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Február 19-én – szombaton - 
Farsangi Bál lesz 

a SZIGNÁL zenekarral 

Ikladon, 
a Ráday Gedeon 

Művelődési Házban! 

Kezdés: 21:00 

Belépődíj: 1000Ft 

(Jelmezben érkezőknek meglepetés ajándék) 

Szeretettel meghívunk minden kedves 
érdeklődőt az óvodások 

NÉPI FARSANGI BÁLJÁRA 
 

Helye: Az iskola tornaterme 
Ideje: 2011. február 13. vasárnap, 14:30 
Szereplők: A nagycsoportosok  
Belépő: 400 Ft  felnőtteknek. 14 éves kor alatt díjtalan 
Lesz még: csörögefánk, mézeskalács, büfé és tombola! 

Kérjük, részvételükkel tiszteljék 
meg rendezvényünket! 
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Testületi Hírek 
2011. január 28. 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2011. január 
28-ai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyal-
ta meg: 

A testület megtárgyalta a fekvőbeteg ellátás prob-
lémáit. Az ülésen részt vett dr. Bodnár Viktor há-
ziorvos, valamint dr. Vass Anna házi gyermekor-
vos, és dr. Bodó Zsolt. Az orvosok véleményét is 
meghallgatva a testület kezdeményezi, hogy ellátá-
si érdekből Iklad község a Pest Megyei Flór Ferenc 
Kórház (Kistarcsa) ellátási területéhez tartozzon. 

Tájékoztatót hallgatott meg a testület a közmunka 
program 2011. évi jelentős átalakításáról, és a 
pályázati lehetőségekről. 

A testület megtárgyalta a Pestterv Kft. árajánlatát 
a településrendezési terv módosítására. A Telepü-
lésfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javaslatát 
elfogadva a testület megrendeli a munkákat ösz-
szesen: bruttó 4.214.421.-Ft értékben. 

A testület megbízási szerződést kötött Sipos József 
ebrendésszel a kóbor kutyák befogására. A megbí-
zási díj: havi bruttó 40.000.-Ft. A szolgáltatásról 
és az ebrendész elérhetőségeiről külön tájékoztat-
juk a lakosságot. 

A testület Unterjesingeni barátaink meghívásának 
eleget téve, az általuk felajánlott időpontokat átte-
kintve úgy határozott, hogy az önkormányzat által 
szervezett kirándulás a 2011. július 16-17-ei hét-
végén lesz. 

A testület csatlakozott a Kartal Önkormányzat 
gesztorságával létrejövő mikro térségi kommunális 
közszolgáltatási társuláshoz. A társulás létrehozá-
sának célja a csatlakozott önkormányzatok köz-
igazgatási területén a szilárd kommunális hulla-
dékok begyűjtés-szállítási közszolgáltatásának 
megszervezése. 

A testület úgy határozott, hogy az aszódi szenny-
víztisztító telepen megépülő komposztáló teleppel 
kapcsolatban a Galga-menti Viziközmű Beruhá-
zást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társu-
lás által megelőlegezendő beruházói számlák 
ÁFA-ját saját erőből kívánja megoldani. Az Ikladra 
eső rész: 273.000.-Ft. 

A testület utólag jóváhagyta a Madarász István 
polgármester által a tűzesetben károsult Marsal 
családnak nyújtott rendkívüli gyorssegélyt. 

A testület területcserét hagyott jóvá a Malomárok-
nál található horgásztó és a mellette található ön-
kormányzati tulajdonú vízmű kutak megközelíthe-
tősége érdekében. 

A képviselő-testület zárt ülésén egy főnek kamat-
mentes kölcsönt, három főnek átmeneti segélyt 
állapított meg összesen 45.000.-Ft összegben. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Kistérségi hírek 

A Többcélú Társulás Tanácsa 
január 19-i üléséről 

2011. január 19-én tartotta idei első ülését az 
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása Tanácsa.  
A Társulási Tanács megválasztotta a Beszerzési 
Bizottságot: Tóth Tibort, Hévízgyörk polgármester-
ét a bizottság elnökének, Tantó Csabát, Domony 
polgármesterét és Vanó Andrást, Galgahévíz pol-
gármesterét pedig tagjának választotta.  
 
Ezután a Tanács elfogadta a 2011. évi I. féléves 
munkaprogramját. A félév folyamán sor kerül a 
költségvetés megtárgyalására és elfogadására, az 
előző évi gazdálkodás értékelésére, a Társulási 
megállapodás módosítására, az előző évi közös 
feladat-ellátás keretében végzett tevékenységről 
beszámolók fognak elhangozni. A Tanács megha-
tározta a 2010. évi átadott pénzeszközök elszámo-
lásának rendjét. 
 
