek a státusznak 
vannak határai, ezért most azon dolgozunk, hogy 
2018-tól teljes jogú képviselőként dolgozhasson 
értünk. Hogy törvények megalkotását, módosítását 
kezdeményezhesse, és minden, számunkra fontos 
kérdésben felemelhesse a szavát. Függetlenként, 
népcsoportunk iránt elkötelezetten. 
Hogy célunkat elérjük, fontos, hogy összefogjunk, 
és minél többen vetessük fel magunkat a német 
nemzetiségi névjegyzékbe, a parlamenti választá-
sokra kiterjedően is, majd áprilisban szavazzunk az 
országos listára. A regisztráció kezdeményezése sa-
ját felelősségünk. Ezt megtehetjük személyesen, le-
vélben, vagy online is.  
Mostani újságunkban egy adatgyűjtő lapot jutta-
tunk el minden családba. Kérjük, aki egyetért 
céljainkkal, támogatja törekvésünket, hogy a hazai 
németségnek képviselője legyen, és szívesen re-
gisztrálna, de számára esetleg bonyolult, a lapot ki-
töltve, aláírva juttassa el a német nemzetiségi 
önkormányzat képviselőihez, hogy segíthessünk 
a regisztrációban. 
Köszönjük a Közmeghallgatás résztvevőinek aktív 
érdeklődését. Kérdéseikkel, kéréseikkel továbbra is 
keressenek minket bizalommal. 

MAGYARORSZÁGI NÉMET VAGY? VÁLLALD!!! 
Településünk minden lakójának 

Áldott Karácsonyt, sikerekben gazdag, békés, 
Boldog Új Évet Kívánunk! 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Véradás 

2018. január 11-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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Az NNKKE 2017. évi tevékenységei 

Január: Az Egyesület állandó programjai közé tar-
tozik minden év január első napjaiban a Malenkij 
robotra elhurcoltakról való megemlékezés, amelyet 
fáklyás felvonulás keretében tartunk meg, erre ja-
nuár 7-én került sor. 
Ez év januárjától új tánctanára van a tánccsoport-
nak Gölz Mira személyében, aki kéthetente 2 órás 
táncpróbát tart. 

Február: 11-én Nemzetiségi Farsangunkat tartot-
tuk meg a nyugdíjas klubbal közösen. 
25-én az egyesület tánccsoportja az aszódi Evangé-
likus Gimnázium jótékonysági bálján lépett fel. 

Március: Az egyesület zenekara köszöntötte a falu 
lányait, asszonyait nőnap alkalmából egy koncert-
tel. 

Május: 1-jén tartottuk meg Német Nemzetiségi Ma-
jálisunkat. 
20-án a tánccsoport fellépett Sződön a Mezőgazda-
sági Kiállításon. 
21-én Turára (Nemzetiségi Nap a közmédiában) és 
Csömörre (Nemzetiségi Nap) is meghívást kaptak a 
táncosok. 

Június: 24-én Domonyban léptek fel a táncosok a 
falunapon. 

Július: 8-án az egyesület tagjainak egy közös bog-
rácsolást szerveztünk a Falumúzeum udvarában. 
15-én Erdőkertesen mutattak be sváb táncokat az 
ott lévő német vendégeknek. 
22-én az ikladi nyugdíjas klub tartotta megalaku-
lásának 40 éves évfordulóját, melyen a tánccsoport 
is fellépett. 
29-én községünk betelepítésének 265. évfordulója 
alkalmából emlékfal felavatására került sor, mely 
alkalomból az egyesület zenekara és énekkara is 
fellépett. A 25 éves testvérfalusi ünnepségen a 
tánccsoport is szerepelt. 

Augusztus: Az önkormányzat által szervezett au-
gusztus 20-ai ünnepségeken is látni, hallani lehe-
tett az egyesület csoportjait. 

