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Jótékonysági délután

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
településünk minden segíteni akaró lakóját
2011. november 19-én, szombaton 15 órai kezdettel
az Általános Iskola tornatermében tartandó

jótékonysági délutánunkra!
Jótékonysági délután fellépői:


Napköziotthonos Óvoda nagycsoportosai



Általános iskolánk diákjai



Német Nemzetiségi Közhasznú Kulturális Egyesület Blaublumen
tánccsoportja, valamint Fúvós –zenekara



Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület énekkara



Bagi Muharay Elemér Népi Együttes táncosai



Pódium Színház művészei



Földvári Sándor énekes



Mega István versmondó



Rébb Róbert vers-mesemondó

A rendezvény bevétele a „Legyen az Ön szívügye is Alapítványt” támogatja, mely
az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet fenntartását szolgálja.
Belépődíj nincs, de támogatói jegy 500.- és 1000.- Ft-os értékben megvásárolható
elővételben a Polgármesteri Hivatalban, a Községi Könyvtárban, a Művelődési Házban,
valamint természetesen a helyszínen.
Iklad Község Önkormányzata és intézményei
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Testületi Hírek
2011. október 28.
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2011. október
28-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:
A testület elfogadta a módosított Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervet.
A testület elfogadta a Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
A testület 2012. december 21-ig meghosszabbította az OTP Bank Nyrt-vel fennálló, 15.000.000.-Ft
összegű folyószámlahitel-szerződését.
A testület pályázatot hirdetett Iklad község belterületi útjainak hóeltakarítási munkáira.
Régi hagyományunkat folytatva a testület idén
karácsonykor is megajándékozza községünk 70
éven felüli polgárait. Az ajándékcsomag összeállítására idén nem írunk ki pályázatot, hanem az
önkormányzat saját maga vásárolja meg az ajándékokat.
A testület módosította a szociális ellátásokról szóló
rendeletének lakásfenntartási támogatásra, valamint a közgyógyellátásra vonatkozó szakaszait.
A testület közmeghallgatás összehívásáról döntött
a községi temető jövőbeni szabályaival kapcsolatban.
A testület Rell Mihály egyéni vállalkozót bízta meg
az általános iskola régi tetőszakaszának héjazatfelújításával. A munka díja 1.384.000.-Ft.
A testület döntött arról, hogy önkormányzatunk
belép a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe.
A testület zárt ülésén egy főnek ápolási díjat állapított meg.
Dr. Braun Pál
jegyző

Pályázat hó-eltakarítási munkára
Iklad Község Önkormányzata pályázatot hirdet
Iklad község belterületi útjainak hó-eltakarítási
munkáira az alábbiak szerint:
Ajánlat tárgya: Iklad község belterületi útjain a
hóeltakarítási munkák elvégzése 2011. december
1-től 2012. február 29-ig.
Ajánlattételi határidő: 2011. november 24. (csütörtök) 16.00 óra.

Web: www.iklad.hu

Ajánlat benyújtásának helye, címe: Iklad Község
Polgármesteri Hivatala, jegyzői iroda (2181 Iklad,
Ráday tér 1. Telefon: 06-28-403-381, Fax: 06-28488-280, E-mail: polghiviklad@invitel.hu)
Ajánlat benyújtásának módja: Lezárt, aláírt és
lepecsételt borítékban, személyesen vagy postai
úton. A borítékra kérjük ráírni: „Hóeltakaírás
2012”. Minden pályázó csak egy ajánlatot nyújthat be.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban
kérhető a pályázattal kapcsolatosan.
Iklad, 2011. október 28.
Madarász István
polgármester