A következőkben a kistérség polgármesterei tájé-
koztatót hallgattak meg a Társulás 2011. január 
10-én fennálló követeléseiről, és döntöttek azok 
érvényesítésének módjáról. 
 
A 2011. évre vonatkozó közös feladat-ellátás jog-
szerű szervezése, az állami normatív támogatások 
igénylési feltételeinek való megfelelés érdekében 
határidőket határozott meg a Társulási Tanács az 
intézményfenntartó társulásokra, a belső ellenőr-
zési feladatra, valamint a Társulási megállapodás 
módosításának képviselő-testületi elfogadására 
vonatkozóan.  
A közösen szervezett munka- és tűzvédelemhez 
2011-től csatlakozott Hévízgyörk, a feladat-ellátás 
folyamatos.  
A Tanács üléseinek televíziós felvétele 2011-ben is 
látható lesz a Galga televízióval kötött megállapo-
dás alapján.  

A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló 
aktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről 
bővebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása honlapján olvashatnak 
(www.aszodikisterseg.hu). 

dr. Kórós Tímea 
kistérségi referens 
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Az óvoda életéből 

Az óvoda bejáratánál, a lépcső mellett még a rossz 
idők beállta előtt sikerült örökzöld növényekkel 
beültetni a kertet. Ebben Balogh János, volt tele-
pülési képviselő és felesége volt a segítségünkre. 
Tőlük kaptunk szakmai segítséget, és a munkát is 
János végezte el a közmunkásokkal. Balogh János 
a képviselői tiszteletdíjából 70 000 Ft-ot ajánlott 
az óvoda részére. Egyrészt ezeket a növényeket 
finanszíroztuk belőle, a megmaradó összeget kis-
fák vásárlására fordítjuk. Az óvoda udvarára új 
fák ültetését tervezzük, mert a régiek már nagyon 
kiöregedtek. 
Jómagam is képviselői tiszteletdíjamból 65 000 Ft-
ot ajánlottam fel az óvoda javára. Ebből az összeg-
ből új monitort, számológépet vásároltunk az óvo-
dapedagógusok és az élelmezésvezető részére. 
A fenyőfát, melyet a gyermekek nagy örömmel 
díszíthettek fel, az elmúlt évekhez hasonlóan Ko-
vács Dorka szüleitől (Iklad, Sport utca) kaptuk 
ajándékba. Köszönjük szépen a gyermekek nevé-
ben. 
Mindenki tudja, akinek kis gyermeke van, hogy 
egy gyermek mennyit rajzol. Az óvodás gyerekek is 
sokat rajzolnak, ami nagyon jó dolog. A rajzolás 
fejleszti kézügyességüket, gondolkodásukat és 
még sok más területüket. Sajnos a rajzpapírunk 
fogytán van, ezért kérjük, ha bármilyen papírt 
tudnak az óvodások részére felajánlani, amelyikre 
rajzolni lehet, azt hozzák el az óvodába. Bármilyen 
színű, bármilyen méretű megfelel. Segítségüket 
előre is köszönjük. 
Februárban tartjuk hagyományos jelmezes és népi 
farsangi bálunkat. Ez utóbbira mindenkit nagy 
szeretettel várunk! 

Marton Zsuzsanna 
óvodavezető 

 

Aki tud, segítsen! 

Bizonyára mindenki értesült arról, hogy január 
25-én Marsal Mihály családi háza kiégett, lakha-
tatlanná vált. Jó szándékú ikladi, és környékbeli 
lakosok azonnal és azóta is segítik az újjáépítési 
munkálatokat. 
Úgy gondoltuk, hogy egy jótékonysági bál rendezé-
sével még több ikladi polgár kapna lehetőséget a 
család támogatására, ezért  2011. március 5-én, 
szombaton 20 órától bált rendezünk, melynek 
bevételét a károsult családnak ajánljuk fel. 
Zenél: a Seres - Braun duó 
Kérjük, hogy aki teheti, jöjjön el a rendezvényre, 
amennyiben nem áll módjában, de segíteni szeret-
ne az alábbi számlaszámra OTP 11773683-
97005012-00000000 küldheti el támogatását, 
vagy Braunné Wildmann  Tündéhez (aki a Sport 
utca 24 sz. alatt vagy a 06-20-7755-154 telefon 
számon elérhető) juttassa el felajánlását. 

