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Tisztelt Ikladi Polgárok!Tisztelt Ikladi Polgárok!Tisztelt Ikladi Polgárok!Tisztelt Ikladi Polgárok!

Ismét eltelt egy év. A 2008-as év nem
tiság legsikeresebb évei közé tartozni. Abban reménykedtünk, 
hogy terheink csökkenni fognak, és talán valamivel könnyebb 
lesz mint az elmúlt évek. Ebben is tévedtünk.
Nagy örömünkre szolgált, hogy intézményeinket nagyobb fen
akadás nélkül sikerült mőködtet
ugyanis legfontosabb faladata és kötelessége az intézményren
szer zavartalan mőködtetése. 
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy dolgozóink közül átszervezés c
men senkitıl sem kellett megválnunk.
December végére községünk költségvetése ma
ba került. Köszönhetıen a növekvı iparőzési adó befizetéseknek! 
Köszönet érte minden becsületesen fizetı ikladi vállalkozónak.
Bármennyire is kis eredménynek tőnnek a fent leírtak, fontos 
lépések annak érdekében, hogy hitelképességünk a régi
A 2008-as év fontos feladata az útépítési pályázat eredménye
sége. 2009 nyarán valósul meg a Petıfi
az Ötiker utca felújítása. 
Ugyancsak 2009 nyarán fejezhetjük be óvodánk konyhájának 
felújítását, illetve tetıtér beépítésé
ember 27-én a Pénzügyminiszter Úr külön
a befejezéshez szükséges anyagi forrást.
Az eddigieket összegezve 2008-ban sikerült megırizni mőköd
képességünket, és sikerült elıkészítenünk a 2009 évi munkál
tokat. 
Reméljük pályázataink községünk további fejlesztését teszi leh
tıvé az önök megelégedésére. 
 
Félelemmel tölt el a 2008-as év harmadik 
bant gazdasási világválság. Sajnos nem tudhatjuk, hogy milyen 
hatással lesz községünkre, azt viszont tudj
pülésünk fejlıdése érdekében összefogunk
marad el. Az eltelt 256 év bizonyítja az i
gét. 
Kérem, a borúlátó gondolatok ne hangolják le önöket, tekintsék 
ezt óvatos elırelátásnak, hogy közösen elkerülh
sági válság csapdáit. 
Engedjék meg, hogy Iklad Község Képviselı
2009-es évre kívánjak családjuknak békességet, boldogságot, 
erıt, egészséget és kitartást a megpróbáltatásokban.
 

Tisztelettel:

 
 

Ikladi Ikladi Ikladi Ikladi HírekHírekHírekHírek
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A tartalomból…
Fızzünk 8 játszóteret

A Delikát8 idén is folyta
ja programját, így ismét 8 
új játszótér épül orszá
szerte. Tavaly nem sik
rült, de idén ismét pály
zunk, hogy Ikladon is új 
játszótér épülhessen. 
„Csak együtt sikerülhet”

Fény, fény, fénylánc…

2008. december 21
este 6 órakor meggyújto
tuk Iklad máglyáját. 
egy tőz csak egy kis része 
a 
összes tőz már egységet 
alkot, ami az összetart
zást szimbolizálja.

Karácsonyi ajándék

A falu két végén egy
népviseletbe öltözött sz
bor fogadja az Ikladra 
látogatókat
áthaladókat. A szo
ajándékba kaptuk
„Hogy falunk 
szín

Foci, foci, foci…

Az utóbbi évekhez haso
lóan December elején a 
’95
nemzetközi teremtornán 
vett részt Egerben, ahova 
sok szurkoló is elkísérte 
a csapatot.
HAJRÁ IKLAD!

 

Tisztelt Ikladi Polgárok!Tisztelt Ikladi Polgárok!Tisztelt Ikladi Polgárok!Tisztelt Ikladi Polgárok!    

as év nem fog az ikladi önkormányza-
tiság legsikeresebb évei közé tartozni. Abban reménykedtünk, 
hogy terheink csökkenni fognak, és talán valamivel könnyebb 

mint az elmúlt évek. Ebben is tévedtünk. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy intézményeinket nagyobb fenn-
akadás nélkül sikerült mőködtetnünk. Önkormányzatunknak 
ugyanis legfontosabb faladata és kötelessége az intézményrend-