Kistérségi hírek
A Többcélú Társulás Tanácsa
október 19-i üléséről
Elsőként beszámoló hangzott el a 2011. június 27.
és 2011. augusztus 26. közötti időszakban megszervezett „Parlagfű elleni védelem” közfoglalkoztatási programról. A program lezárásra került, öszszesen 8 millió forint pályázati támogatás és 548
ezer forint saját forrás került felhasználásra. 45 fő
napi 6 órás alkalmazására nyílt lehetőség a kistérség 6 településén, akik közel 400 ezer m2 területet
tisztítottak meg a parlagfűtől.
A Tanács a Társulás költségvetési szervei (Pedagógiai Szakszolgálat, Kistérségi Iroda) közalkalmazottai részére egyösszegű béren kívüli juttatás
biztosításáról határozott.
Ezután a Tanács hozzájárult a Vácszentlászló
Község Önkormányzata által kért 2 gyermek ellátásához, biztosítja a korai fejlesztés feladat ellátásához szükséges túlórakeretet.
A Tanács elfogadta a 2012. évre vonatkozó feladatellátási tervet, mely szerint a Társulás az ez évi
gyakorlatnak megfelelően kívánja folytatni a közoktatási szervezői feladatok, a pedagógiai szakszolgálati feladatok, a pedagógiai szakmai szolgáltatások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a
belső ellenőrzési feladat, valamint a munkavédelmi feladatok szervezését.
Végezetül a Tanács az Értelmi Sérültek Gyöngyház
Egyesülete részére pályázati támogató nyilatkozat
kiadásáról döntött.
A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló aktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről bővebben
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

11. szám

Iklad Község
Képviselő-testülete
2011. november 18-án, pénteken 18 órakor

Közmeghallgatást tart
a községi temető rendezésével
kapcsolatos kérdésekben.

Helyszín: Művelődési Ház
Jöjjenek el, hogy minél szélesebb körben
ismertethessük
meg
elképzeléseinket,
mondják el véleményüket, hogy közösen
alakíthassuk ki a többség számára legoptimálisabb szabályokat.
Képviselő-testület

Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület hírei
2011. október 8-án megrendezésre került a hagyományos Német Nemzetiségi Nap.
Koszorúzással kezdődött az ünnepség, majd ezután az iskola tornatermében a kultúrműsorral
folytatódott a program. Köszönjük az óvodások
türelmét, hogy figyelmesen végignézték a műsort.
Köszönet a főszervezőnek Blaubacher Dóra Német
Önkormányzat elnökének, valamint minden segítséget itt szeretnénk megköszönni.
2011. október 15-én fúvós zenekarunk és táncos
lányaink Kerecsenden szerepeltek szintén Német
Nemzetiségi Napon.
2011. október 21-én a lányok az Aszódi Javítóintézet törzsgárda ünnepségén kedveskedtek műsorukkal.

Védőnői felhívás
2011.11.07-től szabadságon vagyok.
Helyettesít: Czerok Andrásné védőnő. Szükség
esetén elérhető a 06-30-398-1551 számon.
A helyettes védőnő szerdánként délelőtt 8-10-ig
tart védőnői tanácsadást a védőnői rendelőben. A
baba-mama klub november hónapban nem lesz,
következő foglalkozás 2011.12.01-én.
Az egészséges gyermektanácsadás 2011.11.08,
15, és 22-én elmaradnak.
Botyik Katalin védőnő

F E L H Í V Á S
Tisztelt Könyvtárlátogatók és Ikladi Lakosok!
Felhívással fordulok Önökhöz, hogy a könyvtárba
szíveskedjenek:
- Ikladról
- valamint a település életében történt legfontosabb, vagy legemlékezetesebb eseményekről szóló
régi fotókat beküldeni.
A könyvtár részére honlapot szerkesztek, és ehhez
szeretném a fotókat felhasználni az Önök segítségével.
A fotók mellé szíveskedjenek rövid ismertetőt mellékelni, valamint a tulajdonos nevét, címét, hogy a
feldolgozás után azokat vissza tudjam adni.
Segítségüket előre is megköszönöm.
Kiss Regina
könyvtáros

Októberi számunkban írtuk, hogy Bazsik Csabáné
képviselői tiszteletdíját ajánlotta fel, táncosok új
ruhájának elkészítéséhez, a fellépőruha anyagának megvásárlásához az aszódi Richard Fritz
Kft. 50.000-Ft-ot adott, melyet most a nyilvánosság előtt is megköszönünk.
NNKKE

