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Óvodások Népi Farsangja
Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt
a február 17-én, szombaton 15:00 órakor
megrendezésre kerülő

népi farsangi bálunkra!
Helyszín: ikladi művelődési ház
Belépő: 500 Ft (csak felnőtteknek)
Szereplők: az óvoda nagycsoportja
Téma: évszakjáró
A gyermekek műsora után, büfé, zene, tánc, tombola
várja kedves vendégeinket.
Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Az óvoda gyermekei és dolgozói

Mini Rockfesztivál
Március 3-án, szombaton 18 órától
mini rockfesztivált
rendezünk a Művelődési Házban.
Az ikladi Tüske és Tard Horses zenekar
mellett fellép a hatvani
Kings of the weekend
és új albumával frissen debütáló
pesti Found items.
Minden korosztályt szeretettel várunk.
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Testületi Hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) 2018. január 26-ai
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:
A testületi ülés vendége volt Pálházi Mihály, az Iklad Községi Football Club elnöke, aki tájékoztatta a
testületet arról, hogy az egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO pályázatán 19.174.873.-Ft támogatást nyert. A támogatást az utánpótlás nevelésre és az épület belső felújítására kell fordítani. A
megvalósításhoz 6.330.256.-Ft összegű önrész
szükséges. A testület az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének elfogadásakor dönt az önrész biztosításáról.
A testület elfogadta a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat!” című felhívást. A felhívást a
2018. január 12-én Budapesten megtartott konferencián fogadták el Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökének javaslatára, aki eljuttatta kérését minden önkormányzathoz, hogy
foglalják határozatba a migránsok betelepítésével
kapcsolatos tiltakozásukat.
Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat!” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a
településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.
2. Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a településekre
komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés
miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha
kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
„VÉDJÜK MEG TELEPÜLÉSEINKET, VÉDJÜK
MEG HAZÁNKAT!
Mi, magyar polgármesterek a kormányhoz és
hazánk valamennyi önkormányzatához fordulunk
annak érdekében, hogy együttes erővel, összehangoltan lépjünk fel a Soros-tervvel és a bevándorlásszervező Soros-szervezetekkel szemben. Lépjünk fel
közösen azért, hogy megőrizzük a magyar falvak és
városok s a magyar emberek biztonságát és jövőjét!
A magyar emberek elsöprő többsége teljesen világossá tette, nem akarja, hogy hazánk bevándorlóország legyen. Szeretnék, ha gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos országban nőhetnének fel. Nekünk, polgármestereknek kötelességünk,
hogy a településünk és az ott élők érdekét képviseljük, és legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük
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városaink, falvaink biztonságát. Felelősnek érezzük
magunkat, hogy Magyarországot megtartsuk
magyar országnak, ahogyan elődeink is megtartották annak. Nem akarjuk feladni kultúránkat és
szokásainkat, nem akarjuk, hogy félelem uralkodjon
el a magyar településeken.
Mi a biztonságos jelenre és a biztonságos jövőre
szavazunk, s készek vagyunk arra, hogy együttes
erővel védjük meg településeinket, s védjük meg
hazánkat.
Felkérjük ezért a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen, mert
a tömeges betelepítés komoly fenyegetést jelent a
magyar településekre. Miután ez a veszély minden
egyes falut és várost közvetlenül fenyeget, felkérjük
a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is, hogy önkormányzati határozatban
utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást
a migránspárti Soros-szervezetek ellen. Ne engedjük, hogy bevándorlásszervező irodákat és programokat hozzanak létre!
Tegyünk együtt a békés és biztonságos Magyarországért!”
A testület felülvizsgálta és módosította az ikladi
Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.
A testület módosította a települési támogatásról és
az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.)
önkormányzati rendeletét.
A testület megválasztotta a község szavazatszámláló bizottságait, amelyek a 2018. április 8-ai
országgyűlési képviselő választás helyi feladatait
elvégzik.
1. számú szavazókör (Községi Könyvtár-Iklad,
Szabadság út 61.):
Tagok:
Ecker József (Ady E. u 6.)
Rigó Józsefné (Arany J. u. 2.)
Braun Tiborné (Szabadság út 73.)
Póttagok:
Sápi Andrea (József A. u. 4.)
Bálintné Mayer Katalin (Szabadság út 123.)
Csitári Józsefné (Szabadság út 71.)
2. számú szavazókör (Háziorvosi rendelő – Iklad,
Ötikerházak u. 3.):
Tagok:
Kreidlmayer János (Kossuth L. u. 12.)
dr. Braun Pálné (Arany J. u. 11.)
Reitmajer Terézia (Szabadság út 18.)
Póttagok:
Madarász Jánosné (Sport u. 28.)
Madarász Lászlóné (Iskola tér 11.)

