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Falukarácsony 2010  
Hagyományos ünnepségünket 

December 22-én, szerdán 18 órakor 
az Általános Iskola tornatermében tartjuk. 

Az ünnepség zárásaként a közös 
gyertyagyújtáshoz kérjük hozzanak 
magukkal egy-egy gyertyát illetve 

néhány csillagszórót. 

 
Immár 3. alkalommal kerül megrendezésre 

településünkön a 

„Minden nyugdíjas karácsonya” 

összejövetel. 

Ebben az évben 
december 20-án hétfőn, 17 órai kezdettel 

a Gyülekezeti Házba 
várjuk községünk minden nyugdíjasát.  

Karácsonyi Istentisztelet televíziós közvetítése 

az ikladi templomból 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket karácsony első napján -  december  25.-én – ünnepi 
istentiszteletünkre, amelyen Dr. Fabiny Tamás püspök úr szolgál közöttünk. 
Az istentisztelet a megszokottól fél órával később 11 órakor kezdődik. Az istentiszteletet az MTV 1 és 
MTV 2 egyenesben sugározza. 
Az élő adásra való tekintettel kérjük, hogy háromnegyed 11-ig érkezzünk meg a templomba. 
Ahogy megszoktuk, töltsük meg a templomot ezen az ünnepen is. Az istentiszteletet később felvételről 
megtekinthetjük. 

 Gyülekezet elnöksége 

December 4-én 16:30 órakor 

SZÁNCSENGŐ címmel 

Mohos Péter és a Hangfogó együttes mikulási gyermekműsora 
lesz látható és hallható a Művelődési Házban. 

Szeretettel várunk minden gyermeket! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag, békés, Boldog Új Évet kíván minden barátnak 
és ismerősnek, Iklad község minden lakójának Unterjesingenből Jörg Stickel és Heinz Möllers. 
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Kistérségi hírek 

A Többcélú Társulás Tanácsa 
október 27-i üléséről 

A Társulási Tanács önkormányzati választásokat 
követő első ülése a Tanács tagjainak mandátum-
igazolásával és a társulási tagnyilvántartás mó-
dosításával kezdődött. A választások eredménye-
ként az Aszódi kistérségben két településen válto-
zott a polgármester személye: Tóth Tibort Hévíz-
györkön, Vanó Andrást pedig Galgahévízen vá-
lasztották polgármesterré. 

A következőkben került sor az Aszódi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnöké-
nek választására. A polgármesterek 1 jelöltre ad-
hatták le voksukat: Sztán István - Aszód polgár-
mestere - 7 igen szavazatot kapott. A minősített 
többségű döntés értelmében a 2010-2014-es ön-
kormányzati ciklusban Sztán István az Aszódi 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulá-
sa elnöke. 
A Társulás munkáját Tóth Ilkó Mihály, Kartal 
polgármestere általános elnökhelyettesként, 
Szendrei Ferenc, Tura polgármestere 2. elnökhe-
lyettesként segíti.  
A Tanács Madarász Istvánt, Iklad polgármesterét 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének, Tantó 
Csabát, Domony polgármesterét, és Vanó And-
rást, Galgahévíz polgármesterét pedig tagjának 
választotta.  

Ezek után a Tanács elfogadta a Társulás 4 évre 
szóló programját, a 2011-es feladat-ellátási tervet 
és meghatározta az év hátralévő részére a mun-
kaprogramját és az ülések időpontját.  

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

dr. Kórós Tímea 
kistérségi referens 

A Tasnádi Lajos Alapítvány beszámolója az  
SZJA 1 %-os felajánlások felhasználásáról 

 
Az Ikladi Evangélikus Egyházközség Tasnádi La-
jos Alapítványa a 2009-es évben 95.557 Ft-ot 
kapott az SZJA 1 %-os felajánlásokból.  
A felajánlott összegből a gyülekezeti ház hangosí-
tását oldottuk meg, korszerű hangtechnikai esz-
közöket vásároltunk, ill. szereltettünk fel. 
A hangtechnikai eszközök beszerzésében és fel-
szerelésében ifj. Lajtos Pál nyújtott segítséget, 
amit ez úton is szeretnénk megköszönni. 
Alapítványunkat 2000-ben hoztuk létre, célja az 
Ikladi Evangélikus Egyházközség hitéletének, az 
ifjúság evangélikus szellemű nevelésének anyagi 
támogatása. 

