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Adatik tudtára Iklad lakóinak,
vénnek és ifjúnak, kicsinek és nagynak,
hogy megérett a szőlő nedűt adó leve,
eljött hát a szüret vígságos ünnepe.
Ezért hát bíró urunk
a szüreti felvonulást elrendelte.
Kékesi és bandája húz talpalávalót,
bort ihat a vendég, 3-4-5 akót.
Jöjjön el néném is, jöjjön el bátyám is
és ha nem szégyelli, hozza el a párját is.
Ha a lába fáj, vagy göthös a háta,
Egy csak a gyógyszer:a szüret vigassága.
Este 8-kor kezdjük a szüretnek bálját,
Odavárjuk falunk apraját és nagyját!
Kezdődjék hát a szüreti felvonulás!
Bíró uraméknak és a felvonulóknak, na meg a
közönségnek kívánok jó szórakozást!

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden ikladi, és Ikladról
elszármazott polgárt a
szeptember 23-án, vasárnap tartandó
szüreti felvonulásra és mulatságra.
A felvonulás 1200 órakor indul a Ráday-térről a Csokonai utcáig,
ahol visszafordul a menet, majd domonyi kitérő után halad tovább Aszód irányába.
Valentínyiéknál megfordulnak, és a domonyi elágazásnál leszállás,
ahonnan már menettánccal térnek vissza a felvonulók a Ráday térre.
A Ráday téren mustkészítés várja az érdeklődőket.

Szeptember 22-én, szombaton 20:00-tól
Szüreti bál a Művelődési Házban
Zenél: a Szignál zenekar
Belépődíj: 1000.- Ft
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Ismételt Felhívás
Sírhelyek megváltására
Ismételten felhívjuk azon sírokban nyugvók hozzátartozóinak figyelmét, ahol a sírhely feletti rendelkezési jog lejárt, és április-május hónapokban
értesítés került a sírhelyre, hogy az újraváltásról
gondoskodjanak. A megváltás módjáról a sírhelyre tett értesítőből, az Ikladi Hírek júniusi számában megjelent cikkből, valamint a temető hirdetőtábláján elhelyezett hirdetményből tájékozódhatnak. A megváltás ebben az évben az 1986-ban és
az azt megelőző években kialakított sírhelyekre
vonatkozik.

Értesítés
Értesítjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a
2012. második félévi szemétszállítási díjról a
számlákat szeptemberben postázzuk. Kérjük,
hogy a számlán feltüntetett időpontig a díjat befizetni szíveskedjenek. A szemétdíj hátralék adók
módjára behajtható köztartozás, ami a jövedelemből letiltható, illetve nagyobb összegű tartozás
esetén ingó és ingatlan végrehajtás rendelhető el.
Reméljük, hogy ezt az eszközt nem kell igénybe
vennünk.
Braun Pál
alpolgármester

A sírhely megváltása a következőképpen történik:
A temetőgondnok által a megváltási díjról kiállított csekket a postán kell befizetni. A Polgármesteri Hivatal három héten belül megküldi a befizetésről a számlát, amelyen szerepel a parcella és a
sírhely száma. Ezzel egy időben a számítógépes
nyilvántartásban rögzítésre kerül a változás.
Ha a sírhely újraváltására nincs igénye a hozzátartozóknak, kérjük, jelezzék a temetőgondnoknak.
Amennyiben a sírhely újraváltása 2012. december 31-ig nem történik meg, úgy az önkormányzat, mint a temető fenntartója a sírhelyet külön
értesítés nélkül megszünteti és újrahasznosítja.
A megváltatlan sírhelyek síremlékeit (sírkő, váza,
szobor stb.) a sírhely felett rendelkező 2013. június 30-ig viheti el. A feltüntetett idő után a fenntartó ellenszolgáltatás nélkül hasznosítja a feleslegessé vált síremléket.
A megváltandó sírhelyek listája parcellánként a
ravatalozó ablakában kifüggesztésre került. A
beazonosításhoz segítséget ad a temető hirdetőtábláján elhelyezett térkép, valamint minden
kedden Szeiler János temetőgondnok is rendelkezésükre áll.
A későbbi problémák és félreértések elkerülése
érdekében kérjük az érintetteket, hogy keressék
fel a temetőgondnokot, akitől szóban is tájékoztatást kapnak. Kérjük, hogy a temetőbe ritkábban
járó, illetve az Ikladi Híreket nem olvasó ismerőseik figyelmét is hívják fel a temető rendeletre.
A temető rendjének kialakításában várjuk észrevételeiket.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük.
Braun Pál
alpolgármester

