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Nyári olvasó és játszó tábor
Kedves gyerekek!
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A tartalomból…
Jászapáti kirándulás
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Jelentkezés július 10-ig.
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A foglalkozások naponta 9
9-13 óráig tartanak.
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kis játékra, jó versenyekre,
ha esetleg unatkoztok, gyertek el hozzánk!
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Foci, Foci, Foci…

A foglalkozásokat: Braun Krisztina és Hrncsár Pálné (Zsuzsa) tartják!

Véget ért a II. osztályban
a 2008/2009-es
2008/2009
labdarúgó évad. E havi számunkban
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Testületi Hírek
2009. május 29.
Iklad Község Önkormányzatának Képviselıtestülete 2009. május 29-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1.

2.

Beszámolót hallgattunk meg az Orvosi Ügyeletfenntartó Kht-tól, melyben Dr. Jancsó Zoltán ügyvezetı értékelte az egy éve mőködı
központi orvosi ügyelet munkáját. Ismertette
az igénybevételi adatokat, mely szerint az
ügyelethez tartozó települések közül Iklad
közelíti meg leginkább az európai átlagot.
Átfogó értékelés az önkormányzat 2008. évben végzett gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatairól. Benkó Lajosné és Hrncsár Pálné
családgondozók tájékoztatták a képviselıket
a Gyermekjóléti- és Családsegítı Szolgálat
tevékenységérıl. Köszönetet mondtak a
gyermekvédelmi jelzırendszer tagjainak (iskola, óvoda, védını, Polgármesteri Hivatal)
segítıkész együttmőködésükért. Külön köszönetet mondtak Braun Jánosnak (Arany
János u. 24/A.), aki a Magyar Ökomenikus
Segélyszervezet által biztosított élelmiszer segélycsomagok Ikladra szállításához ingyenesen teherautót biztosított. Ezt követıen Dr.
Braun Pál jegyzı értékelte az önkormányzat
gyermekvédelmi feladatainak ellátását.

3.

Törvényi kötelezettségének eleget téve a Képviselı-testület felülvizsgálta és a szükséges
helyeken módosította a fenntartásában mőködı költségvetési szervek alapító okiratait.

4.

A Képviselı-testület jóváhagyta a Kistérségi
Társulási Megállapodás módosítását.

5.

A Képviselı-testület jóváhagyta a Ráday tér
átalakításának tervét, amelynek célja egy
minden közösségi igényt kielégítı faluközpont kialakítása. A szükséges forrásokat pályázati úton kell elıteremteni.

6.

A Képviselı-testület jóváhagyta a csatorna
társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

7.

A Képviselı-testület elfogadta a Gyermekjóléti – és Családsegítı Szolgálatot is mőködtetı
Kistérségi Gondozási Központ 2008. évi beszámolóját, valamint 2009. évi költségvetését.

8.

A Képviselı-testület megtárgyalta Ecker József és társai kérelmét, amely a volt IMI iparvágány területét a Szabadság úttal összekötı
híd áteresz tisztítására vonatkozott.

9.

A Képviselı-testület vállalkozási szerzıdést
kötött Bagi Krisztián vállalkozóval a volt tőzoltó szertár mögötti szelektív hulladékgyőjtı
sziget rendszeres ürítésére 2009. december

