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FALUNAPI MEGHÍVÓ 
Iklad Község Önkormányzata és az 

Észak-kelet Pest megyei LEADER Egyesület, mint együttműködő társszervező 
szeretettel meghívja községünk lakóit és minden érdeklődőt az augusztus 19-20-21–én 

tartandó hagyományos, XIX. FALUNAP-i rendezvényére! 

Programjaink 
Általános Iskola sportpályája: 

19-én, pénteken 
1900 Hip-Hop tánccsoport bemutatója 
1930 A helyi Fúvószenekar koncertje a Blaublumen tánccsoport 
 közreműködésével, közben Földvári Sándor nótaénekes 
2115 A 3+3 zenekar műsora 
2200 Retro Disco – DJ MARES 

20-án, szombaton 
700 Zenés ébresztő 
1700  Ünnepi műsor 

 Himnusz 
 Vers 
 Ünnepi köszöntő 
 Galgahévíz bemutatkozása 
 Rozmaring Nyugdíjasklub Énekkara 
 Új kenyér átadása 
 Blaublumen tánccsoport 
 Szózat 

2000  Nosztalgiázzunk együtt – zenés kabaréműsor, filmzenei összeállítás 
2200   Bál a Szignál zenekarral 

21-én, vasárnap 
2000 Operett Gála - A Váci Szimfonikus Zenekarral, Farkas Pál vezényletével 
Utána Falunapi eredményhirdetések 

Községi sportpálya: 
21-én, vasárnap 

900 „Augusztus 20” Kispályás labdarúgó Torna Felnőtteknek 
Ikladi kutyák szépségversenye 
Kutyás bemutató 
Hintózás  

 Főzőverseny 
1000   Solymász bemutató 
1100    Játékos ügyességi verseny gyerekeknek 
 Ebéd 
1400 Valentínyi Lengőteke verseny – csak nőknek 
1500 Valentínyi Tizenegyesrúgó verseny 

 

Kísérő rendezvények: fotókiállítás és papírbútor bemutató a Művelődési Házban 
 

Legyen a vendégünk, szeretettel várjuk valamennyi rendezvényünkre! 

          
 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 
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Falunap 2011 
  

Főzőverseny 

Falunapi főzőversenyt hirdetünk, mely augusztus 
21-én vasárnap, a sporttelepen kerül megrende-
zésre. 

A versenyre családok, baráti társaságok, egyesüle-
tek, intézmények, stb. jelentkezését várjuk. 
Nevezni a készítendő étel receptjének leadásával, 
és a jelentkezési lap kitöltésével augusztus 18-án, 
csütörtökön 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: este az Operett Gála 
után, a színpadon lesz. 

Díjazás: Az első három helyezett díjazásban része-
sül. 

Süteménysütő verseny 

Falunapi süteménysütő versenyt hirdetünk. 
Azzal a céllal, hogy az ikladi asszonyok, lányok 
sütéstudományát megismerjük. 
Nevezni a recept leadásával, és a jelentkezési la-
pon lehet augusztus 18-án, csütörtökön 18 óráig 
a Művelődési Házban. 
Az otthon készített süteményeket augusztus 21-én 
vasárnap 17-18 óra között lehet leadni a Művelő-
dési házban. 
A süteményekből 1-1 tálca, vagy legalább 15 db 
süteményt kérünk. 

Értékelés, eredményhirdetés: este az Operett Gála 
után, a színpadon lesz. 

Díjazás: Az első három helyezett díjazásban része-
sül. 

Támogatói jegy - tombola 

A falunapi rendezvények támogatására támogatói 
jegyet bocsátunk ki, mely tombolaként is szolgál. 
A jegy ára: 500.- Ft, mely augusztus 19-20-21-én 
megvásárolható lesz, és 21-én az esti órákban a 
Váci Szimfonikus Zenekar koncertje után kerül-
nek kisorsolásra az értékes ajándékok. 

A falunap támogatására a felajánlásokat, adomá-
nyokat a Művelődési Házba vagy a Polgármesteri 
Hivatalba várjuk. 

V. Ikladi Kutyák szépségversenye 

5. alkalommal kerül megrendezésre augusztus 21-
én 9 órától a községi sportpályán. Nevezni előzete-
sen a Művelődési Házban lehet egy db 1200gr-os 
kutyakonzerv leadásával. Az I.-II.-III. helyezett 
oklevélben és tárgyjutalomban részesül. 

