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Múzeumok Éjszakája 2013 

Immár hatodik alkalommal 

várjuk községünk lakóit 

Június 22-én, szombaton 
a 30. születésnapját ünneplő 

Falumúzeumban! 
 

Program: 
 18 órától: 

o tárlatvezetés, 
o vetélkedők, 
o kézműves foglalkozások (szalma és csuhétárgyak készítése, hímzés, 

horgolás, papírhajtogatás, gyöngyfűzés, csutkababa készítés), 
o rajz verseny. 

 

 Feledésbe merült étel készítése 
 

 19 órától: daltanulás, mesemondás 
 

 21 órakor: Szent-Iván éji tűzgyújtás 
 

 Régi fotók kivetítése 

SZÖSZ - MÖSZ TÁBOR 

 Július 1-től 5-ig 

hétfőtől - péntekig 

9 óra és 13 óra között 

várunk minden gyereket 

a Művelődési Házban. 

(Részletek a 3. oldalon) 
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Még egyszer a hulladékgyűjtésről 

Ismételten felhívjuk községünk lakóinak figyelmét, 
hogy 2013-ban új rend lépett életbe a Hulladék-
gyűjtés területén. Csütörtöki napokon, a kommu-
nális hulladékszállítással egyidőben, 
- minden páros héten (áprilistól-novemberig) 

zöldhulladék, (gallyakat összekötözve, egyéb 
fűféléket kizárólagosan a Polgármesteri Hi-
vatalban, ill. a Művelődési Házban 40.- + 
Áfa= 51.- Forintos áron beszerezhető, bioló-
giailag lebomló zsákban kihelyezve),  

- minden páratlan héten (egész évben folya-
matosan) szelektív (PET palack, papír, fém-
doboz együtt gyűjthető) 

hulladékszállítást végez a szolgáltató. A zsákok ol-
dalán fel van tüntetve a benne gyűjthető anyagok 
megnevezése. 
A hulladékgyűjtő szigeteken lévő 1 db konténerbe, 
kérjük, kizárólag öblös üveget dobjanak.  

Alapítványi tájékoztató 

Iklad Ifjúságáért Alapítvány kéri az egyetemek, 
főiskolák nappali tagozatán első diplomát 
szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támoga-
tásban részesülnek, hogy a 2012/2013. tanév II. 
félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat, va-
lamint az indexmásolatot jutassák el a Művelődési 
Házba vagy a Polgármesteri Hivatalba legkésőbb 
június 24-ig, (aki eddig nem tette meg) mert a ku-
ratóriumnak csak így áll módjában folyósítani az 
esedékes kifizetéseket. 

Kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal 
Ideje: 2013. július 3–án 13-16 óráig 

Az alapítvány kuratóriuma 

Újra a házszámtáblákról 

Eddig már 2 alkalommal hirdettünk lehetőséget 
házszámtábla rendelésére. Mivel még most is elő-
fordul, hogy heti 1-2 érdeklődő szeretne rendelni, 
úgy gondoltuk, még egy alkalommal biztosítjuk 
a lehetőséget, hogy községünk lakói bruttó 
850 Ft-ért hozzájuthassanak a 20x20 cm-es, 
csontszín alapú, Iklad címerrel ellátott, fekete be-
tűvel és számmal írt, fekete csíkkal keretezett táb-
lához. Kérjük, a Művelődési Házban június 15-ig 
a tábla árának befizetésével jelezzék szándékukat. 

