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Falukarácsony 
Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket 

december 22-én, csütörtökön 18 órakor  
tartjuk 

 

az iskola tornatermében! 
 

E rendezvényre szeretettel várunk minden ikladi polgárt. 
 

Kérjük, hogy egy-egy gyertyát és néhány csillagszórót hozzanak magukkal. 

Szilveszter 2011 
Az év utolsó napján, este 8 órától 

Szilveszteri Bál a Művelődési Házban! 
 

Zenél: a SZIGNÁL zenekar 
és a kisteremben: Karaoke 

 
Belépő: 2500Ft/fő, mely tartalmazza a svédasztalos vacsorát, s éjfélkor 

egy pohár pezsgőt! 
 

Jelentkezni a Művelődési Házban, 
december 27-ig lehet!  

Köszöntsük együtt az Újévet! 

Infó: 06-28-403-387 vagy 06-30-823-0811 

Újévi Koncert 
Újévi koncert az Evangélikus Templomban, 2012. Január 7-én, szombaton 18 órától! 
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Testületi hírek 

2011. December 2. 

A testület meghallgatta a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság Aszódi Rendőrőrsének beszámolóját Iklad 
község közbiztonsági helyzetéről a 2011. január-
november közötti időszakban. Gódor Ferenc alez-
redes, őrsparancsnok, elmondta, hogy Iklad terü-
letén 2010. januárjától novemberig 33, míg idén 
az év azonos időszakában 30 bűncselekmény vált 
ismertté. Ezek közül betöréses lopás 6, lopás 10, 
erőszakos bűncselekmény 4, egyéb bűncselek-
mény 10. Elmondta, hogy a közterületeken eltöl-
tött rendőri jelenlét növelésével csökkenteni lehet 
a garázda és a testi épséget fenyegető bűncselek-
mények számát. 

A testület módosította a 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendeletét, amire az év közben megállapított 
pótelőirányzatok miatt volt szükség. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2011. há-
romnegyed gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepcióját. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi 
belső ellenőrzési tervét. 

A november 18-ai közmeghallgatáson elhangzott 
véleményeket és javaslatokat figyelembe véve a 
testület módosította a temető rendeletet. A részle-
tes szabályokról külön cikkben tájékoztatjuk a 
lakosságot, illetve felvilágosítás kérhető a temető-
gondnoknál és a Polgármesteri Hivatalban is. 

A Mozgáskorlátozottak Ikladi Szervezete kérelmé-
nek helyt adva a testület 40.000.-Ft-tal támogatja 
a karácsonyi rendezvényüket. 

A testület elbírálta a közterületek hóeltakarítására 
beérkezett pályázatokat. Az előírt határidőben egy 
pályázat érkezett, Káré Tibor egyéni vállalkozótól, 
akivel az önkormányzat szerződést köt a február 
végéig tartó munkára. (6.750.-Ft/óra+ ÁFA) 

Az aszódi Szakorvosi Rendelőintézet 2012. évi za-
vartalan működésével kapcsolatban a testület 
helyt adott a működtetést végző MedCenter Kft-
kérelmének, és havi 80.-Ft/fő összeggel (éves szin-
ten: 2.051.520.-Ft) hozzájárul az SZTK működé-
séhez. 

Az október 28-ai döntésnek megfelelően a testület 
összeállította a községünk 70 éven felüli polgárai-
nak küldendő karácsonyi csomagokat, amelyeket 
a képviselő-testület tagjai visznek ki az érintettek-
nek. 

A testület tulajdonosi hozzájárulást adott a Ma-
lomárok horgásztó villamos energia ellátásához 
szükséges vezeték önkormányzati területen való 
átvezetéséhez. 

A testület fejenként 40.000.-Ft összegű év végi 
jutalmat szavazott meg az önkormányzat intézmé-
nyeiben dolgozó alkalmazottaknak. 

