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Falunapi Meghívó! 
Iklad község Képviselő-testülete 

szeretettel meghív minden ikladi és 
Ikladról elszármazott polgárt 

2010. augusztus 20-21-22-én 
tartandó 18. falunapunkra! 

 

Augusztus 20. Péntek 

700 Zenés ébresztő 

Községi Sporttelep: 
830 „Augusztus 20” Kispályás labdarúgó Torna Felnőtteknek 

„Augusztus 20” Kispályás labdarúgó Torna Gyermekeknek 

930  Dog Dancing (Táncoló kutyák) Bemutató  
 IV. Ikladi kutyák szépségversenye 

1300 Ebéd – babgulyás 

1400 Valentínyi Lengőteke verseny – csak nőknek 
1400 Valentínyi Tizenegyesrúgó verseny  

Általános Iskola Sportpálya: 

1800 Ünnepi műsor 
 Himnusz 
 Vers 
 Német Nemzetiségi Egyesület Énekkara 
 Ünnepi köszöntőt mond Madarász István polgármester 
 Óvodások műsora 
 Domonyi Hagyományőrzők 
 Új kenyér átadása 
 Ikladért Emlékplakettet átadása 
 Nemzetiségi Egyesület Tánccsoportja 
 Szózat 

 
1945  Starlight Dance Company - Hip-Hop csoport bemutatója 

2000 Örökzöld operett és musical slágerek 
Vendégek: Ladinek Judit, Molnár Marica, Dániel Gábor művészek 

2100 3+1 Zenekar műsora 

2130 Testvértelepülésünk: Unterjesingeni FASNET Klub bemutatkozása 

2200 Szabadtéri bál a Szignál zenekarral 

Folytatás a 2-3. oldalon. 
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Falunapi Meghívó! 
Augusztus 21. Szombat 

800 Horgászverseny a Malomárok horgásztónál 

Községi Sporttelep: 

1400 Játékos tudomány – A fizika csodái szabadtéren – Elmés játékok 
1500  Játszótér átadás - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra –

és fejlesztésre nyert pályázati támogatásból (LEADER III. tengely) épített játszótér ünne-
pélyes átadása. 

Általános Iskola Sportpálya 

1900 Csatószeg-Csíkszentsimoni gyermek fúvós-zenekar koncertje 
1945 POM-POM lányok bemutatója 
2000 Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Fúvós-zenekarának koncertje 
2100 Vendégünk: Dávid – „Valahol vár rám” (Lemezbemutató) 
2130 Falunapi programok eredményhirdetése 
2145 Retro Disco – DJ Mares  

Kísérő rendezvények a programok idején a Művelődési Házban: 

Scrapbooking (albumkészítési technika bemutatása) 
Kiállító: Mayer Veronika 

Fotó kiállítás 
Házi kedvencek címmel amatőr fotósok pályázati anyagából. 

Rajzkiállítás 
Kedvenc háziállatom című rajzpályázat anyagából. 

Az elmúlt 20 év képekben 
Fotókiállítás – 20 éves az újra önálló Önkormányzat. 

Augusztus 22. Vasárnap 

„Málenkij robot”-ra elhurcoltak tiszteletére készített emlékmű átadása 

1030 Megemlékező Istentisztelet a templomban 
1200  Ünnepi műsor 

 (Helyszín:) Szabadság út. 61. 
 Magyarországi Németek Himnusza 
 Szavalat 
 Köszöntő és Ünnepi beszédek 
 Az Emlékmű „leleplezése” és megáldása 
 Koszorúzás és a megemlékezés virágainak elhelyezése (szervezetek, hozzátartozók) 
 Szózat 

2000 Fáklyás felvonulás a település két irányából 
 I. a Rákóczi út Szabadság út kereszteződésétől, 
 II. A Szabadság út 161-től (Gyároséktól), 
 az Emlékműhöz. 

2100 Dokumentumfilm vetítése az Emlékműnél 

Legyen a vendégünk, szeretettel várjuk valamennyi rendezvényünkre! 

 Iklad Község Madarász István 
 Képviselő-testülete polgármester 
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Műveltségi vetélkedőre… 

Ötfős csapatok jelentkezhetnek Braun Krisztiná-
nál a könyvtárban vagy a Művelődési Házban 
augusztus 19-ig. 

