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Tisztelt Ikladi Polgárok! 

Engedjék meg, hogy a 2012-es év végeztével néhány gondolat erejéig visszaemlékezzünk a 
községben történt fontosabb eseményekre. 

Önkormányzatunk már a költségvetés készítésekor tudta, hogy bizonyos szempontból más 
lesz a 2012-es év, mint az eddigiek. Főleg azért, mert a gazdaság válsága még mindig nem 
múlt el, és küszöbön állt az új önkormányzati törvény bevezetése. E két ok miatt az év első 
felében a fokozott óvatosság volt jellemző a gazdálkodásunkra, ugyanis minden körülmények 
között meg akartuk őrizni az önkormányzat fizetőképességét. A beruházásokra igyekeztünk 
tartalékolni erőforrásainkból. 

A képviselő-testület régi terve vált valóra az új főtér kialakításával, melyre az Észak-Kelet Pest 
Megyei Leader Egyesülettől elnyert 10 millió Ft összegű pályázatból nyílt lehetőség. Külön kö-
szönöm a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület segítő közreműködését a projekt 
sikeres megvalósításában. A teret 2012. augusztus 20-án avattuk fel. 

A Szabadság út alsó oldalán lakók régi óhaja a házuk előtti csapadékvíz-elvezető árok felújítá-
sa. A pékségtől az Iklad-Alsó vasútállomásig terjedő szakaszra 2011-ben megnyertük a pályá-
zatot, azonban a vízjogi engedély módosításáról a határozatot csak 2012 decemberében kap-
tuk meg, így a felújítást 2013 nyarára elvégezzük. 

Az augusztusi falunap nagy meglepetése volt csatószegi barátaink ajándéka, egy csodálatos 
székelykapu, amelyet a temető bejáratánál állíttattunk fel. 

Közmunkásaink szorgalmas munkájának köszönhetően kívülről és belülről is teljesen meg-
újult a Falumúzeum. Sok járda és árok mellett felújítottuk a Rajk L. utcai szolgálati lakások 
kerítését is. Szintén felújítottuk a volt tűzoltó szertár épületét, ahol a Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítő Szolgálat kap helyet 2013 áprilisától. 

Befejeződött a Településrendezési Terv felülvizsgálata és módosítása, amely jelenleg közigazga-
tási egyeztetési eljárás alatt áll. Ez a terv falu működtetésének fontos eszköze. 

Elkészült az „Iklad - Egy magyarországi német falu” című könyv 2. javított és bővített kiadá-
sának kézirata. Reményeink szerint 2013-ban megjelenik. 

Augusztus első hétvégéjén látogatást tettünk testvérfalunkban, Tauplitzban, ahol a fúvósze-
nekar, a tánckar és az énekkar nagy sikerrel fellépett egy községi rendezvényen. 

Tauplitzi barátaink szeptember 21-23 között viszonozták látogatásunkat. Részt vettek a szüre-
ti bálon és a felvonuláson, valamint képviselő-testületünk szeptember 22-i rendkívüli ünnepi 
ülésén. Itt Iklad és Tauplitz községek testvér-települési kapcsolatának 20. évfordulója alkal-
mából a testület a községeink között 1992 óta folyamatosan fennálló partneri és baráti kap-
csolatokra tekintettel megerősítette az 1993-ban kötött testvér-települési megállapodást és 
kinyilvánította további együttműködési szándékát. 

Sajnos nem haladt előre az Iklad-Alsó vasútállomás épület-felújításának ügye. Önkormányza-
tunk - a vállalt feladatát teljesítve – elkészíttette és elküldte a MÁV-nak a felújítás terveit. Vá-
laszt sajnos még nem kaptunk. Reméljük, hogy 2013-ban ez a projekt is elmozdul a holtpont-
ról és ezzel főterünk „szégyenfoltja” is megszűnik. 

folytatás a következő oldalon… 
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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2012. decem-
ber 6-i és december 10-i rendkívüli ülésein az 
alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

December 6. 