Szeptember: 2-án a Német Nemz. Önkormányzat 
szervezésében megrendezett Sördélutánon lépett fel 
az egyesület mindhárom csoportja. 
23-án az egyesület tagjai számára kirándulást szer-
veztünk Sárospatakra, ahol megtekintettük a Rá-
kóczi várat, majd a miskolctapolcai barlangfürdő-
ben töltöttük a délutánt. 
29-én a tánccsoport Pesthidegkúton a Sördélutá-
non lépett fel. 
Az egyesület csoportjai szeptember 30-án Kere-
csenden léptek fel a Nemzetiségi Napon. 

Október: 7-én Ikladon került megrendezésre a 
Nemzetiségi Nap, ahol szintén fellépett a tánccso-
port, zenekar és énekkar. 

14-én Szendehelyen, a Sváb dal- és boresten volt 
hallható az énekkar. 

December: Az egyesület néhány tagjával az idén is 
felállítottuk a Betlehemi jászolt a templom előtt. 
29-én rendezzük meg évzáró ünnepségünket az 
egyesület tagjai számára. 

Ebben az évben is nyertünk az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőhöz benyújtott pályázatunkon. 
Az egyesület éves működését 300.000 Ft-tal, illetve 
a Német Nemzetiségi Majális megrendezését 
100.000 Ft-tal támogatta az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma! 

Az ikladi Önkormányzat 705.976 Ft-tal támogatta 
az egyesület rendezvényeit, a fellépők utazási költ-
ségeit, valamint a tánctanár oktatói díját. 
Mivel az Egyesületünk közhasznú, ezért jogosultak 
vagyunk az adók 1 %-ára, amelyből ebben az évben 
223.972 Ft-ot kaptunk. Reméljük és kérjük, hogy 
a következő esztendőben se felejtsék el az egyesü-
letet, s támogassák az adójuk 1 %-ával. 
Egyesületünk létszáma évről-évre gyarapodik, eb-
ben az évben már 147-en vagyunk. 
Továbbra is sok szeretettel várjuk azokat, akik 
csatlakozni szeretnének hozzánk. 
Az csoportjainak fellépését, illetve programjait 
figyelemmel kísérhetik facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/nnkkeIklad/ 

Braunné Wildmann Tünde 
Elnök 

Arculati kézikönyv 

Tisztelt Ikladi Lakosok, Tisztelt Partnereink! 

Értesítjük Önöket, hogy Iklad Község Településképi 
Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete el-
készítése tárgyában tájékoztató partnerségi 
egyeztetést/lakossági fórumot hívunk össze. 

A partnerségi egyeztetés/lakossági fórum időpontja 
és helye: 

2017. december 12. (kedd) 18:00 óra 
Művelődési Ház (Iklad, Ráday tér 2.) 

A Partnerségi egyeztetés/lakossági fórum prog-
ramja: 
1. Polgármesteri köszöntő 
2. Iklad Község Településképi Arculati Kéziköny-

vének bemutatása (települési főépítész és a ter-
vezők) 

Mindenkit szeretettel várunk. 

Madarász István 
polgármester 
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Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatások: 
 December 17-én, vasárnap este  

József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 3. előadás 
Lucifer show  
Belépődíj: 2500.- 4400.- 
Utazási költség: 1200.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 December 27-én, szerda este  
Madách Színház 
Mary Poppins  
Belépődíj: 2800.- 5100.- 6200.- 7200.- 
Utazási költség: 1200.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 A Művelődéi Ház előterében jelképes összegért 
elvihető szép és szakirodalmi könyvek között 
válogathatnak az érdeklődők! Becsület kasz-
szába való bedobással fizethetnek. 

 Iklad feliratos póló újra rendelhető női – férfi 
és gyermek méretben is. Minta példányok a 
Művelődési Házban megtekinthetőek.  

Bagyin Katalin 

Könyvtári Hírek 

Új kölcsönözhető könyvek: (A Nemzeti Könyvtár 
ajándéka) 
 Bayer Zsolt: 1100 év Európa közepén  
 Karácsony Benő: Napos oldal  
 Somogyváry Gyula: És mégis élünk  
 Wass Albert: A funtinelli boszorkány 1-3. kötet  
 Gyurkovics Tibor: Isten nem szerencsejátékos  
 Csoóry Sándor: Eltemethetetlen gondok  
 Jókai Anna: Ne féljetek, Godot megjött, Ima 

Magyarországért  
 Malonyay Dezső: Munkácsy Mihály élete  
 Ady Endre: Válogatott versei; 
 Német László: Ady-tanulmányok  
 Petőfi és Arany: Petőfi Sándor és Arany János 

levelezései; János Vitéz, Toldi  
 Hankiss János: Magyar géniusz  
 Nyírő József: Isten igájában 

Kérés az olvasók felé! 
Kedves Könyvtárlátogatók! 