A hónap aforizmája
„Sorsunk az lesz,
amit majd megérdemlünk.”
(Einstein)

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az iskola programjából
Beszámoló az októberi programunkról
Október 7-én emlékeztünk meg az aradi vértanukról, az ünnepi műsort a 4. osztályosok adták elő.
Ugyanezen a napon rendezték meg Törökbálinton az „Európa színesebb lesz” című országos
országismereti vetélkedőt. Iskolánkat egy háromfős csapat képviselt, tagjai Mayer Rita, Blaubacher Pál
és Szabó Zoltán, nyolcadik osztályos tanulók voltak. A vetélkedő témája az Európai Unió volt, és igen
komoly előzetes felkészülést igényelt. Csapatunk a 3. helyezést érte el és komoly jutalmakat kapott.
Felkészítő tanáruk Szilágyi József volt.
Október 8-án, szombaton Nemzetiségi délután volt, melynek iskolánk adott helyszínt. Tanulóink is
szép számban jelentek meg a rendezvényen, voltak, akik a nézőközönség soraiban és voltak, akik műsorral léptek fel a színpadon. Láthattunk táncprodukciót, megtekintettük színjátszósaink legújabb produkcióját, valamint a fúvószenekarban is jeleskedtek növendékeink.
Október 10-én volt alsó tagozatosaink számára a mezei futóverseny, míg a felsősök október 12-én vehették birtokba a focipályát és mérkőztek a kistérség többi iskolájából érkezett diákokkal. A rendezvény
idén is jól sikerült, legkiemelkedőbb tanulóink: Podlaviczki Ármin, Pittlik Panna, Greskó Vanessza, valamint a 7-8. osztályos lány csapat voltak.
Október 13-án két jelentős programot bonyolítottunk le iskolánkban. A délelőtt folyamán mindenki lelkesen készült a betakarítási ünnepre. A harmadik órában alsós tanulóink az óvoda kertjében vendégeskedtek, míg felső tagozatosaink az iskola udvarán adtak elő egy kis műsort, majd fogyasztottak a
szépen megterített asztalokról.
Délután pedig már hatodik alkalommal rendeztük meg a német szépkiejtési versenyt. A három korcsoportban a következő eredmények születtek:
4. évfolyamból:
1. Strasser Lilla 4.b
2. Hrncsár Richárd 4.b
3. Kiss Rozália 4.a

5-6. évfolyamból:
1. Strasser Zsombor 6.a
2. Juhász Olivér 5.
3. Mayer Réka 6.a osztály

7-8. évfolyamból:
1. Talló Viktória 8.a
Lehel Dorottya 8.b
Bálint Andrea 7.

Október 20-án házi íjászversenyt rendeztünk, ahol vendégeink is voltak Bagról. Tanulóink nagyon jól
érezték magukat, közülük pedig Raffai Kristóf, 5. osztályos, valamint Pittlik Marci, 3. osztályos tanulók
végeztek a legjobb helyen.
Október 21-én, pénteken nyílt tanítási nap volt iskolánkban. A szülők az első négy órában tekinthették meg gyermekeiket. Örömmel tapasztaltuk, hogy a felső tagozaton is sokan voltak.
Ezen a napon, délben adta elő a 7. osztály az október 23-i ünnepi műsorát, melyet a Művelődési házban is bemutattak a közönségnek.
Ebben a hónapban az osztályonkénti ötös gyűjtési verseny a következőképpen alakult: Alsóban: I. a 4.a
osztály ( 13,5 db/fő), II. a 4.b (9,8 db/fő), III. a 3. osztály (7,6 db/fő) lett. Felsőben: I. a 6.a és az 5. osztály (9,6 db/fő), II. a 6.b osztály (9 db/fő), III. a 8.a osztály (6,4 db/fő) lett. Ebben a hónapban csak
ötöst gyűjtött: Blaubacher Barnabás, Lados Katalin, Moharos Boglárka (3.o.), Gulya Dorka (4.a), Buday
Balázs (6.a). Gratulálunk a szép eredményükhöz!
Köszönjük Blaubacher Pálnak, hogy elszállította tanulóikat a törökbálinti versenyre, valamint a családoknak, hogy sok finomsággal járultak hozzá a betakarítási ünnephez.

