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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete (a továbbiakban: testület) 2018. április 20-ai 
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

A testület megtárgyalta a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság beszámolóját a 2017. évben végzett tevékeny-
ségről. Az ülés vendége volt Lajmer György rendőr 
alezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője, 
valamint Gódor Ferenc rendőr alezredes, az Aszódi 
Rendőrős parancsnoka, akik röviden ismertették a 
képviselőknek korábban kiküldött írásos beszámo-
lójukat. Madarász István polgármester köszönetet 
mondott Deszk Péter körzeti megbízott munkájáért. 

A testület 474.078.000.-Ft kiadási és 
526.911.000.-Ft bevételi főösszeggel elfogadta az 
önkormányzat 2017. évi zárszámadását. 

A testület döntött a helyi civil szervezetek 2018. évi 
támogatásáról a következők szerint: 
Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület: 700.000.-Ft 
Német Nemzetiségi KKE: 755.976.-Ft 
Iklad Községi Football Club: 3.000.000.-Ft 

A testület jóváhagyta az Aszód és Társult 
Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 
Társulása Társulási Megállapodás módosítását. 

A testület jóváhagyta a 2017. évi belső ellenőrzésről 
készült összefoglaló jelentést. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzési tervét. 

A testület új kisteherautó vásárlásáról döntött. 

A testület zárt ülésén: 
 öt főnek gyógyszertámogatást állapított meg 
 egy főnek temetési támogatást állapított meg 

20.000.-Ft összegben 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Tisztelt Ikladi Polgárok 

Ez úton szeretnék elköszönni, barátaimtól, 
szomszédaimtól, és minden kedves embertől, akik 
az itt töltött 19-évemet, kedvességükkel, 
segítőkészségükkel, jó szóval boldoggá tették. 
Fájó szívvel költözöm Gödöllőre, jó volt itt élni. 
Köszönöm. 

Szeretettel ölelem Önöket: 
Özv. Nagy Lászlóné, Ica 

(Arany János utca) 

Az óvoda életéből 

Áprilisi program 
 Április 22-én nagycsoportosaink Vecsésre lá-

togattak a Német Nemzetiségi Óvodák Talál-
kozójára, ahol színvonalas műsorral léptek 
színpadra. Köszönjük kedves vendégeinknek, 
hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. 

 Április 24-én és 25-én rendben lezajlottak a 
szülői értekezletek. 

 Április 27-én óvodánkban is megtartottuk a 
,,Népviseletek napját’’ (TrachtTag), s min-
denki felvett egy-egy népviseleti ruhadarabot, 
kiegészítőt, ezzel emlékezve őseinkre. 
A nap folyamán a májusfánk is feldíszítésre 
került, s vidám énekekkel, mondókákkal kö-
szöntöttük a tavaszt. 

Köszönjük Vidman Janka szüleinek a Fenistil gél 
felajánlást. 

Májusi programunkról: 
 10-11 Nevelés nélküli munkanap 

 Az óvoda zárva tart 
 15. Évzáró a piros csoportban 
 16.  Évzáró a zöld csoportban 
 17. Évzáró a kék csoportban 
 22. Évzáró a narancssárga csoportban 
 25. Ballagás 16:00 
 23. Kihívás napja 
 30 Kirándulás a Veresegyházi medveparkba 
 31. Gyermeknap  

Június 9-én óvodánk alapítványa családi napot 
szervez. Részletes programmal hamarosan jelent-
kezünk.  

Az óvoda dolgozói 
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Humoros vidám jelenetek 
színjátszás Ikladon 

A korábbi hagyományoknak megfelelően 2018. 
április 21-22-én a Rozmaring Nyugdíjasklub Egye-
sület Humoros vidám jelenetek címmel előadást 
tartott a Ráday Gedeon Művelődési Házban.  
Négy vidám színdarabot tekinthettek meg az érdek-
lődők. 
Köszönjük a szép színvonalas műsort és a kellemes 
estéket az ikladi nyugdíjas klubnak! 