Web: www.iklad.hu

31-ig. A vállalkozói díj összege: 25.000.-Ft +
ÁFA/hó.
10. Madarász István polgármester tájékoztatta a
képviselıket arról, hogy a József Attila utca
alsó részének ingatlantulajdonosai aláírták
azt a szándéknyilatkozatot, mely szerint a
földmérési munkákat és a telekmegosztást
követıen ingyenesen átruháznak telkeikbıl
4-4 métert az önkormányzatra. Ez a feltétele
ugyanis annak, hogy megfelelı szélességő
aszfaltozott utat, valamint járdát lehessen
kialakítani.
11. Madarász István polgármester tájékoztatta a
képviselıket arról, hogy az Ötiker és a MÁV
Felsı állomás közötti részen az önkormányzat megbízásából kivágtak két nyárfát. A
munka díja 55.000.-Ft volt.
12. Madarász István polgármester tájékoztatta a
képviselıket arról, hogy az önkormányzat elszállíttatta az ASA Magyarország Kft. gyáli telepére a lomtalanításkor összegyőjtött és a
tsz területén átmenetileg tárolt hulladékot. A
8 fuvar költsége 268.000.-Ft, a lerakás díja
120.000.-Ft volt. Köszönetet mondott Raffai
Pál elnöknek, aki a tsz területén helyet biztosított a hulladék átmeneti tárolására.
13. A polgármester tájékoztatta a képviselıket az
óvoda felújítás munkálatainak állásáról, valamint az útfelújítási munkák elıkészítésérıl.
Elmondta, hogy a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács útfelújítási pályázatán nyert 4 millió forintból (melyhez az önkormányzatnak 4 millió forint önrészt kell
hozzátennie) sor kerül az Iskola tér kockaköves részének kijavítására, az Iskola tér aszfaltos részén, valamint a Petıfi Sándor utcában,
a Sárköz utca felsı részén és az Ötiker utcában pedig a koptatóréteg kerül leterítésre.
14. A Képviselı-testület egy fı kérelmezınek
3.000.-Ft összegő, élelmiszercsomag formájában nyújtandó segélyt állapított meg.
Dr. Braun Pál
jegyzı

Alapítványi hírek
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány értesíti a
felsıoktatásban nappali tagozaton, elsı diplomát szerzı hallgatóit, hogy alapítványi kifizetésre 2009. július 15-én, szerdán 13-16 óra
között kerül sor a Polgármesteri Hivatalban.
Kérünk minden érintettet, hogy kizárólag a
fenti idıpontban vegye át a támogatást, ha
személyesen nem megoldható, akkor meghatalmazással felnıtt korú családtag is átveheti.
Az alapítvány kuratóriuma

07.
07. szám

Kistérségi hírek
A Többcélú Társulás Tanácsa
június 17-i ülésérıl
A Tanács elfogadta a Pedagógiai Szakszolgálat
2008/2009-es tanévre vonatkozó szakmai beszámolóját. Az Aszódi kistérség kilenc településérıl összesen 281 óvodás, és 183 iskolás gyermek
részesült logopédiai ellátásban, a nevelési tanácsadás keretében 108 fı vett részt terápiában,
és 59 gyógy-testnevelési ellátásban. A Nevelési
Tanácsadóban 573 fı jelent meg vizsgálaton.
Szeptembertıl iskolapszichológiai tevékenységgel
bıvül a Szakszolgálat tevékenységi köre, illetve
fıállású gyógy-testnevelı alkalmazására nyílik
lehetıség, aki Aszódon és Turán végzi majd a
feladatát. Hosszútávon megoldandó probléma a
hallássérült gyermekek ellátásának biztosítása,
melynek Tura lehet a központja, valamint a fejlıdési rendellenességgel élı 0-3 év közötti gyermekek korai fejlesztése. Az intézményvezetı felhatalmazást kapott a Tanácstól a feladatok ellátására vonatkozó javaslatok kidolgozására.
Hajdu Zsuzsanna közfoglalkoztatás-szervezı beszámolt a Tanácsnak a múlt hónapban szerzett
tapasztalatairól, megfogalmazta a legfontosabb
feladatokat, illetve átfogó tájékoztatást nyújtott az
Aszódi kistérségben az „Út a munkához” program
keretében végzett tevékenységérıl.
A Társulási Tanács üléseirıl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrıl és pályázati lehetıségekrıl bıvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása
honlapján
olvashatnak
(www.aszodikisterseg.hu).

Dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

Egy mondatban…
 A májusi számunkban köszöntük meg a lom-



talanításban segítık a munkáját. Sajnálatos
módon Kácser Kristóf neve kimaradt. Elnézést kérünk tıle, és reméljük, hogy ennek ellenére jövıben is számíthatunk a segítségére.
Önkormányzatunk 10.000.000.- Ft összegő
pályázati támogatást nyert az Önkormányzati
Minisztériumtól az iskola hıellátásának korszerősítésére. A támogatásból – amelyhez
2.500.000.-Ft-ot kell önrészként hozzátennünk – az általános iskolában kialakítunk egy
külön kazánházat. A jövıben így már nem kell
az óvodából – jelentıs veszteség árán - biztosítani a szükséges hıt az iskola főtésére.

