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A tartalomból…
Az óvoda életébıl

Április hónap esemén
dúsan te
Megtartottuk a XVI. Pest 
Megyei Óvodások Nép
tánctalálkozóját, val
mint a Jászberényi Á
kertbe is ellátogattak az 
óvodások.

Aus der Schule

Most is sok versenyen és 
vetélkedın vettek részt az 
iskolások, 
eredményesen
vasszal is megrendezték 
a papírgyőjtést, és ismét 
sikerült csordultig me
tölteni a konténert.

Mutasd a tányérod

Az Általános Iskola hat
dik osztályos diákjai a 
hon
kon részletesen tanu
mányozt
szági németek étkezési 
szokásait. Majd megké
dezték a falu lakóit errıl. 

Foci, foci, foci…

Az elmúlt hónapban 5 
mérkızést játszott le az 
Iklad KFC csapata, ebbıl 
kettı gyızelemmel, h
rom vereséggel zárult, a 
22 lıtt é
ellenére.
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A tartalomból… 
Az óvoda életébıl 

Április hónap esemény-
dúsan telt az óvodában. 
Megtartottuk a XVI. Pest 
Megyei Óvodások Nép-
tánctalálkozóját, vala-
mint a Jászberényi Állat-
kertbe is ellátogattak az 
óvodások. 

részletek a 4. oldalon  

Aus der Schule 

Most is sok versenyen és 
vetélkedın vettek részt az 
iskolások, méghozzá 
eredményesen. Idén ta-
vasszal is megrendezték 
a papírgyőjtést, és ismét 
sikerült csordultig meg-
tölteni a konténert. 

részletek a 6. oldalon 

Mutasd a tányérod 

Az Általános Iskola hato-
dik osztályos diákjai a 
hon- és népismeret órá-
kon részletesen tanul-
mányozták a magyaror-
szági németek étkezési 
szokásait. Majd megkér-
dezték a falu lakóit errıl.  

részletek a 9. oldalon 

Foci, foci, foci… 

Az elmúlt hónapban 5 
mérkızést játszott le az 
Iklad KFC csapata, ebbıl 
kettı gyızelemmel, há-
rom vereséggel zárult, a 
22 lıtt és 11 kapott gól 
ellenére. 

HAJRÁ IKLAD! 

részletek a 10. oldalon 
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A Többcélú Társulás Tanácsa 
április 22-i ülésérıl 

 
A napirendi pontok tárgyalása elıtt a Társulás 
polgármesterei a települési kommunális hulladék 
elhelyezésének és kezelésének közös problémái 
megoldási lehetıségeirıl szakértıket és az e cél-
ból korábban létrehozott munkabizottságot hall-
gatták meg. 

A Társulási Tanács elfogadta az Aszódi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása  2008. 
évi költségvetési beszámolóját, amely tartalmazza 
a társulási megállapodásban rögzített közös fel-
adat-ellátásra vonatkozó fı pénzügyi adatokat.  

A Társulás közoktatási szervezıi és pedagógiai 
szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási, 
szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatási, belsı 
ellenırzési, munkavédelmi, valamint területfej-
lesztési feladatok kistérségi szintő ellátását végez-
te 2008. évi mőködése során, a társult önkor-
mányzatok által igényelt formában és tartalom-
mal. 

A Társulás 2008. évi bevételeinek összege 156 
millió Ft, mely tartalmazza a költségvetési törvény 
által a közösen vállalt feladatok ellátására biztosí-
tott normatív hozzájárulást 87 millió Ft összeg-
ben, a nevelési tanácsadási feladatok ellátásához 
a Pest Megyei Önkormányzattól átvett 20 millió 
Ft-ot, valamint a pályázati és egyéb támogatáso-
kat.  

A Társulás költségvetésében 12% az önkormány-
zati forrás aránya: a társult önkormányzatok az 
általuk igényelt szolgáltatások arányában teljesí-
tettek hozzájárulást. Az átvett pénzeszközöket 
logopédiai ellátásra (9,6 millió Ft), pedagógiai 
szakmai szolgáltatásokra (1,9 millió Ft), belsı 
ellenırzésre (5 millió Ft) és munkavédelmi fel-
adatra (1,3 millió Ft) fordította a Társulás. 
A teljesített kiadások összesen 137 millió forintot 
tettek ki. Ennek 2/3-át a Társulás a saját intéz-
mények általi feladatszervezésre fordította, 1/3-a 
pedig az önkormányzatoknak átadott pénzeszköz.  
 
A Társulási Tanács üléseirıl, a kistérségben zajló 
aktuális eseményekrıl és pályázati lehetıségekrıl 
bıvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak 
(www.aszodikisterseg.hu). 

 
dr. Kórós Tímea 

kistérségi referens 
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Április 18-án megtartottuk a Fórum idei utolsó 
rendezvényét, melyen Frühwirth Mihály a névma-
gyarosítás okairól, körülményeirıl tartott elı-
adást. 30-án mősoros májusfaállítással kedves-
kedtünk az érdeklıdıknek. Május 1-én táncosa-
ink a Kartali Majálist színesítették, 2-án a zene-
karral és az énekkarral közösen szerepeltek nagy 
sikerrel Nagybörzsönyben, a „Hővös pincék- 
Forró kemencék” címő rendezvényen. Május 23-
án Galgagyörki, 30-án Pomázi meghívásnak tesz-
nek eleget csoportjaink. 
 
Május 23-án 18 órai kezdettel Rendkívüli 
Közgyőlést tart a Német Nemzetiségi Kulturá-
lis Egyesület a Mővelıdési Házban. 
 
Napirend: - Alapszabály-módosítás 
                - Egyebek  
 
A napirend fontosságára való tekintettel az 
egyesület minden tagjának aktív részvételére 
számítunk! Az Alapszabály módosítása a 
Közhasznúsítási eljárás miatt szükséges. Ha-
tározatképtelenség esetén a megismételt Köz-
győlést azonos napirenddel május 23-án 19 
órai kezdettel tartjuk, mely a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes!  

Az ikladi Evangélikus Gyülekezet május 24-én 
ünnepli templomszentelésének 175. évfordulóját. 
Ez alkalomból ünnepi Istentisztelet lesz a temp-
lomban, melyen az Esperes Úr hirdeti az Igét. 
Kérjük azokat a fiatalokat, akik szívesen állnának 
sort nemzetiségi, vagy Galga-menti viseletben, 
május 17-ig jelentkezzenek a Mővelıdési Házban 
vagy Holiczáné Terinél. 