 

„Augusztus 20” Kispályás labdarúgó 
torna felnőtteknek… 

Az 5+1 fős csapatok Bankó Zoltánnál 
(30-274-4113) vagy a Művelődési Házban 
jelentkezhetnek. 
Nevezési díj: 10.000 Ft /csapat 
Nevezés: 2011. augusztus 19–én, pénteken este 

1900 óráig. 
Sorsolás: az nap 19 órakor a Művelődési Házban 
(tesszük mindezt azért, hogy a torna lebonyolítása zök-
kenőmentes legyen, hány 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. 

Ügyességi verseny gyermekeknek 

Csattogós-lepke tologatás 2 éves kortól 10 éves 
korig évenkénti korosztályban. 
Motorverseny (hozott járművel) 2 éves kortól 10 
éves korig évenkénti korosztályban. 
Nevezési díj: 1db Cerbona szelet vagy 1db alma. 
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Nyári tábor 

Ígéretünkhöz híven augusztus 8-12 között ismét 
nyári tábort szervezünk a gyermekek részére. 
Hétfőtől péntekig 9 órára várjuk az óvodás és 
alsó tagozatos gyermekeket a Művelődési Házban. 
Lehetőség lesz kézműves foglalkozásokon ügyes-
ségi versenyeken, társasjátékokban részt venni. Az 
óvónők és tanárnők vezetésével zajló összejövete-
lek 12 óráig tartanak. Egyéb érdekességek, meg-
lepetések is várják az „unatkozó” gyermeke-
ket. 

Egy kis szöszmöszölés 

Júliusban egyhetes tábort szerveztünk, melyen 
kb. 18-20 gyerek vett részt. A foglalkozások a dél-
előtti órákban kerültek megrendezésre. Az ügyes 
kezek között szép alkotások születtek. A progra-
mokat változatosabbá tette a Gödöllői Tűzoltóság 
bemutatója. Kipróbálhattuk, milyen a tűzoltók 
élete, milyen feladatokat kell ellátniuk nap, mint 
nap. A rendőrség által felállított tanpályán elsajá-
títottuk a helyes közlekedés szabályait. Mindenki 
örömére a pénteki ugrálóvár is nagy sikert aratott. 
A gyerekek jól szórakoztak, s reméljük, sikerült 
egy kicsit színesebbé tenni számukra a szünidőt. 
Szeretnénk köszönetet mondani az iskola vezető-
ségének, hogy használhattuk a tornatermet, a 
Gödöllői Rendőrkapitányságnak a tanpálya hasz-
nálatáért, a Gödöllői Tűzoltóságnak a bemutató-
ért, valamint a Gyermek és Ifjúságvédelmi Szolgá-
latnak. 

 

 Braun Krisztina Hrncsár Pálné 
 könyvtáros GY.I.V.SZ. 

 
Fotópályázat 

A HELYI ÉRTÉKEINK-IKLAD 2011 címmel, az 
Ikladi Hírek májusi számában meghirdetett fotó-
pályázat beadási határideje megváltozott. 
Az új határidő augusztus 12.  
Emlékeztetőül:   
A pályázat témája: Minden megörökíthető, ami a 
Galga partján fekvő település örökségét, értékeit 
jeleníti meg: közösségünk hagyományai, arcai, 
tárgyai, a falu épületei, építményei, utcaképek, 
növény és állatvilága, mezőgazdasági és ipari em-
lékek.  
A fotópályázaton bárki részt vehet Ikladon készült 
képeivel, melyekből egy pályázó legfeljebb 3 db 
felvételt küldhet be, melyet fotópapírra vagy azo-
nos minőségű papírra kell előhívatni 21x30 cm 
méretben. A pályamű elkészítése 2011-ben történ-
jen, az ez évi állapotokat tükrözze. 
Az eredményhirdetésre a 2011 évi Falunapon ke-
rül sor. 
A díjnyertes, illetve a nem díjazott, de kiemelkedő 
színvonalat képviselő alkotásokat kiállításon mu-
tatjuk be a közönségnek a Falunapon. 
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Értesítés tüdőszűrésről 

Augusztus 30, kedd: 0800 –1400 

Augusztus 31, szerda: 1200 –1800 

Szeptember 1, csütörtök: 0800 –1400 
 

Kérjük a lakosságot, hogy a szűrésre a személyi 
igazolványát, TB-kártyáját, vagy a TAJ-szám iga-
zolására szolgáló iratot, továbbá az előző évben 
kapott tüdőszűrő igazolást feltétlenül hozzák ma-
gukkal! A szűrést csak a TAJ-szám ismeretében 
tudják elvégezni! 