Web: www.iklad.hu

Fontos tudnivalók a
szüreti mulatságról
Ez évben egy kicsit másként rendezzük meg a
szüreti mulatságot, mint azt az első oldalon már
olvashatták. Igen, nem elírás történt, 22-én
szombaton tartjuk meg a szüreti bált, majd 23-án
délben pedig a felvonulás veszi kezdetét.
Kérjük a felvonulni szándékozókat, hogy jelezzék
szándékukat legkésőbb szeptember 10-ig, hogy
tervezni tudjunk.
Szeptember 15-én, szombaton 1730 órakor tartjuk
a táncpróbát, kérünk minden felvonulni szándékozót, hogy jöjjön el.
A tavalyi tapasztalatokat figyelembe véve, a kisvonatra is szükséges a feliratkozás. Óvónők, dadák vállalták, hogy vigyáznak a népviseletbe öltözött kicsikre.
Így elkerüljük a legutóbbi kellemetlen helyzetet,
mikor a fotózás után a népviseletbe öltözött gyerekek nem tudtak felszállni a kisvonatra, mivel
már teljesen foglalt volt, és jócskán akadt civil
ruhás felnőtt és népviseletbe öltözött felnőtt is a
vonaton. A kisvonatot a beöltözött gyermekek
részére rendeli az önkormányzat, és biztosítja a
felügyeletet. Kérjük mindenki megértését, és a
döntés elfogadását.
A megnövekedett résztvevői létszám miatt jó szívvel vennénk segítő szándékú háziasszonyok támogatását fánk készítése formájában. Az alapanyagot természetesen mindenki számára biztosítjuk. Ezen kívül elfogadunk 1-1 üveg lekvárt is
támogatásként, amit meg tudnánk ugyan vásárolni a boltban is, de a házi készítésű ugye finomabb.
A szervezők
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A Falunapról…

Csattogóslepke tologatás:
2 évesek:

Sporteseményeink alakulása:
Lengőteke – csak nőknek:
20 indulóból a legügyesebbek: I. Mayerné Braun
Katalin, II. Danis Rebeka, III. Török Kinga.
A felnőtt 11-es rúgó verseny helyezettjei:
I. Mayer János
II. Gedei Krisztián
III. Blaubacher Pál
Az „Augusztus 20 Kupa” kispályás labdarúgó
torna első három helyezettje:
I. Bag,
II. Jim Beam,
III. Rocky
A legjobb mezőnyjátékos: Blaubacher Gergő
A legeredményesebb góllövő: Pálinkás Gábor
A legjobb kapus: Kaluzsa József
Az Ikladi Kutyák Szépségversenyén 7 nevező
indult 3 kategóriában. A kistestű kutyáknál Jónás Enita, Aliz nevű kutyusa szerezte meg a „koronát”. A nagytestű kutyáknál Bartha Hajnalka,
Marcipán nevű kutyája lett az első.
A felnőtt kutya kategóriában Deszk Anikó
Junior-a győzedelmeskedett.
A Süteménysütő versenyre 6 féle finomság érkezett.
Az első helyet Blaubacher Márta: Citromos álom,
a másodikat Ecker Adelina: Ötrétegű butterkeksz,
a harmadikat Bakonyi Jánosné: Kosárka nevű
süteménye szerezte meg.
A Főzőversenyen 3 induló csapat mutatta meg
főzőtudományát.
Első helyezett a Csatószegi csapat: Pityókás
tokány, második a Blaublumen tánccsoport:
Kukavacsora, harmadik a JETEKÁM csapat:
Pincepörkölt nevű étele lett.
Motorverseny gyermekeknek:
Kétéves korosztály:
I. Deszk Alexander
II. Danis Balázs
III. Mayer Ádám
3-4 éves korosztály:
I. Deszk Benjámin
II. Bartha Balázs
III. Ecker Péter Pál
5-6 éves korosztály:
I. Völgyesi Gabi
II. Filó Csongor
III. Filó Bálint