Értesítés 

Az ikladi temető fenntartója ezúton is értesíti az 
érdekelt hozzátartozókat, hogy az 1987 és 1988 
években megváltott sírhelyek 25 éves megváltási 
ideje lejárt, illetve ebben az évben lejár. Lehetőség 
van a lejárt idejű sírhelyek újabb 25 évre történő 
megváltására 2013. december 31-ig. Az újraváltás 
az Ikladi Hírekben megjelent módon történik (2012 
márciusi és júniusi szám). A megadott időig újra 
nem váltott sírhelyeket a fenntartó 2014. június 
30. után újra hasznosítja. 
Az újraváltással kapcsolatban, kérjük, vegyék fel a 
kapcsolatot a temető gondnokával, aki kedden és 
csütörtökön áll rendelkezésükre. 
A megváltandó sírhelyek jegyzéke a parcella, és 
sírhely számának feltüntetésével a ravatalozó ab-
lakában megtekinthető. Az 1986-ban és a korábbi 
években történt temetéseknél a megváltási idő 
2012. december 31-én lejárt. A meg nem váltott sí-
roknál – amennyiben síremlék van -, a tulajdonos, 
hozzátartozó köteles azt elszállíttatni 2013. június 
30-ig. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a sír-
emlék díjmentesen a fenntartó tulajdonába kerül, 
aki az újrahasznosításról gondoskodik.  
Az 1986-ban és a korábbi években megváltott sí-
rok esetében az értesítések a sírokra 2012 márci-
usában, az 1987-88. évben megváltott síroknál 
2013 júniusában lettek kirakva. Ezen kívül a helyi 
újságban is megtörtént a figyelemfelkeltés.  
A temetői rend kialakításához kérjük minden érin-
tett együttműködését.  
A későbbi félreértések és esetlegesen adódó kelle-
metlenségek elkerülése érdekében kérjük, olvas-
sák el a temetőről szóló rendeletet a temető hirde-
tőtábláján. 

Braun Pál 
alpolgármester 

Használt-ruha gyűjtés 
 
Az Oltalom Alapítvány támogatására használt-
ruha gyűjtést szervezünk a Művelődési Házban. 
Olyan ruhaneműt, cipőt, stb.-t várunk, amit ki-
nőttünk, meguntunk, vagy már csak a helyet fog-
lalja a szekrényünkben, de még használható, és jó 
szívvel fel tudjuk ajánlani a rászorulók megsegíté-
sére. 
Nagy segítség lenne, ha a zsákokra felírásra ke-
rülne, hogy női, férfi, vagy gyermekruha található 
benne. 

A gyűjtés ideje: június 10-14-ig délután 14 - 20 
óra között. 
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Szösz-möszölünk 

Immár hagyományosan kerül megrendezésre a 
Művelődési Házban a Szösz-mösz tábor, július 1-
5-ig, naponta 9 és 13 óra között, ahol a gyermekek 
kézműves-foglalkozásokon, sportolási lehetősége-
ken vehetnek részt, hasznos és érdekes új ismere-
teket szerezhetnek, és megkíméljük őket erre az 
időre a TV és a számítógép káros hatásaitól. 
Várjuk a már rendszeresen idejáró gyermekeket, 
de várjuk az új érdeklődőket is. Ezen kívül öröm-
mel veszünk minden felajánlást, amivel érdeke-
sebbé, izgalmasabbá, különlegesebbé, maradan-
dóbb élményt nyújtóbbá tudnánk tenni ezt a né-
hány napot. Várjuk tehát azon felnőttek jelent-
kezését, akik vagy időt tudnának szánni egy-egy 
alkalommal a gyerekekkel való foglalkozásra, vagy 
szívesen bemutatnának nekik egy-egy különleges, 
érdekes eszközt vagy tevékenységet, esetleg már 
feleslegessé vált írószerrel, papírfélével tudnák tá-
mogatni a tábor munkáját.  Felajánlásaikat jú-
nius 23-ig várjuk a Művelődési Házban. 
 

Vakáció!!!! 