Nagy örömünkre szolgált, hogy dolgozóink közül átszervezés cí-
men senkitıl sem kellett megválnunk. 
December végére községünk költségvetése majdnem egyensúly-
ba került. Köszönhetıen a növekvı iparőzési adó befizetéseknek! 

becsületesen fizetı ikladi vállalkozónak. 
Bármennyire is kis eredménynek tőnnek a fent leírtak, fontos 
lépések annak érdekében, hogy hitelképességünk a régi legyen. 

as év fontos feladata az útépítési pályázat eredményes-
sége. 2009 nyarán valósul meg a Petıfi, az iskola tér, valamint 

Ugyancsak 2009 nyarán fejezhetjük be óvodánk konyhájának 
felújítását, illetve tetıtér beépítését. Mint az tudják, 2008. dec-

én a Pénzügyminiszter Úr külön keretébıl megkaptuk 
a befejezéshez szükséges anyagi forrást. 

ban sikerült megırizni mőködı-
képességünket, és sikerült elıkészítenünk a 2009 évi munkála-

eméljük pályázataink községünk további fejlesztését teszi lehe-

as év harmadik negyedévében kirob-
bant gazdasási világválság. Sajnos nem tudhatjuk, hogy milyen 
hatással lesz községünkre, azt viszont tudjuk, hogy ha kis tele-
pülésünk fejlıdése érdekében összefogunk, az eredmény nem 

Az eltelt 256 év bizonyítja az ikladiak túlélıképessé-

a borúlátó gondolatok ne hangolják le önöket, tekintsék 
ezt óvatos elırelátásnak, hogy közösen elkerülhessük a gazda-

Engedjék meg, hogy Iklad Község Képviselı-testülete nevében a 
es évre kívánjak családjuknak békességet, boldogságot, 

egészséget és kitartást a megpróbáltatásokban. 

Tisztelettel: 
 

Madarász István  
Polgármester 

HírekHírekHírekHírek    
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A tartalomból… 
Fızzünk 8 játszóteret 

A Delikát8 idén is folytat-
ja programját, így ismét 8 
új játszótér épül ország-
szerte. Tavaly nem sike-
rült, de idén ismét pályá-
zunk, hogy Ikladon is új 
játszótér épülhessen. 
„Csak együtt sikerülhet” 

részletek a 4. oldalon  

Fény, fény, fénylánc… 

2008. december 21-én 
este 6 órakor meggyújtot-
tuk Iklad máglyáját. Egy-
egy tőz csak egy kis része 
a szervezésnek, de az 
összes tőz már egységet 
alkot, ami az összetarto-
zást szimbolizálja. 

részletek az 5. oldalon 

Karácsonyi ajándék 

A falu két végén egy-egy 
népviseletbe öltözött szo-
bor fogadja az Ikladra 
látogatókat és az Ikladon 
áthaladókat. A szobrokat 
ajándékba kaptuk,  
„Hogy falunk szebb és 
színesebb legyen” 

részletek a 6. oldalon 

Foci, foci, foci… 

Az utóbbi évekhez hason-
lóan December elején a 
’95-’96-os korosztály egy 
nemzetközi teremtornán 
vett részt Egerben, ahova 
sok szurkoló is elkísérte 

csapatot. 
HAJRÁ IKLAD! 

részletek az 5. oldalon 
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Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek    
2008. január 1-tıl december 31-ig 

Születtek 

 

 

1. Braun Zsófia 2008. 01. 28. 

2. Kırösi Lilien 2008. 02. 11. 

3. Fodor Alex 2008. 02. 19. 

4. Lovász Nimród 2008. 03. 02. 

5. Vér Tifani Mercédesz 2008. 04. 23. 

6. Braun Regina Zita 2008. 05. 27. 

7. Ágfalvi Ádám 2008. 06. 01. 

8. Gazdag Boglárka 2008. 06. 02. 

9. Kovács Gréta Vanda 2008. 06. 07. 

10. Bartha Balázs 2008. 06. 16. 

11. Kancsár István 2008. 07. 08. 

12. Dicse Pál 2008. 07. 20. 

13. Ecker Péter Pál 2008. 07. 30. 

14. Szabó Csepke Lilla 2008. 08. 28. 

15. Laczik Nóra Lili 2008. 08. 29. 

16. Szabó Mira 2008. 09. 06. 

17. Deszk Krisztián István 2008. 09. 11. 

18. Szabó Zsombor 2008. 11. 08. 

19. Deszk Benjámin 2008. 11. 19. 

20. Braun Emma 2008. 12. 28. 

Házasságot kötöttek 

 