A testület jóváhagyta a Tasnádi Lajos Német 
Nemzetiségi Általános Iskola állami fenntartásba 
vételéről szóló megállapodást a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központtal, amelyet Madarász 
István polgármester és Horváth Krisztina az 
aszódi tankerület igazgatója írtak alá december 
11-én. Ezzel egyidejűleg megérkezett Hoffmann 
Rózsa államtitkár asszony levele is, amelyben 
engedélyezi az ikladi önkormányzatnak, hogy az 
iskolaépületet működtesse. 

December 10. 

A testület döntött arról, hogy a 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tör-
vényben előírt feltételekkel tartozásai megfizeté-
séhez igénybe kívánja venni az állam által biztosí-
tott, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési

 
támogatást. Az ikladi önkormányzat mindenkori 
képviselő-testületei a jelenlegi és az előző ciklu-
sokban is felelősen gazdálkodtak, hosszú távú 
kötelezettséget csak a falufejlesztés érdekében 
vállaltak, nem bocsájtottak ki kötvényt, nem adó-
sították el a falut milliárdokkal hosszú évtizedek-
re, a működési hiány finanszírozását éven belüli 
hitellel rendezték. Saját bevételeinkből folyamato-
san, késedelem nélkül tudtuk a törlesztő-
részleteket kifizetni. Az állam az alábbi adósság-
elemeket vállalta át önkormányzatunktól (a 2012. 
december 12-ei állapot alapján): 

Hosszú távú fejlesztési hitelek: 

1. Óvodabővítés:  18.202.828 HUF 
2. Folyószámla-hitel kiváltása: 82.915 CHF 

Éven belüli hitelek: 

1. Folyószámla-hitelkeret: 15.000.000 HUF 
2. Munkabér-hitelkeret: 9.000.000 HUF 

Az általános iskola állami fenntartásba vétele 
miatt a testület – Domony Község Önkormányza-
tával egyetértésben – 2013. január 1-jei hatállyal 
megszüntette az Iklad-Domony Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulást. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

 

Mindeközben folyamatosan elvégeztük a közigazgatás átszervezésével és az iskolák államosí-
tásával kapcsolatos feladatokat. Ennek egyik lépése volt az általános iskola nevének megvál-
toztatása. A képviselő-testület 2012. november 13-i ülésén – élete munkájának és Ikladért 
végzett tevékenységének elismeréséül – Tasnádi Lajos Igazgató Úrról nevezte el az általános 
iskolát. Az átszervezés következtében az iskola fenntartása az aszódi tankerület hatáskörébe 
került. Önkormányzatunk megkapta az oktatási államtitkár engedélyét az iskolaépület mű-
ködtetésére. Az iskolai feladatellátásában való községi részvétel több mint 100 éves tradíciója 
ezáltal folytatódott. 

Szintén az önkormányzati rendszer reformjához kapcsolódott a 2012 decemberében lezajlott 
adósságkonszolidáció, amelynek során az állam önkormányzatunktól átvállalta a hosszú távú 
fejlesztési, valamint az éven belüli folyószámla, illetve munkabér hiteleket. 

Elnézést a Kedves olvasótól, hogy köszöntőm ilyen hosszúra sikeredett. Úgy érzem, hogy a 
fent leírtak fontos eseményei voltak falunk életének 2012-ben.  

Tisztelt Ikladi Polgárok! 

A Képviselő-testület és a magam nevében sok erőt, egészséget, a magánéletben bol-
dogságot és anyagi biztonságot kívánok Önöknek a 2013-as évre. 

Tisztelettel: 

Madarász István 
polgármester 
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Anyakönyvi hírek 
2012. január 1-től december 31-ig 

Házasságot kötöttek 
 

 

1. 
Balogh Zoltán 

Dr. Péli Evelin Ramóna 
2012. 
03.31. 

2. 
Szilágyi Tamás 

Blaubacher Dóra 
2012. 
06.02. 