Itt a nyár, jön a jó idő, kezdődik a szünidő! Gond 
a szülőnek, öröm a gyereknek. Segítségként két al-
kalommal is szervezünk szösz-mösz tábort a nyár 
folyamán. Biztatjuk a gyermekeket, hogy minél na-
gyobb számban vegyenek részt ezeken az alkalma-
kon. De akiknek nincs ehhez kedvük, ők se kuk-
soljanak naphosszat a szobában a TV, vagy a szá-
mítógép előtt. Töltsenek minél több időt a szabad 
levegőn, menjenek ki a szabadba, tegyenek ki-
sebb-nagyobb túrákat, vagy egyszerűen „csak” 
játsszanak. Ikladon két játszótér is a gyermekek 
rendelkezésére áll a kikapcsolódáshoz, szórako-
záshoz. Nagyon fontos azonban, és ezért kérünk 
mindenkit, hogy egymásra figyelve, megfelelő kö-
rültekintéssel, (az írott és íratlan szabályok betar-
tásával), és a felszerelés állagát óva használja a já-

tékokat, hogy a nyarat és a szünidőt szép emlékek-
kel, kellemes maradandó élményekkel zárjuk, és 
ne rossz szájízzel kelljen visszagondolnunk rá.  
 
Emlékeztetőül a játszótér használatának szabá-
lyai: 

Játszótér használati szabályzat 

A játszótér nyitva tartása: 
Minden nap: 9:00 – 20:00 

1. A játszótér játékait csak 14 éven aluliak hasz-
nálhatják, szülő vagy nagyobb testvér felügyelete 
mellett. 
2. A játszótér játékait mindenki köteles a rendel-
tetésüknek megfelelően használni. 
3. A játékok, berendezések nem rendeltetésszerű 
használatából eredő sérülésekért és balesetekért 
felelősséget nem vállalunk. 
4. A játszótéren tilos a dohányzás és a szeszesital 
fogyasztás. 
5. A játszótérre tilos állatot bevinni vagy been-
gedni. 
6. A játszótérre tilos kerékpárral, motorkerékpár-
ral vagy bármilyen más közlekedési eszközzel be-
hajtani. 
7. A játszótéren hulladékot csak az erre a célra 
rendszeresített gyűjtőedényekben szabad elhe-
lyezni. 
8. A játszótéren elhelyezett játékok biztonságo-
sak, az EU szabványoknak megfelelnek, TÜV 
vizsgával, illetve megfelelő forgalomba hozatali 
engedéllyel rendelkeznek. 
9. A játékok, berendezések nem megfelelő hasz-
nálatából, illetve rongálásból keletkezett károkat, 
a kárt okozó személy, illetve gondviselője köteles 
megtéríteni. 
10. Meghibásodás vagy károkozás esetén hala-
déktalanul értesíteni kell a Polgármesteri Hivatalt 
a 06-28/403-381-es telefonszámon. 

Iklad Község Önkormányzata 
 

 
 

A hónap gondolata 

„Megöregedni pofonegyszerű. 
Csak jó sokáig kell élni hozzá.” 

 

(Groucho Marx) 
 

Keressük! 

Május utolsó hetében eltűnt otthonról öt 
éves, zsemleszínű, Börni névre hallgató 
Labrador fiú kutyánk. Kérjük, aki tud róla 
valamit, értesítsen a 06-20-454-8798-as 
telefonszámon. 
 



 

Web: www.iklad.hu 

4 Ikladi Hírek 

Iskolai Hírek 

Beszámoló a májusban történtekről 

A Májusfa állításon az 1. osztályos táncosaink szerepeltek. Nagyon nagy lelkesedéssel és izgalommal vár-
ták a fellépést, ami a nézőközönség körében nagy sikert aratott.  

Május 9-én, csütörtökön Diákparlamentet szerveztünk, melyen sok érdeklődő vett részt. Tanulóink par-
lamentáris keretek között vitatták meg iskolánk életét. Az öt munkacsoport patronáló tanár segítségével 
értékelt: tanulmányi, környezetvédelmi, sport, fegyelmi, kulturális területen, ahol összegyűjtötték a pozi-
tívumokat, negatívumokat, és javaslatokat tettek, amiben változást szeretnének. 

Május 10-én, pénteken, iskolánk 6. és 7.a osztályosai részt vettek Gödöllőn a Rendőr Napon. Érdekes 
volt a fegyver-, önvédelmi- és kutyás bemutató is, de legjobban a rohamfelszerelés tetszett tanulóinknak, 
amiket fel is próbálhattak. Megtekintettük a már nem működő fogdát, és beülhettünk a járőrautóba is.  