 „Augusztus 20” Kispályás labdarúgó 
torna felnőtteknek… 

Az 5+1 fős csapatok Bankó Zoltánnál 
(30-274-4113) vagy a Művelődési Házban jelent-
kezhetnek. 
Nevezési díj: 10.000 Ft /csapat 
Nevezés: 2010. augusztus 18–án, szerda este 1800 

óráig. 
Sorsolás: az nap 19 órakor a Művelődési Házban 
(tesszük mindezt azért, hogy a torna lebonyolítá-
sa zökkenőmentes legyen, mennyi pályát kell 
előkészíteni, bírók felkérése stb.) 

A torna díjazása: 
 1. hely: 30 000 Ft értékben 
 2. hely: 20 000 Ft értékben 
 3. hely: 10 000 Ft értékben 

A torna 
 legeredményesebb góllövője 
 legjobb kapusa 
 legjobb mezőnyjátékosa 

tárgyjutalomban részesül. 

Valentínyi TIZENEGYESRÚGÓ verseny… 

Jelentkezés a helyszínen Bankó Zoltánnál. 
Nevezési díj: 200 Ft/fő 

Valentínyi Lengőteke verseny 
csak nőknek… 

Jelentkezés a Művelődési házban 
vagy a helyszínen. 

Nevezési díj: 200 Ft /fő. 

IV. Ikladi kutyák szépségversenye 

Helyszín: Sporttelep 
Időpont: augusztus 20-án 930 órakor 
Nem tudjuk pontosan, hogy hány négylábú bará-
tunk él a faluban, de azt hiszem, hogy bátran 
megállapíthatjuk, hogy sok. Ez adta az ötletet, 
hogy a falunapon rájuk is gondolva megszervez-
zünk egy ilyen programot. 
Nevezni: előzetesen a művelődési házban vagy a 
helyszínen lehet legkésőbb a rendezvény kezdete 
előtt 15 perccel. 
Nevezési díj: 1 db 1200 gr-os kutyakonzerv 
Díjazás: 1-2-3. helyezettnek oklevél és 
tárgyjutalom. 

 

Főzőverseny 

Falunapi  főzőversenyt hirdetünk, mely augusz-
tus 20-án  pénteken, a sporttelepen kerül meg-
rendezésre. 

A versenyen családok, baráti társaságok, egyesü-
letek, intézmények, stb. jelentkezését várjuk. 
Nevezni, a készítendő étel receptjének leadásával, 
és a jelentkezési lap kitöltésével augusztus 18-án, 
szerda 18 óráig a Művelődési Házban lehet. 
Az ételt a helyszínen kell elkészíteni, a csapatok 
maguk gondoskodnak a főzéshez használt alap-
anyagokról, eszközökről. 

Az étel 1300 órára kerüljön a zsűri elé. 

Értékelés, eredményhirdetés: 21-én este, Dávid 
lemezbemutatója után, a színpadon lesz. 
Díjazás:  Az első  három helyezett díjazásban ré-
szesül. 

Süteménysütő verseny 

Falunapi  süteménysütő versenyt hirdetünk. 
Azzal a céllal, hogy az ikladi, asszonyok, lányok, 
sütéstudományát megismerjük. 

Nevezni  a recept leadásával, jelentkezési lapon 
lehet augusztus 18-án  szerda 18 óráig a Művelő-
dési Házban. 

Kategóriák: 
A. Darabos sütemények, aprósütemények 
B. Szeletelt, vágott sütemények 

Az otthon készített süteményeket augusztus 
20-án, pénteken 17-18 óra között lehet leadni a 
Művelődési házban. 

Aprósüteményből  1 tálca, vagy legalább 15 db 
sütemény. 
Szeletelt, vágott süteményből  1 tálca, vagy leg-
alább 15 szelet. 

Értékelés, eredményhirdetés 21-én este, 
21:30-tól, Dávid lemezbemutatója után. 
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezett 
díjazásban részesül 

Támogatói jegy - tombola 

A falunapi rendezvények támogatására támogatói 
jegyet bocsátunk ki, mely tombolaként is szolgál. 
A jegy ára: 500.- Ft, mely augusztus 20-21-én 
megvásárolható lesz, és az esti órákban, Dávid 
lemezbemutatója után kerülnek kisorsolásra az 
értékes ajándékok. 