Az egyesület elnöksége 
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� Nyugdíjas klub összejövetele: 

Május 17-én, 16 ór

� Színházlátogatás: 

� Május 23-án, Szombat este
Madách Színház 
Jövıre veled ugyanitt 2. 
Belépıdíj: 1800.- 2800.- 39
Utazási költség: 900.- Ft/fı
Autóbusz indul: 17:15 órakor

� Június 7-én, Vasárnap délután
Operettszínház 
Abigél 
Belépıdíj: 3100.- 4100.- 5100.
Utazási költség: 900.- Ft/fı
Autóbusz indul: 13:15 órakor

� Június 14-én, Vasárnap este
Operettszínház 
Bajadér 
Belépıdíj: 4000.- 4400.- 4700
Utazási költség: 900.- Ft/fı
Autóbusz indul: 17:15 órakor

� A baba-mama klub foglalkozásai
könként, 930-12 óra között Botyik Katalin v
dını várja a babákat és a mamákat. 

� Csütörtökönként 18 órától 
Jóga-tanfolyam 
Vezeti: Pásztor Zoltán 

� Május 18-án, 18 órakor gépjármővezetıi 
tanfolyamot indít Hegedős Károly. Az elm
leti tanfolyam díjából most 10.000Ft kedve
ményt kap minden beiratkozott tanuló.

Bagyin Katalin
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Április 4-én megtartottuk ez évi
akciónkat. Nagyon megköszönjük a segítık áld
zatos és nehéz munkáját. Köszönet azon lakó
nak, akik a győjtıhelyre szállítot
holmikat. 
A Rosenbrot kenyéradományából készült zsíros 
kenyér, valamint a babgulyáshoz adott kenyér a 
fáradt, éhes segítık számára különösen értékes 
volt. 
 
Gépjármővet bocsátottak rendelkezésre

Braun János, Blaubacher Pál, Kárpáti Pál, 
Klenk József, Mezıgazdasági Szövetkezet

 
Felnıtt segítıink voltak:

Adamek István, Bazsik Csabáné, Bazsik Dóra, 
Berkes Miklós, Blaubacher Pál
Ádám, Braun János, Dr. Braun Pál, Braun 
Szilveszter, Deszk Bálint,
(Kossuth 48.), Ecker Péter
kas István, Flóris Ákos, Hrncsár Péter, Kárpáti 
Pál, Kékpataki Tamás, Király Károly, 
Attila, Koltai Richárd, Kovács Bence, Kovács 
Zoltán, Kreidlmayer Mihály, Madarász István, 
Madarászné Ecker Mária, Mega István, Ifj. 
Oravecz József, Schlenk Benjámin, 
Sztrehovszki Tibor, Ta

 
Általános iskolás segítıink voltak

Adamik Lilla, Bartha Márk, 
Braun Bence, Braun Bálint,
Csóri Dominik, Deszk Tamara,
Domoszlai Gábor, Ecker Balázs, Ecker Bence, 
Ecker Márk, Galbavi Pál,
tai László, Kovács Kinga, Oravecz Fanni, Rébb 
Krisztián, Rell Norbert, 
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megtartottuk ez évi lomtalanítási 
megköszönjük a segítık áldo-

és nehéz munkáját. Köszönet azon lakók-
a győjtıhelyre szállították a felesleges 

kenyéradományából készült zsíros 
kenyér, valamint a babgulyáshoz adott kenyér a 
fáradt, éhes segítık számára különösen értékes 

Gépjármővet bocsátottak rendelkezésre: 
Braun János, Blaubacher Pál, Kárpáti Pál, 

enk József, Mezıgazdasági Szövetkezet. 

: 
Adamek István, Bazsik Csabáné, Bazsik Dóra, 
Berkes Miklós, Blaubacher Pál, Bubenyák 

János, Dr. Braun Pál, Braun 
, Deszk Bálint, Ecker József 

Ecker Péter, Ecker Zoltán, Far-
Flóris Ákos, Hrncsár Péter, Kárpáti 

Kékpataki Tamás, Király Károly, Klement 
Koltai Richárd, Kovács Bence, Kovács 

Zoltán, Kreidlmayer Mihály, Madarász István, 
Madarászné Ecker Mária, Mega István, Ifj. 

ef, Schlenk Benjámin, 
Sztrehovszki Tibor, Takács Norbert.  

Általános iskolás segítıink voltak: 
Adamik Lilla, Bartha Márk, Blaubacher Pál, 
Braun Bence, Braun Bálint, Csitári Péter, 

Deszk Tamara, Dicse Balázs, 
Domoszlai Gábor, Ecker Balázs, Ecker Bence, 

Galbavi Pál, Hrncsár Tamás, Ká-
László, Kovács Kinga, Oravecz Fanni, Rébb 

Krisztián, Rell Norbert, Szászi Benjámin. 

 

 

Környezetvédelmi bizottság 
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Az Óvoda életébılAz Óvoda életébılAz Óvoda életébılAz Óvoda életébıl    