Május 11-én rendeztük meg az Iklad Kupa gyereklabdarúgó tornát. Három korosztályban 16 csapat több 
mint 100 focistája rúgta a labdát. 
A 2006-os korosztályban minden gyerek aranyérmet kapott, mivel itt nem számoltuk a gólokat. A legfia-
talabb óvodás fiú-lány külön díjat kapott. 
A 2004-2005-ös korcsoportban Iklad lett az első, megelőzve Galgagyörk és Bag csapatát. 
A 2002-es korosztályban a 2. helyen végeztünk Bag csapata mögött, itt a legjobb játékosnak Laczik Marcit 
választották az edzők. 
A legtöbb játékost nevező községnek felajánlott különdíjat Iklad nyerte, mivel több, mint 40 gyereke foci-
zott a 6 csapatban. 
Köszönjük szponzorainknak, hogy hűségesen támogatták idén is ezt a hagyományőrző rendezvényünket. 
Valentínyi László, Tasnádi Lajos, Granuflex Kft. 
Május 24-én tartották a kistérségi versenyek utolsó fordulóját, a népdaléneklési versenyt Galgahévízen. 
Iskolánkat 5 tanuló képviselte: Vigassy Zsombor (3. o.), Kékesi Kornélia, Nagy Rebeka, Pittlik Panna (5. 
o.) és Balázs Gergő (6. o.) Büszkék vagyunk tanítványainkra, akik nagyon szépen énekeltek. Köszönjük 
Vigassy Zsombor és Balázs Gergő anyukájának, hogy a gyerekeket a helyszínre szállították. 

A Kihívás Napján, május 22-én a délelőtti órákban sportoltak iskolánk alsó és felső tagozatos diákjai és 
lelkes pedagógusai. A termekbe visszatérve minden diák örömmel fogyasztotta a szülői munkaközösségtől 
kapott banánt. 
Május 4-én, szombaton, folytatódott a Bozsik-torna Aszódon, a városi sportpályán. Három korosztályban 
(U7, U9, U11) folytak a mérkőzések. Csapataink szépen szerepeltek. Folytatás május 25-én, szombaton 
a kartali sportpályán. 
Május 18-án, szombaton, a heves megyei Szücsi településen vett részt U11-es korosztályos labdarúgó 
csapatunk Gyermeknapi Focikupán. Apc, Szücsi és Ecséd csapataival mérkőztünk meg. Csapatunk a 
döntőig menetelt, ahol büntető rúgásokkal nyert Ecséd ellen. Gratulálunk a szép sikerhez! 
Május 22-én, szerdán, harmadik alkalommal rendezte meg diákönkormányzatunk a DÖK FOCIKUPÁT.  
Nagyon jó hangulatban telt a rendezvény és örömmel vettek részt tanulóink a tornán. Alsó tagozaton III. 
helyezést a  4.osztály,  II. helyezést a 2.a osztály, I. helyezést pedig a 3. osztály érte el. Felső tagozaton a 
III. helyezést a 6. osztály, a II. helyezést az 5. osztály 1. csapata, az I. helyezést a 8. osztály érte el. 
A 2013-14-es tanév taneszköz-listája évfolyamonként megtekinthető az iskolai honlapon június végétől.  