A testület zár ülésén: 
1. négy főnek átmeneti segélyt állapított meg 

összesen 40.000.-Ft összegben, egy fő kérel-
mét elutasította 

2. egy fő ápolási díját a felülvizsgálatot követően 
tovább folyósítja 

3. egy fő intézeti elhelyezését jóváhagyta 
4. két főnek kamatmentes kölcsönt állapított 

meg összesen 90.000.-Ft összegben. 
 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Kistérségi hírek 

A Többcélú Társulás Tanácsa 
november 23-i üléséről 

Novemberi ülésén a Tanács elsősorban pénzügyi jellegű 
napirendi pontokat tárgyalt: elsőként az Aszódi Kistér-
ség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011. 
háromnegyed-éves pénzügyi tájékoztatóját hallgatta 
meg, majd a 2012. évi költségvetési koncepciót tárgyal-
ta. 
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Tár-
sulása 2012. évi költségvetési koncepciója a társult 
önkormányzatok polgármesterei által elfogadott feladat-
ellátási tervre épül, a Társulás háromnegyed-éves telje-
sítésének figyelembevételével. A Tanács a Társulás 
2012. évi költségvetési koncepciójának bevételi és ki-
adási főösszegét 126,1 millió forint összegben fogadta 
el. 
A költségvetési koncepció bevételi oldala tartalmazza a 
közösen ellátott feladatokra igényelhető normatív állami 
támogatásokat (összege 101,6 millió forint), a társult 
önkormányzatok által az egyes feladatokhoz való hozzá-
járulást (összesen 17 millió forint), valamint az egyéb, 
megállapodásokhoz kötődő bevételeket. Az önkormány-
zatok hozzájárulásának alapját a közösen ellátott fel-
adatokban való részvétel aránya, az abból igényelt szol-
gáltatások mértéke határozza meg.  
A kiadások  44 %-a az Aszódi Kistérség Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálata sokoldalú tevékenységét szolgálja. 
A közoktatási intézményfenntartó társulások számára a 
kiegészítő normatíva igénylésének lehetőségével élve 
2012-ben a Kartal-Verseg társulás számára 16 millió 
forintot, az Iklad-Domony társulás számára közel 9 
millió forintot biztosít a költségvetési tervezet. A Kistér-
ségi Gondozási Központ által ellátott feladatokhoz a 
Társulás éves szinten több mint 19 millió forintot ad át. 
A társult önkormányzatok felhatalmazásából ellátott 
egyéb feladatokra - munkavédelem, pedagógiai szakmai 
szolgáltatások, belső ellenőrzés - a Társulás 7 millió Ft-
ot tervez. 
Ezek után a Tanács a Társulás költségvetési szerveinek 
– Aszódi Kistérségi Iroda, Aszódi Kistérség Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata - 2012. évi belső ellenőrzési 
tervét fogadta el.  
Végezetül az önálló Aszódi járás létrehozásáról tárgyalt 
a Tanács. A jelen lévő polgármesterek úgy látták, hogy a 
helyi lakosság gazdaságos, hatékony és ügyfélközpontú 
kiszolgálása az önálló Aszódi járás keretein belül való-
sítható meg.  

dr. Kórós Tímea 
kistérségi referens 
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Minden Ikladi Nyugdíjas 
Karácsonya 

December 23-án, péntek 17 órakor a Gyüleke-
zeti Házban, hagyományosan a minden Ikladi 
Nyugdíjas Karácsonyi ünnepségét szervezzük az 
Általános Iskola, az Egyházközség, a Polgármesteri 
Hivatal, valamint a Nyugdíjas klub rendezésében. 

Minden nyugdíjast szeretettel várunk! 

Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele:  
December 11-én, 16 órától 

 Színházlátogatás: 
 December 18-án, Vasárnap este 

József Attila Színház 
Békeffi bérlet 2. előadás 
Nem tudok élni nélküled 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 December 27-én, Kedd este 
Játékszín 
Az utolsó hősszerelmes 
Belépődíj: 2700.- 3250.- 3550.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor  

Bagyin Katalin 

Gyermekorvosi rendelés 

Gyermekorvosi rendelés  december 27-én, kedden 
a szokott módon, és helyen történik. 
December 28-29-30-án szabadság miatt Ikladon 
szünetel. 
Rendelés: Aszódon, Kossuth Lajos út. 81 sz. alatt 
8-12 óráig lesz megtartva. 

Dr. Bodó Zsolt 
Gyermekorvos 

Szemétdíj fizetés 

2011. évi  szemétdíj befizetés határideje lejárt. 
Kérjük, hogy aki e fizetési kötelezettségének nem 
tett eleget, az haladéktalanul tegye meg. 

Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 
25§(1) bekezdése alapján a díjhátralék adók mód-
jára behajtható köztartozásnak minősül, nyugdíj-
ból, munkabérből letiltható. 

Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi csoport 

Budaörsön jártunk… 

November 20-án – ezen a ködös őszi vasárnapon - 
Német Nemzetiségi Kulturális gálára látogatott el 
15 fős kis társaságunk. Bennünket és a többi 
vendéget az aulában a Budaörsi Fúvósegylet pat-
togós sváb zenéje fogadott. Himnuszunk és a ma-
gyarországi németek himnusza után a vendégek 
köszöntése következett, majd a Budaörsi Fúvós-
egylet és a Biatorbágyi Fúvós Kisparti zenekar 
változatos sváb zenéje szórakoztatott bennünket.  
A Biatorbágyi Asszonykórus és a Mátyásföldi 
Rozmaring Kórus énekkel készült a gálára. Sziget-
csépről két igen tehetséges zenész fiú harmonika 
szólóval örvendeztetett meg bennünket. A szünet-
ben a büféasztal mellett alkalom nyílt egy kis ba-
ráti ismerkedésre, beszélgetésre.  A Nemesnádud-
vari Német Nemzetiségi Hagyományőrzők két fel-
vonásban, tánccal színesítették a műsort. A há-
rom órás program végén – egy közös énekkel zárva 
– élményekkel telve tértünk haza. 

NNKKE 

Felhívás 

Kérjük Iklad polgárait, hogy a tél beköszöntével 
gondoskodjanak a lakóházuk előtti járdaszakasz 
síkosság mentesítéséről, az autókkal történő 
parkolásuk során ne akadályozzák a hókotrók 
elhaladását. 

Köszönjük 
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ZsóFa Öltöde 

Minden, ami varrás! 

Ajándékba, alkalmakra, karácsonyra! 
  
 Törölköző:100% pamut, garantáltan nedvszívó, 

színválasztási lehetőséggel: 
o 70cm x 140cm 

 Üresen 1400Ft 
 Hímezve 1990Ft 

o 50cm x 100cm 
 Üresen 900Ft 
 Hímezve 1490Ft 

 Pólók (gyerek,női,férfi): I. Osztályú, 100% pa-
mut. Több fazon, sok szín: 700Ft-1490Ft-ig. 
(Hímezve is!) 

 Konyhatextil, konyhai kiegészítők: 
(Karácsonyi mintával is) 200Ft-1490Ft-ig 

 Textilborítós recept könyvek (vonalas) 1490Ft 
 Textilmatricával díszített (fényképek, gyerek-

minták) textíliák: póló, párna, stb. 1490Ft-tól 

Átalakítás,javítás: 
Kabátban, nadrágban, stb., húzózár (cipzár) javí-
tás: 500Ft, csere: 1300Ft 

(Kérem, hogy a húzózárakat ne bontsák ki, 
mert kisebb hiányosságokat javítunk, 

nem feltétlenül cserélünk!!!) 

Cím: 2181 Iklad, Parti utca 30. 
Tel.: 06-70/617-4334 

Melinda (Pleva menyecske) 
 

 
 

 

Meghívó 

Mozgáskorlátozottak Pest megyei Egyesületének 
Ikladi Csoportja szeretettel meghívja tagtársait és 
támogatóit ünnepi taggyűlésére.  
Helye: Művelődési Ház 
Ideje: 2011. december 14, szerda 14 óra. 
Minden tagtársunknak szerény ajándékkal szeret-
nénk kellemes karácsonyi ünnepeket és egészség-
ben boldog újesztendőt kívánni. 
Kérjük tagtársainkat, hogy személyes részvételük-
kel tiszteljék meg összejövetelünket, s kérjük to-
vábbá, hogy hozzák magukkal egyesületi tagköny-
vüket és a 2011. évi tagdíj befizetését igazoló 
csekkszelvényt. 

Alapítványi hírek 

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma 
kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán 
első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapít-
ványi támogatásban részesülnek, hogy a 
2011/2012 tanév I. félévéről szóló iskolaláto-
gatási igazolásokat december 30-ig jutassák el 
(aki eddig nem tette meg) a Művelődési Házba, 
mert a kuratóriumnak csak így áll módjában kifi-
zetni az esedékes támogatást. 