Méhn
Méhnyakrák szőrésrıl
Május hónapban Ikladon az ÁNTSZ-tıl a 25-65 év
közötti
hölgyek
meghívólevelet
kaptak
méhnyakrák szőrıvizsgálatra. E betegségben
évente hazánkban mintegy 500 nı hal meg. Az
idejében felismert méhnyakrák jól gyógyítható. A
méhnyakszőrés fájdalommentes, egyszerő eljárás. A legtöbb nınek az a véleménye, hogy ez
egyáltalán nem fájdalmas. A méhnyak rosszindulatú daganata kezdetben egészen enyhe elváltozásból, évek alatt fejlıdik ki. Ez az évekig tartó
fejlıdési folyamat rendszerint semmilyen tünetet
nem okoz. Fontos tudni, hogy a szőrıvizsgálatra
akkor is szükség van, ha egyáltalán nincs panasza, nem észlel semmilyen rendellenességet, fájdalmat. Jogi értelemben a méhnyakszőrés nem
kötelezı, hiszen a rák a közösségre nem jelent
veszélyt, de az egyénre igen. Mindenképpen javaslom, hogy saját egészsége érdekében, éljen
ezzel a lehetıséggel. A szőréshez szükséges kenetvételt már képzett védınık is végzik, Ikladon
is igénybe vehetı. A szőrést elızetes bejelentkezés
után szerdánként, 13-16 óráig végzem a meghívólevéllel rendelkezı hölgyeknek.
Cím: Védınıi Szolgálat Iklad, Szabadság u 61.
Tel: 06-28-403-384, vagy 06-30-455-0462
Botyik Katalin
védını

Meghívó
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi
Regionális Egyesületének Aszódi Szervezete
2009. július 26-án vasárnap, fürdéssel
egybekötött kirándulást szervez Jászapátiba.
Részvételi díj:
Tagoknak: 1500.- Ft
Hozzátartozóknak: 1800.- Ft
Mely tartalmazza az utazási költséget és a belépıdíjat.
Jelentkezés július 10-ig, Bartha Pál helyi vezetınél a részvételi díj befizetésével együtt.
Indulás: 7 órakor Felsı vasútállomás
Megállók: Ötikerházak
Szabadság út 84.
Mővelıdési Ház
Régi posta
Minden sorstársat szeretettel várunk!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Környezetünk
Ha kivágtad az utolsó fát, ha kifogtad az utolsó halat, ha megmérgezted az utolsó folyót,
rádöbbensz majd, hogy a pénz nem ehetı…
E témakörben írtam a hulladékgyőjtésrıl és a
nyáron telepítésre kerülı szigetekrıl. Esett szó a
szemétszállítási díj meghatározásának módjáról
és érintettük a komposztálásnál elvégzendı feladatokat. A témaköröknél kértem, hogy a „környezetünk” jeligére jelezzék észrevételüket, javaslatukat. A mai napig a felvett témákkal kapcsolatban „környezetünk” jeligére észrevétel, hozzászólás nem érkezett. A polgármester címére érkezett a szemétszállítással kapcsolatos észrevétel,
amire a címzett már megválaszolt vagy meg fog
válaszolni az érintettnek.
Utcai beszélgetés közben többeknél felmerült a
szemétszállítási díj mértéke. Ha lehet, ne ingatlanonként történjen a szemétszállítási díj meghatározása, hanem mint eddig – személyenként. Nem
az ingatlan termeli a szemetet, hanem a benne
lakó, volt a vélemény.
Ács Ferencnétıl érkezett levél is hasonlóan indokol: „Nem értek egyet a szemétdíjjal, hogy házanként kell fizetni, mivel egyedül vagyok és minimális mennyiségő szemetem van.” – írja.
A szemétszállítási díj fizetésének módjáról a képviselı-testület már döntött. 2009 évben a korábbi
éveknek megfelelıen személyenkénti fizetési kötelezettség van.
14 éves korig: 4.700.-Ft/év
14 év felett: 5.600.- Ft/év
Mely összeget egyszerre kell megfizetni. Az öt vagy
ennél többtagú családnál az egy kuka mellé az
önkormányzat hulladékgyőjtı zsákot ad díjmentesen. (Ehhez a befizetési csekk bemutatása
szükséges.)
A 2010. évre várhatóan tovább fog emelkedni
szemétszállítási díj, ezért a következı évekre érvényes díjak megállapításáról illetve azok módjáról továbbra is várjuk a javaslatokat, ami esetleg
igazságosabb, mint a mostani rendszer,
A hulladékgyőjtı szigetek telepítése az eddigi információk szerint nyár végén fog megtörténni.
A komposztálással kapcsolatban megkerestem
Pálya Tibornét, aki már több éve komposztálja
kertjének hulladékait, füvet, gazt, nyesedéket stb.
Elmondása szerint egy-egy köbméteres raklapokból összeállított komposztálója van, mely az elmúlt években a szükséges virágföldet kitermelte.
A komposztáló üzembe helyezése óta egyszer sem
füstölt, égetett. A komposztáló hasznot termel,
mert virágföldre nem kell költeni. – mondja.