Novemberi programunk
November 7.
November 8.
November 11.
November 18.
November 21.
November 25.
November 28.

Web: www.iklad.hu

Első tanítási nap az őszi szünet után
Szülők Akadémiája 1. / Szülői hivatás
Tartja: Gécziné Galla Krisztina családpedagógus
Márton napi lámpás felvonulás
Egészségnap
A közös írásbelit szervező középiskolák listájának közzététele
17 óra SZMK megbeszélés
Iskolagyűlés
Sulibál
17 óra Szülői értekezlet
18 óra Pályaválasztási szülői értekezlet
Braun Anikó

11. szám

ZsóFa Öltöde

Meghívó az Óvoda-bálba

A környék legkedvezőbb áraival!

Szeretettel meghívunk
mindenkit a
2011. november 26.-án,
szombaton 20 órától
megrendezésre kerülő
Óvoda-bálba.

Ajándéktárgyak textíliából:




Névvel, szöveggel, képpel hímzett:
o törülköző
o Teniszpóló
Hímzett patchwork Házi Áldás (fali) 2300Ft

Helye: Művelődési Ház Iklad
Zene: Szénási együttes
Belépő: 1 500 Ft/fő (jegyek már kaphatók az
óvodában és az SZMK szülőknél)
Süti-sütő verseny!!!
(Részletekért kérjük, hívja az óvodát!)
Lesz még büfé, tombola tánc, meglepetés!





Fényképes bevásárlókosár 1390Ft
Díszpárna 1950Ft
Napló, receptes, énekes stb… Könyvek
hímzett textilborítóval 1250Ft

A bál bevételéből az ikladi óvodában

egy sószobát szeretnénk kialakítani.

MÁRTON NAP

November 11.-én pénteken tartjuk hagyományos MÁRTON- napi felvonulásunkat.
A menet 16 órakor indul az óvoda udvaráról,
végig hintó kísér bennünket.
Tábortűz: a Petőfi út és Iskola tér kereszteződésénél.
Meleg teára, forralt borra, pogácsára mindenkit vendégül látunk az óvodában.
Mindenkit szeretettel várunk, nem csak az
óvodásokat és iskolásokat!
Lámpását senki ne felejtse otthon!

Saját tervezésű – kivitelezésű termékek:
 100% pamut gyermek trikók 450Ft-tól
 Streccs nadrág, harisnya helyett 650Ft-tól
 Kendők, sapka – sál szettek 1190Ft-tól
 Lakástextília: tepsifogó, edényfülfogó,
főzőkesztyű, kötény
Átalakítás, javítás, varrás:
 Nadrág, szoknya alj felvarrás 500Ft
 Hozott ruhadarabok feljavítása
strasszkővel – hímzéssel
 Függöny szegése 90Ft/m
 Behúzó szalag felvarrása 150Ft/m
Elérhetőségek:
Tel: 06-70/617-4334
E-mail: zsofaoltode@freemail.hu
2181 Iklad, Parti u. 30.
És még sok minden más!
Rövid határidővel, akár AZNAPRA!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Megrendezte első irodalmi
délutánját a Legyen az
Ön Szívügye is Alapítvány

FESTÉKEK DISZKONT ÁRON
(Kartal elején, főúton)