Falunap 2010 
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Tüske - Böki 

Megállapíthatjuk, hogy vannak olyan foglalkozá-
sok, olyan szakmák, amelyek művelőjüknek nem 
baj, ha nem adnak állandó elfoglaltságot. Szeren-
csésebb eset, ha a tűzoltók a laktanyában töltik 
az idejüket, televíziót néznek, nyelvet tanulnak, 
beszélgetnek stb., mintha naponta 28 hívásra kell 
kivonulniuk. Sajnos az utóbbi időben sok elfog-
laltságuk volt, az elnevezésüktől eltérően nem-
csak tűzesetekhez kell kimenniük, hanem, bal-
esetek, nagy esőzések, viharkárok után is. Ilyen 
esethez érkeztek a tűzoltók legutóbb Ikladra is, s 
éppen egy olyan csoport érkezett, amelynek volt 
ikladi tagja is.  Úgy gondolnánk, hogy a szemé-
lyes ismeretség, a hazai pálya megkönnyítheti a 
munkát. Hogy kit és mikor hova vezényelnek, 
valószínűleg a hívás ideje, a keletkező kár, és 
egyéb szakmai paraméterek határozzák meg. Te-
hát a csoportban dolgozó tűzoltó nem maga hatá-
rozza meg, hogy milyen esethez, mikor, és hová 
vonul. 
Elismerjük, hogy mindenkinek a maga baja, 
problémája a legfontosabb, szerencsétlen helyzet, 
ha elönti a kertet, az udvart a víz, ilyenkor min-
den perc fontos, a tehetetlen várakozás- idegőrlő. 
De talán nem a leghelyesebb magatartás, ha az 
éppen megérkező tűzoltókra, s köztük az isme-
rősre zúdítjuk a dühünket. (késve jöttek, hol vol-
tak, mit és miért nem úgy csinálnak), stb. 
Remélem, hogy a történet szereplői azóta meg-
nyugodtak, s ha „civilben„ összetalálkoztak meg-
beszélték a történteket. 
 

Címek, utcák, házszámok… 
 
Nem mindig egyszerű dolog megtalálni egy címet. 
Erről sokan, sokat mesélhetnénk. Volt helyzet, 
hogy még a postás, akiről úgy gondolnánk, hogy 
a legjártasabb sem tudott felvilágosítást adni. 
Van egy település, benne fő utca, s néhány mel-
lékutca, ez már segít az eligazodásban. Ezek után 
a legfőbb azonosító a házszám. Na, itt vannak 
gondok. Nem is kevés… 
 
Ember legyen a talpán, aki idegenként a Szabad-
ság út 1-11-ig szakaszon eligazodik. Gondolhat-
nánk, hogy e szakaszon (páratlan oldal lévén) 1, 
3, 5, 7, 9, 11 szám található, tehát 6 lakóház. Aki 
így tippelne, az nagyot tévedne, itt ugyanis leg-
alább 24 lakóház van. 
A mellékutcák sem egyszerűek, pl. a Rákóczi utca 
vége, az Arany János utca 24- 25- 27-es ház-
számok valamint az a, b, c, d, és egyéb variánsok, 
melyek tulajdonképpen nem a házak egymás 

utáni sorrendjét, hanem a lakóépületek építési 
sorrendjét mutatja. 
A József Attila utcát nemrégiben átsorszámozták, 
1-44-ig előremutatóan, hiszen az építhető telkek 
helyét belekalkulálták. Ebben az esetben már 
csak a régi házszámokat kellene levenni, mert ez 
okozhat gondot, zavart, kellemetlenséget, a men-
tősöknek, vagy éppen a pizza futárnak, valamint 
egyéb közüzemi feladatokat ellátó szolgáltatónak. 
 
Kérjük településünk lakóit, hogy a házszámokat 
jól látható helyre helyezzék ki a házfalakra, kerí-
tésekre, és az átszámozott utcákban a régit távo-
lítsák el. 

Tüske Böki 
 
A Tüske Böki a faluban szembeötlő rendelle-
nességekre, apró, de embereket bosszantó 
megoldatlan problémákra igyekszik felhívni a 
figyelmet továbbra is. 
Szívesen vesszük azokat a bejelentéseket, fel-
hívásokat, amik a hétköznapjainkat, életünket 
keserítik meg, pedig csak egy kis odafigyelés-
sel, esetleg környezetünk tisztántartásával, 
vagy kis társadalmi munkával, összefogással 
megszüntethető lenne. 
 
Ha Ön is hasonló problémákba ütközik, írja 
meg „Tüske Böki” jeligére és a Polgármesteri 
Hivatal előtti levélszekrénybe szíveskedjen 
bedobni, vagy küldje el e-mailben a 
tuskeboki@iklad.hu címre. 