Web: www.iklad.hu

Mit tanácsol azoknak, akik most kezdik a komposztálást? - kérdem.
Egyszerő kaloda összeállításával – beruházási
költség nélkül elkészíthetı a komposztáló és egy
telken nem igaz, hogy erre a célra nincs két négyzetméternyi terület. Amit én eddig elmulasztottam, hogy húsz cm hulladék után nem tettem
földréteget. Ez segít a gyorsabb érési folyamat
elérésében.
- Aki teheti, kezdjen neki a komposztálásnak,
segít magának, javítja környezete levegıjének
tisztaságát és a természet körforgását segíti.
Köszönöm a szerzett tapasztalat elmondását és
további jó munkát kívánok.
Sokan ismerjük Pálya Tiborék gondozott, szép
virágos portáját talán ez az egyik lehetséges oka a
sok gondos munka mellett.
Észrevételüket, javaslatukat, kérésüket leírva a
Polgármesteri Hivatal elıtt lévı levélszekrénybe
szíveskedjenek eljuttatni. A borítékra írják rá a
jeligét: ”Környezetünk”.
A következı számban az energiával kapcsolatos
problémákat boncoljuk.
Braun Pál

„A szülıfaluért lehet sokat tenni,
de eleget soha”
A Képviselı-testület 1993-ban hozott határozatával teremtette meg az IKLAD DÍSZPOLGÁRA és az
IKLAD KÖZSÉGÉRT EMLÉKPLAKETT kitüntetéseket. Az azóta eltelt idı alatt 15-en kapták meg
az Iklad díszpolgára címet és 11 db Iklad Községért Emlékplakett talált gazdára.
A kitüntetettek személyére bárki javaslatot tehet,
de a Képviselı-testület határozattal hagyja jóvá,
mely kitüntetéseket a falunapi ünnepség alkalmával a polgármester adja át.
Iklad Díszpolgára cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki kiemelkedı munkájával, életmővével a községen belül,
vagy akár határon túl is általános elismerést
szerzett. Munkájával segítette az emberi kapcsolatok kialakulását, hozzájárult valamilyen formában a község jó hírnevének öregbítéséhez.
Az Iklad Községért Emlékplakett adományozható,
személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik a község fejlesztésében, szociális – kulturális - gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedıen hasznos munkát
végeztek, s a település értékeit növelı, maradandó eredményeket értek el.
Mindkét kitüntetéshez díszoklevél jár.