2011. szeptember 24-én az Aszódi Evangélikus
Gimnázium aulája adott otthont a Legyen az Ön
szívügye is Alapítvány jótékonysági délutánjának.
A rendezvény teljes bevétele az Aszódi Rendelőintézetet támogató alapítvány javára lett felajánlva.
Az irodalmi délutánon gyermekektől az idősekig,
ismert és kevésbé ismert fellépők szórakoztatták a
kedves nézőket. A szünetben és a műsorszámok
alatt kiállítások sora várta az érdeklődőket. A délután színvonalát a koronázási ékszerek hiteles
másainak kiállítása emelte. Aki, nem tudott eljönni, az se keseredjen el, mivel a kezdeményezés
vándorútra kel, és legközelebb november hónapban, Ikladon kerül megrendezésre az Aszódi Rendelőintézet javára szervezett jótékonysági rendezvény. Reméljük, hogy ez a jótékonysági délután
sorozat segít összekovácsolni az önkormányzatokat, a lakosságot és a rendelő dolgozóit, és ez az
összefogás, csak erősödni fog, ha Isten ne adja, a
rendelőintézet sorsa kérdésessé válik.
A lakosság segítségével és a közös együttműködéssel a rendelőintézet finanszírozási problémáit
nem tudjuk megoldani, de komfortosabbá tudjuk
tenni a járó beteg ellátást intézményünkben. Mint,
ahogy a jótékonysági délután alkalmával összegyűlt 510.000 Ft-ból is már több mindent sikerült
megvalósítani, ill. a betegekre fordítani. 92.000 Ftért a labor kémiai automatájához sikerült egy fontos alkatrészt beszerezni. 45.000 Ft-ért sürgősségi
táska. 10.000 Ft-ért textíliákat vásárolt az alapítvány. A legközelebbi fontos feladat a rendelőintézet padozatának a lecserélése, hogy kényelmesebben tudjanak várakozni a betegek. Már folynak a
tárgyalások a padokat gyártó céggel, ám valószínűleg egyelőre csak elkezdeni tudják a cserét, mivel az összes pad cseréjére még nem elegendő a
pénz. Bízunk benne, hogy előbb- utóbb maradéktalanul sikerül megvalósítani a még hátralevő teendőket. Ehhez kérjük az Önkormányzatok, és a
lakosság támogatását.
Köszönjük mind a résztvevőknek, mind a támogatóknak az önzetlenül, ingyenesen nyújtott segítségüket, és várjuk szeretettel következő rendezvényünkre!
Az Aszódi Rendelőintézet megsegítése legyen
az Ön szívügye is!
Legyen az ön szívügye is alapítvány kuratóriuma

Web: www.iklad.hu

- BELTÉRI FALFESTÉKEK:
HÉRA
4350 Ft.
POLIFARBE
2790 Ft.
- HOMLOKZAT FESTÉKEK
- BORDŰRÖK
500-1350 Ft.
- ÁLMENNYEZETEK 300-650 Ft/m2
- ROZETTÁK, -DÍSZLÉCEK
- TAPÉTÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
(KATALÓGUSBÓL)

MOSHATÓ, VILÁGÍTÓ GYEREKTAPÉTÁK
-FALTETOVÁLÁSOK
- HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK (RENDELÉSRE)
(Árajánlat kérés: 70/253-3268)

VÁSÁRLÓINKAT SZERETETTEL VÁRJUK!

Az Ikladi Jobbik a jobb biztonságért!
Az Ikladi Jobbik Alapszervezet az alábbi kérdést
intézi a lakossághoz. Az elmúlt taggyűlésünkön az
alábbi kérdés fogalmazódott meg bennünk. Rengeteg példa van rá az elmúlt hónapokban is, hogy
betörések ill. betörési kísérletek történtek azoknál
a házaknál, amelyekről tudják, hogy lakói elutaztak nyaralni vagy éppen egy lakodalomban vannak. Az Aszódi polgárőrség nem tudja a falu felügyeletét 100%-osan ellátni, ezért vetődött fel
bennünk a kérdés, hogyha a lakosság igényli és
szólnak nekünk, akkor nagyon szívesen segítenénk abban, hogy a nyaralás vagy egy lagzi ideje
alatt felügyeljük házuk környékét, időközönként
megnézzük minden rendben van-e.
Kérem, hogy véleményüket mondják el az alábbi
elérhetőségeken:
Tel.: 06-70-427-0068
E-mail: braun.csaba@jobbik.hu
Braun Csaba
Ikladi Jobbik elnöke