Kérünk mindenkit, hogy a 2011-es esztendőben 
is támogassa alapítványunkat személyi jövede-
lemadója 1 %-ával: 
Név:               Tasnádi Lajos Alapítvány 
Adószám:       18687817-1-13 

A támogatásokat előre is köszönjük: 

Tasnádi Lajos Alapítvány kuratóriuma 

Ádventi készülődés a könyvtárban 

Sok szeretettel várunk minden alkotó kedvű 
gyerkőcöt, anyukát, apukát december 5-én 
1400-1800-ig az ikladi könyvtárba.  
Programok: 

 Gyapjúfigurák készítése 
 Gyertyaöntés 
 Nemezelés 
 Meglepetés 

A hangulatos zenéről Farkas Gábor gondoskodik. 
Belépés díjtalan /de egy kis sütinek mindenki 
örülne/. 
Gyertek, várunk!!! 

Braun Krisztina 
könyvtáros 

Meghívó 

A Mozgáskorlátozottak Pest megyei Egyesületének Ikladi Csoportja szeretettel meghívja tagtársait és 
támogatóit ünnepi taggyűlésére. 
Helye: Művelődési Ház 
Ideje: 2010. december 15. szerda, 16 óra 
Minden tagtársunknak szerény ajándékkal szeretnénk kellemes karácsonyi ünnepeket, és egészségben 
boldog újesztendőt kívánni.  
Kérjük tagtársainkat, hogy személyes részvételükkel tiszteljék meg összejövetelünket, s kérjük továbbá, 
hogy hozzák magukkal egyesületi tagkönyvüket és a 2010. évi tagdíj befizetését igazoló csekkszelvényt. 
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Az óvoda életéből 

Novemberben a St Martin napi lámpás felvonu-
lásunk nagyon hangulatosan telt el. Örülünk, 
hogy ilyen sokan érdeklődtek, és részt vettek raj-
ta. Köszönjük szépen Blaubacher Pál-nak, hogy 
úgy, mint minden évben, az idén is lovas-
hintójával színesebbé tette rendezvényünket a 
gyerekek nagy örömére. 

Novemberben tartottuk hagyományos jótékony-
sági Katalin-bálunkat, mely az idei évben a Mű-
velődési Házban került megrendezésre. A bál be-
vételéből, amely 250 ezer forint, az óvodások ka-
rácsonyi játékvásárlását, valamint a fejlesztőesz-
közök bővítését támogatjuk.  

Köszönjük szépen azoknak a vendégeinknek, akik 
eljöttek és megtisztelték összejövetelünket, vala-
mint az óvoda összes dolgozójának, hogy munká-
jukkal hozzájárultak rendezvényünk sikerességé-
hez. A résztvevők nagyon jó hangulatban, reggel 
fél 4-ig, kakaskukorékolásig ropták a táncot! 
A jó hangulathoz a talpalávalót a Skála Duó 
(Braun József és Ádám Gábor) szolgáltatta. A 
zenekar teljesen ingyen játszott ezen az estén az 
óvodát támogatva. Nagyon jó zene, hangulat volt, 
köszönjük szépen. 

Meglepetést is tartogatott az este. Fél órás nosz-
talgia hangulatot varázsolt a vendégeknek a 3+1 
együttes, amely ezen az estén kiegészült 3+1+1-
re. Az együttes tagjai: id.Rosenberger Tamás, ifj. 
Rosenberger Tamás, Rosenberger Ármin, Braun 
József és a jelenlegi +1 Zsámboki Attila. Nagyon 
hangulatos és színvonalas összeállítást hallhat-
tunk tőlük. Köszönjük, és más alkalommal is 
szívesen látjuk őket. 