I.
II.
3-4 évesek: I.
II.
4 évesek: I.
II.
5-6 évesek: I.
II.

Mayer Ádám
Deszk Alexander
Deszk Beni
Kovács Dorka
Kőrösi Lilien
Völgyesi Tomi
Braun Julcsi
Ecker Anna

És akik az aszfaltrajz versenyen részt vettek:
Danis Rebeka, Krekó Benjámin, Jónás Enita,
Mravik Viktória, Vadas Zalán, Braun Julcsi, Ecker Anna, Deszk Beni, Danis Martin, Kőrösi
Lilien, Darvas Zsolt.
Támogatóink:
Iklad község Önkormányzata, intézményei, civil
szervezetei.
Deszk Páltól, Győri Katalintól, Szilágyiné Dudás Zsuzsától, Blaubacherné Braun Mártától, a
Turai Takarékszövetkezet Ikladi kirendeltségétől tombola tárgyakat, eszközöket, díjazásra
használt ajándéktárgyakat kaptunk.
Az óvoda konyhásai, Blaubacher Péter és
Lukács Lajos ételkészítéssel,
Valentínyi László a 11-es rúgó és a lengőteke
verseny szponzorálásával,
Zdenkó Zsolt 8.100.- Ft értékben üdítő, 30.800.Ft értékben sör felajánlásával,
Galgamácsai Cservölgy Vadász Társaság vadhús biztosításával,
a 2 LP a hang és fénytechnika immáron 20. éve,
alkalmanként közelítőleg 400.000 Ft-értékben
történő ingyenes biztosításával,
Rosenbrot Kft kenyér felajánlásával,
Braun János (kántor) szállítással,
valamint néhány, névtelenséget kérő adakozó
anyagilag, ill. kétkezi munkával támogatta rendezvényünket.
Köszönjük mindenkinek, aki névvel, vagy név nélkül hozzájárult a falunapi rendezvények sikeréhez.

Díszpolgárok, Emlékplakettesek:
Szép hagyománya falunapi rendezvényünknek,
hogy a Képviselő-testület az arra méltó személyeket, csoportokat elismerésben részesíti. Ez évben
ismét gazdagabb lett településünk, mivel ketten
vehettek át „Ikladért Emlékplakett”-et, és szintén
ketten részesültek „Iklad Község Díszpolgára”
elismerésben:
Blaubacher Pál (Szabadság út 91)
Kékesi József (Szabadság út 37/a)
Ecker János (Lhotka G. u. 2)
Ecker József (Ady E. u. 6)
Bagyin Katalin