1. Kovács Krisztián – Ondrik Adrienn 03. 22. 

2. Ecker Péter – Füleki Andrea 03. 29. 

3. Laczik Csaba – Csüllög Andrea Ágnes 06. 27. 

4. Fodor Róbert – Szilágyi Dianna 06. 28. 

5. Farkas István – Gáspár Klára 07. 17. 

6. Deszk Tamás Pál – Garami Renáta 07. 19. 

7. Som Zoltán – Zemen Anett Györgyi 07. 19. 

8. Kreidlmayer Mihály – Ecker Adelina 08. 09. 

9. Zdenkó Péter – Nagy Violetta Erzsébet 08. 16. 

10. Vadas Viktor – Orosz Renáta 08. 23. 

11. Mravik Róbert – Kékesi Erzsébet 09. 27. 

Elhunytak 
 

# Név Születési idı 
Haláleset 

ideje 

1. Kracsek Erika 1977. 05. 01. 2008. 01. 20. 

2. Kozecz János 1930. 10. 10. 2008. 01. 28. 

3. Braun Józsefné 1919. 06. 01. 2008. 02. 04. 

4. 
Galbavi 
Józsefné 

1929. 05. 12. 2008. 02. 15. 

5. Klement József 1920. 10. 24. 2008. 02. 18. 

6. 
Kreidlmayer  

Jánosné 
1936. 10. 23. 2008. 03. 04. 

7. Hajdú Béláné 1926. 12. 28. 2008. 03. 05. 

8. Danis Jánosné 1925. 04. 11. 2008. 03. 18. 

9. Laki Pál 1954. 10. 12. 2008. 03. 23. 

10. Mayer Dánielné 1927. 11. 04. 2008. 04. 03. 

11. Ács Ferenc 1933. 11. 14. 2008. 04. 10. 

12. Danis Mihályné 1932. 04. 18. 2008. 04. 17. 

13. 
Braun 

Sámuelné 
1922. 06. 26. 2008. 04. 18. 

14. Kabók Pálné 1929. 09. 14. 2008. 04. 21. 

15. Braun János 1935. 03. 30. 2008. 04. 27. 

16. 
Kaszás 

Andrásné 
1920. 01. 25. 2008. 05. 03. 

17. 
Piroska 
Lászlóné 

1975. 08. 17. 2008. 05. 20. 

18. Dudás János 1938. 11. 23. 2008. 06. 25. 

19. Beles Ferencné 1939. 10. 06. 2008. 06. 30. 

20. Hajdú Viktor 1980. 11. 24. 2008. 08. 23. 

21. Fehér István 1946. 08. 18. 2008. 09. 23. 

22 Ecker József 1933. 07. 16. 2008. 09. 25. 

23 
Györgyi 
Jánosné 

1918. 01. 06. 2008. 10. 07. 

24 
Sztrecskó 
Dánielné 

1924. 04. 04. 2008. 10. 10. 

25. Szabó Rózsa 1938. 01. 27. 2008. 10. 15. 

26. Kollár Tibor 1944. 04. 01. 2008. 10. 22. 

27. Ecker János 1948. 06. 14. 2008. 10. 24. 

28. Ecker Pál 1935. 04. 27. 2008. 10. 24. 

29 Bangó Józsefné 1938. 06. 05. 2008. 11. 18. 

30 Braun Pál 1950. 09. 27. 2008. 11. 21. 

31. Mayer József 1927. 01. 01. 2008. 11. 24. 

32. Braun Pálné 1930. 07. 08. 2008. 11. 29. 

33. Braun Pálné 1942. 06. 09. 2008. 12. 27. 
 

 

Eckerné Kmety Ágnes 
Igazgatási elıadó 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 
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Mővelıdési Ház programjábólMővelıdési Ház programjábólMővelıdési Ház programjábólMővelıdési Ház programjából    

� Nyugdíjas klub összejövetele: 
Január 25-én, 16 órától. 

Nyugdíjas klub pótszilvesztere: 
Január 11-én, 17 órától. 

� Színházlátogatás: 

� Január 9-én, Péntek este 
József Attila Színház 
Kölcsönlakás 
Belépıdíj: 2700.- 3500.- 
Utazási költség: 900.- Ft/fı 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

� Január 25-én, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 
Éjjeli menedékhely 
Utazási költség: 900.- Ft/fı 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

� A baba-mama klub foglalkozásai: csütörtö-
könként, 9-12 óra között Botyik Katalin védı-
nı várja a babákat és a mamákat.  

