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Eljött a szép húsvét reggele,

Feltámadásunk édes ünnepe.

Ünneplı ruhákba öltöztek a fák,

Pattognak a rügyek, és virít a virág.

A harang zúgása hirdet ünnepet,

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.

Tündérország rózsái közt

Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.

Az illatos rózsavíztıl megnınek a lányok,

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.
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A képviselı-testület értesíti
a falu lakosságát, hogy

Április 24-én, pénteken 18:00
órakor a Mővelıdési Házban

Falugyőlést tartunk
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A tartalomból…
Trükkös lopások

Napjainkban egyre jo
ban elszaporodtak azok a 
trükkös lopások, amikor 
is a c
egy húszezrest, majd 
tudván, hogy hol a pénz, 
kirabolják a tulajdonost, 
általában idıskorút.

Tavaszi zöldhulladék

Idén április 6
án lesz a zöldhulladék 
elszállítása
megkérjük a lakókat, 
hogy égetni továbbra is 
csak szerdai napokon 
égessenek, és kerüljék a 
füstölést.

Eb oltásról

Az ebek veszettség elleni 
kötelezı védıoltása ö
szevezetéses formában, 
ebben az évben Ikladon 
az alábbi idı
lesz: Április 21 és Áp
28-
mesteri Hivatal elıtt.

Szülıfal

lehet sokat tenni, de el
get soha! S
bert ihletet
földje és alkotott mar
dandó verseket, szobr
kat, festményeket és 
egyéb mőveket szülıfal
járól v
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A tartalomból… 
Trükkös lopások 

Napjainkban egyre job-
ban elszaporodtak azok a 
trükkös lopások, amikor 
is a csalók felváltatnak 
egy húszezrest, majd 
tudván, hogy hol a pénz, 
kirabolják a tulajdonost, 
általában idıskorút. 

részletek a 2. oldalon  

Tavaszi zöldhulladék 

Idén április 6-án és 20-
án lesz a zöldhulladék 
elszállítása. Ezzel együtt 
megkérjük a lakókat, 

gy égetni továbbra is 
csak szerdai napokon 
égessenek, és kerüljék a 
füstölést. 

részletek a 4. oldalon 

Eb oltásról… 

Az ebek veszettség elleni 
kötelezı védıoltása ösz-
szevezetéses formában, 
ebben az évben Ikladon 
az alábbi idıpontokban 
lesz: Április 21 és Április 

-án, kedden a Polgár-
mesteri Hivatal elıtt. 

részletek az 5. oldalon 

Szülıfaluért 

lehet sokat tenni, de ele-
get soha! Sok híres em-
bert ihletett meg szülı-
földje és alkotott mara-
dandó verseket, szobro-
kat, festményeket és 
egyéb mőveket szülıfalu-
járól vagy városáról. 

részletek a 8. oldalon 
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A Többcélú Társulás Tanácsa 
március 18-i ülésérıl 

 
A Társulási Tanács meghallgatta a 2008. évben 
külsı szolgáltatók bevonásával végzett tevékeny-
ségekrıl (munkavédelem, jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékosok 
nappali ellátása, belsı ellenırzés) szóló beszámo-
lókat.  
A munka- és tőzvédelem területén folyamatosan 
készülnek az intézmények számára szükséges 
szabályzatok, megtörténtek az elıírt felkészítések. 
A Megmentı Kht. nyújtja a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtást az Aszódi kistérség településein. 
Jelenleg 281 jelzıkészülék van telepítve, a legtöbb 
Bagon, Aszódon, Kartalon, valamint Versegen 
található. A riasztások oka túlnyomórészt hirtelen 
rosszullét (cukorbetegség, illetve vérnyomás prob-
lémák miatt), de elıfordulnak mentális problé-
mák (pl. depresszió) miatti hívások is. A szolgálta-
tás igénybevételére térítésmentesen jogosultak a 
65 év feletti egyedül élık, illetve akiknek az 
egészségi állapota ezt indokolja. 
A támogató szolgálat lényege a fogyatékkal élı 
személyek önálló életvezetéséhez szükséges segí-
tés megszervezése (pl. szállítás). A fogyatékosok 
nappali ellátását a Gyöngyház Egyesület Ikladon 
valósítja meg: 10 fıt bentlakásos formában lát-
nak el, 10 fı pedig nappali ellátásban részesül. 
A kistérség 8 településén a Társulás munkaszer-
vezete a képviselı-testületek által meghatározott 
éves belsı ellenırzési programot szolgáltatásvá-
sárlással valósítja meg. A belsı ellenırök jelzése-
ikkel partnerként segítik a kistérség önkormány-
zatainak és intézményeinek feladatellátását.   

A következıkben a Tanács a társult települések 
informatikai fejlesztési koncepcióját fogadta el. Az 
elsıdleges cél az önkormányzatoknál a gyorsabb 
ügyintézés lehetıségének megteremtése, mind a 
belsı információáramlás, mind pedig a lakosság 
igényeinek való megfelelés szempontjából. A ké-
sıbbiekben egységes, integrált szoftverrendszer is 
kialakítható, amellyel valamennyi település hiva-
talai, intézményei azonos informatikai rendszerrel 
támogatott e-szolgáltatásokat tudnak nyújtani a 
lakosság és a vállalkozók felé. 
A képviselı-testületek a leírt mőszaki tartalom és 
fejlesztési célok megtárgyalása után alakítják ki 
álláspontjukat. A kapcsolódó lehetséges pályázati 
forrásokat a munkaszervezet és a kistérségi ko-
ordinátor követi figyelemmel. 

A társult települések polgármesterei közös pályá-
zat benyújtása vonatkozó szándékukat fejezték ki 

közfoglalkoztatás-szervezı foglalkoztatásának 
támogatására. A pályázat célja, hogy támogatást 
nyújtson az „Út a munkához” program keretében 
a közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges 
megfelelı képzettségő szakemberek biztosításá-
hoz.  
Végezetül a Tanács kifejezte együttmőködési 
szándékát az Önkéntes Központ Alapítvánnyal - a 
Norvég Civil Támogatási Alap keretében beadandó 
pályázatra vonatkozóan - az önkéntesség helyi 
szintő fejlesztése érdekében. 
 
A Társulási Tanács üléseirıl, a kistérségben zajló ak-

tuális eseményekrıl és pályázati lehetıségekrıl bıveb-

ben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 

Társulása honlapján olvashatnak 
(www.aszodikisterseg.hu). 

 
dr. Kórós Tímea 

kistérségi referens 
 

    

Ne hagyjuk magunkatNe hagyjuk magunkatNe hagyjuk magunkatNe hagyjuk magunkat    
megtévesztenimegtévesztenimegtévesztenimegtéveszteni!!!!    