Felajánlásukkal az óvodánkat támogatták a kö-
vetkező személyek, üzletek, akik tárgyi nyere-
ményt ajánlottak fel a tombolába: Szilágyi Gábor 
(Iklad), Balatoni-Zöldséges (Iklad), Kreidlmayer 
Katalin –Lepke-(Iklad), Rezeda Virágbolt (Iklad), 
Rosenbrot Kft (Iklad), Divatvarázs Aszód (Cseri 
Béláné Iklad), Rőfös Méteráru (Aszód), Bernadett 
Hajstúdió (Aszód), Extrém Férfidivat (Aszód), Csil-
la Arany-Ékszerész (Aszód), Era-Szalon (Aszód), 
Olasz Női Divatáru (Aszód), Kiss Zsuzsanna és 
Hajdúné Ecker Nikolett Kozmetikus  (Aszód),  
Romhányi Ferenc Fényképész (Cegléd), valamint 
az óvodás gyermekek szülei, akik felajánlottak 
nyereményeket a sorsolásra. 

Az ikladi COOP áruháztól 10 ezer forintos vásár-
lási utalványt kapott intézményünk. Nagyon szé-
pen köszönjük! 

Köszönjük szépen Braun János (Sonka) munká-
ját, aki a büfé teljes lebonyolításában segítsé-
günkre volt. A büfé bevétele is az óvoda javát 
szolgálta.  
Reméljük, hogy jövőre nagyobb létszámban vesz-
nek rajta részt a szülők, hiszen ez a rendezvény 
az óvodás gyermekekért van, minden gyermekért 
van! Minden gyermek egyformán használja azokat 
az eszközöket, amelyeket ebből a pénzből vásáro-
lunk meg.  
December 3.-án, pénteken várjuk óvodánkba a 
Mikulást reggel 9 órától. 
Karácsonyi Ünnepségünket december 17.-én, 
pénteken tartjuk.  
A Falukarácsonyon középsős életkorú gyermeke-
ink fognak egy kis műsorral szerepelni.  
Az ünnepek miatt óvodánkat december 22-től 
zárva tartjuk. Január 3.-án várjuk újra óvodása-
inkat. 
Mindenkinek ezúton kívánok az ikladi óvodás 
gyermekek és óvodai dolgozók nevében békés, 
boldog Karácsonyi Ünnepeket és  a jövő esztendő-
re egészséget, szerencsét és boldogságot! 

Marton Zsuzsanna 
óvodavezető 

Játékvásár az Óvodában 

Ideje: 2010. december 6-tól (hétfő) 
december 10-ig (péntek) 

 
Helye: Az óvoda emeleti szintje 

 
A vásáron a FAKOPÁNCS játéküzlet fejlesztő 
játékait vásárolhatják meg. A kollekció 3 évestől 
egészen 8 éves gyermekig kínál gazdag választé-
kot: az építőkockáktól, babáktól a társasjáték-
okig, és még nagyon sok minden mást az óvónők 
ajánlásával. 

Az idei évben a NOVUM Könyvkiadó kiadásaiból 
is vásárolhatnak mesekönyveket, ismeretterjesztő 
könyveket és más szórakoztató jellegű kiadvá-
nyokat. 
A játékokat és könyveket a helyszínen kell meg-
rendelni és kifizetni. 

Kérjük, vásárunkat látogassák meg Önök is! 
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Az iskola programjából 

Beszámoló a novemberi programokról 

Tanulmányi eredményeink a következőképpen alakultak: Alsó tagozaton a legtöbb ötöst gyűjtő osztály 
a 4. osztály (16 /fő) és a 3.b osztály (13,1/fő) volt. Felső tagozaton a legjobb eredmények: I. 5.a  
osztály (11,04/ fő), II. 7.a osztály (7,76 / fő),  III. 6. osztály (6,74/fő). Ebben a hónapban csak ötöst 
gyűjtő diákjaink: Blaubacher Barnabás, Moharos Boglárka, Tóth Viktória (2.o.), Braun Bálint (4.o.), 
Bálint Andrea, Braun Barbara, Szabó Boglárka (6.o.), Blaubacher Pál (7.b). Gratulálunk nekik! 

November 11-én tartottunk hagyományos Márton napi lámpás felvonulásunkat. Az iskola aulájában 
egy kis előadást hallgattunk meg az ünnep eredetéről, majd egy közös éneklés után útra keltünk és 
bejártuk az iskola környéki utcákat. Szép látvány volt, ahogy lámpásaink világítottak a sötétben. A fel-
vonulás végén a tábortűznél melegedtünk kicsit. 
Ez a nap a negyedik osztály életében különleges volt, mert vendégül látták a gödöllői Waldorf iskola 4. 
osztályos tanulóit, akik csatlakoztak a felvonulókhoz, majd közös teadélután keretében ismerkedtek 
meg még jobban diákjainkkal. 