Június havi program: 

3-10. (H-H.)  Magatartás, szorgalom, tantárgyi jegyek lezárása 
11. (K) 8:00 Zöld Hídba látogatnak az 5-6. osztályosok az osztályfőnökükkel 
12. (Sze.) 8:00 Zöld Hídba látogatnak a 3-4. osztályosok az osztályfőnökükkel 
 17:00 8. osztály szerenádja az iskolában 
13. (Cs.)  Évértékelő i s k o l a gy ű l é s 
  Ballagási főpróba 
  Zöld Hídba látogatnak az 1.a és 1.b osztályosok 
15. (Szo.) 8:00 Ballagás és tanévzáró ünnepség 
17-21.   Alsós és felsős erdei tábor  

Az iskola tanulói és dolgozói 
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Az óvoda életéből 

2013. április 27.-én meghívást kaptunk a zuglói 
Óperenciás Óvodába, egy családi napra.  
Előzménye volt ennek a kirándulásnak, hogy a 
2011/2012-es nevelési évben ellátogattak hozzánk 
a tavaszi időszakban, majd 2 csoportunk viszo-
nozta is ezt a látogatást. 
A baráti kapcsolat ápolásaként a 2012-es évi Szü-
reti Felvonulás-ra már családostól érkeztek hoz-
zánk, ahonnan élményekkel telve tértek haza. 
Egész évben tervezték a visszahívást, és szorgosan 
szervezték az egész napra kiterjedő családi progra-
mot. 
Mi két autóbusszal és több gépkocsival érkeztünk 
Budapestre, az Óperenciás Óvodába, kb. 120-an 
(gyermekek és felnőttek közösen). Eseménydús, 
baráti összejövetelen vettünk részt.  
Volt: sorverseny, foci az apukáknak és a fiúknak 
is, röplabda az anyukáknak és a lányoknak, arc-
festés, kékfestés, horgászat, dobozhordás, doboz 
dobálás, táncház és sok más játék.  
A budapesti szülők sok finom süteményt készítet-
tek számunkra, majd finom gulyáslevessel vendé-
geltek meg bennünket. Második fogásként torták 
voltak, amit a különböző verseny-győztes csapatok 
jutalmul kaptak és osztottak meg a többiekkel. 
Jól elfáradtan, élményekkel telve, és egy kis aján-
dékkal a zsebünkben érkeztünk haza. 
Köszönjük az Óperenciás Ovinak ezt a szép napot, 
és őszre, az óvodánk Erntedankfest-je alkalmából 
ismét szeretettel várjuk őket, vendégeink lesznek. 
Az eseményről készült fényképeket a Német Nem-
zetiségi Óvoda Iklad Facebook oldalán tekinthetik 
meg. 

Óvoda Minőségbiztosítási Team 

Kedves Látogatók! 

Értesítem Önöket/Titeket, hogy 2013. június 
12-17 között a könyvtár szabadság miatt ZÁRVA 
lesz. 

2013. június 18-án (kedd) 10 órától újra vá-
rok Mindenkit! 

Addig is kellemes nyarat és jó olvasást kívánok! 

Kiss Regina Anna 
könyvtáros 

 

Himnuszok 

Előző számunkból megismerhettük a Magyaror-
szági Németek Himnuszát. Most folytatjuk a sort - 
az erdélyi utazásra készülődve – a Székely 
Himnusz leírásával. 
 

1; Ki tudja merre, merre visz a végzet 
Göröngyös úton, sötét éjjelen. 
Vezesd még egyszer győzelemre néped, 
Csaba királyfi csillag ösvényen! 
 

refr: 
Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén. 
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 
 

2; Ameddig élünk, magyar ajkú népek,  
Megtörni lelkünk nem lehet soha, 
Szülessünk bárhol, Földünk bármely pontján, 
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha! 
refr. 
 

3; Keserves múltunk, évezredes balsors, 
Tatár, török dúlt, labanc leigáz. 
Jussunk e honban, székely-magyarföldön 
Szabad hazában éljünk boldogan! 
refr. 
 

4; Ki tudja innen merre visz a végzet 
Országhatáron, óceánon át. 
Jöjj hát királyunk itt vár a te néped,  
Székely nemzeted, Kárpát bérceken! 
refr. 
 

5; Édes Szűzanyánk, könyörögve kérünk, 
Mentsd meg e népet, vérző nemzetet! 
Jussunk e honban, székely magyar földön, 
Szabad hazában éljünk boldogan. 
refr. 
 