Tüdőszűrésen csak 40 év felettieket fogadnak! 
40 éves kor alatt, a területileg illetékes tüdő-

gondozóban végezhető el a tüdőszűrés, beutaló 
és időpont egyeztetés szükséges! 

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. 

Szemétszállítás 

Tájékoztatjuk községünk lakóit, hogy megváltozott 
a szemétszállítás időpontja. Továbbra is keddi 
napokon, de már 10 órától várható az autó érke-
zése. A kellemetlenségek elkerülése érdekében 
kérjük ennek figyelembevételét! 

Véradás 

A július 6-i véradáson résztvevők: Babinyecz 
Judit, Baksza Csabáné, Blaubacher Dánielné, 
Blaubacher Tibor, Blaubacher Zsófia, Botyik Kata-
lin, Braun László, Csábi Tamásné, Csóri János, 
Csóriné B. Marianna, Ecker Dániel, Ecker Endre, 
Jancsovics Mihály, Kaluzsa József, Kiss Árpád, 
Kiss Máté, Kovácsné B. Katalin, Nagy Imre, Oláh 
Lajos, Párkányi Attila, Pribeli András, Rácz Fe-
renc, Raffai Sándor, Refléné S. Csilla, Sinka Fe-
renc, Szabó Beatrix, Szabóné B. Ildikó, Szilágyi 
József, Tóth Józsefné, Valentinyi Erika, Valusz 
Attila, Veresné Huszár Irén, Vincze Anita. 

Szüreti mulatságról 

Ebben az esztendőben szeptember 18-án, va-
sárnap tartjuk a szüreti felvonulást és mulatsá-
got.  
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében 
kérjük a részt venni szándékozókat, hogy augusz-
tus 28-án, vasárnap 18 órára jöjjenek el a Műve-
lődési Házba, hogy az első próbát minél nagyobb 
létszámban tudjuk megtartani. 

Bagyin Katalin 

Hírek a SZEDERFA otthonból 
 
Rosenberger Katalin vagyok a Szederfa otthonból. 
Szeretném az Ikladi otthont bemutatni. Én 2004 
óta dolgozom itt, bejárós vagyok, és ez a munka-
helyem. Számítógépen írok és segítek az irodában. 
A jelenléti ívet vezetem, és most azzal bíztak meg 
engem, hogy bemutatkozó levelet írjak, az otthon 
működéséről. 
Mint munkatárs nagyon örülök, hogy van mun-
kám és barátaim. Én úgy kerültem ide, hogy meg-
keresett az akkori vezető, Apostol Éva, és örültem, 
hogy van egy ilyen lehetőség. Remélem, hogy na-
gyon sokáig működünk sikeresen együtt, és még 
sok szép nap vár ránk. 
A Gyöngyház Egyesület Szederfa Otthonában, Ik-
lad Szabadság út 75-ben, van 10 bent lakó és 10 
bejárós. Az otthon vezetője Turba Attila.  
Értelmi fogyatékosok foglalkoztatója is működik 
2005-től, és itt minden nap 9 órától 16 óráig van 
foglalkozás. Jó baráti kapcsolatok vannak.  
Reggeli csoportfoglalkozás 10-ig van, abban van 
megbeszélés, éneklés, imádkozás, közösen ünne-
pelünk műsorokkal, jelmezekkel, zenével.  
Három műhely van: 

- papír-bútor készítő műhely, vezetője: 
Pásztor Zoltán   

- fajáték készítő műhely, vezetője: 
Apostol András 

- kertészeti, és állatgondozó műhely, vezetője: 
Romfa János. 

Sok helyre járunk szerepelni. Voltunk Veresegyhá-
zán a General Electric amerikai vállalatnál. 
Felléptünk Budapesten a Millenáris Park területén 
rendezett találkozókon, Domonyvölgyben a Lázár 
lovas tanyán és a Gödöllői Egyetem Babat-pusztai 
tangazdaságában az Arató Ünnepen. 
Minden nyáron táborozásokra megyünk, voltunk 
már Béren, Nagyvisnyón, és most készülünk Ka-
zárra.   
Köszönjünk, hogy bemutatkozhattunk az Ikladi 
Hírekben. 

                          Rosenberger Katalin  

Egy mondatban… 

 Kristálygombát keresünk, melyet cukorral, 
pár szem mazsolával, fügével, fél citrommal és 
vízzel áztatva gyógyhatású innivalót kapunk. 
Amennyiben  valaki rendelkezik ilyen gombá-
val, és a szaporulatból szívesen adna, jelezze a 
Művelődési Házba. (06-28-403-387 vagy a 
06-20-339-6091-es telefonra. 