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Testvérfalunkban, az ausztriai
Tauplitzban jártunk
Még a tavalyi Falunap alkalmával történt, hogy az
itt tartózkodó Peter Schweiger, Tauplitz polgármestere meghívta a Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület csoportjait következő, minden év augusztus első hétvégéjén tartandó Népviseleti Vasárnapjukra.
Nagy örömmel vettük a meghívást, és boldogan
tettünk neki eleget ez év augusztus elején. Az
utazók egy része most járt először Tauplitzban.
Autóbuszunk 3-án reggel 8 órakor indult Ikladról,
és este 6 órára érkeztünk a festői szépségű településre. Rögtön továbbindultunk, és egy fél órás
utazás után, amit több hajtűkanyarral „ékesített”
hegymenetben tettünk meg, megérkeztünk szálláshelyünkre, az 1650 méter tengerszint feletti
magasságban elhelyezkedő Berghof Tauplitzalm
nevű szállodába. Itt nagy szeretettel, zenével és
finom vacsorával fogadtak vendéglátóink. Másnap, szombaton többféle lehetőségünk nyílt a
környék megismerésére. A közelben hat alpesi tó
található, ezek egyike a szállodához tartozik, és
kitűnő hely horgászásra is. Volt, aki gyalogtúrára
indult, helyi vezető segítségével, volt, aki kisvonattal fedezte fel a táj szépségeit, és volt, aki a
sífelvonóval ment le a faluba, és ismerkedett a
településsel. Estefelé autóbusszal mentünk le a
főtérre, ahol a programot sajnos elmosta az eső.
Vasárnap délelőtt részt vettünk a misén, majd
elkezdődött a rendezvény. Itt a helyi fúvószenekar
és a mi zenekarunk felváltva játszotta a szebbnélszebb melódiákat. Az énekkar dalait több helyi
lakos velünk együtt énekelte. Táncos lányaink is
osztatlan sikert arattak, a tauplitzi „fiúk” is csatlakoztak hozzájuk. Ajándékokkal köszöntük meg
a 20 éves testvérfalusi kapcsolat fenntartásában
végzett tevékenységét Nora Rauniggnak, Albert
Sonnleitnernek, és Peter Schweigernek, és adtuk
át a településnek szóló meghívást szüreti rendezvényünkre. A program után felkerestük még a
temetőt, ahol koszorút helyeztünk el Rudolf Groß,
és Hans Ludwig Zaißenberger sírján. Ők mindketten sokat tettek a településeink közötti kapcsolat létrejöttéért, és aktívan részt vettek annak
ápolásában.
A búcsúzkodás után, délután 4 órakor indult
hazafelé autóbuszunk, és éjfél körül kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagon érkeztünk haza.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy támogatásával hozzájárult az utazás költségeihez.

Web: www.iklad.hu

09. szám

Óvodánk életéből
Június, július, augusztus, szeptember
Jún.2-án: A nagycsoportosok évzáró kiránduláson vettek részt, ahová kisebb csoporttársaik is
elkísérték őket.
Útirány - Gyöngyös állatkert - Sástó érintésével,
élményekkel megtelve tértünk haza.
Jún. 1.-től óvodánk összevont csoportokkal működött:
Jún. 1-2 hetében 2 csoporttal
Jún. 3. hetétől 1 csoporttal
Augusztusban 1 csoporttal
A nyári időszakot próbáltuk a gyermekek számára minél élvezetesebbé tenni különleges programok szervezésével (buborékfújás, aszfaltrajz, papírhajtogatás, séták, kirándulások, várépítés)
Jún. 19-én: ellátogattunk az ikladi Szederfa Otthonba, ahol nagyon-nagy szeretettel fogadtak
bennünket.
Különböző kismesterségeket szemlélhettünk meg
és próbálhattunk ki. (fajáték készítés, szövés,
papírmasékészítés, agyagozás)
Köszönjük az Otthon lakóinak, nevelőinek a lehetőséget, hogy ellátogathattunk hozzájuk és betekintést nyerhettünk életükbe.