A könyvtárban - az eddig papíralapon nyilvántar-
tott könyvállomány - teljes körű számbavétele meg-
történt egy könyvtári program szerint. Ezáltal a 
könyvek és azok legfontosabb paraméterei számító-
gépes nyilvántartásba kerültek. Ezzel párhuzamo-
san sor került a könyveket kikölcsönzők adatainak 
rögzítésére is. A korszerű program alkalmazása so-
rán lehetőség van arra, hogy azonnal információval 
szolgáljunk az olvasóknak a bent lévő könyvekről 
és arról is, hogy a keresett könyv mikor kerülhet 
vissza.  

Fentiek miatt is, azzal a kéréssel fordulok a tisztelt 
könyvtártagokhoz: 
 hogy a kölcsönzési időt szíveskedjenek betar-

tani, 
 lehetőség szerint az e-mail címet a legközelebbi 

könyvtár látogatásuk során hozzák magukkal, 
(a gyorsabb kiértesíthetőség érdekében) vala-
mint a régebben (több hónapja) kikölcsönzött 
könyvet/könyveket - amennyiben azt még nem 
hozták vissza - a teljes körű leltár elkészítése ér-
dekében adják le. 

 Vannak olyan könyvek, melyek a program átme-
neti hibájából nem tudtam feljegyezni. Kérem 
nézzenek körül otthonaikban, könyves polcai-
kon nem maradt-e ott esetleg könyvtári könyv. 

Kérem ezeket legkésőbb 2017. december 22-ig 
hozzák vissza! Köszönöm! 
A könyvtár 2017. december 22-ig (péntek) 
nyitva lesz. Az ünnepek után legközelebb 2018 
január 3-án (szerda) várok Mindenkit szeretet-
tel! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és  
Eredményekben gazdag, Boldog Új Évet 

kívánok Mindenkinek! 
Kiss Regina 
könyvtáros 

Házhoz megy a fodrász! 

Női, férfi és gyerek fodrász kedvező árakon 
vállal hajvágást, festést, dauert. 
Otthonában kényelmesen szépülhet szolid ára-
kon. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-30-734-5938 

Pálháziné Tordai Teréz 

Ruhagyűjtés 

2017. december 11-12-én hétfőn, kedden, ru-
hagyűjtést szervezünk. Hozzák el a még jó álla-
potban lévő cipőket, ruhákat, játékokat a Mű-
velődési Házba, s mi továbbítjuk az Oltalom Ka-
ritatív Egyesületnek, ezzel is segíthetünk a rá-
szorulókon. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik sze-
retett édesapánk CSERNI MIHÁLY 
elvesztésében velünk együtt éreztek és utolsó 
útjára elkísérték. Emléke örökre megmarad. 

Köszönjük! 

A gyászoló család 
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Nyílt nap az IMI Kft-nél 
 
Az IMI megnyitotta kapuit egy nyílt nap alkalmából 
2017.11.11-én, hogy a jelenlegi alkalmazottak 
megmutathassák családtagjaiknak és barátaiknak 
munkahelyüket, emellett az egykori IMI dolgozók is 
újra bejárhatták a gyártelepet, és ismét találkoz-
hattak egykori munkatársaikkal, feleleveníthették 
közös szép emlékeiket, idézve a régi napokat. 

A rendezvényen közel 300 vendég vett részt, köztük 
nagyjából 80-90 egykori IMI dolgozó. A vendégek 
rövid ismertetést kaptak az IMI jelenlegi tevékeny-
ségéről, majd üzemlátogatás következett, végül a 
vállalat megvendégelte a látogatókat és kisebb 
ajándékkal is kedveskedett. 

