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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 Bence László 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 7-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 18-án, vasárnap tartandó  

szüreti felvonulásra, mulatságra és az azt követő bálra. 

A felvonulás 1430 órakor indul a Ráday-térről a Csokonai utcáig, 
ahol visszafordul a menet, majd domonyi kitérő után halad tovább Aszód irányába. 

Valentínyiéknál megfordulnak, és a Perjési fagyizónál leszállás, 
ahonnan már menettánccal térnek vissza a felvonulók a Ráday térre. 

A Ráday téren a Fúvós zenekar szórakoztatja a közönséget, 
valamint mustkészítés várja az érdeklődőket. 

19:00-tól Szüreti bál a Művelődési Házban 
Zenél: a Szignál zenekar 

Belépődíj: 1000.- Ft 
Felvonulóknak: ingyenes 
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Népszámlálás 2011 

Magyarországon 1869 óta általában 10 évenként 
tartanak népszámlálást. Az ideire október 1 és 31 
között kerül sor. 

Mit kell tudni a magyarországi népszámlálás-
ról? 

Három kérdőív kitöltésével jár, melyből kettő kitöl-
tése kötelező. A lakás kérdőíven 16 kérdésre kell 
válaszolni, míg a személyi kérdőív kitöltéséhez 33 
kérdést kell megválaszolni.  
A harmadik kérdőív (az V. és VI. fejezet) a nemze-
tiségi, nyelvi kötődésre, vallásra, tartós betegségre, 
fogyatékosságra vonatkozó kérdések, melyek kitöl-
tése nem kötelező. 

Hogyan történik az összeírás? 

ÚJDONSÁG: a kérdőívek interneten is kitölthetők. 
Erre október 16-ig van lehetőség. 
www.nepszamlalas11.hu 

DE: papíron is válaszolhat önállóan. Ha Önnek 
úgy kényelmes, számlálóbiztos segítsége nélkül is 
kitöltheti a kérdőíveket. 
VAGY: választhatja a hagyományos megoldást is, 
amikor az ön, és lakásának adatait számlálóbiztos 
rögzíti a kérdőíven, interjú keretében. 
A kérdőívek kitöltése kb. 30 percig tart. Az on-line 
kitölthetőség érdekében a számlálóbiztosok min-
den háztartásba eljuttatnak egy azonosító kódot 
az összeírás első napjaiban. Az adatbevitel során a 
programba beépített magyarázatok segítik a kér-
dések helyes megválaszolását. 

Mindenképpen találkozunk a számlálóbiztos-
sal? 

Ez egyáltalán nem biztos. Október 1-től kezdődően 
a számlálóbiztosok járják a körzeteket, és min-
denhová becsengetnek, hogy megtudják, ott mi-
lyen módon kívánnak válaszolni. Az egy háztar-
tásban élők csak egyforma módon válaszolhatnak, 
vagy interneten, vagy papíron. Ha valaki a papír 
kérdőívet saját maga szeretné kitölteni, akkor any-
nyi kérdőívet kell, hogy kapjon a számlálóbiztos-
tól, ahányan a lakásban élnek. De kérheti azt is, 
hogy a számlálóbiztos kérdezze le a kérdőívet. 
Ilyen esetekben tehát egyszer, legfeljebb kétszer 
személyesen is találkozunk a kérdezővel. A nép-
számlálás végeredménye az elképzelések szerint 
meghatározó lesz a településekre a következő 10 
évben. A különböző intézmények állami hozzájáru-
lásának összegei a megadott válaszoktól fognak 
függeni. Ez érthető is valahol, hiszen az eddigi 

gyakorlat azonosan kezelte a 30 fős nemzetiséget, 
és a háromszáz, vagy háromezer fős nemzetiséget 
is, és ezt meg akarják szüntetni. Többet kell, hogy 
kapjon a több fős nemzetiség, mint ahol az csak a 
minimális 30 főből áll. A népszámlálás során lehe-
tőségünk lesz arra, hogy nyilatkozzunk nemzetisé-
gi hovatartozásunkról, anyanyelvünkről, valamint 
arról, milyen nyelven beszélünk családunk, bará-
taink körében. 