Április hónap eseménydúsan telt az óvodában. 
Megtartottuk a XVI. Pest Megyei Óvodások 
Néptánctalálkozóját.  Szeretnénk megköszönni 
minden szülınek a süteményt, amelyet a vendé-
gek kínálására ajánlottak fel. Köszönjük segítsé-
gét azoknak a szülıknek, akik a vendégek foga-
dásában segítettek, az apukáknak, akik a szín-
padot felépítették és szétszedték, valamennyi se-
gítınknek és mindazoknak a vendégeknek, akik 
érdeklıdésükkel és részvételükkel megtisztelték e 
nagyszabású találkozót. Az Ikladi Önkormány-
zatnak is megköszönjük, hogy anyagiakkal segí-
tette a találkozó sikerességét. 
Bıvebben Kovács István cikkében olvashatnak a 
találkozóról. 
A Jászberényi Állatkertbe kirándultunk Húsvét 
elıtt a gyerekekkel. Élményekkel teli esemény 
volt ez az óvodások számára. 
A Húsvéti ünnepkörünkben feldíszítettük a tojás-
fát, tojásokat kereshettek gyermekeink a főben az 
óvoda udvarán. A tojásokat szokásunkhoz híven 
hagymahéjjal festettük, mely technikát a gyere-
kekkel együtt végezzük. Szeretnénk, ha ık is 
megtanulnának és tovább éltetnének e népi szo-
kást. 
Április 24-25-én kétnapos továbbképzésen, a 
Néphagyományırzı Óvodapedagógusok XI. orszá-
gos találkozóján vettünk részt az óvónıkkel Ci-
gándon. Nagyon sok újat láttunk és tanultunk, 
melyeket további munkánk során fel is fogunk 
használni. 
Az Anyák-napi ünnepséget 28-án, kedden tartot-
tuk a nagycsoportban. 
Május második felében kerül sor a csoportok év-
záróira. Ballagásunkat május 29-én, pénteken 
tartjuk 16 órai kezdéssel az Óvoda udvarán. Ez 
eseményre mindenkit szeretettel várunk. 
Májusban kerül még sor a kihívás napja és a 
gyermeknap megtartására is. Még az utolsó bérle-
ti meseelıadáson vesznek részt gyermekeink a 
gödöllıi Mővelıdési Házban. 
Júniusban sor kerül az intenzív, kéthetes úszó-
tanfolyam megszervezésére a bagi uszodába. Idı-
pontja június 15-tıl 26-ig lesz. 
Óvodánkban megkezdıdött az építkezés 2. üteme. 
Köszönjük szépen a fenntartónak, hogy fontos-
nak tartja az óvoda ügyét, ezen belül is az építke-
zés befejezését, hogy szebb és barátságosabb 
környezetben tölthessék el gyermekeink napjai-
kat. A tetıtér beépítése befejezésre kerül, és a 
konyha korszerősítése megvalósul.  Errıl a témá-
ról, az építkezés ütemérıl és teendıinkrıl egy 
értekezlet keretében tájékoztattuk a szülıket. 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
 
Óvodai beiratkozásunkat május 4-tıl 8-ig tartjuk, 
naponta a következı idıkben: 
 
Hétfı – Kedd – Csütörtök - Péntek: 8 – 12-ig 
Szerda: 12 – 16-ig 
 
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal: 

- gyermeküket 
- gyermekük születési anyakönyvi kivonatát 
- gyermekük lakcímkártyáját 

Marton Zsuzsanna 
Óvodavezetı 
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árcius végén óvodások népes vendég-
serege vette birodalmába az ikladi is-
kola tornatermét. Ezen a délután mu-
tatkoztak be ugyanis 16. alkalommal a 

Pest megyei Óvodások Néptánc találkozójának a 
résztvevıi. A néptánci találkozó hagyománnyá 
vált a Galga mente óvodáinak a körében. Az 
ikladiak 1998-ban vettek részt elıször Galgahéví-
zen. Ott olyan nagy sikert arattak, hogy azután 
minden alkalommal meghívták ıket vendégsze-
replésekre. A felkészítı óvodapedagógusok fele-
lıssége igen nagy, hiszen nem profi szereplıkrıl 
van szó, hanem nagycsoportos óvodásokról. A 
választék igen széleskörő: népi játékok, körjáté-
kok, mondókák, és az élet történései jelennek 
meg az elıadások palettáján. 
A vendéglátók nevében Marton Zsuzsanna óvo-
davezetıvel beszélgettünk a méltán sikeres ren-
dezvény részleteirıl. 
A mi óvodásaink egy helyi hagyományt dolgoztak 
fel, mégpedig az ikladi lakodalmast. A munkatár-
saim igazán kiváló győjtımunkát végeztek, mely-
nek eredményeképpen szinte mozzanatról - moz-
zanatra sikerült élethően visszaadni játékos for-
mában, a kisgyermekek életkori sajátosságához 
igazodó módon feldolgozni, keretbe foglalni ezt a 
fontos eseményt.  
A gyermekek felkészítése a napi nevelési idıszak-
ban történt. A betanulás már szeptemberben meg-
indult, heti egy órai elfoglaltsággal. Erre igen nagy 
szükség volt, hiszen a lakodalmas játékban van-
nak olyan részek is, melyek nemigen alkalmasak 
a játékos feldolgozásra. Ennek ellenére nem 
hagyhatták el ezeket a részeket sem, hiszen így 
lett valósághő a játék. 
Egyébként minden helyi népi rendezvényen a 
nagycsoportosok szerepelnek. Az alkalomhoz illı-
en, ikladi népviseleti ruhában. Ez minden beirat-
kozott óvodásunknak van. Ugyanis, amikor beírat-
ják a szülık hozzánk a gyermekeket, már akkor 
figyelmeztetjük ıket ennek a ruházatnak a be-
szerzésére, megvarratatására. A kislányoknak, ha 
hosszú hajuk van, akkor pántlika van a hajukban, 

M 
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s gyöngysor a nyakukban. A testükön bı ujjú ing 
és mellény van. A színes posztószoknyára hímzett 
kötényt kötnek. Fehér harisnyát, és fekete cipıt 
viselnek. Sok édesanya, és nagymama tud még 
igen szépen hímezni, így valóságos hímzett virág-
tenger libben, ha táncra perdülnek. A kötény köte-
lezı „melléklete” még a hímzett zsebkendı. A kis-
fiúknak bı ingük van, fekete posztómellénnyel. 
Fehér bıszárú gatyát viselnek. A fejükön fekete 
kalapot viselnek, melyre hímzett szalagot kötnek, 
mellé tőzve rozmaringot, vagy muskátlit. A Galga 
mentén nagyjából ugyan hasonló népi ruházat 
van, de a hozzáértık tudják, és felismerik, hogy ez 
az ikladi népviselet. 
A rendezvényünkre 10 óvoda résztvevıit hívtuk, 
de az egyik nem jött el, mert megbetegedtek a 
gyermekek. Így is 270 szereplı óvodást számol-
tunk meg. Ennek a hatalmas tömegnek a mozga-
tása, a szereplés zökkenımentes lebonyolítása 
igen precíz, és minden mozzanatra gondosan oda-
figyelı szervezési elıkészítést jelentett. Büszkén 
mondhatom, hogy munkatársaim, és még a szülık 
is maximálisan kivették a részüket ebbıl a mun-
kából. Az utóbbiak – ráadásként még egy-egy tál 
süteményt is felajánlottak a kis szereplık részére. 
Külön megtiszteltetetésnek vettük, hogy 
Madarász István polgármester, és még több köz-
ség polgármestere is megjelent rendezvényünkön. 
Jelenlétükkel is igazolták, hogy igen fontos-
nak tartják az óvodai korosztályt, és a népi 
hagyományok ırzését. Az illusztris vendégek 
sorában külön megemlítem a Magyar Néphagyo-
mányırzı Óvodapedagógusok Egyesületének az 
elnökét, és alelnökét. 
Talán nem fárasztom el a Tisztelt Olvasót, ha fel-
sorolom a résztvevı községek óvodáinak a sorát: 
Kartal, Dány, Tura, Iklad, Isaszeg, Galgagyörk, 
Zsámbok, Püspökhatvan, Galgahévíz. A csupa 
nagynevő, és híres néphagyomány ırzı községek 
mellett méltán kaptunk vastapsot mi is. Ezzel je-
lezve: él még a néphagyomány, és foglalkozni 
kell vele! 