3. 
Rizsák Norbert 
Mayer Györgyi 

2012. 
06.30. 

4. 
Flóris Norbert 
Ungi Veronika 

2012. 
07.14. 

5. 
Stumpf István 

Kreidlmayer Márta 
2012. 
07.21. 

6. 
Szilágyi György 
Horváth Klaudia 

2012. 
07.28. 

 
Születtek 

1. Hrustinszki Petra 2012.01.14. 
2. Blaubacher Balázs 2012.02.20. 
3. Bátovszky Janka 2012.03.11. 
4. Dicső Lázár 2012.03.22. 
5. Bodó Liliána 2012.03.27. 
6. Fazekas Nimród László 2012.04.04. 
7. Kovács Viktória 2012.04.17. 
8. Ecker Franciska 2012.05.16. 
9. Jónás Nelli 2012.06.14. 
10. Mayer Hanna 2012.06.22. 
11. Mayer Luca 2012.06.22. 
12. Som Ármin 2012.06.26. 
13. Deme Luca 2012.06.29. 
14. Ecker Milán 2012.07.06. 
15. Ványi Dominik 2012.07.19. 
16. Gergely Zafira Maja 2012.08.07. 
17. Balogh Zsombor 2012.08.26. 
18. Ledényi Emma Johanna 2012.09.04. 
19. Szilágyi Albert 2012.10.18. 
20. Stumpf Dóra Anna 2012.10.22. 
21. Kovács Blanka Kamilla 2012.11.14. 
22. Rizsák Kíra 2012.12.04. 

 
 
 

 
Eckerné Kmety Ágnes 

Igazgatási előadó 

 Név Születési idő Haláleset ideje 
1. Rébb Józsefné (Mayer Terézia) 1927.02.19. 2012.01.04. 
2. Kreidlmayer Jánosné (Blaubacher Katalin) 1929.07.09. 2012.01.10. 
3. Juhász Józsefné (Barna Katalin) 1931.08.17. 2012.01.11. 
4. Kőrösi Pálné (Kaluzsa Erzsébet) 1957.12.23. 2012.01.25. 
5. Klement Jánosné (Podlaviczki Katalin) 1926.10.17. 2012.02.05. 
6. Katona Zoltán 1967.03.12. 2012.02.14. 
7. Dudásné Valkó Ágnes 1972.12.28. 2012.02.17. 
8. Ozibiusz István 1927.12.08. 2012.02.18. 
9. Podlaviczki Sámuel 1931.09.09. 2012.02.19. 
10. Sztercskó József 1954.12.27. 2012.03.05. 
11. Braun Sámuel 1946.12.16. 2012.03.05. 
12. Blaubacher Jánosné (Kajos Mária) 1916.08.12. 2012.03.06. 
13. Vankó János 1982.05.07. 2012.03.11. 
14. Mihalicza Sámuelné (Braun Terézia) 1920.12.25. 2012.05.30. 
15. Dudás Mihályné (Hrncsár Katalin) 1934.03.15. 2012.06.16. 
16. Galbavi Jánosné (Suhajda Zsuzsanna) 1925.08.02. 2012.07.10. 
17. Adamek Lászlóné (Ecker Katalin) 1926.11.26. 2012.07.13. 
18. Blaubacher Sándorné (Petrik Teréz) 1959.04.18. 2012.08.06. 
19. Ecker Pálné (Ecker Katalin) 1934.05.04. 2012.08.09. 
20. Vitovszki Pál 1948.01.23. 2012.08.23. 
21. Tamás Pál 1941.11.25. 2012.09.01. 
22. Kamuti Gyuláné (Nagy Gy. Irma) 1946.11.29. 2012.10.02. 
23. Blaubacher Jánosné (Kriskó Zsuzsanna) 1914.10.31. 2012.10.24. 
24. Kiss János 1943.10.04. 2012.12.14. 
25. Bakonyi József 1940.09.30. 2012.12.28. 