Bár a nemzetiségi, nyelvi kötődésekre vonatkozó 
kérdésekre nem kötelező válaszolni, az ikladi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat arra biztat és kér 
mindenkit, akinek fontos a németséghez való tar-
tozása, hogy ezt a népszámlálás során vallja meg.  
A népszámlálás eredményei hosszú távra megha-
tározzák oktatási rendszerünket, iskolánk, óvo-
dánk és az általunk lakott település fejlődését.  
Közvetlen hatással lesznek a Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a civil szervezetek támogatására. Jog-
gal lehetünk büszkék kulturális örökségünkre, 
intézményeink és Önkormányzatunk, identitá-
sunk megőrzéséért végzett tevékenységére. Egyen-
rangú magyar állampolgárokként és európaiak-
ként vállaljuk és valljuk meg emelt fővel a nép-
számlálás során is, hogy magyarországi németek 
vagyunk. Az összeírás pontjainál Német Önkor-
mányzatunk felhívja a figyelmet a 34. és 35. pont-
ban foglaltakra. 34. pont: milyen nemzetiségűnek 
érzi magát? Ez a pont magyarral kezdődik, azért, 
mert ezt fogják a legtöbben beikszelni. Ezután 
következik a többi 13 nemzetiség abc sorrendben.  
NEKÜNK AZ A FONTOS, hogy a 34. pontban NÉ-
MET NEMZETISÉGŰnek valljuk magunkat. EZ A 
DÖNTŐ. A 35. pontban is megkérdezik, hogy ezen 
kívül még milyen nemzetiséghez tartozónak érzi 
magát. Vagyis, ha valaki a 34. pontban magyart 
ikszelt, és a németséghez csak ezután van kötődé-
se, akkor ő elsősorban magyar. Fontos, hogy mi-
nél többen vállaljuk fel anyanyelvünket, aki beszé-
li őseink nyelvét, a svábot, vagy szülei németül 
megtanították gyermekkorukban. Az idősek részé-
ről kifogás lehet, hogy ők szűkebb rétegű szókin-
cset beszélnek, és a mai németekkel nehezebben 
értik meg egymást. Ez természetes, hiszen a meg-
örökölt anyanyelvbe magyar szavak is kerültek. 
Tehát aki gyermekkorában megtanulta a helyi 
sváb tájszólást, az is német anyanyelvűnek vall-
hatja magát. Német Önkormányzatunk korábbi 
vezetőjétől elhangzott mondattal biztatom önöket a 
leírt kérés teljesítésére: 

„Mi svábok vagyunk, de a magyar 
Himnuszra vágjuk magunkat vigyázzba!” 
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Falunapról… 

Sporteseményeinek alakulása: 

Lengőteke – csak nőknek: 
15 indulóból a legügyesebbek: 

I. Ecker Katalin 
II. Bartha Hajnalka 
III. Kékesi Hajnalka 

A felnőtt 11-es rúgó versenyre 48 vállalkozó kedvű 
„fiú” nevezett: 

I. Mayer János 
II. Zdenkó Roland 
III. Bartha Márk 

A gyermek korosztályban 9-en rúgták a bőrt a 
kapura a 11-es pontról: 

I. Danis Martin 
II. Rajta Norbert 
III. Budai Kristóf 

Az „Augusztus 20 Kupa” kispályás labdarúgó tor-
nán induló 6 csapat helyezése: 

I. Santander 
II. Kupak 
III. Kisördögök 
IV. 3. műszak 
V. Rocky 
VI. Karalábé 

A legjobb mezőnyjátékos: Rosenberger Dániel 
A legeredményesebb góllövő: Ecker Zoltán 
A legjobb kapus: Braun Pál 

Az Ikladi Kutyák Szépségversenyén 9 nevező in-
dult 2 kategóriában. A kistestű kutyáknál Braun 
Fanni, Ördög nevű fekete pulija szerezte meg a 
„koronát”. A nagytestű kutyáknál Kovács Dávid, 
Liza nevű német juhásza lett az első.   
A Különdíjat Balázs István, Guba nevű komondora 
kapta. 

A Fotópályázatra 46 alkotás érkezett 18 nevezőtől: 

I. Romfa Ágnes Zsuzsanna „Az a jó öreg Körtefa” 
II. Braun Patrik „A határ” 
III. Novák György „Dédi”  

A közönségdíjat Filo Bálint „Szerelmes természet” 
című műve kapta. 

A Süteménysütő versenyre 14 féle finomság érke-
zett: 

I. Kreidlmayer Katalin: Egri szőlőszelet 
II. Laczik Jánosné: Felhő szelet 
III. Kreidlmayer Mihályné: Boszorkány kifli 

A Főzőversenyen 4 induló csapat mutatta meg 
főzőtudományát.  
Első helyezett a Blaublumen tánccsoport 
babgulyása lett, BB módra, második a Jobbik Ik-
ladi Alapszervezetének vörösboros marhapörköltje, 
harmadik Az élet 6-os oldala nevű csapat birka-
pörköltje, negyedik pedig a K&K&K nevű csapat 
csülökpörköltje.  