� Csütörtökönként 18 órától 
Jóga-tanfolyam 
Vezeti: Pásztor Zoltán 

 

Bagyin Katalin 
 

 

FelhívásFelhívásFelhívásFelhívás    
Kérjük Iklad polgárait, hogy a tél beköszöntével 
gondoskodjanak a lakóházuk elıtti járdaszakasz 

síkosság mentesítésérıl, és az autókkal történı 
parkolásuk során ne akadályozzák a hókotrók 

elhaladását. 
 

Köszönjük 
 

 

Egy mondatban…Egy mondatban…Egy mondatban…Egy mondatban…    

� Köszönjük Ecker Sándornak a mővelıdési 

ház részére ajándékozott fenyıfát. 
� December 28-án hagyományos Ünnepi kon-

certet tartottuk az Evangélikus templomban. 
A szépszámú közönség tetszését elnyerte a 

trombita harsona szólómővek, valamint az 
Orgonahangverseny. 

� A 2009. évi falunaptár témája az Iklad – 
Csatószegi kapcsolat, tekintettel a 15. évfor-

dulóra. 

    
    
    
    
    
    
    

A hónap A hónap A hónap A hónap gondolatagondolatagondolatagondolata    

„A közvélemény kormányozza a világot.” 
 

(Etienne) 

 

ÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítés    
    

Dr. Bodnár Viktor háziorvos rendelése 
2009. január 1-tıl 

az alábbiak szerint változott: 
 

Hétfı – Szerda – Péntek: 
8:00-11:00 

Kedd – Csütörtök: 
8:00-11:00 és 15:30-17:00 

 

VéradásVéradásVéradásVéradás    

2009. január 19-én hétfın 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Mővelıdési Ház 
 

Önzetlen segítségét minden beteg ne-
vében köszöni: 

 

A Magyar Vöröskereszt valamint az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat. 

 

Személyi Igazolványát és a Társadalombiz-
tosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyá-
ját feltétlenül mindenki hozza magával! 

 

ApróhirdetésApróhirdetésApróhirdetésApróhirdetés    

� Ikladon! Orvosi pedikőr, manikőr, 
mőköröm, körömbenövés, tyúksze-
mek megszüntetése, körömgomba ke-
zelése. Bejelentkezés telefonon: 06-
20-248-7335 
 

� MEGNYÍLT! Skorpió vegyeskereske-
dés és iparcikk! Az IMI elıtt! Vegyi 
áru, papíráru, játék, iskolaszerek, do-
hányáru (szivar), jégkrém, édesség, 
plüss, ajándéktárgy, kozmetikum, 
üdítı- és röviditalok! 
Nyitva: 05:00–10:00 • 12:00–17:30 

KöszönetKöszönetKöszönetKöszönet    

Ezúton is köszönetet mondanak a „Ba-
tyus szilveszteri” buli résztvevıi a lelkes 
szervezıknek. 
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„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”

Ezzel a szlogennel indította el játékát az 

Product Zrt. A Játék 2008. szeptember 1
2009. április 10-ig tart. A Pályázatok
sének határideje 2009. április 21. 
A játék végén kisorsolásra kerül 1 db 3

Ft értékő, 1 db 1.500.000 Ft értékő és 1 db 
500.000 Ft értékő díj. Továbbá a népszerő isk

lákat (összesen 200-nál több bekül
kosárlabdával ajándékozzák meg. 
Ebben a játékban a csomagoláson 
SULIPONTOT kell összegyőjteni. 
 

Úgy gondoljuk, hogy a Delikát8 tasakok és az 
UNIVER pontok jól megférnek egymás mellett,
így kérjük, hogy a pontokat is a Delikát 8 
győjtıdobozaiba dobják be. A többirıl 
tás, postázás, stb) mi majd gondoskodunk.
Továbbá kérjük, hogy a pontokat ragasszák fel 
egy papírlapra, és úgy dobják a dobozba, ezzel 
megakadályozva azt, hogy összera
Köszönjük! 
A játék további részletei és a játékban rész
vevı termékek megtalálhatóak a 
www.univer.hu internetes oldalon.

Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!