Kovács István 
logopédus 

 

 

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

� Egynyári virágok vására: Május 15-én, pén-
teken 14 órától, a Ráday téren. 
Kínálatból: álló és futó muskátli, lobélia, be-
gónia,  ezüstke. 
 

� Május 5-tıl a szemétszállítás rendje meg-
változott: Keddenként 14 órától viszik el a 
háztartási hulladékot. 
 
 

Környezetvédelmi bizottság 

NNNNyugdíjasklubyugdíjasklubyugdíjasklubyugdíjasklub    
 

A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület ll. 
Negyedévi programjairól: 
 
Április 1-én az aszódi Petıfi Múzeumban tettünk 
látogatást. 
Április 2-án a Vígszínházban az Úrhatnám polgár 
c. elıadást tekintettük meg. 
Április 16-án Aszódon a Költészet napi rendezvé-
nyen vettünk részt. 
Április 17-én havi klubdélután keretében talál-
koztunk. 
 
Május 8-án 15 órától Pikniket tartunk. 
Május 17-én klubdélutánunkon Ki-mit-tud -ot 
szervezünk. 
Önkéntes felajánlás alapján a falu két végén lévı 
szobor környékének rendberakását és virágok 
ültetését vállaltuk május hónapban. 
Június 09-én Fürdés Ceglédbercelen 
Június 21-én klubdélután 
Június 30-án Fürdés Zsóriban 
Az éves programtervünk szerinti összejövetelekre 
várjuk klubtagjainkat. 

Klub elnöksége 
 

Ismét kevesebben lettünk…Ismét kevesebben lettünk…Ismét kevesebben lettünk…Ismét kevesebben lettünk…    
 

2009. március 28-án agyvérzés következtében 
elhunyt Lıte Sándor volt nyugdíjasklub tár-
sunk. Másfél éve lépett be a klub tagjai sorá-
ba, és belépése után a klub részére egy klub-
élet vezetésére alkalmas naplót kötött. Az 
utóbbi idıben sokat betegeskedett, míg a 
harmadik agyvérzéssel nem tudott megbir-
kózni. Emlékét az általa készített napló meg-
ırzi. A tagság egy szál gyertya gyújtásával 
búcsúzik tıle. 
 

A klubtagság nevében: 
Braun Pál 

Elnök 

 

A hónap gondolataA hónap gondolataA hónap gondolataA hónap gondolata    
„A bölcsesség legfıbb tiszte és tanújele, 
hogy a tettek a szavakkal összecsengjenek!”

 

(Seneca) 
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Az Iskolában történt…Az Iskolában történt…Az Iskolában történt…Az Iskolában történt…    

Beszámoló az április havi 
programokról 

Április 2-án 17 tanulónk vett részt a megyei 
német ének-zene versenyen. Kórusunk ezüstér-
mes lett, Deszk Tamara és Pénzes Levente duó-
jukkal aranyérmet szerzett.  

Április 3-a mozgalmas nap volt számunkra, 
hiszen az elsı 4 órában végzıseink a tanárok 
szerepébe bújhattak, ık tanítottak. A szünetek-
ben izgalmas feladatok vártak mindenkit, majd 
délután megtartottuk a 2008/2009-es tanév di-
ákparlamentjét. Az öt terület (tanulmányi, spor-
tos, fegyelmi, kultúros, környezetvédelmi) a pat-
ronáló tanárok vezetésével megvitatták a problé-
mákat és a javaslatokat. Közben a papírgyőjtés is 
elkezdıdött. Csordultig sikerült megtölteni a kon-
ténert. Gyıztesek az alsó tagozatban: I. 4. osz-
tály, II. 3/b osztály. III. 3/a. osztály, felsı tago-
zatban:  I. 5/a osztály, II. 6. osztály, III. 5/b osz-
tály. 
Köszönjük minden tanulónak és szülınek a se-
gítségét! 

Április 8-án 3 tanulónk (Ecker Zalán, Bálint 
Andrea, Ecker Bence) a megyei német vers és 
prózamondó versenyen vett részt. Gratulálunk a 
szép szereplésért és köszönjük Juhász Józsefnek, 
hogy tanulóinkat elszállította a versenyre.  

A költészet napja alkalmából tanulóink Ter-
mészet és költészet címmel képzımővészeti pá-
lyázaton vettek részt. Az elkészült alkotásokból 
kiállítást rendeztünk. 

Április 17-én Rell Norbert, Dicse Balázs, Ec-
ker Bence és Ecker Balázs katasztrófavédelmi 
vetélkedın voltak Gödöllın, ahol második helye-
zést értek el. Gratulálunk nekik! 

Április 18-án tartották a Petıfi szavalóverseny 
területi fordulóját, ahol Deszk Tamara és Maros-
völgyi Erika képviselték iskolánkat. Marosvölgyi 
Erika második helyezést ért el az alsó tagozatos 
kategóriában. 

Április 22-én projekt napot tartottunk a Föld 
napja alkalmából. Tanulóink igényes plakátokat 
készítettek a levegırıl, talajról, vízrıl és megújuló 
energiaforrásokról, majd az iskolát és környékét 
tettük rendbe. 