Az egykori dolgozók az üzemlátogatás után még 
maradtak egy ideig, amikor megtekinthették a 
„Gyár az erdőben” című MAFILM készítésű rövidfil-
met (1976), amely az akkori gyári életet mutatta be, 
és amelyben sok egykori dolgozó ismerhetett ma-
gára, közvetlen munkatársaira. 

A nyílt nap során sok fényképfelvétel készült, egy 
válogatást találhat az olvasó a www.imi.hu honla-
pon. 

A nyílt nap megszervezését Philippe Chavanes, az 
IMI Kft. ügyvezető igazgatója támogatta. A sok po-
zitív visszajelzésre alapozva a vállalat tervezi, hogy 
a jövőben ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt. 
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Felhívás 

Kérjük Iklad polgárait, hogy a tél beköszöntével 
gondoskodjanak a lakóházuk előtti járdaszakasz 
síkosság mentesítéséről, az autókkal történő par-
kolásuk során ne akadályozzák a hókotrók elhala-
dását. 

Köszönjük! 

Kistérségi Gondozási Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

Ügyfélfogadási időpontok: 
Hétfő: 13-15 
Szerda: 8-12 
Péntek: 8-12 

Elérhetőség: 
Cím: 2181 Iklad, Ráday tér 2 
E-mail: iklad@szocgond.aszod.hu 
Telefonszám: 06-30-816-0448 

Kuzmáné Pajor Zsófia 

Megemlékezés  

Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit a 
2018. január 6-án, szombaton 17 órakor kezdődő 
fáklyás felvonulásra és az azt követő 
megemlékezésre, melyet a „málenkij robot”-ra 
elhurcoltak tiszteletére és emlékére tartunk a 
Közösségi Házban. A felvonulás a Szabadság út - 
Rákóczi utca kereszteződésétől (Szabadság út 13), 
és a Szabadság út - Bartók Béla utca 
kereszteződésétől (Szabadság út 161) indul egy 
időben, majd az emlékmű megkoszorúzása után a 
Művelődési Házban folytatódik a rendezvény. 
Gyülekezés 16:30-tól. 
Kérjük az eseményen megjelenni szándékozókat, 
hogy fáklyát hozzanak magukkal! 

Védőnői tájékoztató 

Botyik Katalin védőnő december 15-ig szabadságát 
tölti. Ez idő alatt Czerok Andrásné, Terike helyette-
síti csütörtöki napokon 9-11 óráig. A csütörtöki 
gyermek tanácsadás is változatlan időpontban 13-
14 óráig lesz megtartva. 

Hagyományos Újévi koncert  

Hagyományos Újévi koncertünket január 7-én, va-
sárnap, 17 órakor az Evangélikus templomban 
tartjuk, ahol Tolcsvay László, Erkel Ferenc-díjas ze-
neszerző, előadóművész. lesz a vendégünk. 
Tisztelettel és szeretettel várjuk zeneszerető közön-
ségünket a rendezvényre. 

Felhívás 

Ezúton szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, 
hogy 2017. 11. 01.-től a helyi benzinkút megújulva, 
az AVIA színeiben várja minden kedves vásárlóját. 
A piros fehér benzinkúthálózat hazánkban közel 
100 töltőállomással van jelen. Ez év márciusától 
saját kártya elfogadórendszert indított üzleti part-
nerei részére. Töltőállomásunkon alapáron tankol-
hatnak Silver gázolaj és Silver benzin adalékolt ki-
váló minőségű üzemanyagokat. A megújult világos 
shopban megtalálják az AVIA saját márkás kenő-
anyagait, téli-nyári autó ápolási termékeit. Kelle-
mes környezetben fogyaszthatnak egy frissítő ká-
vét, ingyenes WIFI kapcsolat mellett olvashatják 
üzeneteiket, leveleiket. 

Megújulva vár mindenkit a Gold Oil Ker Kft csapata 

AVIA Iklad 
2181 Iklad Alsómajor 05/59 

GPS 47,6695339 19,4266194 
Tel: 36-20-276-9846 

E-mail: goldoilkerkft@gmail.com 
Nyitva tartás: 6-18 (téli) 6-19 (nyári) 
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