A két ünnep között megkaptuk a Delikát8 
zön 8 játszóteret” programjának

senykiírását, mely tartalmazza, hogy idén 6 já
szótér, sorsolás útján épül fel, a 7. játszóteret a 

legtöbb pályázatot beküldı település nyeri, míg a 
8. játszóteret ott építik fel, ahol a lakosság sz

mához viszonyítva a legtöbb beküldés érkezik.
 

Tavaly az 1667 település közül a 71. helye
geztünk. Összesen 286 kg

küldtünk be, ez a lélek
dkg fejenként. 

 
Reméljük idén még több Delikat8 tasak kerül a 

győjtıdobozokba, és Ikladon is új játszótér épü
het. 

 
Kérjük Önöket, hogy a tasak kibontásánál figye

jenek arra, hogy a vonalkód ne sérüljön meg, 
ugyanis azt kell elküldeni. Ha hiányzik a vona

kód akár egy része is, akkor azt nem tudjuk b
küldeni. 

„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”„Nyerjen a mi iskolánk!”    

Ezzel a szlogennel indította el játékát az UNIVER 
2008. szeptember 1-tıl 

Pályázatok beérkezé-

kisorsolásra kerül 1 db 3.000.000 

000 Ft értékő és 1 db 
Továbbá a népszerő isko-

nál több beküldött pont) 5 

Ebben a játékban a csomagoláson található 

a Delikát8 tasakok és az 
jól megférnek egymás mellett, 

így kérjük, hogy a pontokat is a Delikát 8 
többirıl (váloga-

mi majd gondoskodunk. 
Továbbá kérjük, hogy a pontokat ragasszák fel 
egy papírlapra, és úgy dobják a dobozba, ezzel 
megakadályozva azt, hogy összeragadjanak. 

A játék további részletei és a játékban részt-
vevı termékek megtalálhatóak a 

internetes oldalon.

    

Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!Fızzünk játszóteret Ikladnak!    

A két ünnep között megkaptuk a Delikát8 „Fız-
programjának 2009-es ver-

senykiírását, mely tartalmazza, hogy idén 6 ját-
sorsolás útján épül fel, a 7. játszóteret a 

legtöbb pályázatot beküldı település nyeri, míg a 
8. játszóteret ott építik fel, ahol a lakosság szá-

mához viszonyítva a legtöbb beküldés érkezik. 

z 1667 település közül a 71. helyen vé-
geztünk. Összesen 286 kg-nyi delikát tasakot 

lélekszámra visszaosztva 13 

Reméljük idén még több Delikat8 tasak kerül a 

győjtıdobozokba, és Ikladon is új játszótér épül-

Kérjük Önöket, hogy a tasak kibontásánál figyel-

jenek arra, hogy a vonalkód ne sérüljön meg, 
üldeni. Ha hiányzik a vonal-

kód akár egy része is, akkor azt nem tudjuk be-

    



 

Lánc, lánc, fénylánc…Lánc, lánc, fénylánc…Lánc, lánc, fénylánc…Lánc, lánc, fénylánc…

2008. december 21-én este 6 órakor meggyújto
tuk Iklad máglyáját és ezzel Iklad is csatlakozott 

a Fénylánchoz. A fıszervezı az Oravecz család 
volt. A tőzgyújtásra a megfelelı helyet a vasútá

lomás mögött találtuk meg. A látogatókat meleg 
teával vártuk, hogy a hideget ezzel ellensúlyo

hassuk. A Fénylánc lényege abban rejlik, hogy ez 
egy magyar szervezés, ami a téli napforduló idej

re esik és több mint kétezer magyarlakta telep
lés, közösség gyújtott tüzet ebben az idıpontban, 

akár a magyar határon túl, vagy más földrészen 
is. Ez azért jó, mert ilyenkor együtt emlékezünk 

és készülünk az ünnepekre. Egy-egy 
kis része a szervezésnek, de az összes tőz már 

egységet alkot, ami az összetartozást szimbolizá
ja. Ezt a tőzgyújtást a Berenta nevő szervezet 

kezdeményezte, és nagy múltra tekint vissza. Az 
elsı ikladi tőzgyújtáson nem vettek részt sokan 

információhiány miatt-, de akik eljöttek megérte
ték és átérezték a lényegét, és reményeink szerint 

jól érezték magukat, és a következı tőzgyújtásra 
is kilátogatnak, amire tavasszal kerül sor. Az idıt 

kellemes beszélgetéssel, énekléssel és teázással 
töltöttük. 