Tájékoztatom, hogy a Gödöllıi Rendırkapitány-
ság illetékességi területérıl az utóbbi idıben több 
feljelentés érkezett, melyben a sértettek idısko-
rúak, kik gyakran egyedül élnek. A házaikba 
olyan trükkel jut be – az általában két férfiból álló 
csapat -, hogy valamit hoztak. Akár egy családtag 
által korábban adott kölcsönt akarják kiegyenlí-
teni, vagy segélyt hoztak az önkormányzattól. 
Elıfordult, hogy villanyóra leolvasónak adták ki 
magukat. Minden esetben a 20 ezres címlető 
bankjegyet kell felváltani. Az idıs ember – aki 
örömében, hogy kap valamit – félreteszi a gya-
nakvását, elıveszi a megtakarított pénzét és fel-
váltja a nagycímlető bankjegyet. 
Ezután valamilyen ürüggyel az egyik félre vonja 
az idıs embert, míg társa ellopja a pénz. 
Iklad településrıl 2009-ben ilyen esetet még nem 
jelentettek. 
A rendırség minden rendelkezésre álló eszközzel 
igyekszik elfogni az elkövetıket, illetve az állam-
polgárok figyelmének felhívására is intézkedünk. 
Sajnos az intézkedések ellenére továbbra is tör-
ténnek ilyen – könnyen kivédhetı – bőncselek-
mények. 

Kérjük, hogy legyenek óvatosak, hiszen a trükkök 
tárháza kifogyhatatlan. 

Dr. Mihály István r. ezredes 

Rendırségi fıtanácsos 

kapitányság vezetı 
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Ha kivágtad az utolsó fát, ha kifogtad az utol-
só halat, ha megmérgezted az utolsó folyót, 
rádöbbensz majd, hogy a pénz nem ehetı… 
 
Ezzel a gondolattal indítjuk útjára közvetlen kör-
nyezetünkkel foglalkozó sorozatunkat. Ebben a 
sorozatban környezetünk alakulásáról, a mi tevé-
kenységünk ráhatásáról, azok megoldási lehetı-
ségérıl, klímáról és mindennapi életünket befo-
lyásoló tényezık alakulásáról szeretnénk tájékoz-
tatni az érdeklıdı olvasókat. Minden közérdeklı-
désre számottartó kérdésre kikérjük a vélemé-
nyüket és a problémákra adandó megoldási lehe-
tıségek felvázolását. Bízunk benne, hogy tudunk 
új lehetıségeket, megvalósítható megoldásokat 
feltárni. 

Tervezett témáink:   

♦ Háztartási hulladékok 
♦ Hulladékok újrahasznosítása 
♦ Kertünk- házunk tája 
♦ Energiafelhasználásunk 
♦ Szép községünk kialakítása 

Elsı témakörünk: Háztartási hulladék Ikladon 

Ismeretes, hogy 2009 februárjában az aszódi 
szeméttelep bezárt. Eddig az idıpontig a szemetes 
kukákból összegyőjtött háztartási hulladék itt 
került lerakásra. Hangsúlyozni kívánom, hogy 
lerakásra és nem kezelésre. Az évek folyamán 
összegyőlt hatalmas mennyiségő háztartási hul-
ladék a helytelen tárolás és tömörítés illetve taka-
rás hiánya miatt folyamatos öngyulladáshoz, 
égéshez és szétszóródáshoz vezetett. Az elmúlt 
idıszakban mindvégig az olcsó megoldásokat 
kerestük, melynek eredménye, hogy a betelt 
szennyezı hulladéklerakókat az ott keletkezı 
mérgezı anyagok veszélye miatt az EU szabályai 
alapján be kellett zárni. Ez történt Aszódon is. 

Mi történik ezután a keletkezı hulladékokkal? 

A helyi Képviselı-testület a 02. 20-i ülésen megvi-
tatta az önkormányzat kérésére beérkezett aján-
latokat a szemét összegyőjtésére és kezelésére 
vonatkozóan. A beérkezett 3 ajánlat közül az  
A.S.A. Magyarország Kft ajánlatát részesítette 
elınyben. Nemcsak a legkedvezıbb ár miatt, ha-
nem azért is, mert a vállalkozással már az épülı 
hulladéktárolót képviselı szervezettel is kapcso-
latban áll. Így 2009. március 5-tıl csütörtökön-
ként a délutáni mőszakban 12 órától valósul meg 
és a vácrátóti átrakóállomásra illetve Gyálra tör-
ténik a szállítás. A hulladék távolabbi helyre tör-

ténı szállítása, válogatása, és lerakása az eddigi-
eknél jelentısen nagyobb kiadással jár. 
Az A.S.A. Magyarország Kft-vel kötött szerzıdés 
szerint a 2009. december 31-ig a hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás biztosításáért ingat-
lanonként 16.800 Ft bruttó összeget fizet az ön-
kormányzat. 

Ez a díj tartalmazza a 

• Heti egyszeri begyőjtés, szállítás költségét 
• Ártalmatlanítás költségét 
• Az ügyfél-tájékoztatást 

Tehát heti 320 Ft összegért (kb. egy fél doboz ci-
garetta ára) szállítják el a 110-120 literes hulla-
dékgyőjtık tartalmát minden ingatlan elıl. Az 
ezen felüli esetenként keletkezı többlethulladék 
elszállítására az önkormányzatnál lehet vásárolni  
A.S.A. feliratú zsákokat 260 Ft-os egységáron, 
mely összeg magában foglalja a hulladék elszállí-
tásánál és kezelésének költségét is. 

Igazságosnak tartja-e, hogy a hulladék össze-
győjtésére illetve elszállítására 120 literes 
kukát figyelembe véve ingatlanonként 
16.800.- Ft-os a díj, vagy maradjon továbbra is 
a lakók létszáma szerinti díjfizetés? 
 

Van más javaslata?  

Kérjük írja le véleményét, javaslatát  a fizetendı 
összegre vonatkozóan. Vegye figyelembe, hogy 
lehetıleg ne legyen ráfizetés az önkormányzatnál, 
de a szolgáltatással mindenki elégedett legyen. 
A leírt véleményét, javaslatát a Polgármesteri Hi-
vatal elıterében található dobozba, vagy az épület 
elıtt lévı levélszekrénybe kérjük eljuttatni. Kér-
jük ráírni a „Környezetünkért” jeligét. 
Mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk. 
A jó javaslatok segíthetnek a jövıbeli hulladék-
szállítási díj igazságosabb meghatározásában. A 
beérkezett véleményeket e lap hasábjain közread-
juk. 

Mit hová vihetünk ezután? 