Csaba és felesége Andrea, Fáncsik Sándorné,
Lovász István géppel segítette (csiszológép) a
munkánkat, valamint a feljáró korlátot újra lakkozta és csiszolta, Vadas Zalán szülei, Podlaviczki
Robi (javítás-festés), Tóthné Henrietta, Török
Kinga
Júliusban a babaházak felújítására került sor
A munkában részt vettek:
Gönczöl Laci, Bodor apuka, Ecker Péter, Kékesi
Zsolt, Filó János, Braun József (karbantartás),
Rosenberger Tamás, Romfa János, Hajdu Csaba
Munkánkat segítették továbbá:
- Ágfalvi család (jelestábla, játékok adományozása)
- Tolmácsi család (udvari játékok adományozása)
- Ecker József (karnis fölrakásában volt segítségünkre)
Augusztusban óvónőink is részt vettek a SZÖSZMÖSZ Táborban:
Cseri Brigitta, Varga Katalin, Füleki Andrea, Eckerné Duhonyi Teréz, Ecker Jánosné, Marton
Zsuzsanna, Nagy Márta, Takács Rita, Tomasek
Mónika, Rébbné Radics Éva
Különböző kézműves tevékenységeket végeztünk
(só-liszt gyurma, hűtő mágnes, kövek festése,
gyöngyfűzés,
szövés,
pókhálószövés,
körmöcskézés, sergő-forgók barkácsolása, csapatjátékok, ügyességi versenyek).
Az ikladi óvoda minőségbiztosítási team-je

Jún. 27-én: A domonyi óvodába tettünk kirándulást.
A gyermekek gyorsan birtokukba vették az óvoda
udvarát, majd együtt játszottak, fociztak, bicikliztek, homokoztak az ottani gyermekekkel.
Jún. 30-án: Az óvodánk dolgozói Tatára tettek
kirándulást (a XVIII. Víz, Zene és Virág Fesztivált
látogattuk meg)
Társadalmi munka óvodánkban:
Májusban a vár szétszedésében segédkeztek:
Gönczöl László, Fülöp Zsolt, Kalapos Zoltán, Barabás Sándor, Hajdu Róbert, Kékesi Zsolt, Veres
László, Madarász Balázs, Papp Benjámin apukája
Június utolsó hetében társadalmi munkát szerveztünk, a csoportokban található kisbútorok,
székek csiszolására, újralakkozására került sor.
A munkában részt vettek:
Mayerné Braun Katalin (Mayer Ádám anyukája),
Bartha Gusztáv, Romfa János, Párkányi Katalin,
Péter, és Attila, Ecker Péter (Ecker Anna, Péter
apukája), Cserni Judit, óvodánk dadusai, Laczik

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Könyvtári Hírek

Csecsemők és kisdedek
otthoni biztonságáról

Kedves Látogatók!
Szeretnek verseket és más irodalmi műveket írni
és
azt
szívesen
megosztanák
másokkal?
Kérem, ne tartsák őket az íróasztaluk fiókjában!!!
Küldjék el a könyvtár részére, de behozhatják
pendrive-on és én feltöltöm a könyvtár honlapjára!
Gyerekek, fiatalok, felnőttek műveit egyaránt várom.
e-mail: konyvtariklad@gmail.com
(Facebookon keresztül is lehet küldeni.)
Köszönöm!
Kiss Regina
könyvtáros

Hirdetés
Szántóföld Eladó!
Aszódon, az Ikladi Termelő Szövetkezet kezelésében lévő, 10 AK értékű 5000m2 területű, osztatlan közös tulajdonú szántóföld eladó, magánszemélytől.
iá: 350.000.Ft
Érd.: Szász Tibor
Tel.: 06-70-277-3696

Védőnői felhívás
Szeptemberben folytatódik a védőnői rendelőben
a méhnyakrákszűrés, azon hölgyek részére, akik
meghívólevelet kaptak. A szűrést szerda délutánonként 13-15 óra között végzem.
Szeptembertől a baba-mama klub foglalkozásai a
könyvtárban lesznek, ismét csütörtökönként délelőtt 10-től 12 óráig.
Botyik Katalin
védőnő

Egy mondatban
 Szüreti

rendezvényünkre testvérfalunkból,
Tauplitzból érkeznek vendégeink. Várjuk azok
jelentkezését, akik szívesen részt vállalnának
az elszállásolásban, vendéglátásban
 Autóbuszos kirándulás Szlovéniába, a festői
szépségű Bled-be, október 12-13-14-én. Érdeklődni: 06-30-635-8467