 Az ikladi Mezőgazdasági Szövetkezet értesíti a 
földtulajdonosokat, hogy a terménykiosztás 
augusztus 1-én megkezdődött. Árpa és búza 
vihető tetszés szerinti arányban, hétfőtől 
péntekig 7-15 óra között, valamint augusztus 
6-án és 13-án, szombaton 8-12 óráig. 
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Testvértelepüléseinket látogattuk 
 
 
 
 
 

 

 
2011. július 15-től július 18-ig 41 fővel látogatást tettünk testvértelepülésünkre, Unterjesingenbe. 
A hosszú éjszakai utazás után reggel első állomásunk Langenauban volt, ahol a magyarországi németek 
szobáját tekintettük meg, és megajándékoztuk őket egy ikladi népviseletbe öltöztetett babával. Ezután 
továbbindultunk Marbachba, a tartományi ménes megtekintésére. 
A délutáni órákban érkeztünk meg Unterjesingenbe, ahol a sportpályán rövid köszöntés után megismer-
tük vendéglátóinkat, akikkel együtt este közös vacsorán vettünk részt a helyi Hotel Lamm Vendéglőben. 
Szombaton reggel Horb-ba indultunk, hogy megnézzük a csodálatos kertészeti kiállítást. Este a helyi 
Fasnetklub rendezvényén vidám zene mellett beszélgettünk, sörözgettünk. Vasárnap szabadfoglalkozást 
terveztünk, de mindenki kíváncsi volt a szomszédos Tübingen város nevezetességeire, így a zuhogó eső 
ellenére is városnézésre indultunk. 
Este 18 órakor a Fasnetklub rendezvényén táncos lányaink német táncot, és a népek táncát adták elő 
hatalmas sikerrel. Jörg Stickelnek az est szervezőjének, és Heinz Möllersnek polgármesterünk megkö-
szönte a meghívást. 
Kellemesen együtt töltött napok után hétfőn délben indultunk haza. 
Ki sem pihentük a német utat, sokan újra a buszon találkoztunk július 21-én, hogy elinduljunk másik 
testvérfalunkba, Csatószegre. 
Szerencsénkre két ügyes sofőr vezetésével már ismerős volt az éjszakai utazás, így ismét teli busszal 
nekivágtunk a hosszú útnak, hogy barátainkkal újra találkozhassunk. 
A reggeli órákban érkeztünk meg első megállónkra, Kolozsvárra, ahol megnéztünk egy pár nevezetessé-
get. Ezután a tordai sóbányát tekintettük meg. 
Utána elindultunk célhelyünkre, és közben gyönyörködtünk az erdélyi táj szépségében. 
Nagy szeretettel fogadtak bennünket erdélyi testvéreink, már nagyon várták az érkezésünk. Voltak is-
merősök, voltak új arcok, mindenkit elhelyeztek valamelyik családnál. A táj szépsége, az emberek egy-
szerűsége, természetessége, szeretete mindenkit lenyűgözött. Az utcán járó szekerek, tehenek számunk-
ra már csak múlt, de jó volt újra ilyen körülmények között lenni. 
Másnap ragyogó napsütésben Segesvárra kirándultunk, útközben meglátogattuk a Petőfi múzeumot. 
Erre az útra elkísértek vendéglátóink, így két busszal indultunk. Közben a buszból gyönyörködtünk a 
táj szépségében és egyéb nevezetességekben. 
Vasárnap Nyergestetőn elhelyeztük a megemlékezés koszorúját az ikladi kopjafára a zuhogó eső ellené-
re. A piknikezés az erdőben sajnos elmaradt az eső miatt, de este a kultúrházban megsütötték nekünk 
az erdélyi specialitást a miccset. Ezután vidám énekléssel és tánccal vigadoztunk együtt csatószegi ba-
rátainkkal.  
Fergetegesen jól sikerült ez az este is. Reggel könnyekkel küzdve búcsúztunk el vendéglátóinktól.  
Mindkét helyről úgy jöttünk el, hogy jövőre Ikladon találkozunk. 

Bazsik Csabáné 
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Valamikor az Ikladi Hírek utolsó oldalán rejtvényfeladvány volt. 
Az alábbi képeket nézve, fel lehet tenni a kérdést, hogy fedezze fel, mi a különbség? 
Sajnos ebben az esetben nagyon is szembetűnik az eltérés - túl könnyű a feladvány. 

Viszont a MIÉRT kérdésre csak a tettesek tudják a választ! 
Vajon mikor fogják megosztani a faluközösséggel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Régen Most 

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. szeptember 5-6. 