07.
07. szám
A kitüntetésekre esetenként és nem évenkénti
kötelezettséggel – kerül sor.
A május havi Ikladi Hírek–ben ezzel kapcsolatban
kértem olvasóink és a lakosság véleményét, észrevételeit. A beérkezett három vélemény egyöntetően esetenkénti kitüntetéseket tartja megfelelınek.
Így ír Marton Jánosné (Szabadság út. 29) is, aki
szerint „nem kell minden évben ilyen díjat osztani, csak akkor, ha eseti tevékenységével valaki
kiugrót produkált.” Levelében leírja az óvoda
majd az iskola fejlesztésében kifejtett tevékenységét, amiért 1978-ban İ az Aszódi Nagyközségi
Közös Tanács elismerését tartalmazó okiratot
vehetett át. A másik két vélemény is a kiérdemelt
eseti kitüntetést tartja jónak, és ösztönzınek is.
Amikor a szülıfalunk szebbé, gazdagabbá és élhetıbbé tételéért tettünk valamit, öröm tölti el a
szívünket, hogy embertársaink kedvére és megelégedésére könnyebbé tettük a hétköznapokat.
Egy-egy új létesítmény, gondozott park, emlékmő, vagy új buszmegálló létesítése új színfoltot
jelent falunkban. Ezért érthetetlen, hogy vannak
olyan emberek is, akik a rongálásban lelik örömüket. A megrongált és tönkretett dolgok kijavítása komoly összegeket emészt fel évente az önkormányzat kasszájából.
Ilyen például a közel egy hónapja történt eset a
fıtéren, ahol valamennyi zászlótartót „erıs” emberek kiemelték és az árokba dobták.
Hihetetlennek tőnik, hogy ezt egy ember tette
volna tanuk nélkül. Aki látta, de nem akadályozta
meg a rongálást ugyan olyan vétkes, mint aki
végrehajtotta. De miért? Bosszúból? – Kit, mit
akart ezzel megbosszulni? Erıfitogtatás miatt?
Akkor viszont voltak tanuk is, akik tétlenül nézték végig a károkozást.
De lehet, hogy csupán gondolkodás nélküli gyerekes tettrıl van szó. Bármi is vezette az elkövetı(ke)t nevük nem kerül a képzeletbeli dicsıség
könyvébe. Az okozott kár, a javítás költsége más
területrıl von el pénzeszközöket, munkát, energiát a községben.
Ezen el lehet gondolkodni a károkozóknak, valamint a némán maradt szemtanuknak.

TÜSKE BÖKI
az utcán sétálva
1. A Szabadság úton már hosszabb ideje a
csatornaszem fölött két helyen is útelzáró
jelzés van balesetveszélyes módon.
Mi az illetékesek terve?
Mikor oldódik meg a probléma
2. A lottózó és az italbolt közötti részen leszakadt az áteresz. Két hónapja már egy
szék figyelmeztet a veszélyre.
Megoldás ha valaki a székre ülne?
Esetleg az eredeti állapotot is vissza
lehetne állítani?
3. Az utóbbi nagy esızéskor a Temetı úti
árok oldalát a víz kikezdte. Négy betonlapot sodort magával.
Nem kéne megvárni a következı nagy
esızést!
Ha válaszolnak az illetékesek megköszönjük, ha megoldják a problémát
nem felejtjük İket el.
Ha Ön is hasonló problémákba ütközik, írja
meg „Tüske Böki” jeligére és a Polgármesteri Hivatal elıtti levélszekrénybe szíveskedjen bedobni, vagy küldje el e-mailben az
ikladihirek@iklad.hu címre.

Braun Pál

Véradás
2009. július 15-én, szerdán
15-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Mővelıdési Ház
Önzetlen segítségét minden beteg nevében
köszöni:
A Magyar Vöröskereszt valamint az Országos
Vérellátó Szolgálat.
Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját feltétlenül mindenki hozza magával!

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


Színházlátogatás:


Július 23-án, Csütörtök este
Operettszínház
Szép nyári nap – Neoton musical
Belépıdíj: 4000.- 4500.- 5000.- 5500.- Ft
Utazási költség: 900.- Ft/fı
Autóbusz indul: 17:15 órakor



A baba-mama klub foglalkozásai: csütörtökönként, 930-12 óra között Botyik Katalin védını várja a babákat és a mamákat.



Csütörtökönként 18 órától
Jóga-tanfolyam
Vezeti: Pásztor Zoltán



Bérlet megújítás
2009/2010 színházi évad József Attila Színház
Békeffi bérlet.
Hamvai Kornél – Sztálinváros
Shakespeare: Hamlet
Jeremy Lloyd – David Croft: Hallo, hallo
Pierre Sauvik – Eric Assous: Add kölcsön
a feleséged
♦ Horváth Péter – Mihály Tamás: IFI Park
♦ Hindi Brooks: Társkeresı.com
♦
♦
♦
♦

A felsorolt mővek közül négy elıadás kerül bemutatásra.
A Békeffi bérlet normál helyárral:
9000.- 8300.- Ft