Április 25-én három csapatunk (1/a. osztály, 
3/a. osztály, 8. osztály) vett részt Pilisvörösváron 
a színjátszó fesztiválon.  

Focistáink folyamatosan járnak bajnoki mérkızé-
sekre és gızerıvel készülnek az Iklad Kupára. 
 
Köszönjük Nyemecz Mihálynak a szép növényt, 
amit az aulában helyeztünk el.  
 
Május havi programunk: 
 
Május 1.  Focikupa 

Május 4. 17 óra Szülıi értekezlet 

Május 8. Iskolagyőlés 

 17 órától Anyák napi ünnepélyek 

osztályonként 

Május 15. Nyolcadikosaink nyelvvizsgáznak 

Május 20. Kihívás napja  

Május 21-22. Tanulmányi kirándulás 

Május hónapban még rá lehet kapcsolni a tanu-
lásra, hiszen hamarosan elkezdıdnek az év végi 
felmérések. Mindenkinek további jó munkát kí-
vánunk! 

Az általános iskola diákjai és tanárai 

VéradásVéradásVéradásVéradás    

A 2009. április 16-án hétfın tartott véradá-
son az alábbi személyek jelentek meg: 

 
Baksza Csabáné, Baranyai János, Bazsik 
Csaba Andrásné, Blaubacher Dánielné,  
Blaubacher Dóra, Blaubacher Tamásné, 
Blaubacher Zsófia, Braun László, Bujdosó 
Zsolt, Cseri Brigitta, Csóri János, Csóriné 
Blaubacher Mariann, Ecker Dániel, Ecker Pál, 
Furák János, Furák Mihály Róbert, Gaszner 
László, Jancsovics Mihály, János Pál, Jónás 
Viktor, Kovácsné Beláz Katalin, Madarász 
Lászlóné, Nagy Attila, Németh Mónika,  
Podlaviczki András,  Raffai József, Raffai Sán-
dor, Rigó József, Rosenberger Dánielné, Sinka 
Pál, Tégen István, Tóth Henrietta, Ursinyi  
Péter,  Viczkó Gyula.  

 
Önzetlen segítségét minden beteg ne-

vében köszöni: 
 

A Magyar Vöröskereszt valamint az 
Országos Vérellátó Szolgálat. 
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KörnyezetünkKörnyezetünkKörnyezetünkKörnyezetünk    

Ha kivágtad az utolsó fát, ha kifogtad az utol-
só halat, ha megmérgezted az utolsó folyót, 
rádöbbensz majd, hogy a pénz nem ehetı… 
 

prilisban megjelent azonos címő cikkemben 
két felvetett problémával kapcsolatban kér-
tem a lap olvasóinak véleményét. Az egyik a 

szemétszállítás díjának megállapítási módjáról és 
a szelektív hulladékgyőjtık helyének meghatáro-
zásával kapcsolatban is vártam hozzászólást, 
véleményt. Lapzártáig, április 25-ig sem a Pol-
gármesteri Hivatal elıtt lévı levélszekrénybe sem 
a hivatal elıterében elhelyezett dobozba nem ér-
kezett észrevétel, vélemény. Elszomorít, hogy a 
községben lakó polgártársaknak ennyire közöm-
bös az, hogy milyen módon történjen a szemét-
szállítási díj meghatározása és véleménye sincs a 
szelektív hulladékgyőjtık elhelyezésérıl. Így két-
lem, hogy elızı cikkem utolsó bekezdésében fog-
laltak megvalósításához kap-e segítséget az ön-
kormányzatunk. Utólagos információ alapján 
elnézést kérek, egy polgártársunk tett észrevételt 
és javaslatot a Képviselı-testületnek és a polgár-
mesternek címezve, melyrıl a testület, a követke-
zı ülésén tárgyal. Neki köszönet a javaslatért. 
Még a környezetszennyezés mértéke csökkenthe-
tı közös összefogással! A községünkben már van 
példa, hogy anyagi eszközök igénybevételével és 
társadalmi munkával tették szebbé környezetün-
ket a tulajdonosok és az ott lakók. Tegyük ezt 
minél többen, példát mutatva egymásnak! 
A háztartási hulladékot a megkötött szerzıdés 
alapján az A.S.A Magyarország Kft győjti össze és 
szállítja el Ikladról, a győjtés május 5-tıl min-
den kedden délutáni mőszakban történik. 
Eddig a keletkezett hulladékaink közvetlenül a 
hulladéklerakóba kerültek. Ezután a hulladék-
szállító jármővek egy üzemcsarnokba ürítik tar-
talmukat, ahol emberek dolgoznak még vele, 
gondosan szétválogatva tartalmukat. Jó, ha oda-
figyelünk vásárlási szokásainkra, ha környezet-
tudatosabb életvitelre törekszünk, így kevesebb 
hulladék termelıdik. A válogatás eredményeként 
újrahasznosítható nyersanyagokat kapnak. Így a 
papír, amit a Dunapack Rt dolgoz fel, a mő-
anyagpalackok, amit hazai elıkészítés, (darálás) 
után Kínába visznek feldolgozásra. Az üvegpalac-
kokat az Avermann Holvex Kft üveggyárában 
Orosházán hasznosítják. A sörös és a konzerves 
dobozok a MÉH telepek közbeiktatásával a feldol-
gozó kohókba kötnek ki. Fontos, hogy figyeljünk 
a hulladéktárolóba kerülı hulladékokra. Folyé-
kony anyagokat, háztartási veszélyes hulladékot 
szelektíven győjthetı hulladékot ne tegyünk a 
tároló edényekbe! 
 