11. szám

Vannak, akik Táltosként emlegetik
(Csontkovácsként vált ismertté, mégis sokkal
több annál c. októberi lapszámunkban megjelent írás folytatása Kovács – Magyar Andrásról)

tudója lehetek. Segítségükkel olyan helyekre juthattam el, ahol megtudhattam, miként lehet megfiatalítani a biológiai testet. Az ember ugyanis nem
csupán hús és vér, hanem szellem is. Az ősöktől
kapott tudás birtokában megszületett a program,
amelyben több tanítványom részt vett már. Csodálatos eredményekről számoltak be. A gyógyító
központomban van egy diagnosztikai készülék,
amely kimutatja a programot megelőzően, és utána is, az ember biológiai életkorát. Visszaellenőrzéskor kiderül, hány évet fiatalodott szervezetünk.
Tíz - tizenöt év biológiai sejtfiatalodáshoz több
tanítványunkat hozzásegítettük már.
- Vagyis az életelixír bárki számára elérhető
lesz? Hogyan?

- Egy alkalommal, az Egyesült Államokban élő
Paposi professzor keresett fel. Tíz percet kért tőlem, de öt napig maradt. Mielőtt elment, összegzésképpen azt mondta; olyan tudás birtokában
vagyok, ami egykor csak a Táltosok számára adatott meg. Hiteles bizonyságok sorát tapasztalta
meg gyógyító módszereimben. Akkor még imponált, amit hallottam tőle.
- Akkor még imponált… Mi változott azóta?
- Ma már minden bizonyságtétel, és szellemi kapcsolat nélkül többen Táltosnak vallják magukat,
mint ahányan méltóak lennének rá. Az emberek
pedig
egy
kategóriába
sorolhatnak
mindannyiunkat. Ami régen rangot jelentett, mára
némely esetben közhellyé vált. Ezért a titulusokat
elhagyva, leghitelesebben a nevem fémjelzi a
munkámat.
- De a tudás, a titok a mai napig a birtokában
van. Tudjuk, kutatja a templomosokat. Ez a
cél, megtalálni az életelixír receptjét? Ezért
kutatja őket?
- Elsősorban rájöttem, a világ nem számolt azzal,
hogy ilyen okosak leszünk, túljárunk a természet
eszén, és olyan dolgokat tud majd a kémiai ipar
nagymennyiségben előállítani, ami a természetben
sehol nem található meg. S mivel nem lelhető fel,
ezért a szervezet védekezése sem épül ki vele
szemben. Az embert az evolúciója tette naggyá és
dönti romba is. Kezdetben egészen jól alakult,
egyre több dolgot feltaláltak, ami segítette a civilizáció fejlődését. De mára már elfajult a helyzet, és
lassan belehalunk ezekbe az okosságokba. Eszméletre kell térnünk, hogy ismét reneszánszát élhesse a régi korok természetes gyógymódja, az a tudás, amit életelixírnek neveztek az okkultisták.
Másrészt, a sors kegyeltjének érzem magam, mert
több nagy szellem van, akiktől folyamatosan tanulok. Mára ennek a hatalmas tudásnak ismerője,