Elhunytak 
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Könyvtári újdonságokról 

Új könyveket kaptunk, melyet a Nemzeti Könyv-
tár adott ajándékba minden közkönyvtárnak. 

Az egész sorozat 24 könyvből fog állni! 

Remélem, mindenki talál maga számára érdekes, 
izgalmas olvasmányokat és szívesen fogják köl-
csönözni… 

Első alkalommal az alábbi könyvek érkeztek: 

  Tormay Cécile - A régi ház 
  Jókai Mór - Gróf Benyovszky Móric Élet-

rajza 
 Dornyay Béla – Vigyázó János - Balaton és 

környéke részletes kalauza  
 P. Ábrahám Ernő - A csudaszarvas 
 Gundel Károly - A vendéglátás művészete, 

Gundel Imre - Gasztronómiáról és Gunde-
lekről  

 Herman Ottó - A madarak hasznáról és ká-
ráról 

 Október 23 - Szerkesztette Szigethy Gábor 

Kiss Regina 
könyvtáros 

 

 

 

 

 
Német Nemzetiségi Kulturális 

Közhasznú Egyesület Hírei 

 Az elmúlt évben is (december 29-én) megtar-
tottuk óévzáró bulinkat. Az egyesület vacsorá-
val és innivalóval várta kedves vendégeit, akik 
finom süteményeket hoztak magukkal. A kel-
lemesen elköltött vacsora után a táncos lábú-
ak Braun János (Kenyeres) és fia zenélésére 
rophatták a táncot. 
 

 2013. január 5-én este emlékeztünk meg a 
„málenkij robotra” elhurcoltakról fáklyás fel-
vonulásunkkal. A megemlékezésről televíziós 
felvétel készült, amelyet a Galga tv-ben 2013. 
január 13-án délután tekinthetnek meg. 
 

A megemlékezés során levetítésre került: Sára 
Sándor: Magyar nők a Gulágon c. filmje. 
Ez egy három részből álló dokumentum film, 
érdeklődésre való tekintettel, január 26-án 
17:30 órakor levetítjük a következő részt a 
Művelődési Házban.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

 

Köszönjük azoknak, akik jelenlétükkel meg-
tiszteltek, s részt vettek e megemlékezésen! 
 

 2013. évtől már egyesületünk részére is 
felajánlhatják adójuk 1%-át, ezért kérjük 
Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk beval-
lásakor a társadalmi szervezeteknek adható 
1%-ot ajánlják fel egyesületünk számára! 
Adószámunk: 18661985-1-13 
Segítségüket előre is köszönjük! 

Az Egyesület vezetősége 

A Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület 

20 éves fennállása alkalmából 
gálaműsort rendez 

 
2013. január 19. 15 órai kezdettel 
az általános iskola tornatermében. 

 
Fellép az egyesület tánccsoportja, énekkara és 
fúvós-zenekara, valamint óvodások és az álta-

lános iskola diákjai. 
 

A rendezvényre szeretettel várjuk 
az érdeklődőket. 

 
Belépés díjtalan, de felajánlásokat 

szívesen veszünk! 

Újévi koncert 

Január 12-én, szombaton 18 órakor az 
Evangélikus templomban a 

Harsona kvartett  és a Szironta 
csengettyű együttes szerepel. 

Tisztelettel és szeretettel várjuk a 
zeneszerető közönségünket 

hagyományosan megrendezésre 
kerülő alkalomra. 

 

Kiadó üzlet 

Iklad főutcájában, Szabadság út 8 sz. alatt 43 
m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Az üzlet parkolóval, külön közmű mérőórákkal 
ellátott. (Eddig fagyizó és pékáru bolt volt.) 
DOHÁNYÁRU - LOTTÓ eladásra, szolgáltatá-
sokra kiválóan alkalmas. 
Érdeklődni: 06-28-403-668-as telefonszámon 
lehet. 
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Az óvoda életéből 

Az óvodában az utóbbi időben is színes, változa-
tos programokat szerveztünk a gyermekek részé-
re: 

- Különböző hangszerekkel megszólaltatott me-
seelőadáson vettek részt. Különleges volt attól 
is, hogy az előadó, Farkas Gábor lábbal báboz-
ta el a mesét. 