Szelektíven győjthetı hulladékainkat a hozzánk 
esı legközelebbi szelektív hulladékgyőjtı sziget-
hez vigyük, amelynek tároló edényeibe tehetjük 
az összegyőjtött papírt, mőanyagot, üveget. A 

tároló edényekbe és nem mellé. Érthetetlen jelen-
ség a még félig lévı tároló edény mellé raknak 
mőanyag zsákokban összegyőjtött PET palacko-
kat. Nemcsak a tárolóba győjthetı anyagok ke-
rülnek lerakásra, hanem jelenleg szelektíven még 
nem győjtött elhasznált már feleslegessé vált dol-
gok is. Figyeljünk arra, hogy a tárolókba csak a 
bele való hulladékok kerüljenek és a lelkiismeret-
len szemetelıket figyelmeztessük, hogy az általa 
odahozott nem ott győjtött hulladékokat ne hagy-
ja ott, ezt magunk és az embertársaink érdekében 
- aki látja a jelenséget – tegye meg. 
Természetesen elıfordul, hogy már megtelt a sze-
lektív hulladékgyőjtı tárolója, és a szállítás késik. 
Ilyenkor az önkormányzat munkatársainak szól-
junk, aki a szállításról intézkedik. Több ember 
nehezményezte a hulladékgyőjtı szigetek tárolói-
ból történı elszállítás módját. Véleményük szerint 
a győjtıszigetek konténereinek tartalmát össze-
öntögetik és így szállítják el a hulladékudvarba, 
vagy esetleg a szeméttelepre. A bejelentés után 
egy győjtés alkalmával én nem tapasztaltam a 
konténerek összeöntögetését. Ez nem zárja ki, 
hogy nem fordulhatott elı. Nem feltételezem sen-
kirıl, hogy rosszindulatból szólnának ellene. 
Egy késıbbi alkalommal szeretném követni a hul-
ladéksziget kiürítése után a hulladék útját és 
feldolgozását, melyrıl tájékoztatni szeretném 
Önöket. Az aszódi szemétlerakó bezárását köve-
tıen a kis átalakításokat végzıknek problémát 
okoz a sitt eltüntetése, már másodszor fordult 
elı, hogy a temetıben lévı konténerbe két-három 
zsáknyi sitt volt. A környékbeliek tették bele- volt 
a megállapítás. Nem biztos! Ez egyik hétköznap 
este 9 után pár perccel egy személygépkocsi tar-
tott a temetı felé, félúton a világításait tompított 
fényre váltva. Nem gondolván semmire tovább 
mentem gyalogosan hazafelé a Parti lépcsı tetejé-
re felérve a gépkocsi már visszafelé jött. Másnap 
reggel egy zsáknyi sitt volt a temetıi konténerbe. 
Ki tehette oda?  Miért ment tompított fénnyel a 
gépkocsi?  Milyen érzéssel és tudattal teszik meg 
az ilyet emberek? Sittet vinni a temetıbe? A saját 
építési hulladékának elszállítatásának költségeit 
gátlástalanul a közösségre hárítják. Hasonló est-
ben legközelebb figyelmesebb leszek. Az aszódi 
szeméttelep bezárásával csak több kilométerre 
lehet legálisan sittet vinni. Ez az elkövetkezı 
idıkben több idıt, több pénzt és türelmet igényel 
a szolgáltatást igénybe vevıtıl, hogy környeze-
tünkben és Iklad határában ne jelenjenek meg 
ismét az illegális szemétkupacok. Ha ön szívén 
viseli a környezetének alakulását és van javasla-
ta, ötlete, megoldása az egy-két zsákos építési 
törmelékek legális eltüntetésére ragadjon íróesz-
közt és írja le. Várom észrevételeiket és kérem 
dobják be a Polgármesteri Hivatal elıtti levélszek-
rénybe, vagy az elıtérbe lévı győjtı dobozba má-
jus 25-ig. 
 
Következı téma a hulladékok hasznosításában a 
komposztálás. 

Braun Pál 

Á 
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„„„„A szülıfaluért lehet sokat tenni, A szülıfaluért lehet sokat tenni, A szülıfaluért lehet sokat tenni, A szülıfaluért lehet sokat tenni, 
de eleget soha”de eleget soha”de eleget soha”de eleget soha”    

A plakátok és az Ikladi Hírek áprilisi száma hívta 
Iklad község lakóit 2009. április 24-én, pénteken 
18 órára a Mővelıdési Házba FALUGYŐLÉSRE. 
A jelzett idıpontban a falu 2153 fı lakosából 18 
azaz tizennyolcan voltak jelen, majd késve még 
hárman csatlakoztak. Két képviselı, három ön-
kormányzati alkalmazott volt kíváncsi a meghir-
detett programra. Hát a többiek? Emlékszem ko-
rábbi falugyőlésekre (közmeghallgatásokra) ahol 
a Mővelıdési Ház összes széke foglalt volt, és 
állva illetve a színpadot ülıkének használva vett 
részt Iklad lakossága a rendezvényen és huszon-
hét felszólalás volt. 
Elképzelhetı, hogy azóta eltelt idıben minden 
gond megoldódott, semmilyen probléma nem za-
varja hétköznapi életünket és mindennel megva-
gyunk elégedve. Nincs felvetendı, megoldásra 
váró probléma, mindennel tökéletesen egyetér-
tünk, és jobbító javaslatunk sincs. 
Az önkormányzat és dolgozói valamint a Képvise-
lı-testület mindenki számára megfelelıen tevé-
kenykedik, az intézményeinkben minden gördü-
lékenyen, magas színvonalon az elıírásoknak 
megfelelıen zajlik. 
De lehet, hogy csupán fásultság és kiábrándult-
ság kerített bennünket hatalmába, közömbösök-
ké váltunk egymás valamint a falu és közösségei 
iránt. Miért várjuk, hogy valami is számunkra 
kedvezıen változzon, ha mi nem kezdeménye-
zünk. Hogyan legyen valami olcsóbb, ha nem 
keressük az oda vezetı utat? Ezek a kérdések 
merültek fel bennem a falugyőlés bevezetıjének 
hallgatása közben, és az összegyőlt emberek ar-
cát figyeltem. A megjelenteken nem láttam fárad-
ságot, de bizakodást sem. Nem tudom, mivel jel-
lemezhetném a hangulatot. 
A polgármester ismertette a 2008 évi költségvetés 
teljesítését, ami számokban kifejezve pozitív 
eredményt hozott. Utalt a község honlapján zajló 
fórumon a Stájerparaszt kérdésére, hogy mi ke-
rüljön be 2008-ról a falu krónikájába, és meg is 
adta rá a választ. Szó volt pályázatokról az útépí-
tésekrıl, az intézményekrıl. 
A beszámoló betekintést adott és érintette a köz-
ségi alapítványok mőködését is. A hét hozzászó-
lásban felmerült a fı út rossz állapota esetleg a 
teherautók sebességének korlátozása, az elkerülı 
út megvalósításának szükségessége, a járdák 
javításakor keletkezı szintkülönbségek okozta 
kellemetlenségek és azok megoldásának lehetısé-
ge. Üdvözölték a traffipax alkalmazását a sebes-
ség korlátozása érdekében. Szóba került a Ságvá-

ri utcánál lévı buszmegálló állapota, valamint a 
szerdai füstölés is.  
Az egyik felszólaló a 20 évvel ezelıtti faluképet és 
az összefogást hasonlította össze, ami jelenleg 
rosszabb, mint korábban volt. Felhívta a figyel-
met a környezetvédelemre, erdı, és fák ültetésére. 