Legközelebbi fogadó szeméttelepek: 
Háztartási hulladék: Erdıkürt 
Építési hulladék: Szuha kft – Jobbágyi 
 Skorpió bánya – Csömör 
Tiszta föld: Aszód (egyeztetés szükséges) 

A fent leírtak esetén saját fuvarral megoldott az 
ott érvényes tarifát kell megfizetni. 
Jelenleg községünkben egy szelektív győjtı sziget 
van. Népgazdasági szempontból is fontos, hogy az 
újra hasznosítható hulladékok ismét feldolgozás-
ra kerüljenek. 

Ezért a nyár végéig még négy újabb győjtıszigetet 
szeretne felállítani a képviselı-testület javaslata 
alapján az alábbi helyeken. 
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• A Szabadság út páros oldalának elején a 
Játszótér és a buszmegálló mellett 

• A vasútállomás Domony felé menı út ol-
dalán 

• A csapási homokbányánál 
• A Szabadságút 167 sz. alatti bolttal szem-

ben a vasút és az úttest között 

A helyszínek kiválasztásánál fontos szerep volt 
hogy az elszállításnál a gépkocsi odaállhasson, 
valamint a község minden utcájából megközelít-
hetı és elérhetı legyen. 
A korában jelzett módon várjuk észrevételüket, 
javaslatukat, véleményüket a szelektív győjtıszi-
getekkel kapcsolatban is. 
Községünkben minden tavasszal és ısszel szer-
evezett zöldhulladék győjtés és elszállítás van.  Ez 
év tavaszán is – a megnövekedett költségek elle-
nére is, de más módszer alkalmazásával az ön-
kormányzat gondoskodni fog e feladat megoldás-
ról. 
Szeretnénk elérni, hogy a település határaiban az 
illegális szemétkupacok ne szaporodjanak el. En-
nek eléréséhez kérjük minden becsületes, lakó-
helyét szeretı polgártársunk hathatós segítségét 
és figyelmét. 

Braun Pál 

    

Lomtalanítás 2009Lomtalanítás 2009Lomtalanítás 2009Lomtalanítás 2009    

Elızı számunkban részletesen írtunk az 
április 4-én, szombaton tartandó lomta-
lanításról, tettük ezt azért is, hogy fel 
tudjanak készülni, szétválogatni a kido-
básra szánt tárgyakat. 

Emlékeztetıül:  
� 7:30-ra várjuk a jó szándékú segíteni aka-

ró és tudó embereket.  
� Kérjük, hogy a kapun belül helyezzék el a 

szállításra váró holmikat. 
� Aki teheti, az hozza a győjtıhelyre (Ráday 

tér, Mővelıdési Ház) 7:30 és 15 óra között 
s talán ezzel segítethet a legtöbbet. 

Környezetvédelmi Bizottság 

 

Tavaszi zöldhulladék szállításTavaszi zöldhulladék szállításTavaszi zöldhulladék szállításTavaszi zöldhulladék szállítás    

Április 6-án, 20-án hétfın 8 órától lesz. 
Megkérjük a lakókat, hogy a kitett hulladékokat 
zsákolják be, vagy kötözzék össze, hogy közmun-
kásaink egy mozdulattal a teherautóra tudják 
tenni, ezzel is segítsük munkájukat. 

Amennyiben elkerülhetetlen, kizárólag csak 
akkor alkalmazzák a kerti hulladék elégetését 
a kiskertekben, továbbra is szerdai napon!!! 
 

Mentõs felhívásMentõs felhívásMentõs felhívásMentõs felhívás    
 

"A mentısök, tőzoltók stb. arra jöttek rá, hogy 
baleseteknél és más szerencsétlenségeknél, a 
szerencsétlenül járt személyeknél fellelhetı a mo-
bil telefon. 
A mentıakciónál azonban ık nem tudják, hogy a 
számtalan név közül kit értesítsenek hozzátarto-
zóként a balesetrıl. 
Ezért olyan ajánlást tettek, hogy mindenki tegye 
be a mobiljába a szükség esetén értesítendı sze-
mély(ek) nevét és számát. 
Ilyen esetekre jött létre az ICE (In Case of 
Emergency) nemzetközi pszeudonim. 
E név alatt bejegyezhetnénk azoknak a szemé-
lyeknek a nevét és telefonszámát, akiket az ilyen 
esetekben értesíthetnek a mentık, tőzoltók, ill. a 
rendırség. 
Amennyiben több személyt kívánnánk megadni, 
akkor ICE1, ICE2, ICE3 stb. pszeudonim alatt 
lehetne ıket feltüntetni. 
Ez a megoldás egyszer, nem kerül semmibe és 
hatékony lehet. 

 

Felelıs kutyatartásFelelıs kutyatartásFelelıs kutyatartásFelelıs kutyatartás    

Szinte nincs olyan hét, hogy valaki ne említené 
meg, hogy a legközelebbi újságban feltétlenül 
írjunk az utcán kóborló kutyákról. Legutóbb egy 
aggódó anyuka számolt be gyermeke történetérıl, 
aki nagyon késın ért haza az iskolából, mivel félt 
hazamenni az utcán kóborló állattól, ezért inkább 
nagy kerülıvel illetve az utcán álldogálással vár-
ta, míg elmúlik a vészhelyzet. 
Az újságot postázó gyerekek helyzete sem egysze-
rő néhány esetben a kutyáktól, mivel a postaláda 
elhelyezése és a kutya mozgástere sok estben 
nagyon megnehezíti, az amúgy nagyon egyszerő 
mőveletet, hogy a postaládába kerüljön a külde-
mény. 
E hasábokon már sokadjára kérjük a kutyatartó 
gazdákat, hogy az állattartás szabályait betartva 
gondoskodjanak négylábú kedvenceikrıl. 

 

Egynyári virágok vásáraEgynyári virágok vásáraEgynyári virágok vásáraEgynyári virágok vására    
    

Április 24-én, pénteken 14 órától, a Ráday 
téren. 
Kínálatból: álló és futó muskátli, lobélia, be-
gónia,  ezüstke. 

Környezetvédelmi Bizottság 
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Mővelıdési Ház programjábólMővelıdési Ház programjábólMővelıdési Ház programjábólMővelıdési Ház programjából    

� Nyugdíjas klub összejövetele: 

Április 19-én, 16 órától. 