- A fényképezés már a tél, a Karácsony hangula-
tát idézte 

- Az Advent kezdetén karácsonyi díszbe öltöztük 
óvodánkat 

- Borbála napon cseresznyeágat hajtattunk 
- Az óvónők meglepetés-bábozást ajándékoztak 

a gyermekek számára: A mese címe: Télapó az 
erdőben – volt. 

- Miklós napján óvodánkban járt a Mikulás, a 
gyermekeknek színező füzeteket ajándékozott. 

- Mézeskalácsot sütöttünk a gyermekekkel: 
óvodai fenyőnket ezekkel a mézeskalácsokkal 
díszítettük, és még otthonra is jutott minden 
gyermeknek 1-1 kis dísz a fenyőre. 

- Luca napján búzát ültettünk 
- 19.-én tartottuk Karácsonyi ünnepségünket. A 

közös gyertyagyújtás után a gyerekek boldo-
gan vették birtokukban az új játékokat. 

- A Falukarácsonyon középső csoportos gyer-
mekeink Betlehemes játékot adtak elő. Kö-
szönjük szépen felkészítőik munkáját: Rébbné 
Radics Éva és Schlenkné Furák Zsuzsanna 
óvodapedagógusoknak és Eckerné Duhonyi 
Teréz dajkának. 

- Óvodánk az ünnepek miatt január 2.-ig zárva 
tart. Gyermekeket január 3.-án, csütörtökön 
fogadunk. 

Minőségbiztosítási team-ünk pályázatot nyújtott 
be a Generali Providencia Biztosítóhoz a tornate-
rem falburkolatának ütéscsillapítására (parafa-
burkolat felhelyezése 1 méter magasságban). Erre 
a célra 100 ezer forint összeget nyert óvodánk. 
Köszönjük szépen a minőségbiztosítási team 
munkáját (Rébbné Radics Éva, Ecker Jánosné 
P.Zs, Eckerné Duhonyi Teréz, Marton Zsuzsan-
na). 

Következő szülőknek köszönjük segítségét: 
Tolmácsiné Márti (játék), Kurucz Attila (babaház 
a 4. csoportba), ZSOFA-Öltöde, Rottenhoffer No-
émi (asztalterítők varrása), Papp Benjámin szülei 
(szalvéta és papírzsebkendő adományozása na-
gyobb mennyiségben a 2. csoport részére), Pár-
kányi Attilának a Mikulásnapon nyújtott kiemel-
kedő segítségét, 
Klenk Zoltán képviselő: udvari játék vásárlása 
250 ezer forint értékben képviselői tiszteletdíj 
felajánlásból. 

Minőségbiztosítási Team 

„Katalin Bál” az ikladi Óvoda 
Gyermekeiért 2012 

Az idén is, mint minden évben megtartottuk a 
Katalin napi jótékonysági bálunkat, amely idén is 
sikeres volt.  
Sok szülő megjelent a bálon, ahol Braun János 
(Kenyeres) szolgáltatta a zenét, melyre jókedvűen 
táncoltunk.  
Nagy sikert aratott a „Süti-sütő verseny” is, mely-
re nagyon sok anyuka nevezett. Az öttagú zsűri-
nek nagyon nehéz dolga volt (Az eredményeket és 
a fényképeket az óvoda Facebook oldalán tekint-
hetik meg). 
Idén azt a célt tűztük ki, hogy a bál bevételéből a 
gyermekek játszóudvarát tesszük barátságosabbá 
és alapítványt hozunk létre. Hála a szülők segítő-
készségének, ez sikerült is, mert a bál bevétele 
400 ezer forint volt, és ebből a tervek megvalósít-
hatók.  
Ekkor még egy nagy öröm ért minket, mert meg-
keresett Klenk Zoltán képviselő úr és tiszteletdí-
jának egy részét, 250 ezer forintot felajánlott az 
óvoda részére, udvari játék vásárlása céljára. A 
megvásárlásban is segítségünkre volt. A kéttor-
nyú vár tavasszal kerül az udvaron felállításra. 
Nagyon szépen köszönjük a képviselő úrnak! 
Így a bál bevételéből tudtunk még vásárolni egy 
mérleghintát és az alapítvány létrehozásán is 
dolgozhatunk. 
Szeretnénk megköszönni Braun Jánosnak (Son-
ka) a büfében való munkásságát, és még egyszer 
a Szülői Munkaközösségnek és az óvoda dolgozó-
inak a sok segítséget, az érkezett támogatásokat 
és felajánlásokat. 