November 15-én Juhász Attila tanár úr vezetésével a legkisebb focistáink részt vettek első nagy meg-
mérettetésükön Kartalon, a Kistérségi Versenyen. Nagyon ügyesen játszottak, bízunk benne, hogy 
tavasszal már helyezést is elérnek! 
November 16-án ugyancsak Kartalon, Kunszt Szabolcs vezetésével a II. korcsoport 1. helyezett lett. Gra-
tulálunk nekik és edzőjüknek az eredményes szereplésért! 
November 18-án Hrncsár Tamás edző vitte a kartali versenyre csapatát a III. korosztályt. A fiúk elsők 
lettek, aranyéremmel jöttek haza. Gratulálunk nekik! 

November 19-én egészségnapi projektnap volt iskolánkban. Az alsó tagozatosok a helyes táplálkozás-
ról beszélgettek, majd egészséges, finom salátákat készítettek. A nap érdekessége, hogy alsósaink meg-
ismerkedtek egy terápiás kutyával, aki a sérült gyerekek életét segíti. Köszönjük Bócsai Ildikó tanárnő-
nek ezt a programot! 
Felső tagozatosaink a következő témákban gyarapíthatták ismereteiket: egészséges táplálkozás, fogápo-
lás, vitaminok, személyi higiénia, valamint házi patika. A különböző állomásokon totóval ellenőrizték, 
mennyi tudnak már az egyes témakörökben. 
Mindenki nagyon jól érezte magát! 

November 24-én a honismeret tantárgy keretén belül Tatára utazott a 7.a és 7.b osztály, ahol a ma-
gyarországi németek múzeumában az 1100 éves együttélést bemutató kiállítást tekintették meg. A ki-
rándulás mindenki számára nagy élményt volt! 

November 26-án rendeztük meg Suli-bulinkat. Mindkét tagozaton nagyon jó volt a hangulat. Tánc, 
büfé, és érdekes feladatok vártak a résztvevőkre. Köszönjük Huszár Xénia tanárnőnek a buli szervezé-
sét, valamint Szilágyi József és Boda Gergely tanáruraknak a zenét! 

Köszönet Braun Pál alpolgármester úrnak, hogy egy havi tiszteletdíjának felajánlásával lehetővé tette, 
hogy diákjaink ellátogathattak Tatára, a Honismereti Kiállításra. 

Köszönjük a Pittlik családnak a gerendákat, a játszóvár karbantartásához. 

Köszönjük a Blaubacher, a Bajkai, a Bartha, a Heinczinger, a Kékesi, a Laukó, az Odler, a Pittlik, a 
Raffai, a Szegedi, és a Vigassy családnak, hogy segítették a gyerekek eljutását a versenyek helyszíné-
re. 

Köszönjük az aszódi Rőfös boltból Zsuzsának, hogy a karácsonyi dekorációnkhoz alapanyagot biztosí-
tott. 

Köszönjük Fekete Andreának, hogy az iskola részére mesekazettákat ajándékozott.  

folytatás a következő oldalon…. 
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Decemberi programunk 

December 6. Jön a Mikulás! 
December 10. A kiszűrt 1. osztályosok DIFER mérése 
 A bukásra állók szüleinek értesítése 

December 16-17. Karácsonyi projektnapok 
valamint 20-21. 

December 21. 12 óra Karácsonyi ünnepély 
 18 óra Karácsonyi Gála 
 Utolsó tanítási nap 