� Színházlátogatás: 

� Április 14-én, Kedd este 
József Attila Színház 
Békeffi bérlet, 4. elıadás 
NÓRA 
Utazási költség: 900.- Ft/fı 
Autóbusz indul: 17:45 órakor 

� Április 25-én, Szombat délután 
Új Színház 
Tisztújítás 
Belépıdíj: 2300.- 2600.- 3500.- Ft 
Utazási költség: 900.- Ft/fı 
Autóbusz indul: 13:15 órakor 

� Május 23-án, Szombat este 
Madách Színház 
Jövıre veled ugyanitt 2. 
Belépıdíj: 1800.- 2800.- 3900.- 
Utazási költség: 900.- Ft/fı 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 
 

� Április 11-én 20 órától Locsoló Bál! 
Belépı: 1000Ft, Zenél: Szignál 

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

� Csütörtökönként 18 órától 
Jóga-tanfolyam 
Vezeti: Pásztor Zoltán 

Bagyin Katalin 

 

Eboltási ÉrtesítésEboltási ÉrtesítésEboltási ÉrtesítésEboltási Értesítés 

Az ebek veszettség elleni kötelezı védıoltása ösz-
szevezetéses formában, ebben az évben Ikladon 
az alábbi idıpontokban és helyen lesz. 
 

� Április 21 (kedd) 14-16 óra 
Polgármesteri hivatal 

� Április 28 (kedd) 14-16 óra 
Polgármesteri hivatal 

 
Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltási ille-
ték, oltóanyag, féreghajtó és egyéb anyagok költ-
ségét. – ebenként 3000.- Ft-ot. 
Az összevezetéses oltások befejezése után lesz 
lehetıség a tartási helyen történı oltásra. Ebben 
az esetben még 500.- Ft kiszállási költséget kell 
fizetni. 
A kutya oltási igazolványát szíveskedjenek ma-
gukkal hozni. 

Dr. Németh Mihály 
állatorvos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VéradásVéradásVéradásVéradás    

2009. április 16-án, csütörtökön 
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! 

 

Búcsúztunk…Búcsúztunk…Búcsúztunk…Búcsúztunk…    
 

Rövid negyed év alatt már második tagját kí-
sérte utolsó útjára a ROZMARING 
NYUGDÍJASKLUB EGYESÜLET tagsága. 
Elbúcsúztunk Braun Pálné és Bellai Pálné 
klubtagjainktól. Ha tehették mindig rendsze-
resen részt vettek a klubdélutánjainkon, a 
közös munkában, az ajándékkészítésben és a 
rendezvények elıkészítésében. A feladatokat 
lelkiismeretesen, odaadással végezték. Hiá-
nyozni fognak a közösségbıl. Emléküket meg-
ırizzük szívünkben és a Nyugdíjas klub nap-
lójában. 
Nyugodjatok békében! 

Nyugdíjas klub elnöksége 

 

KéményseprésKéményseprésKéményseprésKéményseprés    

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
27/1996. (X.30.) BM rendelet 3-7.§-a értelmé-
ben elıírt kéményseprı-ipari közszolgáltatás 
körébe tartozó feladatokat és a díjbeszedést 
Iklad község területén. 
 

2009. március 24-tıl - 2009. május 30-ig 

a Pest Megyei Kéményseprı Vállalat szakem-
berei látják el, akik arcképes igazolvánnyal 
rendelkeznek. 

Iklad, 2009. március 25. 

Madarász István 

polgármester 
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Tisztelt adófizetı polgárok! 
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%
 

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 

Galga Tenisz Egyesület

Galga Természet és Környezetvédelmi

Közhasznú Egyesület 

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány

Iklad Diák Sportkör Alapítvány

Tasnádi Lajos Alapítvány
(Evangélikus gyülekezet alapítványa) 

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%
nyok, civil szervezetek célkitőzései.

Meggyújtottuk!Meggyújtottuk!Meggyújtottuk!Meggyújtottuk! 

Tőzgyújtás, fény, melegség, emberek, k
idıtöltés… Azt hiszem, ezekkel a szavakkal 
lehetne jellemezni a 2009. március 21
6 órakor meggyújtott máglyát. Igen, megint 
csatlakoztunk a Fénylánchoz! Ezúttal a tav
szi napforduló mellett mást is ünnepeltünk. 
Az ısmagyarokra emlékeztünk, hiszen ık e
kor ünnepelték az újévet. 
A szervezés oroszlánrészét ismét az Oravecz 
család vállalta magára. Örömmel töltötte el a 
szervezıket az, hogy egyre több ember kilát
gatott és érdeklıdését fejezte ki a Fényláncot 
illetıen. Azért, hogy minél többen me
prezentáltunk egy rövid mősort is.  
Büszkén elmondhatjuk, hogy a következı tő
gyújtásra már közkívánatra júniusban kerül 
majd sor. 

Blaubacher Dóra

A hónap gondolataA hónap gondolataA hónap gondolataA hónap gondolata    
„Minden mőveletlen ember, 

önmaga karikatúrája!”
 

Sok kicsi sokra megSok kicsi sokra megSok kicsi sokra megSok kicsi sokra megyyyy    

Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete  

Galga Tenisz Egyesület 

a Természet és Környezetvédelmi 

 

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány 

Iklad Diák Sportkör Alapítvány 

Tasnádi Lajos Alapítvány 
 

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával, hogy megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítv
nyok, civil szervezetek célkitőzései. 

Tőzgyújtás, fény, melegség, emberek, kellemes 
idıtöltés… Azt hiszem, ezekkel a szavakkal 
lehetne jellemezni a 2009. március 21-én este 
6 órakor meggyújtott máglyát. Igen, megint 
csatlakoztunk a Fénylánchoz! Ezúttal a tava-
szi napforduló mellett mást is ünnepeltünk. 

hiszen ık ek-

A szervezés oroszlánrészét ismét az Oravecz 
család vállalta magára. Örömmel töltötte el a 
szervezıket az, hogy egyre több ember kiláto-
gatott és érdeklıdését fejezte ki a Fényláncot 
illetıen. Azért, hogy minél többen megértsék, 

Büszkén elmondhatjuk, hogy a következı tőz-
gyújtásra már közkívánatra júniusban kerül 

Blaubacher Dóra 

    

önmaga karikatúrája!” 

(Schlegel) 

 

 

Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-ára: 

18081651-2-13 

18664593-1-13 

18695113-1-13 

19181675-1-13 

19177531-1-13 

18687817-1-13 

k ezen egyesületek, alapítvá-

Köszönjük 
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Az Iskolában történt…Az Iskolában történt…Az Iskolában történt…Az Iskolában történt…    

Beszámoló a márciusi programról 

 
Március 3-án rendeztük meg a Nemzetiségi Ki 
Mit Tud?-unkat, ahol minden osztály képviseltet-
te magát. Láthattunk szép nemzetiségi táncokat, 
hallottunk verseket, prózát és volt, aki énekelt. A 
továbbjutók (Kunszt Benedek, Ecker Zalán, Sza-
bó Boglárka, Bálint Andrea, Tárnok Natasa, Ec-
ker Anita, Ecker Bence) március 5-én Vecsésre 
utaztak, ahol az északi régió országos elıdöntıjé-
ben vettek részt, vers, próza és sváb próza kate-
góriában. Diákjaink nagyon szépen szerepeltek, a 
sváb próza kategóriában mindenki továbbjutott.  
Gratulálunk minden részvevınek és köszönjük 
Kunszt Szabolcsnak és Bálint Jánosnak, hogy 
elszállították tanulóinkat a versenyre! 