Bálint Nóra 

Iskolai Hírek 

Beszámoló az áprilisi eseményekről 

Április 9-13-ig csatlakoztunk mi is a digitális témahéthez. Ezen a héten igyekeztünk minél több digitális 
eszközt használni a tanórákon, ismerkedtünk új feladatokkal, új számítógépes programokkal. 
Április 10-én ünnepeltünk a Költészet napját. Tanulóink verseket szavaltak, a tanárok pedig egy meg-
lepetés produkcióval készültek a diákok számára Zelk Zoltán A három nyúl című művét. 
Április 11-én szintén a költészet napját ünnepeltük, de már Aszódon a Városi Könyvtárban. Mátó Lili, 
Madarász Léna, Sandrea László, Gajdos Veronika, Tahu Szilárd és Budai Ramóna az erre az alkalomra 
megrendezett szavalóversenyen vettek részt és mindannyian nagyon szépen szerepeltek. 
Április 11-én, este diákjaink is színesítették településünk Költészet napi rendezvényét. Dicséretben ré-
szesülnek: Madarász Léna, Zdenkó Angéla, Madarász Bence, Tóth Zita, Hajdu Adrienn, Csóri Lujza és 
Bodó Barnabás. 
Április 13-án a 8. osztályosokért izgulhattunk, hiszen sor került a DSD I. A2/B1 nyelvvizsga szóbeli 
részére. Tanulóink hősiesen helyt álltak, szép eredmények születtek, még várjuk az írásbeli rész pont-
számait. 
Április 17-én Domonyban jártunk, ahol ismét a versmondásé volt a főszerep. Iskolánkat Madarász Léna, 
Tahu Viktória, Tolmácsi Noel és Budai Ramóna képviselték. Köszönjük nekik! 
Április 18-án nagy lelkesedéssel gyűjtöttük a papírt és a kupakot. A 8. osztályos tanulók sokat dolgoz-
tak és szorgalmasan pakolták a konténert. Iskolánk összesen 5108 kg papírt és 120 kg kupakot gyűjtött 
össze. Köszönjük a szülők segítségét! 
Április 21-én ünnepeltük a Föld napját. Az alsó tagozatosok változatos programokkal, csoportmunkával, 
barkácsolással tették izgalmassá a napot, a felső tagozatosok pedig a Fővárosi Állatkertbe utaztak, ahol 
interaktív feladatokat oldottak meg.  
Április 23-27-ig volt a fenntarthatóság és környezettudatosság hete. Ezen a héten igyekeztünk minden 
órába becsempészni a környezetvédelem, környezetszennyezés, környezettudatos életmód témáit. 
Április 27-én iskolánk is csatlakozott a „Német népviselet napjához”. Jó érzés, hogy mi is tartozunk egy 
nagyobb közösséghez és büszkén vettük fel sváb ruháinkat. 

Májusi programunk: 
Május 7-től Anyák napi ünnepségek 
Május 7.  17.00 Szülői értekezlet 
Május 11. Tanulmányi kirándulás 
Május 16. Idegen nyelvi mérés 
Május 21. Tanítási szünet (Pünkösd) 
Május 23. Országos Kompetencia Mérés a 6. és 8. évfolyamokon 
Június 1. Iskolagyűlés 

Az iskola tanulói és dolgozói 
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Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatások: 
 Május 16-án, szerda este  

Operettszínház 
A Notre Dame-i toronyőr  
Belépődíj: 2600.- 
Utazási költség: 1200.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor  

 Augusztus 9-én, csütörtök este  
Madách Színház 
Mamma Mia  
Belépődíj: 4900.- 5900.- 8400.- 
Utazási költség: 1200.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor  

BÉKEFFI bérlet a József Attila Színházban a 
2018-2019–es évadra 

A bemutatásra szánt előadásokról: 

Rögtön egy nagyon látványos, izgalmas témájú, 
ugyanakkor roppant dallamos zenei világú magyar-
országi ősbemutatóval kezdünk: 

Dennis Martin zeneszerző hatalmas sikert kiváltó 
Die Päpstin – A pápanő című musicaljével! 

Hogy ki lesz a főszereplője? Ez legyen egyelőre a mi 
titkunk. Hamarosan fellebbentjük róla a fátylat! 

Időszámításunk szerint 814-ben járunk, egy olyan 
korban, ahol a nőknek csak egy sorsuk lehet: dol-
gozni, sok-sok gyereket szülni, és fiatalon meg-
halni. De Johannának, az Ingelheim városában 
született fiatal nőnek mást diktál a hite. Van-e joga 
egy tehetséges nőnek karriert csinálni a X. 
vagy XXI. században? Van-e lényegi különbség a 
nők X. és XXI. századi megítélése között? 