Tüske Böki 

Értesítés Tüdőszűrésről 

Augusztus 30, hétfő: 1200 –1800 

Augusztus 31, kedd: 0800 –1400 

Szeptember 1, szerda: 1200 –1800 

 

Kérjük a lakosságot, hogy a szűrésre a 
TB-kártyáját, vagy a TAJ-szám igazolására 
szolgáló iratot feltétlenül hozzák magukkal! A 
szűrést csak a TAJ-szám ismeretében tudják el-
végezni! 

Kérünk mindenkit, hogy saját érdekében 
jelenjen meg a szűrésen! 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szeretnénk 
megszervezni az egyéb szűrővizsgálatokat. 

Mivel lapzártánkig nem sikerült az egyeztetés, a 
részletekről plakátokon és a honlapon tájékoztat-

juk a lakosságot a lehetőségekről. 
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Rendezvényünk eddigi támogatói: 

Iklad Község Önkormányzata, 
intézményei, 

civil szervezetei, 
Fekete Andrea, 
Gagyi Tamás,  
Refle Csilla, 

Zdenkó Zsolt,  
Valentínyi László, 

Rosenbrot Kft, 
Galgamácsai Cservölgy Vadásztársaság, 

Turai Takarékszövetkezet Ikladi Kirendeltsége. 

Falunapi vendégek fogadása 

Unterjesingenből 26 fő érkezik augusztus 18-án 
repülőgéppel a késő esti órákban. 

Csatószegről, Csíkszentsimonból várhatóan 
70-80 vendégünk lesz, mivel egy 40 tagú gyermek 
fúvószenekar is ellátogat Ikladra. 

Kérjük, hogy aki szeretne vendéget fogadni, az a 
Művelődési Házba, vagy a Polgármesteri Hivatal-
ba jelezze. 

Köszönjük 

Szüreti mulatságról 

Ebben az esztendőben szeptember 19-én, va-
sárnap tartjuk a szüreti felvonulást és mulatsá-
got. 
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében 
kérjük a részt venni szándékozókat, hogy au-
gusztus 29-én, vasárnap 18 órára jöjjenek el a 
Művelődési Házba, hogy az első próbát minél 
nagyobb létszámban tudjuk megtartani. 

Bagyin Katalin 

Német Nemzetiségi 
Kulturális Egyesület Hírei 

Tánccsoportunk június 6-án a Fóti Tavaszi Fesz-
tiválon vendégszerepelt a Népek Tánca című pro-
dukcióval. 
Június 26-án zenekarunk Váckisújfalun játszott 
a Népzenei találkozón. 
Július 4-én vasárnap „csapatépítő tréning” kere-
tén belül kirándulást szerveztünk Egerbe. A város 
nevezetességeinek meglátogatása után a Szépasz-
szony völgyében pihentünk meg. 

Július 10-én a galgahévízi faluünnepre kaptunk 
meghívást, ahonnan zenekarunk és tánccsopor-
tunk nagy sikerélménnyel és sok ajándékkal tért 
haza. 
Július 20-án délután a hatalmas hőségben az 
ikladi Coop-napokon táncoltak lányaink. 

Július – augusztus hónapban a német táncokta-
tás szünetel, de szeptembertől ismét elkezdjük a 
próbákat, ahová szeretettel várjuk az új tagokat 
is. 

Az egyesület vezetősége 

Imádok férjhez menni 

Ezzel a címmel tartja előadását a Turay Ida 
Színház 2010. augusztus 14-én (szombat) 
2030-tól, a Hévízgyörki Nyár keretein belül.  

Helyszín: Hévízgyörk, Petőfi Sándor Ált. Isk. sza-
badtéri színpad. 

Jegyárak: 
Felnőtt: 2000 Ft 
Gyerek: 1300 Ft 

Jegyek az ikladi Művelődési házban is válthatók.

Hirdetés 

Családi napközi 1,5-14 éves korig 
Ani óvónéni házában. 
Jelentkezési határidő: 08.20-ig. 
Tel.: 06-70-949-1723 
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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 Pál, Fekete Andrea 
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: 2010. szeptember 9-10. 

Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain! 
 

Lapunkban hirdetések elhelyezésére is van lehetőség! 
 

 Hirdetési tarifák: Hirdetésfelvétel: 
 Teljes oldal: 10 000 Ft Személyesen: a Művelődési Házban 
 Fél oldal:   5 000 Ft Telefonon: 06-28-403-387 
 Negyed oldal:    2 500 Ft E-mail-en: ikladihirek@iklad.hu 
 Apróhirdetés:         250 Ft (20 szó) Lapzárta: minden hó 25-én 

 
 

Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal 
hozzájárultak az újság előállítási költségeihez. 