02. szám
A testület megtárgyalta a Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, amely arra irányult, hogy az
önkormányzat vizsgálja meg a Falumúzeumban a
vizesblokk kialakítását, a világítás korszerűsítését,
valamint az istálló közösségi térré alakítását. Az
épület népi műemlék, ezért az átalakítás műszaki
terveinek és költségvetésének elkészítéséhez a
szakmai felügyeleti szervekkel egyeztetés szükséges.
A testület tudomásul vette, hogy Aszód Város Önkormányzata 2018. január 1-jei hatállyal kilépett a
Galga-menti Önkormányzatok Társulásából.
A testület zárt ülésén:
 felterjesztést
fogadott
el
miniszteri
kitüntetésre
 egy főnek lakhatási támogatást állapított meg
 egy
főnek
beteggondozási
támogatást
állapított meg
 egy főnek gyógyszertámogatást állapított meg
 egy főnek rendkívüli települési támogatást
állapított meg étkezés formájában
 négy főnek temetési támogatást állapított
meg 20.000 - 20.000.-Ft összegben
Braun Pál
Jegyző

Az óvoda életéből
Januárban lezajlottak a féléves szülőértekezletek,
amelyben óvodapedagógusaink értékelték az elmúlt időszak eseményeit, történéseit.
24-én az Ákom-Bákom társulat előadásában a
Csizmás kandúr című mesét nézhették meg óvodásaink.
Januárban a gyerekek nagy örömére megérkezett a
hó, így végre előkerültek a szánkók. Hógolyóztunk,
hóembert építettünk és élveztük a friss levegőt.
Február havi programunk:
Február 16-án kerül megrendezésre az óvodában
a jelmezes farsangi mulatság, amelyen minden
gyermek kedvenc jelmezébe öltözhet. A konyhán
dolgozók ízletes farsangi fánkkal kedveskednek a
gyerekeknek. A vidám délelőttöt egy táncházas mulattsággal tesszük a gyermekek számára felejthetetlenné.
Február 17-én tartjuk a nagycsoportos óvodások
hagyományos népi farsangját, amelyre minden
kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
Február 27-28-án fényképezkedést tartunk az
óvodában.
Ezúton szeretnénk megköszönni Nyári Jázmin szüleinek az óvodának felajánlott nagy mennyiségű almát.
Köszönjük továbbá minden kedves szülőnek a rajzolás céljára behozott papírt.
Az óvoda dolgozói

Hírek az Iskolából
Beszámoló a januári eseményekről
Január 3-án iskolánkban is megkezdődött a
munka az új évben. Nagy lendülettel kezdtük a
munkát, hiszen hamar elérkezett a félév vége. Január második hetében megírták tanulóink a félévi
felméréseket, majd az osztályozó értekezleten mindenki megkapta félévi jegyét.
Végzős tanulóinknak drukkoltunk január 20-án,
szombaton. Ezen a napon írták meg ugyanis a központi felvételit magyarból és matematikából. Nagyon várjuk az eredményeket, hiszen igen sok múlik a pontokon – a továbbtanulásuk.
Január 22-én ünnepeljük hazánkban a magyar
kultúra napját. Ebben a tanévben nemcsak egy kis
megemlékezést tartottunk, hanem kiállítást is rendeztünk, ahol tanulóink munkáin, ötletes plakátjain keresztül mutatjuk be a magyar kultúrát.
Január 26-án, az iskolagyűlésünkön emlékeztünk
meg a Holocaust áldozatairól. Köszönjük nyolcadikosainknak a színvonalas műsort!
Január 29-én zártuk le a félévet és életbe lépett az
új órarend. A félévi értesítőket diákjaink február
2-án viszik majd haza.
Februári programunk
Február 3.
Farsang
Február 8-tól
Indul az iskolafogászat
Február 22-től Indulnak a szóbeli felvételik a
8. osztályosoknak
Február 23.
Iskolagyűlés
Az iskola dolgozói és diákjai

Alapítványi tájékoztató
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma
tájékoztatja az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát szerző azon 2-3-4-5 éves hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek,
és a 2017/2018. tanév I. félévéről szóló jogviszony
igazolásokat, és a tárgyteljesítési / kurzusteljesítési
lapot már leadták, hogy a kifizetésre 2018. február
21-én, szerdán 13-15.30 óra között kerül sor a
Polgármesteri Hivatalban.
Kérünk mindenkit, hogy kizárólag a fenti időpontban vegye át a támogatást, ha másként nem oldható meg, akkor meghatalmazással.
Az alapítvány kuratóriuma