A következő bemutatónk Rejtő Jenő: Vesztegzár 
a Grand Hotelben című regénye nyomán készült 
zenés vígjáték, Szente Vajk rendezésében, Szered-
nyei Béla vendégszereplésével! 

Rejtő történeteinek egyik alapvető eleme a szemte-
len és fantasztikus humoruk mellett, hogy nagyon 
fordulatosan vannak megírva, a végletekig húzva 
ezzel a lelepleződést. Emiatt nagyon mozgalmas és 
izgalmas tud lenni egy Rejtő-regényből készült elő-
adás, amire a Vesztegzár a Grand Hotelben eseté-
ben csak ráerősítenek a színpadi adaptáció készí-
tői: Hamvai Kornél, Varró Dániel és Darvas Bene-
dek. A mi történetünk alapszituációja már-már 
Agatha Christie-t idézi, hiszen hermetikusan lezár-
nak egy hotelt, ami egy gyilkosság esetében erősen 
behatárolja a gyanúsítottak számát. A titok azon-

ban nemcsak a gyilkosság elkövetője kapcsán jele-
nik meg, hanem bizonyos személyek kilétét illetően 
is: mindenki az-e, akinek látszik? 
Harmadik bemutatónk: Gerhart Hauptmann: 
Naplemente előtt című jutalomjátéka.  

Egy időskori szerelem szépséges története, a darab 
rendezője, Verebes István így vall róla: „A Naple-
mente előtt a saját generációmról szól, tehát a hat-
vanas, hetvenes nemzedékről, amelyik még ha jó 
helyzetben van is – mint ahogy a darabban a fősze-
replő abban van –, nagyon nehéz, hogy a környeze-
tével elfogadtassa, ha változtatni akar az életén, ha 
újjá akarja fogalmazni az életét, ha még mindig va-
lamilyen új élmény megélését kínálja neki a sors.” 

Utolsó nagyszínpados bemutatónk pedig egy igazi 
klasszikus: Szép Ernő: Lila ákác című szerelmes 
históriája. 

A darab rendezőjének, Telihay Péternek a gondola-
tai: „A Lila ákác története mindannyiunké: mind-
annyian szerettünk már reménytelenül, és mind-
annyiunkat szerettek már reménytelenül, vagy leg-
alábbis érzelmileg kiszolgáltatottan. És a környe-
zet, ennek a titokzatos érzelmi zűrzavarnak díszle-
tet: ezek a parkok, ezek az utcák és házfalak a mi 
parkjaink, utcáink, falaink – boldog és kilátástalan 
kapcsolataink átkaroló háttere.” 

Az előadások vasárnap 17 órakor kezdődnek. 
A bérlet árak: 11.000 Ft, 12.800 Ft és 14.500.-Ft 
melyek négy előadást tartalmaznak. 
Várom a régi bérletesek visszajelzését, valamint 
ilyenkor nyílik lehetőség új bérlet váltására is. 

Bagyin Katalin 

 
Véradás 

A 2018. április 17-i véradáson részt vettek: 

Bandi Alex, Bandi Martin, Barta József, Batari 
Dénes László, Bence  Lászlóné, Blaubacher 
Tibor, Braun Éva, Braun László, Braun Pál, 
Bujdosó Zsolt, Csibi Melinda, Csapó Sándor, 
Csóri János, Csóriné Blaubacher Mariann, 
Deme Tibor, Deszk Zoltánné, Dévai Jánosné, 
Ecker Zsuzsanna, Jónás Éva, Kovácsné Beláz 
Katalin, Klenk János, Magyar Krisztina 
Gábriell, Kovács Máté, Párkányi Attila, Pribeli 
András, Raffai Pál, Raffai Sándor, Sztrana 
József, Schmidinger Béla, Schmidinger 
Gabriella Magdolna, Valusz Attila, Varga 
Mátyás, Veréb Imréné. 