Mayer Tünde 
SZMK elnök Iklad Óvoda 

Egy mondatban… 

 

 Keresünk: 
o Használható állapotú, de már felesle-

gessé vált mosdókagylót. Ha valakinek 
van a birtokában, és szívesen felajánla-
ná, kérjük, jelezze a Művelődési Házban. 

o Egyfázisú, (220voltos) 2,2Kw-os, 
1400-as fordulatú villanymotort. Érte-
sítést kérünk a Művelődési Házba. 
 

 515Ft/db áron többlethulladék zsák vásá-
rolható a Polgármesteri Hivatalban. 
 

 Átlátszó szelektív hulladékgyűjtő zsák 
(110L-es) igényelhető a Polgármesteri  Hiva-
talban és a Művelődési Házban. 
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Iskolai Hírek 

Beszámoló az elmúlt hónap eseményeiről 

November 30-án a váci Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium és a galgagyörki 
Gárdonyi Géza Tagiskola által szervezett „BoGár” matematika versenyen két diákunk képvi-
selte iskolánkat. Szabó Boglárka 8. osztályos tanuló 8. helyezést, Strasser Zsombor 7. osztá-
lyos tanuló pedig 1. helyezést ért el. Gratulálunk nekik a szép eredményekhez! Köszönjük 
Babinka Ildikónak, hogy segített a tanulók szállításában. 
December 4-én Bálint Andrea (8.o.) és Hrncsár Gábor (5.o.) vettek részt a zuglói Hajós Alfréd 
Kéttannyelvű Általános Iskola szervezésében idén 10. alkalommal megrendezésre kerülő ran-
gos szavalóversenyen. Tanulóink szépen szerepeltek és sok tapasztalattal tértek haza a ver-
senyről. Köszönjük Hrncsár Líviának, hogy a helyszínre szállította tanulóinkat. 
December 10-én Kartalon a Könyves Kálmán Általános Iskolában megrendezett egyfordulós 
kistérségi angol versenyen IV. helyezést értek el tanulóink. A 7.a osztályból:  Príma Eve-
lin, Strasser Zsombor és Teréki Dominik, a 8. osztályból: Bálint Andrea, Braun Barbara és 
Szabó Boglárka. Tanulóinkat dicséret illeti a szép eredményért! 
December 19-21-ig zajlottak iskolánkban a karácsonyi projektnapok. Szerdán mézeskalácsot 
sütöttek az alsósok, délután pedig 4-8. osztályig hordták tanulóink a falu lakóinak kis mézes-
kalács csomagjainkat. Nagy örömünkre szolgált, hogy sok negyedikes tanuló jelentkezett erre 
a feladatra. Csütörtökön kézműves foglalkozásokat tartottunk osztálykeretben, majd este a 
Karácsonyi Gálán minden osztály színvonalas produkcióval lepte meg a közönséget. Az elő-
adások témája idén a szeretet volt. Pénteken közösen teáztunk, sütiztünk, majd délben meg-
tekintettük az 5. osztály karácsonyi műsorát.  
Köszönjük, hogy iskolánk könyvtárát szépirodalmi könyvekkel gyarapította Kiss Jánosné 
(fodrász Zsuzsi). 
Köszönjük Miskoff Gábornak, hogy a GÁLÁN biztosította a hangosítást. 
Köszönjük az elsős apukáknak, hogy a színpadot felállították és lebontották. 
Ungi Józsefnek, hogy biztosította iskolánknak a Karácsonyi Gála jegyeinek, plakátjainak és 
meghívóinak nyomtatását. 