Művelődési Ház 

Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele: 
Február 20-án, 16 órától 

 Nyugdíjas klub és a Német Nemzetiségi 
Kulturális Egyesület farsangja: 

Február 26-án, 17 órától 

 Hip–Hop tánc minden pénteken 
- 16 órától kicsiknek 
- 18 órától felnőtteknek 

Vezeti: Zádeczki Viktória 

 Színházlátogatás: 

 Február 20-án, Vasárnap este 
Játékszín 
Imádok férjhez menni  
Belépődíj: 1750.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Február 27-én, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Az Olasz szalmakalap 
Békeffi bérlet 3. előadás  
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Bagyin Katalin 

Katica Virágüzlet 
várja Önt a kínálatával: 

 Alkalmi csokrok 
 Szálas virágok 
 Cserepes növények 
 Sírcsokrok, koszorúk 
 Ajándéktárgyak nagy választékban! 

Iklad, Szabadság út 167. sz. alatt. 

Nyitva tartás: Hétfő: 830 – 17 
 Kedd: 830 – 17 
 Szerda: 830 – 17 
 Csütörtök: 830 – 17 
 Péntek: 830 – 17 
 Szombat: 8 - 12 
 Vasárnap: 9 - 12 

Fény-Alkony Kft. 

Kegyeletteljes, mindenre kiterjedő 
szolgáltatással, 0-24 óráig! 

Tel: 06-20-521-2517 
06-28-402-302 

Ügyintézés: 2181 Iklad, Szabadság út 167. 
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 Tisztelt Ikladiak! 

Februárban megkezdjük a szemétdíj tartozások 
behajtását, mely történhet munkabérből, és nyug-
díjból is. A kellemetlenségek elkerülése érdekében 
kérjük a tartozások mielőbbi rendezését a Polgár-
mesteri Hivatal felé. 

Pénzügyi Osztály 

Főzzön játszóteret 

A Delikát által újra kiírásra került, immár 5. alka-
lommal a „Főzzön játszóteret” program, melynek 
keretében ebben az évben is országos szinten 8 
játszótér kialakítására és átadására kerül sor. 
Szeretnénk mi is újra részt venni az akcióban, és 
természetesen jó lenne a 8 település egyikének 
lenni, aki megnyeri az 5 millió forint értékű játszó-
teret. Tudjuk, hogy ez csak együtt sikerülhet. Ké-
rünk ezért mindenkit, aki ebben segíteni tud, hogy 
a kiürült „Delikát8”-as tasakokat juttassa el a 
gyűjtőhelyek egyikére: CBA, Coop, Óvoda, Polgár-
mesteri Hivatal, Művelődési Ház, Könyvtár, Élel-
miszerbolt Szabadság út 167. 

 

 

 

 

 

 

Vásárnaptár 2011 
Hónap Tura Vác 
március 2 20 
április 6 17 
május 4 15 
június 1 19 
július 6 17 

augusztus 3 21 
szeptember 7 18 

október 5 16 
november 2 20 
december 7 18 

Sok kicsi sokra megy 

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

18081651-2-13 
Galga Tenisz Egyesület 

18664593-1-13 
Galga Természet és Környezetvédelmi 
Közhasznú Egyesület 

18695113-1-13 
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány 

19181675-1-13 
Iklad Diák Sportkör Alapítvány 

19177531-1-13 
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! 

Megnyitottunk 

Iklad, Szabadság út 94. szám alatt, 
a Lottózó épületében.  

ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS 
üzlet nyílt. 

Nyitva tartás: 

 Hétfő: 8-17 
 Kedd: 8-17 
 Szerda: 8-17 
 Csütörtök: 8-17 
 Péntek: 8-17 
 Szombat: 8-16 
 Vasárnap: 8-12 
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2011. évi rendezvénynaptár 

Január 08. Megemlékezés a „málenkij robot”-ra elhurcoltakról,  

Február 12.  Általános Iskolások farsangi bálja 

Február 13. Óvodások Népi farsangja 

Február 26. Nyugdíjas klub - Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület farsangja 

Március 06. Fúvós-zenekar Nőnapi koncertje 

Április 30. Májusfaállítás 

Május 01. Konfirmáció 

Május 08. Konfirmáció 

Május 18. Kihívás napja 

Május 21. Nemzetiségi Nosztalgia Majális 

Május 22. Egyházi Énekkari találkozó 

Május 29. Testvérgyülekezeti találkozó 

Június 05. Búcsú 

Június 11. Ballagás, évzáró 

Június 25. Múzeumok Éjszakája 

Július 15-18. Unterjesingeni utazás 

Július 24. Egyesületi kirándulás 

Augusztus  A Badesseni testvérgyülekezet látogatása 

Augusztus 20-21. Falunap 

Szeptember 3-4. Gyülekezeti kirándulás 

Szeptember 18. Szüreti felvonulás és bál 

Október 08. Nemzetiségi Délután 

Október 30. Egyházi énekkari találkozó 

November 11.  Márton napi lámpás felvonulás 

November 26. Szülők Katalin bálja 

December 22. Falukarácsony 

December 29. Ünnepi koncert 
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Állati Jótanácsok 