6; Ős szabadságát elveszti Segesvár, 
Mádéfalvára fájón kell tekints. 
Földed dús kincsét népek élik s dúlják, 
Fiadnak sokszor még kenyere sincs. 
refr. 
 

7; Már másfélezer éve Csaba népe, 
Sok vihart élt át, sorsa mostoha. 
Külső ellenség, jaj de, gyakran tépte, 
Nem értett egyet akkor sem soha. 
refr. 
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Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele: 
Június 23-án, 16 órától 

 Egy kis mozgás: Szerdánként 18:00 órától, 
heti rendszerességgel a Művelődési Házban 
szeretettel vár mindenkit Bazsik Dóra, szemé-
lyi edző. A leghatékonyabb zsírégetés érdeké-
ben ötvözzük az erősítő köredzést (súlyzós 
edzés) és az aerob (pulzusszám növelő gyakor-
latok) mozgásformákat, mely minden korosz-
tály számára ajánlott. Egyéni, saját tempóban 
történő feladatvégzés. Gyere el, próbáld ki és 
hozd formába magad nyárra! 
 

 A Csatószegi utazás résztvevőinek június 
17-én, 18 órakor megbeszélést tartunk. 
 

 Gépjárművezetői tanfolyam indul személy-
gépkocsi és motorkerékpár kategóriában 
június 17-én, hétfőn 18 órakor Hegedűs Ká-
roly vezetésével. 
 

 E hónap elején ismét érkeznek bajor népvise-
leti ruhák a Művelődési Házba. 

 Színházlátogatás: 

 Június 13-án, Csütörtök este 
Budapesti Operettszínház 
Ördögölő Józsiás 
Igazi családi produkció, gyermekeknek 
és felnőtteknek egyaránt 
Akciós belépődíj: 1500.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Június 23-án, Vasárnap délután 
Budapesti Operettszínház 
Ghost 
Belépődíj: 2200.- 2500.- 5900.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 13:15 órakor 

Bagyin Katalin 

Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület Hírei 

Május 25-én megrendeztük Nemzetiségi Nosz-
talgia Majálisunkat. 
Hagyományainkhoz híven délelőtt az iskola torna-
pályáján játékos sportversenyek voltak, majd in-
teraktív bohóc-show-t tekinthettek meg a gyere-
kek. Ez idő alatt a felnőttek részére főzőversenyt 
rendeztünk. Idén – sajnos – csak három csapat 
vett ezen részt, ők az alábbi ételeket készítették: 

1. helyezett: JeTeKáDi: Pikáns erdélyi tokány 
2. helyezett: Orvvadászok: Babgulyás gazdagon 
3. helyezett: Ikladi Egyesült Rettegett Erők: 

Desznyópörkült rettegett módra 

Délután – szokás szerint – kultúrműsort tekinthet-
tek meg az érdeklődők. Ezúton is köszönjük az 
óvoda, az általános iskola gyermekeinek fellépését, 
valamint az ikladi nyugdíjasklub énekkarának, és 
az aszódi nyugdíjas klub hagyományőrző csoport-
jának az előadását. 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítsé-
get nyújtottak ahhoz, hogy ez a nap létrejöhessen: 
Blaubacher Józsefné (Bergi Erzsi néni), Füleki 
Sándorné, Madarászné Ecker Mária, Bazsik Dóri, 
Kovács Vivien, Blaubacher Márta, Bálint Andrea, 
Kiss Regina, Braun Patrik, Szokoly Ferenc, Marsal 
Mihály. 
Köszönjük az anyagi támogatást: a Rosenbrot Kft-
nek, a Coopnak, a Marcsek Csuda Csemegének, 
valamint a Kati Virágüzletnek. 

Június 9-én 17:00 órától az egyesület tánccso-
portja és fúvószenekara fellép Gödöllőn a Bajor 
napok rendezvényen. 
Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a rende-
zők. 