Március 13-án, pénteken nyílt tanítási nap volt 
iskolánkban. Igen sok szülı volt kíváncsi, hogyan 
halad gyermeke a tanulásban. 
Délben ünneplıbe öltöztünk és részt vettünk a 
március 15-ei ünnepségen, amit idén a 6. osztály 
adott elı. Köszönjük a színvonalas mősort! 
Március 3. hetében lezajlottak az osztályselejte-
zık a Petıfi Sándor – szavalóversenyre.  

Tanulóink minden hónapban bizonyítanak kü-
lönbözı versenyeken: 2 csapatunk indult a sakk 
diákolimpia pest megyei csapatdöntıjén. (1. csa-
pat: Ecker Zalán, Szabó Zoltán, Zdenkó Patrik, 2. 
csapat: Buday Balázs, Rottenhoffer Attila, Polyák 
Marcell)) ahol az elsı csapat a 6. helyen végzett.  
A nemzetközi karate versenyen Oravecz Bence 
5. b osztályos tanulónk ezüst és bronzérmet ve-
hetett át sikeres szerepléséért.  
Az aszódi lövészversenyen tanulóink is részt 
vettek. A 2. helyezést Laukó Péter, Rell Kristóf, 
Rosenberger Ármin és Rosenberger Tamás csapa-
ta érte el. 
Fociban is remekeltünk, az Aszód kupán a 
2000/2001-es korosztályunk 3. helyen végzett. 
Minden versenyzınek gratulálunk és köszönjük 
az edzık és felkészítı tanárok munkáját! 
A hónap folyamán tanulóink Zuglóba is utaznak 
vers és prózamondó versenyre, csapataink ké-
szülnek a költészet napjára és a katasztrófavé-
delmi vetélkedıre. 

Illetve folyamatosan ellenırizzük a cipıváltást, 
hiszen fontos iskolánk tisztasága. Valamint ne 
felejtsük a kabát használatát sem, hiszen a válto-
zékony idı miatt szükség van még a meleg hol-
mikra!

Áprilisi programunk 

Április 3. (péntek)  Fordított diáknap (az elsı 
négy órában) 

 Diákparlament (13-14 óráig) 
 Papírgyőjtés (13-18 óráig) 
Április 6. (hétfı) 17:00 Fogadóóra 
Április 8. (szerda) Utolsó tanítási nap a tavaszi 

szünet elıtt 
Április 9-14-ig Tavaszi szünet 
Április 15. (szerda) Elsı tanítási nap a szünet 

után 
Április 21-23-ig A leendı elsı osztályosok 

beíratása 
Április 22. (szerda) Föld napja 
Április 24. (péntek) SZMK megbeszélés 

    

Nemzetiségi HírekNemzetiségi HírekNemzetiségi HírekNemzetiségi Hírek 

Egyesületünk megtartotta évi rendes közgyőlését, 
melyen a jelenlévık elfogadták a 2008. év pénz-
ügyi beszámolóját és a 2009. évi költségvetés-
tervezetet. Többségi igen szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett elfogadtuk a tagdíjmódosítást. Az 
idei tagdíj 1500.- Köszönjük Braun Pál és Ké-
kesi Gábor képviselıknek, hogy tiszteletdíjuk egy 
részének felajánlásával támogatták az egyesület 
és a zenekar munkáját, valamint Braun János-
nak (Ötikerház 4.), hogy finanszírozta a Nemze-
tiségi Nap mősorának TV-felvételét. 

Zenekarunk március 8-án nagysikerő koncert-
jével ismét elkápráztatta községünk lányait, asz-
szonyait, és meghívott vendégeinket. Köszönjük 
fiúk! 

Április 18-án, szombaton 17 órai kezdettel 
Frühwirth Mihály tart elıadást többek között a 
névmagyarosításról, 19-én, vasárnap 15 órától 
tartjuk a Fonó következı összejövetelét a Mővelı-
dési Házban. 

Április 30-án 18 órakor Májusfaállítás a Ráday 
téren. 

Május 16-án, szombaton Nemzetiségi Majálist 
tartunk a Malomárok-Horgásztónál, ahol vendé-
günk lesz a dunaharaszti tánccsoport, a domonyi 
asszonykórus, a Hatvan-Banda, a vácrátóti ének-
kar, az esti Bálon pedig a Szignál zenekar ját-
szik.  
Erre a napra fızıversenyt is szervezünk, melyre 
jelentkezni 2000 Ft nevezési díj befizetésével ápri-
lis 30-ig lehet Bazsik Csabánénál. (Csibi Zsuzsi).  
A legjobb „alkotásokat” díjazzuk! 

Köszönjük az eddigi felajánlásokat a rendezvény 
támogatására, szívesen veszünk minden további 
segítséget, melyre a vezetıséggel történı egyezte-
tés után van lehetıség.  

Az egyesület elnöksége 
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„Szülıfaluért lehet sokat tenni,„Szülıfaluért lehet sokat tenni,„Szülıfaluért lehet sokat tenni,„Szülıfaluért lehet sokat tenni,    
de eleget soha.”de eleget soha.”de eleget soha.”de eleget soha.”    

ok híres embert ihletet meg szülıföldje és 
alkotott maradandó verseket, szobrokat, 
festményeket és egyéb mőveket szülıfa-