Minden beteg nevében köszönjük önzetlen 
segítségüket! 
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Egy mondatban… 

 2018. május 14-15-én hétfőn, kedden, ruha-
gyűjtést szervezünk. Hozzák el a még jó álla-
potban lévő cipőket, ruhákat, játékokat a Műve-
lődési Házba, s mi továbbítjuk az Oltalom Kari-
tatív Egyesületnek, ezzel is segíthetünk a rászo-
rulókon 

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

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

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

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

 

 

Szederfa Otthon 

2018.04.09. 

Apostol Viktória a Szederfa Otthon vezetője, vélet-
lenül találkozott Sopronban egy szállodában az 
Éjjel-nappal Budapest egyik férfi főszereplőjével, 
Joeval (Varga Miklós), aki miután megtudta, hogy 
milyen sokan szeretik őt itt is, akkor eljött hoz-
zánk   megismerkedni velünk.  Annyira megszere-
tett minket, hogy elintézte nekünk, hogy bemehes-
sünk az egyik forgatási helyszínre, az albérletbe. 
Április 9-én, az Éjjel - nappal Budapest stúdiójá-
ban felvételt készítettek a Szederfa Otthon vezető-
jével és a munkatársakkal. 
Akik ott voltak: Kéri Judit, Gács Betti, Fritschek 
Dóra, Apostol Viktória, Moravecz Rebeka, Raffael 
Irénke, Sarkadi Attila, Nagy Tamás, György Gábor, 
Kalmár Márton, Standovár Márton, Tamasi Anita. 

Ajándékokat is vittek az otthon munkatársai, azok-
ból a termékekből, amiket itt készítenek: szövése-
ket, festményeket, tarisznyákat, párnákat.  
Nagy Tamás elénekelte a Bánk Bánból a Hazám, 
Hazám című dalt, amit meghatódva hallgattak.   
Utána vendégül látták őket az RTL Klub TV 
munkatársai, tortával, üdítővel. 
Sok szeretettel fogadták és örültek a találkozásnak, 
nagyon jól érzeték magukat.  

Szederfa Otthon  
Sajtóreferens 

A hónap gondolata 
„Diktátor öröme a hatalom,  

Mágusé a tudás 
Lucifer öröme a kétely,  
Bölcseké a hallgatás.” 

(Szepes Mária) 
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Kiállítás a Megyeházán 

2018. április 26-án az Aszódi és Monori járás képző 
ipar és népművészeinek megnyitó kiállítását tekin-
tettük meg néhányan a Megyeházán, Budapesten. 
A kiállítás részét képezték Ikladról a Zima Pálné ál-
tal készített szalmadíszek, valamint Ecker Jánosné 
horgolt kézimunkái és Kiss Regina fotói. Gratulá-
lunk szép alkotásaikhoz és a továbbiakban is sok 
sikert kívánunk nekik! A kiállítás még három hétig 
látogatható. 

Bálint Nóra 

Költészet napja Ikladon 

Idén is hagyományainkhoz híven a Művelődési ház-
ban tartottuk költészet napi rendezvényünket. 
Az ikladi általános iskola és a nyugdíjas klub szer-
vezésében József Attiláról írt verseket hallgathat-
tunk meg, majd kedvenc verseiket mondhatták el a 
verskedvelők és az irodalom iránt érdeklődők. 
Domonyból és Aszódról is érkeztek vendégek, illetve 
Ikladról is minden korosztály aktívan vett részt köl-
tészet napi műsorunkon és az ezt követő versmon-
dásban. 

A rendezvény zárásaként a megjelentek együtt sza-
valták el József Attila 11 évesen, első költeménye-
ként írt Kedves Jocót. 

Bálint Nóra 

Nippon Zengo 

Építs újra önmagad! 
Stresszoldó, fogyasztó, zsírégető, alakformáló, csa-
patépítő tornára várunk kedd esténként a Művelő-
dési Házba. 
Érdeklődni: Pázmándi Mártánál 
Telefonszám: 06-30-389-763

 

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. június 7-8. 

Sok kicsi sokra megy 

Tisztelt adófizető polgárok! 
Településünkön az alábbi civil szervezetek 
jogosultak a személyi jövedelemadó 
1%-ára: 

Együtt az Ikladi Óvodáért Alapítvány 
18521700-1-13 

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 egyesüle-
tek, alapítványok, civil szervezetek célkitű-
zései. 

Köszönjük! 
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