Köszönjük: Blaubacher Dánielné, Blaubacher
Pálné, Braun Józsefné, Braun Pálné, Holicza
Sándorné, Kiss Ferencné, Pálya Tiborné,
Valusz Jánosné, Viczián Pálné, Zima Pálné
munkáját, akik egy hagyományos ételt készítettek el a helyszínen és minden látogatót
megkínáltak.
Tócsni készült az alábbi recept szerint:
Krumplit megreszelünk kislyukú sajtreszelın
majd lisztet, sót, ételízesítıt, fokhagymát,
borsot, petrezselyem zöldet adunk hozzá, így
egy lágy masszát kapunk, amelyet kanállal
olajba szaggatunk, laposra formázzuk, mindkét oldalát megsütjük.
A látogatóknak ízlett, s a hővös idıben kimondottan kellemes volt a melegen kínált
étel.
Köszönjük továbbá az eszközöket, melyet kölcsönkaptunk a rendezvény lebonyolításához,
Az alapanyag, ital sütemény adományokat:
Braun
Pálnak,
Blaubacher
Pálnak,
Blaubacher Dánielnének, Pálya Tibornénak,
Viczián Pálnénak.
Bagyin Katalin

Európai Parlamenti Válasz
Választások
eredmé
eredményei (2009. június 7.)
7.)

Vasárnap esti 19 órai kezdéssel lesznek az elıadások megtartva.

Összesített adatok Iklad településen

Múzeumok éjszakája elnevezéső rendezvényt második alkalommal tartottuk meg.

Névjegyzékbe felvett állampolgárok száma: 1744fı

A tárgyfelismerı versenyben telitalálatot ért
el: Bálint Andrea, Bálint Nóra, Blaubacher
Pál, Braun Barbara, Braun Józsefné, Bodai
Anna, Hicska László, Holicza Sándorné, Kajos
József, Klenk Dánielné, Klenk Józsefné,
Klagyivik Pálné, Kovács József, Marton Jánosné, Mayer Pálné, Viczián Pálné, Vigassy
Abigél.
Totó a Múzeumról játékban telitalálatot ért el:
Bálint Andrea, Bálint Nóra, Blaubacher Pál
(Szabadság u. 189), Csóriné Blaubacher Mariann, Holicza Sándorné, Kajos József,
Klagyivik Pál, Klenk Dánielné, Kovács József,
Marton Jánosné (Szabadság u. 29), Mayer
Pálné, Mihály Jánosné, Viczián Pálné.
Gratulálunk!

Web: www.iklad.hu

Szavazóként megjelentek száma: 553 Fı (31,71%)
Urnában lévı szavazatok száma: 553
Érvénytelen szavazatok száma: 1
Érvényes szavazatok száma: 552
FIDESZ – KDNP
SZDSZ

301
12

MCF ROMA Ö.

0

MUNKÁSPÁRT

5

MSZP

103

JOBBIK

89

LMP-HP

20

MDF

22
Helyi Választási Bizottság

07.
07. szám

Keresztrejtvény
Július havi rejtvényünkben egy színházi elıadás címét és idejét rejtettük el.

2.
V

JAVA
SERVER
PAGES
RÖV.

>

EGYHANGÚ!

>

KÖRÜLTEKINTİEN

1.

>

HATÁROZOTT
NÉVELİ

>

ADATRÉSZ!

>

ZORRO

LÉLEGZIK

NÉPSZERŐ
KÁRTYAJÁTÉK

NEMESGÁZ

…
MIKLÓS
(ÉPÍTÉSZ)

V

V

V

V

V

V

KÉTPUPÚ
ÁLLAT
V

>

ÉKES
FEGYVER

>

ÜT

ÉRVÉNYESÜL

>

HÁZ
BÉRLİJE
V

A BABA
IS EZ

RÉSZBEN
KIPATEROL! >

>

URÁN
VEGYJELE

>

RUHÁT
SZÁRÍT

RONALD
BECÉZVE

V

PUHA FÉM
V

TŐZFÉSZEK >

>

ISTEN
VELED

V

V

GRAMM

>

THE …
TELEGRAPH
(PATINÁS
ÚJSÁG)

>

OXIGÉN
KB. HÚSZ
CENTI
V

INFORMATION

FINN
FÉRFI NÉV
V

HANGA …
(SZIGET)