lujáról vagy városáról. Általában az embereket a 
szülıföld varázsa akkor keríti hatalmába, ha 
hosszabb ideig távol vannak attól. 
Igen sok ember szeretné, hogy szülıföldje valami-
rıl vagy valamivel kapcsolatban híres, ismert 
legyen. 
Mi magunk ide születettek és itt lakók sokat te-
hetünk annak érdekében, hogy falunk – Iklad – 
szép képet, és kellemes emléket idézzen minden 
idelátogatóban és itt élıben. Ehhez nem mindig 
anyagi hozzájárulás kell. Van amikor erkölcsi 
támogatás, társadalmi munkavégzés vagy ésszerő 
gondolkodás is bıven elegendı. Mai zaklatott 
életünkben az sem mellékes, hogy hogyan állunk 
szomszédjaink, barátaink elé, meghallgatjuk és 
megértjük İket, tudunk-e problémájukkal azo-
nosulni. 
Szeretnék két megtörtént esetet önökkel megis-
mertetni. 
Íme: 
Az önkormányzat alkalmazottainak (a közmunká-
soknak) az elmúlt év ıszén a falu egyik végén 
betonozási munkát kellett elvégezniük környeze-
tünk szépítése érdekében. Mivel az idıjárás  
(esett az esı) és a technológia nem engedte, hogy 
rövid idı alatt végezzenek a munkával a szerszá-
mokat és az eszközöket a mőszak végén kézi erı-
vel az önkormányzat központi telepére kellett 
volna beszállítani. Ezt és a következı reggeli újbó-
li kiszállítást elkerülendı, az ott dolgozók a szom-
szédban lakóhoz fordultak, hogy engedje meg az 
éjszakai tárolást a portáján. Ezt meg is engedte. 
Így készült el a munka, és új területre mentek a 
dolgozók. Az elkészült munka szemlézésekor az 
önkormányzati vezetıhöz fordult az az ember, 
akinél a szerszámok tárolása történt, bérleti, va-
lamint ırzési díjat követelt. Az önkormányzati 
vezetı, hogy elkerülje a kellemetlen vitát, saját 
zsebbıl kifizette a követelt összeget. 
Más alkalommal, más helyen hasonló helyzet 
adódott, itt szívesen ajánlották fel a szerszámok 
tárolását, és a hideg szélben dolgozóknak forró 
teát vittek – ellenszolgáltatás nélkül. Hiszen a 
környezetünket szépítik. Mindketten Ikladiak! 
Nos, a kis kitérı után kíváncsi voltam, hogy mire 
számíthatunk idén községünkben. Ezért felkeres-
tem Madarász István polgármestert válaszoljon 
néhány közérdeklıdésre számot tartó kérdésre. 

Madarász úr örömmel tett eleget a kérésnek, így 
rögzítem az elhangzott beszélgetést. 
 
2009 évben milyen fejlesztésre, új beruházás-
ra számíthatunk szülıfalunkban? 
Madarász István: Az egyre mélyülı gazdasági vál-
ság sajnos minket is elért. A korábbi számos, 
szép elképzelést módosítani kellett. Új lehetısé-
gek és új források után kellett kutatnunk. Pályá-
zatokat készítettünk és készíttetettünk. Az elmúlt 
másfél évben több, mint 10 esetben. 

Mire készültek a pályázatok? Mire pályázott 
községünk? 
Madarász István: egyik nyert pályázatunk az ön-
kormányzati utak egy részének felújítására szol-
gál. 2008-ban megnyert pályázatunk alapján 
szeptemberig kijavításra és koptató réteg terítésé-
re kerül sor az Ötiker utca területén, az Iskola-tér 
felsı részén, a Petıfi utcában és a Sárköz aszfal-
tos útján. Felújításra kerül az Iskola-tér bazalt 
kıvel kirakott része is. 

A többi mellékutcában is igen sok gödör és 
süllyedés van. Azokkal mi lesz? 
Madarász István: Sajnos ezen a pályázaton nyert 
pénzbıl csak a felsorolt utcákat tudjuk rendbe 
rakni. A többi utcában a nagyobb gödröket és 
süllyedéseket ezzel egy idıben ki fogjuk javítani. 

Csak útjavításra készült pályázat? 
Madarász István: Nem! Pályáztunk két alkalom-
mal a korábban elkezdett óvodabıvítés befejezé-
sére és az óvodai konyha teljes felújítására is. 
Sajnos pályázatunk nem nyert. Nem törıdtünk 
bele, kéréssel fordultunk a Pénzügyminiszter úr-
hoz kilátástalan helyzetünkben, aki megértette 
gondjainkat és 2008. december 22-én a kor-
mányülésen a kormány a pénzügyminiszter külön 
keretébıl 58 millió Ft támogatást állapított meg. 

Ez az összeg megegyezik a pályázatunkban kért 
és szükséges összeggel. Jelenleg szerzıdéskötések 
vannak folyamatban, és nyáron várhatóan óvo-
dánk építése és felújítása befejezıdik. 

A pályázatokra nyert összegek teljes mérték-
ben fedezik a szükséges összeget? 
Madarász István: Természetesen nem, azokhoz 
még az önkormányzatnak is hozzá kell járulnia. 
Az útfelújítási pályázat 50 %-os támogatású, te-
hát még 50 %-ot mi teszünk hozzá. Az óvoda pá-
lyázata 90%-os támogatású és az önkormányzat 
10 %-ot fizet. A pályázatok lehetıséget biztosíta-
nak a fejlıdéshez, de szinte minden pályázatnak 
van önrésze, amit a községnek kell kigazdálkodni. 
Egyik oldalról szeretnénk minél több pályázatot 
nyerni, a másik oldalról viszont az önrész elıte-
remtése komoly gondot okoz. Az önrésznél amit 
lehet igyekszünk kigazdálkodni, ami esetenként a 
közintézményektıl von el pénzt, de szükség ese-
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tén meggondolt hitel felvételével biztosítjuk azt. 
Mindezt azért vállaljuk, mert nem tudhatjuk, 
hogy ilyen kedvezı lehetıségekkel meddig lehet 
pályázni, de nagyon eladósodni sem szeretnénk. 

Az említetteken túl van-e olyan projekt ami-
nek megvalósulása még idén várható? 
Madarász István: Erre azért nehéz válaszolni, 
mivel több eldöntetlen pályázatunk él, de azt 
mondom IGEN. 
A Pest Megyei Regionális Fejlesztési Tanácshoz 
benyújtott P+R parkoló pályázatunk elbírálás 
szakaszában van. A fıút és a MÁV állomás közöt-
ti területen szeretnénk parkolót építeni. Ez meg-
gyorsítaná a vonatközlekedés elérését és a köz-
pontba biztosítaná a parkolási lehetıséget. Ezen 
kívül a messzebb lakók a vonathoz igénybe ve-
hetnének saját gépkocsijukat úgy, hogy azt a 
visszaérkezéskor ott találják meg ahol hagyták. 
Ez a pályázat 22 millió Ft-ról szól, amelynek 10 
%-át kell fizetnünk annak megnyerése esetén. 
Azért nem szeretném ezt a pályázatot biztosra 
ígérni, mert tudomásom szerint 21 pályázat érke-
zett be, és nem tudjuk, hogy ebbıl mennyi nyer. 
A másik kérdés, hogy mi a nyertesek között le-
szünk-e. 