Blaubacher

Egy kiscsapat nagy sikere Egerben!Egy kiscsapat nagy sikere Egerben!Egy kiscsapat nagy sikere Egerben!Egy kiscsapat nagy sikere Egerben!
 
December 6-án és 7-én nemzetközi kispályás 
tornán vettünk részt. Korai ébredés és gyülekezés 
után elindultunk Egerbe. Hosszú buszozás után 
megérkeztünk és nemsokára el is kezdtünk b
melegíteni.  
Az elsı meccsünket a Dunaharaszti 
tával játszottuk és Ecker Bence két, valamint 
Laukó Milán egy góljával 3-0-ra nyertük meg! 
Második mérkızésünket az Újpesti Haladással 
vívtuk és 1-1-es döntetlent értünk el, Mészáros 
Dani  ”okos”  góljával! 
Ezután ebéd és egy elég hosszú pihenı követk
zett, ez alatt volt, aki lazított és volt, aki meccset 
nézett. Röviddel a soron következı mérkızés elıtt 
átbeszéltük a fiúkkal, hogy ha nyerünk, akkor 
biztos továbbjutunk! Elérkezett az idı! Minden 
gyerek szemében égett a bizonyítási vágy, hogy 
megmutassák mire képesek. Lehet, hogy emiatt 
kissé görcsösen és idegesen kezdtünk játszani és 
ezt az ellenfél, mely ezúttal a Görög Focisuli 
Nagydobos csapata volt azonnal góllal büntetett. 
Ezután még nagyobb iramba kapcsoltunk,
meg is lett az eredménye, igaz egy kis szerencse is 
kellett hozzá! Az 1x18 perces mérkızés vége felé 
elıbb Braun Barna egyenlített, majd Kovács Be
ce góljával sikerült megnyernünk a mérkızést, 
ami  utólag kiderült  csoportelsıséget ért!

Lánc, lánc, fénylánc…Lánc, lánc, fénylánc…Lánc, lánc, fénylánc…Lánc, lánc, fénylánc…    

én este 6 órakor meggyújtot-
tuk Iklad máglyáját és ezzel Iklad is csatlakozott 

Fénylánchoz. A fıszervezı az Oravecz család 
volt. A tőzgyújtásra a megfelelı helyet a vasútál-

lomás mögött találtuk meg. A látogatókat meleg 
teával vártuk, hogy a hideget ezzel ellensúlyoz-

hassuk. A Fénylánc lényege abban rejlik, hogy ez 
, ami a téli napforduló idejé-

re esik és több mint kétezer magyarlakta telepü-
lés, közösség gyújtott tüzet ebben az idıpontban, 

akár a magyar határon túl, vagy más földrészen 
is. Ez azért jó, mert ilyenkor együtt emlékezünk 
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kis része a szervezésnek, de az összes tőz már 

egységet alkot, ami az összetartozást szimbolizál-
ja. Ezt a tőzgyújtást a Berenta nevő szervezet 

kezdeményezte, és nagy múltra tekint vissza. Az 
elsı ikladi tőzgyújtáson nem vettek részt sokan –

, de akik eljöttek megértet-
ték és átérezték a lényegét, és reményeink szerint 

jól érezték magukat, és a következı tőzgyújtásra 
is kilátogatnak, amire tavasszal kerül sor. Az idıt 

kellemes beszélgetéssel, énekléssel és teázással 

Blaubacher Dóra 
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én nemzetközi kispályás 
tornán vettünk részt. Korai ébredés és gyülekezés 
után elindultunk Egerbe. Hosszú buszozás után 
megérkeztünk és nemsokára el is kezdtünk be-
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Ezután ebéd és egy elég hosszú pihenı követke-
zett, ez alatt volt, aki lazított és volt, aki meccset 
nézett. Röviddel a soron következı mérkızés elıtt 
átbeszéltük a fiúkkal, hogy ha nyerünk, akkor 
biztos továbbjutunk! Elérkezett az idı! Minden 
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megmutassák mire képesek. Lehet, hogy emiatt 
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meg is lett az eredménye, igaz egy kis szerencse is 
kellett hozzá! Az 1x18 perces mérkızés vége felé 
elıbb Braun Barna egyenlített, majd Kovács Ben-

lt megnyernünk a mérkızést, 
csoportelsıséget ért!