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Felhívás a zeneiskolába járó
tanulók szüleihez!
Kedves Szülők!
Településünk Német Nemzetiségi Önkormányzata
támogatni kívánja a gyerekek zeneiskolai tanulmányait második féléves tandíjuk átvállalásával.
Kérjük Önöket, jelezzék ez irányú igényüket február 18-ig a 06-30-364-7912-es telefonszámon,
vagy az ikladi.svabok@gmail.com e-mail címen!
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatások:
 Február 17-én, szombat délután (17:00)
Centrál Színház
Házassági leckék középhaladóknak
Belépődíj: 3500.- 4500.- 5500.Utazási költség: 1200.- Ft/fő
Autóbusz indul: 15:30 órakor
 Március 4-én, vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 4. előadás
Karenina Anna
Utazási költség: 1200.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor

Lakossági Tájékoztatás
Tekintettel arra, hogy az illetékességi területünkön
az influenza-szerű megbetegedések száma átlépte a
járványküszöböt, a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet saját hatáskörben eljárva LÁTOGATÁSI TILALMAT rendel el 2018. január 31-től
visszavonásig, az alábbi fekvőbeteg ellátó osztályokon:
 intenzív osztály
 csecsemőgyermekgyógyászati
osztály
(újszülött is)
 szülészet- nőgyógyászati osztály
A látogatási tilalom elrendeléséről értesítettük a
Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát is.
A tilalom ideje alatt az érintett osztályok szakdolgozói veszik át a betegek részére hozott csomagokat.
A tilalom feloldásáról a kórház információs csatornáin keresztül haladéktalanul tájékoztatjuk a lakosságot.
Megértésüket megköszönve!
dr. Stankovics Éva
főigazgató

Sok kicsi sokra megy

 Március 31-én, szombat este
Madách Színház
Szomorú vasárnap
Belépődíj: 2500.- 3600.- 5100.- 5600.Utazási költség: 1200.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor
Bagyin Katalin

Tisztelt adófizető polgárok!
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak
a
személyi
jövedelemadó
1%-ára:
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-1-13
Galga Tenisz Egyesület

Országos állat és kirakodó vásárok
időpontjai 2018-ban
Hónap
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Tura
7
4
2
6
4
1
5
3
7
5

Vác
18
18
15
20
17
15
19
16
21
18
16

Vác városában ezen kívül minden pénteken állatpiac is várja az érdeklődőket 7 és 11 óra között.
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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, alapítványok, civil szervezetek célkitűzései.

Köszönjük!

02. szám

Újévi koncert

Sajtóközlemény

2018. január 7-én az Evangélikus templomban
tartott újévi koncerten Tolcsvay László Magyar
Örökség és Erkel Ferenc díjas zeneszerző, előadóművész volt a vendégünk.

Iklad Község Önkormányzata sikeres pályázatot
nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal pest megye területén” című pályázati
felhívásra,
amelynek
keretében
44,98 MFt támogatási összegben részesült.

Köszönjük, a szép estét, az ajándék előadást,
reméljük, hogy mindannyiunk szívét – lelkét
áthatotta e kellemes muzsika és így feltöltekezve
kezdhetjük az új esztendőt.

Békét és reménységet
Zene: Tolcsvay László
Szöveg: Bródy János
1. Nézem a tó vizét, hallom a halk zenét,
És látom az égbolt hulló csillagát.
Mint közönyös idegent, úgy érzem a végtelent.
Valahol egy gyermek sír, és semmi se jó, ami hír.
2. Oly sok a szenvedés, a jóindulat kevés,
Az ostobas ággal szemben védtelen.
Világra jövünk valahol, és az élet néha pokol.
Ha valahol létezel, mondd, miért tűröd el?
R1. Békét adj Uram, kérlek, a háborgó szíveknek.
Békét és reménységet a megszületendő gyereknek!
3. Hallom a híreket, nézem a képeket,
Miért kell, hogy így legyen, ó Istenem?
Túl sok a szenvedés, a segítség kevés.
Ha valahol létezel, mondd miért tűröd el?
R2. Békét adj Uram, kérlek, békét a világnak,
Békét és reménységet, az ember ennyit csak kívánhat.
Adj békét, adj békét,
Békét és reménységet, békét a világnak
(Egy dal mely elhangzott a koncerten)