December 22-január 2. Téli szünet 
2011. január 3 Első tanítási nap  

Braun Anikó 

Bepillantás a Nyugdíjasklub életébe 

Reméljük, hogy sokan tudják, hogy községünk-
ben nyugdíjasklub működik. 
Év vége felé közeledve szeretnénk pár szóval ízelí-
tőt adni a klub életéről, amelynek célja, hogy az 
idős emberek életét színesebbé tegye, és az aktív 
életkort elhagyva is úgy érezzék, hogy a családju-
kon kívül van még aki figyelemmel kíséri életü-
ket. 
A klub tevékenységének célja a szabadidő hasz-
nos eltöltésén túl környezetünk és hazánk tájai-
nak, nevezetességeinek megismerése. 
A havi rendszerességgel megtartott klubdélutá-
nok lehetőséget biztosítanak a szabadidő kultu-
rált eltöltésére. A programok sorolása a teljesség 
igénye nélkül: Minden hónapban felköszöntjük a 
név illetve születésnapjukat ünneplő tagjainkat, 
valamint minden összejövetelt igyekszünk egy-egy 
érdekességgel színesíteni. Ilyenek: az éves beszá-
moló klubunk előző évi gazdálkodásáról, a prog-
ramok teljesítéséről, illetve az éves program elfo-
gadásáról, a falu terveiről ad tájékoztatást a pol-
gármester, vetőmag csere-bere, éneklés, kis „Ki-
mit tud?” a klubtagok részvételével.  A programok 
közül is kiemelkedik meghittségével az októberi, 
amelyen a kerek születési évüket ünneplőket kis 
irodalmi és zenés műsorral köszöntjük. A rend-
szeres programokon túl a januári pótszilveszter, a 
márciusi gödöllői Helytörténeti Múzeum és az 
egyetem látogatása is említést érdemel. Az egye-
temen megcsodálhattuk a világhírű magyar szob-
rász, Amerigo Tot „Mag születése” című munkáját 
is. Áprilisban részt vettünk Domonyban az ottani 
és az aszódi klubbal közösen a Költészet napján  
rendezett versmondó összejövetelen. Májusban a 
tavaszi, szeptemberben az őszi, az ikladi horgász-
tónál rendezett pikniken közös főzéssel mulattuk 
az időt. Októberben, a természeti szépségekben 

és műemlékekben gazdag Felső-Tisza vidékére 
kirándultunk. Decemberben pedig szervezzük a 
már hagyományossá vált „minden nyugdíjas” 
karácsonyát az ikladi Gyülekezeti házban. A nyá-
ri hónapokban különböző gyógy és egyéb fürdő-
ket keresünk fel. 2010-ben ezek a következők 
voltak: Ceglédbercel, Bogács, Tápiószentmárton, 
Eger, Leányfalu, és Demjén. 
A saját programjainkon kívül lehetőség szerint 
részt veszünk az önkormányzat, a Művelődési 
Ház, a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 
által szervezett rendezvényeken is. Ezek a követ-
kezők: januárban a polgári lakosság internálásá-
ról való megemlékezés, a későbbiekben Szomszé-
dolás, Nőnap, Március 15-i megemlékezés, Má-
jusfa állítás, Nosztalgia Nemzetiségi Majális, Mú-
zeumok éjszakája, Falunap, Szüreti mulatság, 
Nemzetiségi délután, Falukarácsony, Ünnepi 
koncert a templomban. A közös rendezvényeken 
esetenként fellépett klubunk énekkara is. A Mű-
velődési Ház szervezésében áprilisban megnéztük 
a Vígszínházban az Úrhatnám polgár, november-
ben pedig az Operettszínházban a Csárdáskirály-
nő című előadást. Mint a fentiekből kitűnik klub-
tagjaink élete mozgalmas és színes. 
Vállaltuk, hogy a falunk két végén felállított szob-
rok környezetét minden év tavaszán rendbe rak-
juk, és színes virágpalántákkal színesítjük. 

Végül szeretnénk pár mondatot a programok 
anyagi hátteréről. Anyagi forrásunk a tagdíjból, 
különféle támogatásokból és pályázati pénzekből 
tevődik össze. A tagdíj 2000 Ft/fő/év. 
Ez a tájékoztatás azoknak a nyugdíjasoknak ad 
segítséget, akik szeretnék közöttünk, velünk töl-
teni szabadidejük egy részét, részt venni prog-
ramjainkon. Ha a tájékoztató felkeltette figyelmü-
ket a klub nyitott minden nyugdíjas korú felé és 
várja tagjai sorába. 

Egy klubtag, és az elnökség 
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Iklad Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
soron következő ülése 

2010. december 17-én, pénteken 17 órától 

Az ülés helye: 
Polgármesteri Hivatal, Tárgyalóterem 

A Képviselő-testület ülése nyílt, 
azon bárki részt vehet. 

Tüske böki 

Tisztelt Polgármesteri Hivatal! 