Estére elfoglaltuk a szállást, mindenki megvacs
rázott és elkezdıdött a csendes pihenı. 
Reggeli ébresztı után egy kis reggeli és indulás a 
másik sportcsarnokba. 9
meccs a Borsod Volán ellen a négy közé jutásért. 
Szerintem a torna alatt mu
kunkkal 4-0-ra meg is nyertük a találkozót. Gó
lövıink Ecker Bence és Kovács Bence 2
tal. Ezután következett az elıdöntı a Fehérvár 
csapata ellen, ahol sajnos kikaptunk 1
játszottunk rosszul, de nem tudtunk gólt rúgni.
A gyerekek kicsit elkeseredtek, de megígérték, 
hogy megnyerik a bronzmeccset! 
Ebéd után elkezdıdött a mérkızés, melyet Rim
szombat csapatával játszottunk. A meccset sik
rült megnyernünk 1-0-ra Bartha Martin góljával! 
Megvártuk az eredményhirdetést és a
mellett még egy különdíjat is sikerült elhoznunk, 
Juhász Márton lett a torna legjobb kapusa! 
Mindent összegezve: „”
demelten szerezte meg a
csapatok elıtt, nagyon sok munka van ez mögött, 
de a gyerekek is tudják, a sikert nem adják i
gyen, megdolgoztak érte. Hazaérkezés után me
köszöntem a gyerekeknek, hogy együtt dolgozha
tam velük, mindenki ugyanezt mondta nekem is, 
és Zdenkó Roli azt tette még hozzá, hogy megtis
teltetés volt ebben a csapatban ját
kívánom minden edzınek ezt az érzést! 
Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy ezen 
a tornán részt vehettünk és ilyen szép sikert érhe
tünk el! A csapatot elkísérı és itthon maradó sz
lıknek, szponzoroknak és drukkereknek!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felsı sor: Ecker Csaba (edzı), Zdenkó Roland, 
Kovács Bence; Középsı sor
un Barna, Ecker Bence
Juhász Márton, Mészáros Dán

Akik nélkül ez nem jöhetett volna össze
József, Blaubacher Balázs (Bergi), Braun Gábor 
(Bimbi), Braun József (Matti), Csinos Cukrászda, 
Füleki Sándor, Juhász Péter, Kiss Gábor, Laukó 
István, Polgármesteri Hivatal
 
 

KÖSZÖNJÜK!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 
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elfoglaltuk a szállást, mindenki megvacso-
rázott és elkezdıdött a csendes pihenı.  
Reggeli ébresztı után egy kis reggeli és indulás a 
másik sportcsarnokba. 9-kor elkezdıdött a nagy 
meccs a Borsod Volán ellen a négy közé jutásért. 
Szerintem a torna alatt mutatott legjobb játé-

ra meg is nyertük a találkozót. Gól-
lövıink Ecker Bence és Kovács Bence 2-2 találat-
tal. Ezután következett az elıdöntı a Fehérvár 
csapata ellen, ahol sajnos kikaptunk 1-0-ra. Nem 
játszottunk rosszul, de nem tudtunk gólt rúgni.  
A gyerekek kicsit elkeseredtek, de megígérték, 
hogy megnyerik a bronzmeccset!  
Ebéd után elkezdıdött a mérkızés, melyet Rima-
szombat csapatával játszottunk. A meccset sike-

ra Bartha Martin góljával!  
Megvártuk az eredményhirdetést és a bronzérem 
mellett még egy különdíjat is sikerült elhoznunk, 
Juhász Márton lett a torna legjobb kapusa!  

”A csapat teljesen megér-
demelten szerezte meg a bronzérmet ilyen kiváló 
csapatok elıtt, nagyon sok munka van ez mögött, 

kek is tudják, a sikert nem adják in-
gyen, megdolgoztak érte. Hazaérkezés után meg-
köszöntem a gyerekeknek, hogy együtt dolgozhat-
tam velük, mindenki ugyanezt mondta nekem is, 
és Zdenkó Roli azt tette még hozzá, hogy megtisz-
teltetés volt ebben a csapatban játszani! Szívbıl 
kívánom minden edzınek ezt az érzést!  
Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy ezen 
a tornán részt vehettünk és ilyen szép sikert érhet-
tünk el! A csapatot elkísérı és itthon maradó szü-
lıknek, szponzoroknak és drukkereknek!”   

Csaba (edzı), Zdenkó Roland, 
Középsı sor: Bartha Martin, Bra-

ce; Alsó sor: Laukó Milán, 
ros Dániel, Ecker Dávid. 