>

RÁMA

V

>

>

SZIVAR
EGYIK FELE!
V

>

ÉN,
LATINUL
SPANYOL
AUTÓJEL

KIRÁLYI
FEJDÍSZ
V

DÖNT A
BÍRÓ
V

V

>

ÓBÉGAT

V

BECÉZETT
JÁNOS

>

SEB
RUHÁT
KISIMÍT

NEKÜNK
TÁMAD

>

V

>

… TIME
ÓRA MÁRKA
V
GRAFIKA,
ÁBRA

MESTERS.
ÉRTELEM

>

TUPOLJEV
GÉPJELE
V

EME

>

SOMOGYI
KÖZSÉG

>

İSI
SZAVUNK

SZÁJSZÉL

V

>

V

IN MEDIAS
…
V

SEBES,
TRÉFÁSAN

V

NORTH

TÁSKA
JELZİJE
V

BILLEGİ

>

>

V

>

ANGOL İSZI
BARACK
V

SZINTÉN

MISE
RÉSZE!

ALKONYAT

ALAPINFORMÁCIÓ
V

DOB,
HAJÍT
V

V
KEVERT
SZÍN

V

OROSZ
FOLYÓ

FEKETE
ÜDÍTİITAL

KÉSZÜL
A HÁZ
V

>

BÓR
DARABON- VEGYJELE
KÉNT
FEDD

FR. RALIVERSENYZİ >

KÉN
VEGYJELE
V

TOMPOR

SVÉD
AUTÓMÁRKA

ITTRIUM
VEGYJELE

>

SZARVASFAJ
V

>

KÁLOZ
HATÁRAI!

STRONCIUM
VEGYJELE
V
KÁRTYAJÁTÉK >

FÉLSZ!

ÁLLOMÁS

V

V

>

AZ EGYIK
VEZÉR
V

TESTRÉSZÜNK

V

>

ÉSZAK
PÁRTFOGÁS, VÉDNÖKSÉG

H

V

>

A keresztrejtvényt készítette Rigó Krisztián és Ecker Norbert!

SuDoKu!
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E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Pest megyei
II. osztályú
labdarúgó bajnokság
Vésnök Kft. csoport
Eredmények
Iklad KFC – Kerepes 3-7
Gólszerzők: Deszk Ádám, Ecker Péter,
Styevkó Gábor

Ifjúsági eredmények

Tavaszi eredmények, 2009
Dátum
03.15.
03.22.
03.29.
04.05.
04.11.
04.19.
04.25.
05.02.
05.10.
05.17.
05.24.
05.31.
06.07.

Hazai - Vendég
Tahitótfalu – Iklad KFC
Iklad KFC – Mogyoród
Isaszeg – Iklad KFC
Iklad KFC – Dunakeszi
Verőce – Iklad KFC
Valkó – Iklad KFC
Iklad KFC – Váci Reménység
Dunabogdány – Iklad KFC
Iklad KFC – Vácrátót
Dány – Iklad KFC
Iklad KFC – Kisnémedi
Aszód – Iklad KFC
Iklad KFC – Kerepes

FN
0-0
0-3
2-1
2-4
1-3
3-1
16-0
3-0
3-3
2-0
0-4
3-0
3-7

Ifi
0-3
0-2
0-6
1-1
5-1
5-4
12-0
0-0
2-4
0-12
1-3
7-0
1-2

Iklad KFC – Kerepes 1-2
Gólszerző: Gagyi Tamás

Felnőtt tabella 2008/2009

Góllövőlista 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Blaubacher Bálint 12
Rosenberger Dániel 10
Styevkó Gábor 8
Blaubacher Gergő 7
Deszatnik Péter 4
Mayer Péter 3
Ecker Péter 3
Ecker Zoltán 2
Madarász Viktor 2
Braun Gábor 2
Oláh Tibor 2
Mayer Tamás 1
Kékesi Roland 1
Deszk Ádám 1

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Csapat
Kerepesi LSE
Aszód FC
Verőce SE
Isaszegi KSK
Kisnémedi
Dunakeszi Kinizsi FC
Mogyoród KSK
Dunabogdány SE
Dány KSK
Iklad KFC
Valkó
Tahitótfalu SE
Vácrátót KSK
Váci Reménység

Gy
20
17
15
15
15
14
13
12
9
7
7
6
6
2

D
4
4
6
5
3
3
6
3
4
4
2
2
1
1

V
2
5
5
6
8
9
7
11
13
15
17
18
19
23

P
64
51
51
50
48
45
45
39
31
25
23
20
19
7

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. augusztus 5-7.

Web: www.iklad.hu