Hirdetmény 

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőgazdasági ösz-
szeírást végez 2013. június 1-30 között. Az össze-
írás célja, hogy a magyar mezőgazdaságról pontos 
és hiteles képet adjon a gazdaságirányítás, az Eu-
rópai Unió és a gazdálkodók részére. Az összeírók 
által gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra 
használhatóak. Kérjük, fogadják bizalommal iga-
zolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítsé-
gükre az összeírás gyors és szakszerű lebonyolítá-
sában.  
Településünkön ezt a munkát Bagyin Katalin 
végzi. A rendszer által adatgyűjtésre kijelölt terület 
az Ady Endre, az Arany János, a Hársfa, a József 
Attila, a Parti, a Petőfi, és a Temető utca, valamint 
az Iskola tér. 

 

Közmeghallgatás 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad, 
2013. június 14-én 18 órai kezdettel álta-
lános közmeghallgatást tart a Művelődési 
Házban, amelyre szeretettel vár minden ér-
deklődőt! 

NNKKE 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

7 06. szám 

  

 

Fotóválogatás a Majálisról 
(Képeket készítette: Kiss Regina Anna) 



 

Web: www.iklad.hu 
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  Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
„Északi” csoport 

Eredmények 

Galgahévíz SK – Iklad KFC 0-3 
Gólszerzők: Hegedűs Csaba, Sinkó 
József, Styevkó Gábor 

Nagymaros FC – Iklad KFC 0-3 
Gólszerzők: Balázs Péter (2), Styevkó 
Gábor  

Kistarcsai VSC – Iklad KFC 1-0 

Iklad KFC – Bagi TC’96 2-1 
Gólszerzők: Blaubacher Bálint, Hegedűs 
Csaba 

Aszód FC – Iklad KFC 1-3 
Gólszerzők: Gódor Richárd, Sinkó József, 
Styevkó Gábor 

Kerepesi BSE – Iklad KFC 0-3 
Gólszerzők: Sinkó József (2), Styevkó 
Gábor 

Ifjúsági eredmények 

Galgahévíz SK – Iklad KFC 1-3 
Gólszerzők: Gódor Richárd (2), Laukó Milán 

Nagymaros FC – Iklad KFC 1-5 
Gólszerzők: Laukó Milán (2), Ecker Bence, Ecker Dávid, Kékesi Roland  

Kistarcsai VSC – Iklad KFC 1-2  
Gólszerzők: Ecker Bence, Gódor Richárd  

Iklad KFC – Bagi TC’96 2-1 
Gólszerzők: Ecker Bence, Laukó Milán 

Aszód FC – Iklad KFC 0-4 
Gólszerzők: Ecker Bence (2), Gagyi Tamás, Nagy Andor 

Kerepesi BSE – Iklad KFC 3-5 
Gólszerzők: Laukó Milán (3), Ecker Bence (2) 

 

Tavaszi sorsolás, 2012/2013 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 
03.02. GEAC-SZIE – Iklad KFC 2-3 0-2 
03.10. Iklad KFC – Vácduka KSK 2-0 1-4 
04.17. Valkó KSK – Iklad KFC 1-4 1-4 
03.24. Iklad KFC – Püspökhatvan SE 5-1 2-1 
06.30. Galgahévíz SK – Iklad KFC 0-3 1-3 
04.07. Iklad KFC – Csomád KSK 1-2 4-1 
04.13. Vácrátóti KSE – Iklad KFC 1-1 1-5 
04.21. Iklad KFC – Vác-Deákvár SE 4-2 3-2 
04.28. Fortuna SC-Kismaros – Iklad KFC 0-0 2-5 
05.05. Iklad KFC – Erdőkertesi SE 1-1 9-2 
05.12. Nagymaros FC – Iklad KFC 0-3 1-5 
05.18. Kistarcsai VSC – Iklad KFC 1-0 1-2 
05.25. Iklad KFC – Bagi TC ’96  2-1 2-1 
06.01. Aszód FC – Iklad KFC 1-3 0-4 
05.01. Kerepesi BSE – Iklad KFC 0-3 3-5 

 

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: 2013. július 4-5. 