Más emberek véleményét is tolmácsolva, szeret-
ném felhívni a figyelmüket, a Rajk László utca 
végén lévő állapotra. 
Volt időszak, amikor rendben volt, és nem volt ott 
a sok szemét, de sajnos ez már a múlté.  A falunk 
nagyon sokat szépült, de ez az utca mostoha ma-
radt. Nem rég volt újságíró is az utca végén lévő 
terepjáróval kapcsolatos ügyben. Nagyon tetszett 
neki a falunk, kivétel az utca végén a hatalmas 
gaz, és benne a sok szemét. A vonaton utazók is a 
falu legrondább részét látják, mintha /bocsánat a 
kifejezésért/ „C” telep lenne. Szeretnénk, ha len-
ne valami megoldás ennek megszüntetésére, sok 
a kisgyermek, akik szívesen játszanak, bicikliz-
nek, kismotoroznak az utca végén, de sajnos már 
a picik is észlelik, hogy ilyen csúnya a sok sze-
mét, és főleg nyáron vagy eső után bűzlik is. 

Tisztelettel: 
Rajk László utca természet szerető lakói 

Általában nem szoktunk névtelen levelekre vála-
szolni, - de mivel e jelenség mindenkit érdekel - 
egy mondatban válaszolunk. Valószínűnek tart-
juk, hogy a környék lakói viszik oda a szemetet, 
és nagy örömmel vennék, - amennyiben a levélíró 
tudja - a szemetelők nevét, azt írja meg, így mó-
dunkban állna szankciót alkalmazni. 

Polgármesteri Hivatal 

Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás: 

 December 12-én, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi Bérlet, 2. előadás  
Mici néni két élete 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 December 30-án, Csütörtök este 
Madách színház 
Jézus Krisztus szupersztár 
Belépődíj: 
       2000.- 3500.- 4200.- 5000.- 6000.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Január 23-án, Vasárnap este 
A Budapesti Operett Színházban 
A Soproni Petőfi Színház előadása 
Nem tudok élni nélküled 
Belépődíj: 2400.- 3600.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Programok és rendezvények a 
Művelődési Házban 

 Nyugdíjas klub összejövetele: 
December 12-én, 16 órakor 

Bagyin Katalin 

 

Aki tud, segítsen! 

Egy fiatal párnak közös életükhöz nagy szük-
sége lenne egy PB gáztűzhelyre és palackra 
valamint egy kisebb méretű konyhaszekrény-
re, amely lehet régi is- szívesen felújítják, át-
festik. Akinek van ilyen a birtokában és nél-
külözni tudja, kérjük, jelezze a Művelődési 
Házban. 

Felhívás! 

Kérjük azokat a vállalkozókat, és bármilyen 
hasznos mesterséget folytató, vállalkozó szel-
lemű lakótársainkat, akik szeretnék, hogy te-
vékenységükről községünk lakói is tudjanak, 
jelezzék szándékukat a Művelődési Házban. Jó 
lenne, ha mindenki tudná, szükség esetén 
kihez tud fordulni segítségért. Ehhez kívánunk 
megoldást nyújtani egy címtár összeállításával, 
amely a későbbiekben rendszerezünk és min-
denki számára elérhetővé teszünk. 

Aki szeretne e címtárba bekerülni, kérjük, 
december 20-ig juttassa el nevét, címét, tele-
fonszámát és egyéb elérhetőségét, tevékenysé-
gének megjelölését, valamint egyéb fontos in-
formációját személyesen a Művelődési Házba, 
vagy a muvhaz@iklad.hu e-mail címre. 
 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

7 12. szám 

 
 

MINDEN, AMI RÓLUNK SZÓL! 

www.aszodi-hirhatar.hu 

ELINDULT AZ ASZÓDI HÍRHATÁR, A TÉRSÉG INTERNETES HÍR- és INFORMÁCIÓS PORTÁLJA! 

Regionális újságunk a Hírhatár Online Lapcsoport legújabb tagjaként elsősorban a Galga-mente lakosait 
- Ikladtól Turáig - szeretné formabontó módon, naprakészen tájékoztatni a térség településeinek híreiről, 
eseményeiről. Oldalainkon a közintézmények, szervezetek, egyesületek és alapítványok elérhetőségén 
túl, lehetőséget nyújtunk minden fontos, közérdeklődésre számot tartó információ közlésére. Kérjük 
Önöket, szerkesszük közösen  a térség új hírportálját! 