Kutyás sportok, avagy sportoljunk a kutyával! 
(2. rész) 

Canicross 

A  kutyás terepfutásnál, a szabályok egysze-
rűek: a kutyának kell elől futni (legalább a pálya 
95%-án) a gazdának utána, közöttük pedig egy 
póráznak kell feszülni, amely egyik végén a gazda 
övén a másik végén pedig a kutya hámján csatla-
kozik. A sebességet a gazda határozza meg – az õ 
futóteljesítményénél gyorsabban nem tud a páros 
futni. A kanyarokat a balra - vagy jobbra, pa-
rancsszavakra kell az ebnek teljesíteni (néha, főleg 
az elején nem árt a póráz kis kézzel való segítése). 
A kutyával való ilyetén futás mind a gazdának, 
mind a kutyának öröm. 

Bikejöring 

A Canicross testvérsportága a Bikejöring ahol a 
kutya egy terepkerékpárossal összekötve teljesíti a 
távot. A versenyek általában egy rövidebb (max. 3 
km) és egy hosszabb távon (max. 7 km) kerülnek 
megrendezésre. A kerékpárosok távja mindkét nap 
azonos, többnyire a hosszú távú pálya. Nyáron 
azonban többnyire egyfordulós rövid távú verse-
nyeket rendeznek a kutyák kímélése érdekében. A 
leghosszabb magyar verseny az év végi 
Domonyvölgy-i verseny, amelynek - immár ha-
gyományosan - távja 18 km. 

Coursing 

Az agárverseny alapvetően abban különbözik a 
vadászattól, hogy míg a vadászat lényege a préda 
megölése, a futtatásnál ennek csak másodlagos 
szerep jut. Itt főként az erő, a kitartás, a gyorsaság 
összemérése a cél a versenyző állatok között. Az 
agárverseny valójában a vadászatot imitálja. A 
párban induló kutyák egy fordítótárcsákkal felépí-
tett pályán cikkcakkban és zsinórral húzott mű-
nyulat üldöznek. A coursing-bírók öt alapszem-
pont alapján bírálják az agarakat: gyorsaság, űzési 

kedv, intelligencia, fordulékonyság, állóképesség. 
A versenyen belül, lehet nevezni un. Öröm-
futásokra, ahol bármilyen fajtájú kutyával kipró-
bálhatjuk ezt a sportot. 

Terelés 

A mai kutya gazdájának is megadatott a lehetőség, 
hogy felmérje, kutyájában élnek-e még eredeti 
munkájához szükséges ösztönök. Erre találták ki 
a Terelőösztön - próbákat, ahol kutya és gazdája 
találkozik nyájjal és szakavatott bíró bírálja el, a 
mozgássor, amit a kutya produkál, az a játék, a 
vadászat vagy a terelés motívumaiból tevődik-e 
össze. A terelő kutyát érdekli a jószág mozgása, 
azt igyekszik keríteni, körbefutni magától, a lesza-
kadt állatot visszatereli a többihez. Nem töri és 
nem sebzi véresre őket, de határozottan kezeli 
„partnerét”. Minden kutyásnak szívből ajánlom ezt 
a sportot, aki szereti a szabadidős tevékenysége-
ket, nem ijed meg egy-két rackaszarvtól, és min-
denekelőtt szereti látni, hogyan mozdul meg a 
kutyájában egy mélyen elrejtett és régóta hanya-
golt ösztön. Aki pedig kitartó, akár versenyeken is 
kipróbálhatja magát! Egyet azonban ne felejtsünk 
el: csak alapjaiban fegyelmezett, azonnal behívha-
tó, megállítható, első parancsra helyben maradó 
kutyával menjünk a nyáj közelébe! 

Szánhúzás 

E rendkívül látványos sportág igazi csapatmunka, 
hiszen embernek és kutyáknak  
tökéletes összhangban kell dolgozniuk egymással. 
A szánhúzáshoz / kutyafogatozáshoz legalább két 
lelkes és egészséges kutyára, hámokra, kötélzetre 
és szánra (hó hiányában pedig egy kerékpár ala-
pokon nyugvó járműre: egy 3 vagy 4 kerekű 
edzőkocsira) van szükség. A klasszikus szánhúzó 
fajtákon kívül még sok más fajtával is űzik ezt a 
sportágat, főként az újabb keletű 
szánhúzókutyákkal, a houndokkal, és sokféle ke-
verékkel, például agárkeverékekkel, akik nem 
rendelkeznek olyan látványos szőrzettel, de jóval 
gyorsabbak, mint a klasszikus szánhúzó fajták.  

Fekete Andrea 
kutya-kozmetikus

 

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, Fekete Andrea 
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387  
Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2011. március 3-4. 