Web: www.iklad.hu

II. rész
Fürdetés
A fürdetés a szülő folyamatos jelenlétét igényli.
Mielőtt a gyermeket a fürdővízbe teszi, mindig
győződjön meg annak hőmérsékletéről úgy, hogy
belemártja a saját könyökét. A fürdővíz 37°C-nál
ne legyen melegebb.
A melegvíztároló vízhőmérsékletét 55°C-ra állítsa,
amivel megakadályozhatja, hogy a gyermek leforrázza magát. Ha ennél melegebb víz folyik a
csapból,
akkor
mindig
a
hideg
vizet
nyissa meg először. Öt év alatti gyermeket rövid
időre se hagyjon egyedül a fürdővízben. Csecsemők és kisdedek már 5-10 cm mélységű vízbe is
belefulladhatnak.
A kisdedek magukra engedhetik a forró vizet.
Amikor a gyermeket beteszi a vízbe, és kiveszi
onnan, mindig két kézzel fogja. Ne bízza a kisebb
gyermeket fürdéskor testvérére.

Etetés
Etetőszéknek ötpontos biztonsági hevederrel ellátott széket használjon, és még rövid időre is kapcsolja be az övet. Etetés közben soha ne hagyja
egyedül a gyermeket.
Ne legyen az étel túl forró. A mikrohullámú sütő
néha egyenetlenül melegít, így melegítés után
gondosan keverje össze az ételt, rázza fel az üveget. Ne hagyja, hogy a gyerek szájában villával,
pálcikával játsszon. Szoktassa arra gyermekét,
hogy ülve, nyugodtan egyen.

Játék
Gyermekhintát csak akkor használjon, ha a
gyermek már biztosan ül. Gondosan rögzítse, ne
legyen túl magasan. Mindig legyen ott, amikor a
gyermek hintázik. A gyermekjátékok olyanok legyenek, amelyekről nem törhetnek le apró részek.
A „babakomp”-ról sokan azt gondolják, hogy segítségével a gyermek hamarabb fog járni.
Ez tévedés, a járást nem kell siettetni. Ráadásul a
babakomp balesetveszélyes. A gyerekek szeretik,
ha ringatják őket, de ne dobja, rázza gyermekét.
A fejét, nyakát mindig támassza, védje. A kezénél
fogva ne emelje, ne rántsa meg, a könyökízületbe
csúszó szalag nagy fájdalmat okozhat, félficamot
hoz létre.
A védőnők ajánlásával

09. szám

KIRÁNDULÁS

A hajót és a buszt szabadon használhatjuk, a
belépőjegyünkben benne van az ára. Végig a
parkban több helyen találunk mosdót, éttermet.

2012. szeptember 28-29.
Plitvicei-tavak, Horvátország

Délután öt órakor indulunk haza, várhatóan az
éjszakai órákban érkezünk vissza kiindulási helyünkre.
Jelentkezés:
 Kovács Balázsnál +36-30-354-6941
 Bagyin Katinál az ikladi Művelődési Házban

Indulás szeptember 28-án, pénteken 23:30-kor az
ikladi Művelődési Ház elől.
Utazás Mercedes típusú komfortos autóbusszal,
Iklad - Gödöllő – Budapest – Letenye – Plitvice
útvonalon.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel.
A reggeli órákban (7-8 óra körül) érkezünk meg a
Plitvicei-tavak Nemzeti Parkba. A bejáratnál mosdók, étterem vár minket, hogy az utazás után
felfrissülhessünk és a nagy kirándulás előtt még
reggelizhessünk, kávézhassunk egyet.
A belépőjegyünkhöz kapott térképpel egyénileg
sétálgathatunk a park hosszabb, rövidebb túraútvonalain. A Plitvicei - tavakat alkotó 16 tavat
vízesések kötik össze. A tavak körül gyalogutakat
alakítottak ki, néhol keskeny pallók vezetnek át a
vízen, a legnagyobb tavon hajóval lehet keresztülvágni, a park egy részét kisbusszal is bejárhatjuk.