Polgármesterünk ismertette a traffipax bevezeté-
sének szükségszerőségét és kitért arra, hogy a 
biztonság fokozása érdekében a fentieken túl se-
bességkijelzı telepítésére és négy darab kamera 
felszerelésére kerül sor. Amelyek a térségben tör-
ténteket folyamatosan rögzítik. Az elkerülı út 
megépítése jelenleg csak álom, mert annak költ-
ségei a másfél milliárd Ft-ot elérik, és nincs, aki 
ezt az összeget finanszírozni tudná. 
Ígéretet tett arra, hogy a Ságvári utcánál lévı 
buszmegálló, és a fı utcán a közútkezelı két hé-
ten belül a gödröket és a lyukakat megjavítja. 
Véleménye szerint az a régi mondás, hogy aki 
nem jön a falugyőlésre az ne tekintse magát Ikla-
dinak ma már idejét múlt. Amikor volt probléma 
és épült a gázvezeték, a telefon és a csatorna so-
kan voltak a falugyőlésen. Manapság nincs ilyen 
mindenkit érintı beruházás ezért vagyunk itt 
csak ennyien - mondta a polgármester, s ezzel 
véget ért a falugyőlés. 
A falugyőlésen megjelentek valamit tettek szülı-
falujukért? 
A Képviselı- testület 1993–ban létrehozta az 
IKLAD DÍSZPOLGÁRA és az IKLADÉRT EMLÉK-
ÉREM kitüntetéseket. 
Ön szerint ezen kitüntetéseket évenként, vagy 
esetenként kell kiadni? Milyen feltételekhez cél-
szerő kötni a kitüntetések adományozását? Meg-
felelı-e a jelenlegi hatályos testületi határozat? 
Kérem, ha van véleménye, javaslata május 25-ig 
írja le és a Polgármesteri Hivatal elıtt lévı levél-
szekrénybe dobja be észrevételét. 

Braun Pál 
képviselı

Ultrahang és csontritkulásUltrahang és csontritkulásUltrahang és csontritkulásUltrahang és csontritkulás    
szőrésszőrésszőrésszőrés    

 

2009. május 16-án, szombaton 10:30-tól 
általános ultrahang és csontritkulás szőrés 
lesz a védınıi rendelıben. 
A vizsgálat díja:  

Ultrahangszőrés: 3000.- Ft 
 Csontritkulás szőrés: 2000.- Ft 
Bejelentkezés és idıpontkérés a védınınél: 
Szabadság út 61 vagy a 403-384-es telefon-
számon. 
 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

9 05050505. szám. szám. szám. szám    

i, hatodik osztályo-
sok, a hon- és nép-
ismeret órákon 

részletesen tanulmányoztuk a 
magyarországi németek étke-
zési szokásait. Megtudtuk, hogy 
egyszerően és takarékosan ét-
keztek. A hét különbözı napjain 
az étkezési rend szerint táplál-
koztak, pl. hétfın a vasárnapról 
maradtat, szerdán és pénteken 
tésztafélét, kedden és csütörtö-
kön krumplit vagy fızeléket et-
tek.  Szombaton tartalmas, egy-
szerő egytálételt fogyasztottak, 
hogy több idı maradjon a ház 
körüli takarítás elvégzésére. Az 
egyes ünnepeknek is megvoltak 
a hagyományos ételei. Mi is ké-
szítettünk az órán császármor-
zsát, ami mindenkinek nagyon 
ízlett, a receptjét is megtanultuk. 
E sok ismeret után kíváncsiak 
lettünk, vajon élnek-e még ezek 
a szokások, és kérdıíves felmé-
rést végeztünk az egyes korosz-
tályok képviselıinek megkérde-
zésével. Munkánk eredményét 
szeretnénk itt megosztani az 
újságolvasókkal. 
 
I. csoport: A témánk a 6-7 éve-
sek megkérdezése az étkezési 
szokásaikról. Az elmúlt idıkben 
10 személyt kérdeztünk meg, 
ebbıl minden második gyerek 
szívesen válaszolt. Az 1. kérdés 
az volt, hogy „hányszor eszel 
naponta?”: Itt mindenki azt a 

választ adta, hogy 3-4-szer. 
A következı kérdés, hogy „mi a 
kedvenc ételed?”: A gyerekek 
többsége különféle édességeket 
választott. A 3. kérdés: „mit eszel 
vasárnap ebédre?”: A többség 
húslevest és rántott húst fo-
gyaszt. 
Szenteste még mindenki hagyo-
mányosan halat, húsokat és 
édességeket eszik. Az utolsó kér-
dés „mit eszel reggelire?”: Hatan 
gabonapelyhet, ketten szendvi-
cset és még ketten semmit. 

Vagyis a megkérdezettek csak 
20%-a jön iskolába reggeli nél-
kül, ami nagyon jó, mert a regge-
li fontos étkezésünk.  
Ezt az érdekes feladatot nagyon 
élveztük, és szeretnénk megkö-
szönni a válaszolóknak a segít-
séget. 
 
II. csoport: A kaja baja 
Két hete azt a feladatot kaptuk, 
hogy kérdezzük meg és írjuk le, 
miként étkeznek a korunkbeli 
12-13 évesek. Íme, az eredmény: 
A megkérdezettek több mint a 
fele 4-5-ször étkezik egy nap, a 
többiek is legalább háromszor. 
Ebbıl úgy tőnt, egészségesen 
étkeznek. A vasárnapi ebéd szin-
te mindenkinél húsleves, és sült 
vagy rántott hús. A szentestei 
vacsora is ırzi a hagyományokat, 
legtöbben halat, halászlét esz-
nek. Ez jó, mivel ezek az étkezési 
szokások ma még megmaradtak. 
A megkérdezettek legfıképpen a 
hús- és tésztaféléket kedvelik. A 
böjtöt senki nem tartja be. 
Mi nagyon élveztük ezt a mun-
kát, és kortársaink is szívesen 
fogadták a kérdıíveket. 
      