Az alapítvány kuratóriuma 

 

 

 GALGACOM Kft. 
 2181 IKLAD, Szabadság út 21. 
 Zdenkó Péter 
 06 30 399 74 07 , 06 30 330 28 58 
 info@galgacom.hu 
 http://www.galgacom.hu 

 
 Számítástechnikai eszközök, szoftverek, kellékanyagok forgalmazása 
 Számítógép konfigurációk igény szerinti összeállítása 
 Számítástechnikai eszközök szervizelése, karbantartása 
 Rendszertelepítés, konfigurálás 
 Strukturált hálózatok tervezése, kivitelezése, bővítése 
 Komplett informatikai rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása 
 Informatikai rendszerfelügyelet 
 Adat archiválás 
 Biztonsági kamera rendszerek telepítése 
 Garanciális ügyintézés 
 Elektronikai hulladék átvétel 
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Az iskola programjából 

Beszámoló az elmúlt hónap eseményiről 

Október 28-án megtartottuk a pályaválasztási projektnapot. Az alsó tagozatosok népi mesterségekkel 
ismerkedtek. Az 5-6. osztályosok pedig különböző szakmákat ismertek meg közelebbről, mint burkoló, 
felszolgáló, gyógymasszőr, vadász és a fodrász. A 7-8. osztályos tanulók Gödöllőre utaztak, ahol az 
Avonnál betekintést kaptak egy nagyvállalat működésébe, meglátogatták a tűzoltóságot és a Tejbevizs-
gáló Labort. Reméljük sikerült segítséget nyújtanunk a diákok pályaválasztásához. 

November 8-án közel negyvenen vettek részt a Szülők Akadémiája első foglalkozásán, ahol Gécziné 
Galla Krisztina családpedagógus vezetésével a gyermeknevelés sarkalatos kérdéseire kerestük közösen a 
válaszokat. Legközelebb december 13-án találkozunk Ismerjük-e gyermekünket valójában? És magun-
kat? címmel folytatjuk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

November 11-én az óvodásokhoz csatlakozva vettünk részt a hagyományos lámpás felvonuláson. Sa-
ját készítésű lámpáinkkal bejártuk Iklad utcáit, majd sötétedés után egy hatalmas tábortűznél dalol-
tunk és melegedtünk. 

November 25-e mozgalmas nap volt számunkra. Délelőtt tartottuk meg egészségnapi projektnapun-
kat. Az alsó tagozatosok osztálykeretben foglalkoztak a témával, míg a felsősök forgószínpad szerűen 
beszélték át, mire kell ügyelnünk, ha az egészségünkről van szó. Mindkét helyszínen salátakészítéssel 
zárult a program. Délután újabb izgalmak vártak tanulóinkra, hiszen kezdődött a sulibuli. Köszönjük a 
4. illetve a 8. osztályos szülőknek, hogy sok finomsággal láttak el bennünket a büfében, illetve, Szilágyi 
Józsefnek, Kongsaysak Rékának és Budai Nándornak, hogy fergeteges hangulatot csináltak zenéjükkel. 

Köszönjük, hogy a pályaválasztási projektnapon Bohunka Zoltán, Hajduné Masznyik Erika, Pittlik Ká-
roly, Tót Mária szülők és Bújdosó Nóra segítették felsőseinknek a különböző érdekes szakmák bemuta-
tását. 

Köszönjük volt diákjainknak: Bandi Alexnek, Bandi Martinnak, Braun Zsoltnak, Katona Zoltánnak, 
Tolmácsi Ádámnak, Varga Dávidnak, hogy segítségünkre voltak a színpad felépítésében és a technikate-
rem bútorainak mozgatásában. 

Örömmel számolunk be arról, hogy elkészült a tornaterem végében a színpad, tornaszerek sörpadok 
tárolására alkalmas helység. Köszönjük Ecker Józsefnek (Doki bácsinak), hogy az építkezést irányította 
kézben tartotta. Köszönjük a továbbiakban mindazoknak, akik anyagiakkal, munkájukkal, építőanyag-
gal, gépekkel, eszközökkel segítették ennek a tárolónak az elkészítését. Galbavi László, Kovács József, 
Szokoly Ferenc, Adamek István, Bazsik Csaba, Bartha Gusztáv, Blaubacher József (Bergi), Blaubacher 
József (Domony), Braun József (karbantartónk), Galbavi József, Kajos József, Klenk Zoltán, Kriskó Já-
nos, Marsal Mihály, Mátó András, Nyemecz Mihály, Verovszki Tibor, valamint volt diákjaink: 
Blaubacher Dávid, ifj. Galbavi László, Galbavi Péter, Klenk Adrián, Kovács Bence, Rell Norbert. 