A P+R parkoló megvalósulását mi indokolja 
még? 
Madarász István: Az a tervünk, hogy a megépítés-
re kerülı parkolóban 18-20 gépkocsi férne el, a 
COOP bolt elıtti parkolóban további tíz. Ilyen 
módon tehermentesülne a parkoló autóktól a 
fıtér. Testületünk már tervezteti a modern fıte-
ret, amely egy kedves kis európai falu központjá-
ul szolgálna. Amint erre lehetıségünk lesz, pályá-
zatot nyújtunk be annak megvalósítására. 

A közintézményeknél minden rendben van? 
Madarász István: Az iskolában a tornaterem és az 
új épületszárny közötti rész tetıszerkezete igen 
rossz állapotban van, folyamatos javításra szorul. 
Ennek a tetıszerkezetnek a cseréjére szeretnénk 
sort keríteni egy másik pályázatból, amelyet az 
Oktatási Minisztérium írt ki. Ugyancsak – e pá-
lyázat megnyerése biztosíthatna forrást az általá-
nos iskola főtésének korszerősítésére. A már na-
gyon elavult óvodai kazánház kiváltásával az új jó 
minıségő, energiatakarékos kondenzációs kazá-
nok beépítésével, melyek a gázfogyasztás radiká-
lis csökkentését eredményezhetné. 

További tervek is vannak? 
Madarász István: A falu felsı végén lakók régóta 
hiányolják egy játszótér megépítését. Erre most a 
LEADER pályázatok keretén – melyre szintén 
pályáztunk – sor kerülhet, mintegy 8 millió Ft 
értékben amennyiben ezt a pályázatot is sikerül 
megnyerni. Ennek a pályázatnak az önrész tar-
talma az ÁFA, amelyet nekünk kell állni. A pályá-
zat a Mezıgazdasági Minisztériumban most van 
elbírálás alatt. 

Hová lett elképzelve az új  játszótér? 
Madarász István: A Csokonai utca végén az utol-
só ház után jobbra. 

Ott nincs közel a gyárból folyó patak? 
Madarász István: Az IMI patak kb 40-50 méterre 
van a kialakításra kerülı kerítéssel ellátott ját-
szótértıl, amely terület az önkormányzat tulajdo-
na. A játszótér megépítésével az itt élık régi vágya 
teljesülhet, mivel 5 utca gyermekei által baleset-
mentesen megközelíthetı. A hely kijelölésével 
fontos szempontként vettük figyelembe, hogy a 
fıútra való lemenetel nélkül megközelíthetı le-
gyen. 
 
A felsorolt pályázatokat figyelembe véve felté-
telezem, hogy figyelve vannak a kiírásra kerü-
lı pályázatok? 
Madarász István: Igen, állandóan figyeljük a ki-
írásokat, de pályázatfigyelı jelzéseket kapunk a 
Kistérségi Irodától és Juhász Bálinttól a Regioná-
lis Fejlesztési Tanács koordinátorától is. 

Csak pályázatok segítségével valósulnak meg 
feladatok? 
Madarász István: Zömével igen, mert jelenleg az 
Önkormányzatnak nincsenek olyan bevételei, 
amit fejlesztésre tudnánk állandóan fordítani. 
Készítettünk közös csapadékvíz elvezetési prog-
ramot az aszódi Kistérséggel, azonban a kistérség 
erre nem tudott pályázni, mert erre szóló pályáza-
ti kiírás nem volt. 
Ilyen módon köztes megoldásként a legszüksége-
sebb feladatot, a Szabadság út 46-72 szám közöt-
ti útszakasz a földárok kialakításának lehetısége 
érdekében elkezdjük. Erre pályázni nem tudunk, 
ezért az önkormányzatnak az ehhez szükséges 
anyagi forrást saját erıbıl kell megteremteni. 

Polgármester úr! Úgy gondolod, hogy az el-
hangzott beruházások idén megvalósulnak? 
Madarász István: İszintén remélem! De nem 
csak rajtunk múlik, amelyik pályázatot már  
megnyertük azt folyamatosan csinálnunk kell 
mert a határidık köteleznek. A még meg nem 
nyert pályázatoknál a szervezés feltétele a pályá-
zat megnyerése. A felsorolt pályázatok és beruhá-
zások eredményeként reméljük minden ikladi 
ember nemcsak a házában, hanem a falujában is 
otthon érzi magát. 

Köszönöm, hogy kérdésemre válaszoltál és 
kívánom, hogy a felsorolt beruházások mara-
déktalanul megvalósuljanak. Amennyiben az 
olvasóktól újabb kérdések lennének, remélem, 
hogy ismét számíthatok válaszra ha felkeres-
lek? 
Madarász István: természetesen! Örülök, hogy 
községünk lakói közül érdeklıdés van a falu jövı-
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je iránt. De szívesen látom azokat – 
vatali idın belül - akiknek bármilyen közérdekő 
vagy magánjellegő kérdése van, lehetıség szerint 
igyekszem megoldani. A választópolgároknak még 
lehetıségük van a havonta megtartott testület
ülésen is részt venni, ami mindig nyilvános. K
rem, éljenek ennek a lehetıségével, hogy beteki
tést nyerhessenek a szülıföldünk problémáiról

A beszélgetésrıl hazafelé tartva elgondolkodtam
hogy mint átlagos lakó mit tehetek szülıfalumért, 
annak megjelenéséért, közbiztonságáért. Ekkor 
utolért egy barátom és észrevette, hogy el vagyok 
gondolkodva. Kérdésére elmondtam, hogy mi járt 
eszembe. Mikor a közbiztonság került szóba azt 
mondta, hogy mi is felelısek vagyunk, hogy idáig 
jutottunk. Hogyan? Kérdeztem vissza. Mire az 
alábbi történetet mondta el: 

Pár évvel ezelıtt történt egy vasárnap délelıtt. 
Nem vagyok hívı, de sétálni szeretek. Íg
azon a vasárnapon is, Istentiszteletre történı b
harangozás után indultam. A temetıbıl a fıút 
felé mentem, amikor a Gyülekezeti ház magass
gában, de a Templom felöl még takarásban b
szédbe elegyedtem egy temetıbe igyekvı járókel
vel. A Templomhoz egy kocsi érkezett kisbabával, 
akit szülei, keresztszülei keresztelésre vittek. Alig, 
hogy elhagyták az autót és becsukták maguk 
mögött a templom ajtaját, egy vaj színő kocsi 
érkezett szép lassan majd megállt, egy férfi k
szállt és pillanatok alatt kinyitotta a keresztelésre 
érkezett kocsi ajtaját ahonnan egy kistás
egy szatyrot emelt ki, majd bevágta magát az a
tóba és teljes gázzal jött tovább felém. A meglep
téstıl nem jutottam szóhoz, de sikerült megj
gyeznem a rendszámot, amit azon nyomban felí
tam. A kocsi olyan gyorsan eltőnt a szemem elıl, 
mint ahogyan feltőnt.  A felírt rendszámmal k
vártam az Istentisztelet végét és a kijövı keresz
szülıkhöz fordultam, elmondtam, mit láttam és 
felajánlottam a feljelentéshez a felírt rendszá
tábla számát, amivel a rendırség el tud indulni. A 
károsult megnézte, hogy mi tőnt el, és azt mon
ta. Az eltőnt iratokat sajnálja, mert a pótlásuk 
sok idıt fog elvenni. Egyébként csak ötezer Ft volt 
a kistáskában, így nem fog feljelentést tenni, t
hát a felírt rendszám sem érdekli. Ezzel el is me
tek. 