III. csoport: Mutasd a tányérod! 
A mi feladatunk az volt, hogy a 
14 és 18 év közötti fiatalokat 
kérdezzük meg étkezési szokása-
ikról. 2009. február 30-án men-
tünk el és kérdeztünk meg tíz 
tinédzsert, akik szívesen vála-
szoltak a kérdéseinkre. 
1. kérdés: Hányszor étkezel egy 

nap? Legtöbben azt válaszolták, 
háromszor. Szerintünk ez kevés, 
de nagyon csodálkoztunk, ami-
kor néhányan azt mondták, hat-
szor is. 
2. kérdés: Mi a kedvenc ételed? 

Sokan húsféléket neveztek meg. 
Azt tapasztaltuk, nagyon keve-
sen esznek zöldséget és gyümöl-
csöt. 
3. kérdés: Mit eszel vasárnap 
délben? Legtöbbször húslevest 

esznek, húst körettel és salátá-
val. Ennek nagyon örültünk, 
mert szüleink, dédszüleink étke-
zési szokása nem veszett el. 
4. kérdés: Betartsz-e étkezési 

szokásokat? Többen válaszolták, 
hogy igen, a karácsonyit is, en-
nek szintén örültünk. 
5. kérdés: Betartod-e a böjtöt? 
Mindenki nemet mondott. Ma 
már a böjt nem élı hagyomány, 
inkább böjtkúrákat csinálnak az 
emberek. 
Azt vettük észre, hogy a mai fia-
talok részben betartják az étke-
zési szokásokat, bár valahol még 
kéne csiszolni az étrenden.                                    
 
IV. csoport: Mi van az idısek 
asztalán? 

Honismeretbıl projekt feladatot 
kaptunk az étkezési szokásokkal 
kapcsolatban. Mi tizenkét hat-
van év feletti embert kérdeztünk 
meg. 2009. március 4-ére kész 
lettünk vele. A megkérdezett 
személyek szívesen válaszoltak 
kérdéseinkre. 
Az elsı kérdésünk az volt, hogy 
naponta hányszor étkeznek. Az 

emberek többsége háromszor 
eszik egy nap. Második kérdés: 
Mi a kedvenc étele? A legtöbben 
a leves és a húsféléket szeretik. 
A harmadik kérdésünknél (Mit 
esznek vasárnap ebédre?) azt 

tapasztaltuk, hogy a vasárnapi 
szokásokat betartják. 
Negyedik kérdés: Mit esznek 
Szenteste? Általában valamilyen 

leves és hal volt a válasz. Utolsó 
kérdésünk az volt, hogy betartat-
ják-e a böjtöt. Erre a kérdésre 
mindenki nemmel felelt. Mi ezt a 
feladatot nagyon élveztük és szí-
vesen csináltuk. Azt tapasztal-
tuk, hogy az idısebb emberek 
szeretnek mesélni, és mi ezt na-
gyon szívesen hallgattuk. 

Az ikladi iskola hatodik 
osztályos tanulói 

M 
Mutasd a tányérod!Mutasd a tányérod!Mutasd a tányérod!Mutasd a tányérod!    



 

Web: www.iklad.hu 

10 Ikladi HírekIkladi HírekIkladi HírekIkladi Hírek    

Pest megyei II. osztályú laPest megyei II. osztályú laPest megyei II. osztályú laPest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságbdarúgó bajnokságbdarúgó bajnokságbdarúgó bajnokság    
Vésnök Kft. csoportVésnök Kft. csoportVésnök Kft. csoportVésnök Kft. csoport    

Eredmények 

Iklad KFC – Dunakeszi 2-4 

Gólszerzők: Ecker Péter, Blaubacher Bálint 
 

Verőce – Iklad KFC 1-3 

Gólszerzők: Blaubacher Bálint (2) Styevkó 

Gábor 
 

 Valkó – Iklad KFC 3-1 

Gólszerző: Ecker Zoltán 

 

Iklad KFC – Váci Reménység 16-0 

Gólszerzők: Styevkó Gábor (6), Rosenberger 

Dániel (4), Madarász Viktor (2), Ecker Péter, 

Ecker Zoltán, Kékesi Roland, Mayer Tamás 
 

 Dunabogdány – Iklad KFC 3-0 

Ifjúsági eredmények 

Iklad KFC – Dunakeszi 1-1 

Gólszerző: Simó Róbert 
 

Verőce – Iklad KFC 5-1 

Gólszerző: Simó Róbert 
 

 Valkó – Iklad KFC 5-4 

 Gólszerzők: Király Péter (2), Mega István, Veréb Richárd 

 

Iklad KFC – Váci Reménység 12-0 

Gólszerzők: Gódor Richárd (3), Veréb Richárd (3), Király Péter (2), Blaubacher Martin (2), Gagyi Tamás, 

Mega István 
 

 Dunabogdány – Iklad KFC 0-0 

HAJRHAJRHAJRHAJRÁÁÁÁ    IKLAD!IKLAD!IKLAD!IKLAD!    
 
 
 
 

 
 

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó 
 
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiviklad@invitel.hu, Tel.: 06-28-403-381 
Felelıs kiadó: Madarász István, Felelıs szerkesztı: Bagyin Katalin 
Szerkesztık: Braun Anikó 
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387  
Terjesztık: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következı megjelenés: 2009. június 3-5. 

Tavaszi sorsolás, 2009 

 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 

03.15. Tahitótfalu – Iklad KFC 0-0 0-3 

03.22. Iklad KFC – Mogyoród 0-3 0-2 

03.29. Isaszeg – Iklad KFC 2-1 0-6 

04.05. Iklad KFC – Dunakeszi 2-4 1-1 

04.11. Verőce – Iklad KFC 1-3 5-1 

04.19. Valkó – Iklad KFC 3-1 5-4 

04.25. Iklad KFC – Váci Reménység 16-0 12-0 

05.02. Dunabogdány – Iklad KFC 3-0 0-0 

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    

 