Olvasóinktól beérkező észrevételeket, közösségük számára érdekes híreket, fontos eseményekről szóló 
beszámolóikat előre is köszönjük, ezeket az info@aszodi-hirhatar.hu címen várjuk, vagy a 06 70 645 
8847-es telefonszámon kereshetik szerkesztőségünket. 

Folyamatosan frissülő hírek, információk a Galga-mentéről! 

- fókuszban, környezetünk, kultúra, sport, rendőrségi hírek, programajánlatok, általános - 

Fórum, chat, receptek, jogi tanácsok, cégek, üzletek és szolgáltatások! 

Ingyenes apróhirdetés-feladás! 

Menetrend változás! 

A volán 2178. sz. Galgaguta - Aszód között közlekedő hajnali autóbusz járata december 12-től 5 perccel 
korábban indul így Ikladra 3.37 perc helyett 3.32 perckor érkezik. 
 

M E G H Í V Ó 

Tisztelt Tagtársak! 

Az Ikladi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Alapszabálya 11. §(3) bekezdésének megfelelően az 
Egyesület rendkívüli Közgyűlését összehívom. 

A Közgyűlés helye: Művelődési Ház, 2181 Iklad, Ráday-tér 2. 
A Közgyűlés időpontja: 2010.12.04. 17 óra 30 perc 

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén az Egyesület alapszabálya 13. §(2) bekezdésének megfelelő-
en a megismételt Közgyűlést változatlan helyen és változatlan napirenddel 2010.12.04-én 18 órára hí-
vom össze. A megismételt Közgyűlés megjelenési arányra való tekintet nélkül határozatképes. 

A közgyűlés napirendi pontjai: 
- alapszabály módosítás 
- választmány megválasztása 
- egyebek. 

 
Iklad, 2010.11.22. Kreidlmayer János s.k. 
 Elnök 
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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, Braun Pál, 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. január 6-7. 

 
 
 
 

Pest megyei II. 
osztályú labdarúgó 

bajnokság „B” csoport 
 

Felnőtt eredmények 

Iklad KFC – Pécel-Elitsec 1-1 
Gólszerző: Jele Tibor 

Valkó KSK – Iklad KFC 7-3 
Gólszerző: Hosszú Péter (3) 

Ifjúsági eredmények  

Iklad KFC – Pécel-Elitsec 1-0 
Gólszerző: Deszk Ádám 

Valkó KSK – Iklad KFC 2-3 
Gólszerzők: Gódor Richárd, Veréb Richárd, 
Zdenkó Roland  

 

 

Őszi végeredmény, 2010 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 
08.28. Abony KID FC – Iklad KFC 0-0 8-2 
09.05. Iklad KFC – Tápióság KSK 2-1 4-1 
09.11.  Fót SE – Iklad KFC 3-3 1-2 
09.19. Iklad KFC – Tápiószőlős KSE 6-2 7-1 
09.26. Szada SE – Iklad KFC 1-3 0-3 
10.03. Iklad KFC – Tápiógyörgye 1-4 1-3 
10.09.  Iklad KFC – Kerepesi SBE 6-2 4-2 
10.17. Galgahévíz SK – Iklad KFC 0-0 0-0 
10.24. Iklad KFC – Kistarcsai VSC 2-0 3-2 
10.31. SK Tóalmás – Iklad KFC 1-8 0-1 
11.07. Iklad KFC – Pécel-Elitsec 1-1 1-0 
11.14. Valkó KSK – Iklad KFC 7-3 2-3 

 

Felnőtt tabella, 2010 

# Csapat M GY D V Pont 
1. Tápiógyörgye 12 9 2 1 29 
2. Kistarcsai VSC 12 9 1 2 28 
3. Galgahévíz SK 12 7 3 2 24 
4. Iklad KFC 12 6 4 2 22 
5. Tápióság KSK 12 6 1 5 19 
6. Pécel-Elitsec 12 5 5 2 19 
7. Kerepesi SBE 12 5 0 7 15 
8. Fót SE 12 4 2 6 14 
9. Abony KID FC 12 4 1 7 13 

10. Valkó KSK 12 4 1 7 13 
11. Szada SE 12 3 3 6 11 
12. Tápiószőlős KSE 12 3 1 8 10 
13. SK Tóalmás 12 1 0 11 3 

 