Egy szomorú gondolattal zárjuk beszámolónkat. Köztudott, hogy településünkön szerdánként megenge-
dett a füstölés. Kérünk mindenkit, hogy gondoljanak a gyerekekre is, mert iskolánkban többször volt 
befulladásos probléma a füst miatt. Ha módjukban áll, kérjük válasszanak más megoldást! 

December havi programunk: 
 
December 5. (17 óra) Fogadóóra 
December 6. M i k u l á s - buli 
December 10.  Jelentkezés a közös írásbeli felvételi vizsgákra.  
December 13.(18 óra) Szülők Akadémiája II. – Ismerjük-e gyermekünket valójában? És magunkat? 
 Előadó: Gécziné Galla Krisztina, családpedagógus 
December 21-22. Karácsonyi projekt napok 
 Barkácsolás, mézeskalácshordás 
December 22. (12 óra) Karácsonyi ünnepély 
 Utolsó tanítási nap a szünet előtt.  
December 23-jan. 2-ig T é l i    s z ü n e t 
2012. január 3. Első tanítási nap 

Tájékoztatunk minden kedves lakót, hogy a mézeskalács kihordása december 21-én, 16 
órakor kezdődik. Kérünk mindenkit, akinek lehetősége van, fogadja tanulóinkat! 

Braun Anikó 



 

Web: www.iklad.hu 

6 Ikladi Hírek 

  

 
 
 

 

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 Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2012. január 5-6. 

 
 
 
 

Pest megyei II. osztályú 
labdarúgó bajnokság 

„B” csoport 
 

Eredmények 

Iklad KFC – Kistarcsai VSC 1-1 
Gólszerző: Rosenberger Dániel 

Iklad KFC – Püspökhatvani SE 2-1 
Gólszerzők: Blaubacher Bálint, 
Rosenberger Dániel  

Őrbottyán KSE– Iklad KFC 2-2 
Gólszerzők: Braun Gábor, Styevkó Gábor 

Ifjúsági eredmények 

Iklad KFC – Kistarcsai VSC 4-1 
Gólszerzők: Gódor Richárd (2), Laukó 
Milán, Zdenkó Roland 

Iklad KFC – Püspökhatvani SE 0-7 

Őrbottyán KSE– Iklad KFC 0-3 
Gólszerzők: Gódor Richárd (2), Bartha 
Pál 

Hajrá Iklad! 

Őszi sorsolás, 2011/2012 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 
09.04. SK Tóalmás – Iklad KFC 0-4 2-3 
09.11. Iklad KFC – Valkó KSK 2-2 4-2 
09.25. Iklad KFC – Kerepesi SBE 7-2 4-4 
10.02. Galgahévíz SK – Iklad KFC 0-0 3-3 
10.09. Iklad KFC – Pécel-Elitsec SSE 1-2 3-4 
10.15. Sződi BLSE – Iklad KFC 1-3 1-0 
10.23. Iklad KFC – Szada SE 4-0 6-0 
10.30. Dány KSK – Iklad KFC 2-3 0-8 
11.06. Iklad KFC – Kistarcsai VSC 1-1 4-1 
11.13. Iklad KFC – Püspökhatvani SE 2-1 0-7 
11.19. Őrbottyán KSE – Iklad KFC 2-2 0-3 

 

Felnőtt tabella 2011 ősz 

# Csapat Gy D V P 
1. Pécel-Elitsec SSE 8 2 1 26 
2. Valkó KSK 7 2 2 23 
3. Iklad KFC 6 4 1 22 
4. Püspökhatvani SE 6 2 3 20 
5. Sződi LSE 7 2 2 19 
6. Kistarcsai VSC 6 1 4 19 
7. Galgahévíz SK 4 3 4 15 
8. Szada SE 4 2 5 14 
9. Kerepesi BSE 2 2 7 8 

10. SK Tóalmás 2 1 8 7 
11. Őrbottyán KSE 1 4 6 7 
12. Dány KSK 0 1 10 1 

 