Részvételi díj:
 útiköltség 10.000Ft
 belépő a Nemzeti Parkba:
o felnőtt 100 HRK vagy 4.000Ft
o diákigazolvánnyal 70 HRK vagy 2.800Ft
o 7-18 éves korig 55 HRK vagy 2.200Ft
o 7 éves kor alatt ingyenes
 biztosítás 16 éves korig 260Ft, 16 éves kor
felett 510Ft
 az utazáshoz érvényes személyigazolvány
elegendő

Mindenkit szeretettel várunk!
Utazás, mely új élményekkel gazdagít.
BALZO busz

Forgalmi rend változás!
Az általános iskola környékén a reggeli órákban
különösen nagy a forgalom, a szűk utca, és a
parkoló autók miatt. Az óvodás és iskolás gyermekek biztonsága érdekében a képviselő-testület
ezért úgy döntött, hogy az Iskola-tér ezen szakaszát egyirányúsítja, a következőképpen:
a Polgármesteri Hivatal melletti mozgáskorlátozott parkoló végére kikerül egy kötelező haladási
irányt jelző tábla. E viszonylag rövid szakaszon
csak a jelzés szerint lehet majd haladni.
Az Ady Endre utca - Iskola-tér kereszteződésénél
balra kanyarodni tilos tábla, az óvoda felől az
iskola felé haladva, a behajtani tilos tábla szabályozza a forgalmat.
Kérjük az autósokat, hogy figyeljenek a forgalmirend változására, ne megszokásból közlekedjenek.
Iklad Község Képviselő-testülete

A hónap gondolata
„A vadvirágot nem érdekli hol nő!”
(Dolly Parton)

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ikladi Hírek

Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
„Északi” csoport

Eredmények

Őszi sorsolás, 2012/2013

Vácduka KSK – Iklad KFC 1-4
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (2),
Kovács Lajos, Sinkó József
Iklad KFC – Valkó KSK 2-2
Gólszerző: Rosenberger Dániel (2)

Ifjúsági eredmények
Vácduka-Sződliget – Iklad KFC 1-1
Gólszerző: Laukó Milán
Iklad KFC – Valkó KSK 2-1
Gólszerzők: Gódor Richárd,
Laukó Milán

Hajrá Iklad!

Dátum
09.19.
08.26.
09.02.
09.09.
09.15.
09.23.
09.30.
10.07.
10.14.
10.21.
10.28.
11.04.
11.11.
11.18.
11.24.

Hazai - Vendég
Iklad KFC – GEAC-SZIE
Vácduka KSK – Iklad KFC
Iklad KFC – Valkó KSK
Püspökhatvan SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Galgahévíz SK
Csomád KSK – Iklad KFC
Iklad KFC – Vácrátóti KSE
Vác-Deákvár SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Fortuna SC-Kismaros
Erdőkertesi SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Nagymaros FC
Iklad KFC – Kistarcsai VSC
Bagi TC ’96 – Iklad KFC
Iklad KFC – Aszód FC
Iklad KFC – Kerepesi BSE

FN

Ifi

1-4
2-2

1-1
2-1

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani Kajos Józsefnek, aki a pálya környezetében 15, Id. Rosenberger
Dánielnek, aki 4 és Kovács Józsefnek (Petőfi utca), aki 2 munkanapot társadalmi munkázott.
Ez idő alatt lefestésre kerültek a pálya körüli padok, kapufák, a játékos kijáró, a labdafogó háló
vasszerkezete és a közeljövőben elkészül a pályát körbe határoló korlát festése is.

Köszönjük szépen a segítséget!
Iklad KFC vezetősége

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: 2012. október 4-5.

Web: www.iklad.hu