Projekt címe: Meglévő szilárd burkolatú önkormányzati belterületi utak felújítása és korszerűsítése Iklad településen
Projekt
azonosító
száma:
PM_ONKORMUT_2016/124
Projekt célja: A projekt keretében a meglévő szilárd burkolatú utak felújítása történik meg. A projekt keretében jelzőtáblák kihelyezés valósul meg,
továbbá 252 méter hosszúságban kerékpár sáv kerül felfestésre a Bartók Béla utca esetében (gyűjtőút). A projekt keretében fejleszteni kívánt utcák
csatlakoznak a 2108 számú állami közúthoz, amely
alapján indokolt a csatlakozási oldalon forgalomlassító küszöbök elhelyezése, amely szintén a projekt részre. Az Iskola térnél parkolást segítő fül és
20 állásos fedett kerékpártároló kerül elhelyezésre
(településközpont). A Bartók Béla utcában 15 db
kerékpártámasz kerül elhelyezésére. A projekt keretében megtörténi a járdák felújítása is. A fentiek
alapján a projekt tartalmaz közeledésbiztonsági
elemeket, illetve a fenntartható közeledésmódokat
kiemelten figyelembe veszi. A díszfák ültetése védi
az ingatlanokat és a lakókat a zaj és légszennyeződéstől, továbbá az utcakép fontos elemeivé válhatnak.
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési
Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához
nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a
Pest megyei fejlesztések előirányzatából
Megvalósítás helye: 2181 Iklad Bartók Béla utca
és Iskola tér
Kivitelezést végző cég: SWIETELSKY Magyarország Kft. és STRABAG Általános Építő Kft.
A projekt kezdésének dátuma:
2017. december 20.
A projekt befejezésének tervezett dátuma:
2018. június 30.
További információ kérhető:
Madarász István polgármester
E-mail: polghiv@iklad.hu
Tel: 06-28-403-381

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Szederfaotthon köszönő levél
a támogatóinknak
Mint minden évben Rácz Edit nevű kedves támogatónktól kaptuk a Mikulás csomagokat.
A katolikus egyház Aszódi, Bagi, Ikladi tagjai több
mint húszan, december minden vasárnapján hoztak süteményt, és maradtak délutánra beszélgetni
a bent lakókkal.
A napfényes élet alapítványtól is látogatják az otthont. Ennek tagja Novacsek Áron pék, aki fölajánlotta, hogy időnként eljön tanfolyamot tartani nekünk. Már volt kenyér, kalács, pogácsakészítés. Ők
is hoztak ajándékokat.
Az aszódi evangélikus gimnáziumból jöttek diákok,
ők is támogatnak minket, cipő dobozos ajándékokat hoztak nekünk december 14-én. Nagyon sok
szeretettel fogadtuk őket is.
A Kállói vadásztanya társaság jóvoltából több fogásos vacsorát és mulatságot ajánlottak fel i mmár
második éve, így karácsony előtt az otthon lakóinak
számára.
Az évet az Ikladi művelődési házban karácsonyi ünnepséggel zártuk. Ez a legnagyobb rendezvényünk.
Meghívtuk hozzátartozóinkat és barátainkat, akik
süteményekkel, üdítőkkel támogattak minket.
Köszönjük szépen mindenkinek a támogatásukat a
Szederfa otthon nevében!
Rosenberger Katalin
Szederfa sajtóreferens

Értesítés
Labanc és a Szathmáry család szomorú szívvel
értesíti azokat, akik ismerték, hogy Labanc Ferenc nyugállományú alezredes úr 2018. január
9-én elhunyt.
Drága szerettünket Budapesten, az Újköztemető szóróparkjában katonai tiszteletadás mellett, mély alázattal és köszönettel január 31-én,
szűk családi körben visszaadjuk a teremtőnek.
Míg élünk emlékezünk!
Részvétnyilvánítást kérem mellőzni.
A család nevében tisztelettel:
Labancné Szathmáry Katalin (feleség)

Kedves vásárlóim!

A Katica virágüzlet
ismét nyitva tart
február 17 szombattól
a következő nyitva tartással:
Kedden, csütörtökön és szombaton: 8.0012.00-ig.
Március 8-án: 8.00-17.00-ig.
Szeretettel várom régi és új vásárlóimat!
Rendelés leadható a 06-20/5212-517-es
telefonszámon.
Iklad Szabadság út 167.

Véradás
A 2018. január 11-i véradáson részt vettek:
Ágfalvi Anikó, Babinszki Edit, Botyik Katalin,
Braun Éva, Braun László, Braun Pál, Braun
Pálné, Braun Péter, Bujdosó Zsolt, Csapó Sándor, Csóri János, Csóriné Blaubacher Mariann,
Deme Tibor, Dévai Jánosné, Ecker Endre, Ecker
Péter, Ecker Tibor, Furák Mihály Róbert, Fülöp
Zsolt, Jónás Viktor, Klenk János, Kovácsné Beláz Katalin, Madarász Lászlóné, Pribeli András,
Raffai Pál, Raffai Sándor, Schmidinger Gabriella, Sztana József, Tarnai József, Varga Mátyás.
Minden beteg nevében köszönjük önzetlen
segítségüket!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Hajdú Mihályt utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

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: Nagy-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: 2018. március 1-2.

Web: www.iklad.hu