- Igen, bárki képes a fiatalodásra, de erre előzőleg
a szellemet is fel kell készíteni. A szellemi átalakulásra az iskolámban van lehetőség. Aki már tud
bánni a testével és energiáival, földsugárzásmentes a fekhelye, azt megtanítom bánni az érzelmeivel, gondolataival, kapcsolataival. Aki lelki
és szellemi táplálékhoz jut, már készen áll arra,
hogy magához vegye az életelixírt. A mai kor embere csak a fizikai test létezéséről szeretne tudomást venni, pedig ha a szellemi test nem kap táplálékot, attól a fizikai test is szenved.
Az életelixír receptje miatt szerette volna megtalálni Saint-Germain szellemét?
- Igen. II. Rákóczi Ferenc fia olyan szellemi tudás
birtokában volt, amelynek segítségével, nagyon
idős korában is elhitték neki, nem több negyvenöt
évesnél. Az uralkodók és az udvarhölgyek pedig
imádták misztikus intelligenciáját, Franciaországtól a Perzsa birodalomig.
- Ön elismerten a női nem nagy tisztelője.
- Az igazi nő csodája inspirál, Ő ad erőt. A szemem
csillogását is neki köszönhetem. Imádom, tisztelem. Egy nő mindig is több lesz, mint egy férfi. Én
boldog vagyok, ha követhetem őt, ha felnézhetek
rá. A duális istenképemből fakad, az én vallásom,
a szerelem vallása.
- Hányan irigylik azért az életért, amit él?
- Szívesen átadom a tudást, nincsenek titkaim.
Hiszem, a tehetséges ember tehetőssé, a gaz pedig
gazdaggá válhat. Ha valaki egészséges vágyakozással szemlél, az magát is inspirálja. A „hű de jó
lenne, ha mindezt én is tudnám” kezdetű mondatok csak előbbre viszik az embert. Ahol az irigység
mögött gonoszság lapul, ott sok mindent helyre
kell tenni.
2011. november 24-én Kovács- Magyar András
szeretettel várja az érdeklődőket Aszódon tartandó előadásra. (Kossuth L. u.28 sz )
Jegyek az aszódi Adidas boltban megvásárolhatóak. Bővebb információ a 06-30-9525-062 telefonszámon kérhető.
A falunapon nyert belépőjegyek ez alkalommal
felhasználhatóak.
Blaubacherné B. Katalin

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ikladi Hírek

Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
„B” csoport
Őszi sorsolás, 2011/2012

Eredmények
Iklad KFC – Pécel-Elitsec SSE 1-2
Gólszerző: Rosenberger Dániel
Sződi BLSE – Iklad KFC 1-3
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (2),
Ecker Zoltán
Iklad KFC – Szada SE 4-0
Gólszerzők: Styevkó Gábor (2),
Blaubacher Bálint, Ecker Zoltán
Dány KSK – Iklad KFC 2-3
Gólszerzők: Blaubacher Bálint (2),
Kékesi Roland

Dátum
09.04.
09.11.
09.17.
09.25.
10.02.
10.09.
10.15.
10.23.
10.30.
11.06.
11.13.
11.19.

Hazai - Vendég
SK Tóalmás – Iklad KFC
Iklad KFC – Valkó KSK
Fót SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Kerepesi SBE
Galgahévíz SK – Iklad KFC
Iklad KFC – Pécel-Elitsec SSE
Sződi BLSE – Iklad KFC
Iklad KFC – Szada SE
Dány KSK – Iklad KFC
Iklad KFC – Kistarcsai VSC
Iklad KFC – Püspökhatvani SE
Őrbottyán KSE – Iklad KFC

FN
0-4
2-2
1-5
7-2
0-0
1-2
1-3
4-0
2-3

Ifi
2-3
4-2
2-5
4-4
3-3
3-4
1-0
6-0
0-8

Ifjúsági eredmények
Iklad KFC – Pécel-Elitsec SSE 3-4
Gólszerző: Ecker Bence (3)
Sződi BLSE – Iklad KFC 1-0
Iklad KFC – Szada SE 6-0
Gólszerzők: Ecker Bence (2), Gódor Richárd (2), Blaubacher Martin,
Zdenkó Roland
Dány KSK – Iklad KFC 0-8
Gólszerzők: Laukó Milán (3), Gódor Richárd (2), Bartha Pál, Ecker Bence,
Veréb Richárd

Hajrá Iklad!
Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiv@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-381
Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin
Szerkesztők: Braun Anikó
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387
Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2011. december 1-2.

Web: www.iklad.hu