Úgy vélem, hogy ezzel a magatartással bátorítást 
adtak a károkozóknak, hogy máskor is jöhetnek, 
úgy sem lesz bántódásuk. 

Így igaz, ezért mondtam, hogy mi is hibásak v
gyunk a kialakult helyzetért. Nem vigyázunk 
eléggé, barátaink, ismerıseik vagyonára, értéke
re, de sok esetben még a miénkre sem. Ha pedig 
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megtörtént a károkozás sok esetben nem értesí
jük a rendırséget, mert az idıt vesz el tılünk.

Halottad, hogy a múlt héten hétfırıl keddre vi
radó éjszaka több helyre betörtek?

Igen, szinte hihetetlennek
nak is találom, amikor a gazemberek tönkreteszik 
tisztességes emberek évtizedek alatt megteremtett 
értékeit, és berendezéseit. Mit lehet csinálni? H
gyan lehet a hasonló eseteket elkerülni?

A fentieket hallotta, kérdezte és leírta

Ui: Amennyiben  önnek van jav
hozzászólása, esetleg hasonló, tanulságos esete, 
kérem írja le, és az önkormányzat épülete elıtt 
lévı levélládába dobja be. Ígérem, hogy visszat
rek rá. 
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Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 20
őzési adó bevallásához szükséges formanyo
tatvány az Iklad község honlapjáról 
(www.iklad.hu) letölthetı.
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fentieket hallotta, kérdezte és leírta: Braun Pál 
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Polgármesteri Hivatal 
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Pest megyei II. osztályúPest megyei II. osztályúPest megyei II. osztályúPest megyei II. osztályú

Eredmények 

Tahitótfalu – Iklad KFC 0-0 
 

Iklad KFC – Mogyoród 0-3 
 

 Isaszeg – Iklad KFC 2-1 

Gólszerző: Blaubacher Bálint 

 

Ifjúsági eredmények

Tahitótfalu – Iklad KFC 2-1 

Gólszerző: Gódor Richárd 

Iklad KFC – Mogyoród 0-2 
 

 Isaszeg – Iklad KFC 0-6 

Gólszerzők: Kékesi Roland (3), Gagyi Tamás,

dor Richárd, Blaubacher Martin. 

 

 
 
 

A cukros
kal jól kidolgozott tésztát készítünk, majd kétfelé vesszük.
1 evıkanál cukrot, 1 ev
a felo
szórt cip
Ha a tésztánk megkelt kicsit átdolgo
zuk, majd kinyújtjuk. Ezután a fehér 
tésztára rátesszük a kakaósat 
kerjük, koszorúba hajtjuk, majd 2 uj
nyi vastagon bevagdossuk.

Tojássárgájával lekenjük, és 20 percig pihentetjük
újra lekenjük tojássárgájával, majd 200°C
cig pirosra, ropogósra sütjük. 

 
 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

Hozzávalók: 

� 50 dkg liszt 
� 1 mokkáskanál só 
� 5 dkg porcukor 
� 6 dkg Ráma 
� 1 tojássárgája 
� 3 dl langyos tej 
� 2,5 dkg élesztı 
� 5 db édeske 
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Ifjúsági eredmények 

Gagyi Tamás, Gó-

 

Kakaós KalácskoszorúKakaós KalácskoszorúKakaós KalácskoszorúKakaós Kalácskoszorú    

A cukros-langyos tejbe az élesztıt felfuttatjuk, majd a további 
kal jól kidolgozott tésztát készítünk, majd kétfelé vesszük.
1 evıkanál cukrot, 1 evıkanál kakaóval és 1 evıkanál

oldott kakaós cukrot beledolgozzuk az egyik félbe, majd a liszttel me
szórt cipókat meleg helyen kétszeresére kelesztjük. (Kb. 1 óra)
Ha a tésztánk megkelt kicsit átdolgoz-
zuk, majd kinyújtjuk. Ezután a fehér 
tésztára rátesszük a kakaósat és felte-
kerjük, koszorúba hajtjuk, majd 2 ujj-
nyi vastagon bevagdossuk. 

Tojássárgájával lekenjük, és 20 percig pihentetjük. Pihentetés után 
újra lekenjük tojássárgájával, majd 200°C-os sütıben kb. 20-25 per-

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  

: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
: 650 példányban 

: Minden hó 25-én, Következı megjelenés: 2009. május 6-

Tavaszi sorsolás

 

03.15. Tahitótfalu – Iklad KFC

03.22. Iklad KFC – Mogyoród

03.29. Isaszeg – Iklad KFC

04.05. Iklad KFC – Dunakeszi

04.11. Verőce – Iklad KFC

04.19. Valkó – Iklad KFC

04.25. Iklad KFC – Váci Reménység

05.02. Dunabogdány – Iklad KFC

05.10. Iklad KFC – Vácrátót

05.17. Dány – Iklad KFC 

05.24. Iklad KFC – Kisnémedi

05.31. Aszód – Iklad KFC

06.07. Iklad KFC – Kerepes 

 

labdarúgó bajnokság, Vésnök Kft. csoportlabdarúgó bajnokság, Vésnök Kft. csoportlabdarúgó bajnokság, Vésnök Kft. csoportlabdarúgó bajnokság, Vésnök Kft. csoport    

, majd a további hozzávalók-
kal jól kidolgozott tésztát készítünk, majd kétfelé vesszük. 

ıkanál tejjel elkeverjük. Ezt 
dott kakaós cukrot beledolgozzuk az egyik félbe, majd a liszttel meg-

kat meleg helyen kétszeresére kelesztjük. (Kb. 1 óra) 

.hu, Tel.: 06-28-403-381 
 

-8. 

sorsolás, 2009 

Iklad KFC 0-0 

Mogyoród 0-3 

klad KFC 2-1 

Dunakeszi  

Iklad KFC  

Iklad KFC  

Váci Reménység  

Iklad KFC  

Vácrátót  

Iklad KFC   

Kisnémedi  

Iklad KFC  

Kerepes   