Januári programunk: 

Január 3. Első tanítási nap a téli szünet után 
Január 7-11. A magatartás-szorgalom jegyek kialakítása, a szaktárgyi jegyek lezárása 
 Félévi felmérések, témazárók egyéni ütemben 
Január 11.  Az I. félév vége 
Január 14.  Életbe lép az új órarend 
Január 18.  A félévi értesítők kiosztása  
 14.00 órakor központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolya-

mos gimnáziumokban 
Január 19. 10.00 órakor központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra az 

érintett középfokú intézményekben 
Január 21.  17.00 órakor SZMK megbeszélés 
Január 25.  I s k o l a gy ű l é s 
Január 31.   Az igazgatónő meghallgatja az 1. osztályosos hangos olvasását 

Braun Anikó 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

7 01. szám 
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Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele:  

Január 20-án, 16 órától 

 Színházlátogatás: 

 Január 13-án, Vasárnap este 
Budapesti Operettszínház 
Marica Grófnő 
Belépődíj: 1050.- 1820.-  
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Február 3-án, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi bérlet, 3. előadás  
A nagymama 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Február 24-én, Vasárnap 
Katona József Színház, Kecskemét 
Doktor Herz 
Belépődíj: 3000.- 3300.- 
Utazási költség: 2000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 10:00 órakor 

Sokunk kedvelt színházi előadása, a Doktor 
Herz című musical.  Jó hír, hogy újra bemu-
tatásra került a Kecskeméti Katona József Szín-
házban. Február 24-én, vasárnap délután 3 órai 
előadást a mi kérésünkre játsszák. Az előadásra 
városnézési lehetőséggel egybekötött utazást 
szervezünk. Terveink szerint 10 órai indulással, 
kb. 2 órás utazás után érkezünk Kecskemétre, 
ahol rövid városnézésre, szabadprogramra lesz 
lehetőség. Kérjük, aki részt kíván venni az uta-
záson és előadáson, legkésőbb január 15-ig 
jelezze a Művelődési Házban személyesen, vagy 
a muvhaz@iklad.hu e-mail címen, vagy a 
06-28-403-387-es telefonszámon. 

Bagyin Katalin 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Házszám táblák 

megrendelésének meghosszabbítása 

Utca-névtáblák elhelyezése után már több mint 
100 lakó kérte házszám tábla elkészítését is.  Az 
önkormányzat által készítetett táblákkal harmó-
niában javasoljuk házszám táblák beszerzését, az 
alábbi formában és megoldással: a táblák mérete 
20x20 cm, csontszín alappal, Iklad címerrel, feke-
te betűvel és számmal írva, fekete csíkkal kere-
tezve, bruttó 850Ft-ért. 

Tehát, aki szeretne ilyen házszám táblát meg-
rendelni, kérjük, jelezze a Művelődési Házban 
január 15-ig, a tábla árának befizetésével, melyet 
hamarosan elkészíttetünk, és már csak néhány 
csavar kérdése, hogy a megfelelő, jól látható 
helyre rögzítsük. 
 

 

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: 2013. február 7-8. 

Kiadó üzlet 

Kiadó egy 50 nm-es, üzlethelyiség Iklad Sza-
badság út  8/a sz. alatt. 
Eddig virágbolt ként működött. 
Ideális lehet: üzlethelyiségnek, irodának, rak-
tárnak.   
Érdeklődni a 06-30-586-1490 telefonszámon 
lehet. 