Akik nélkül ez nem jöhetett volna össze: Bartha 
József, Blaubacher Balázs (Bergi), Braun Gábor 

(Matti), Csinos Cukrászda, 
Füleki Sándor, Juhász Péter, Kiss Gábor, Laukó 

mesteri Hivatal 
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Ecker Csaba 
edzı 
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Két új szobrunkról a falu két végénKét új szobrunkról a falu két végénKét új szobrunkról a falu két végénKét új szobrunkról a falu két végén
 

Tisztelt Ikladiak! 
Községünk lakosságának döntı többsége örömmel vette tudomásul, hogy két új szoborral gazdagabbak 

lettünk. 
S, hogy a kósza hírek a nagylelkő adomány értékét ne rontsák le íme a rövid történet….

Bizonyára Önök közül is sokan jártak már az utóbbi idıben Püspö
a falu Acsa felöli végén, és minden utcatábla fából van faragva.

Két képviselınk is látta ezt a parkot. Régi hagyomány, hogy képviselıink tiszteletdíjukat nem veszik fel, 
hanem közösségi célra ajánlják fel azt.

Mint hogy a mi településünk üdvözlıtáblával nem rendelkezik, üdvözlésül a két falu végre két szobrot ké
zeltek el, amely szobor alak Iklad címert tart a kezében.

Az egyik falu végén népviseletbe öltözött nı
 A gondolatból tett lett. Céljuk az volt, hogy karácsonyi ajándékként nyújthassák át ajándékukat a falu 

lakóinak. 
Megjegyezni kívánom továbbá, hogy a szobor betontalapzatát az önkormányzat készítette el saját munk

saival. 
Köszönjük szépen a két képviselınek Braun Pálnak és Bagyin Kata

 
Iklad, 2009. január 3.  
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Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
 
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, 
Felelıs kiadó: Madarász István, 
Szerkesztık: Braun Anikó
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06
Terjesztık: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25

Két új szobrunkról a falu két végénKét új szobrunkról a falu két végénKét új szobrunkról a falu két végénKét új szobrunkról a falu két végén    

Községünk lakosságának döntı többsége örömmel vette tudomásul, hogy két új szoborral gazdagabbak 

S, hogy a kósza hírek a nagylelkő adomány értékét ne rontsák le íme a rövid történet….

Bizonyára Önök közül is sokan jártak már az utóbbi idıben Püspökhatvanban, ahol egész szoborpark van 
a falu Acsa felöli végén, és minden utcatábla fából van faragva. 

Két képviselınk is látta ezt a parkot. Régi hagyomány, hogy képviselıink tiszteletdíjukat nem veszik fel, 
hanem közösségi célra ajánlják fel azt. 

gy a mi településünk üdvözlıtáblával nem rendelkezik, üdvözlésül a két falu végre két szobrot ké
zeltek el, amely szobor alak Iklad címert tart a kezében. 

tözött nı, a másik  faluvégén férfi. 
juk az volt, hogy karácsonyi ajándékként nyújthassák át ajándékukat a falu 

Megjegyezni kívánom továbbá, hogy a szobor betontalapzatát az önkormányzat készítette el saját munk

Köszönjük szépen a két képviselınek Braun Pálnak és Bagyin Katalinnak. 

SuDoKu!SuDoKu!SuDoKu!SuDoKu!  
(nehéz)
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Önkormányzati Híradó 

: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiviklad@invitel.hu, Tel.: 06
: Madarász István, Felelıs szerkesztı: Bagyin Katalin 

Anikó 
: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387  

Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
: 650 példányban 

: Minden hó 25-én, Következı megjelenés: 2009. február 4-

 

    

Községünk lakosságának döntı többsége örömmel vette tudomásul, hogy két új szoborral gazdagabbak 

S, hogy a kósza hírek a nagylelkő adomány értékét ne rontsák le íme a rövid történet…. 

khatvanban, ahol egész szoborpark van 

Két képviselınk is látta ezt a parkot. Régi hagyomány, hogy képviselıink tiszteletdíjukat nem veszik fel, 

gy a mi településünk üdvözlıtáblával nem rendelkezik, üdvözlésül a két falu végre két szobrot kép-

juk az volt, hogy karácsonyi ajándékként nyújthassák át ajándékukat a falu 

Megjegyezni kívánom továbbá, hogy a szobor betontalapzatát az önkormányzat készítette el saját munká-

Madarász István 

polgármester 
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