Motorverseny gyermekeknek 14 induló. 
Csattogós lepke tologatás 14 induló. 

Támogatóink: 

Iklad község Önkormányzata, intézményei, 
civil szervezetei. 
Adamek Teritől és Lajostól, Blaubacher Katalintól, 
Blaubacher Lászlótól, Blaubacher Pétertől, Braun 
Tibornétól, Ecker Zsuzsannától, Gagyi Tamástól, 
Galga – Coop-tól, Győri Katalintól, Fekete Andreá-
tól, Szilágyiné Dudás Zsuzsától, Football World-
től, Turai Takarékszövetkezet ikladi kirendeltségé-
től, Sörpatika és Grund pizzériákból utalványokat, 
tombola tárgyakat, eszközöket, díjazásra adott 
ajándéktárgyakat kaptunk. 

 Az óvoda konyhásai, Blaubacher Péter, Lukács 
Lajos ételkészítéssel, 

 Valentínyi László a 11-es rúgó és a lengőteke 
verseny szponzorálásával, 

 Zdenkó Zsolt 51250Ft értékben üdítő és sör 
felajánlásával, 

 Galgamácsai Cservölgy Vadász Társaság vad-
hús biztosításával, 

 Rosenbrot Kft kenyér felajánlásával, 
 Braun János (kántor) szállítással,  
 valamint néhány, névtelenséget kérő adakozó 

anyagilag, ill. kétkezi munkával támogatta ren-
dezvényünket. 

Köszönjük mindenkinek, aki névvel, vagy név 
nélkül hozzájárult a falunapi rendezvények 

sikeréhez. 
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Ifjúsági napon jártunk 

Augusztus 15-én „Ifjúsági Napra” vittem el 10 gye-
reket Ikladról, a Kistérségi Gondozási Központ 
Szervezése keretében.  
Ez a nap a sport keretében telt el, Kartalon a 
sportcsarnokban. A kezdeti ellenállást felváltotta a 
lelkesedés, a versengés.  
A 11 település gyerekei alkották a csapatokat és a 
„menetlevél” segítségével, az időpontok betartásá-
val a gyerekek a legkülönbözőbb sportokban mér-
hették össze erejüket. Így megismerhették a 
„floorball”, a „méta” nevű játékot, de kipróbálhat-
ták a rúgó erejüket és a futósebességüket is. Aktí-
van szerepeltek a prevenciós foglalkozáson is, ahol 
a drogmegelőzésről, szenvedélybetegségről volt 
szó. 
Pihenésképpen és a nap zárásaként meglepetés 
vendég az Animal Cannibals volt, akik fergeteges 
hangulatot varázsoltak a sportcsarnokba és jól 
megmozgatták az elcsigázott gyerekeket. Befeje-
zésképpen türelmesen osztogatták az autógram-
mokat és fényképezkedtek a gyerekekkel.  
Jó érzés volt hallani néhány gyerektől, hogy sze-
retnének jövőre is részt venni egy ilyen napon.  
Köszönöm Zita néni segítségét, aki arra figyelt, 
hogy a gyerekek ne legyenek éhesek, szomjasak és 
lelkesen kente a zsíros kenyeret, rakta ki az üdí-
tőket a büfében. 

Hrncsár Pálné 
Gyermekjóléti Szolgálat Munkatársa 

Tájékoztató a kazári táborozásról 

A szederfa otthon munkatársai szervezték ezt az 
egyhetes tábort Kazárra, egy szép faluba, kirándu-
lásokkal és programokkal. Két házban volt a szál-
lás, aminek a neve kulcsos ház. Egyik nap Salgó-
tarjánba látogattunk el városnézésre, a második 
nap Szentkútra kirándultunk, templomnézésre. 
A faluban sétáltunk, voltunk a játszótéren és a 
Bányász múzeumban, a Képzőművészeti múze-
umban és a Baba házban is. 
A házban az utolsó este „ki mit tud”-ot rendez-
tünk, fölkészült szereplőkkel, zenés, táncos ének-
léssel és bűvészkedéssel, tornabemutatókkal. 
Tábortűzzel és nyársalással zártuk a táborozást. 
Nagyon jól éreztük magunkat, és szép emlékekkel 
tértünk vissza. Az idő nem volt valami jó, de re-
méljük, hogy jövőre talán szebb időnk lesz. 

                                  Rosenberger Katalin 

Szösz-mösz tábor 

Augusztus második hetében ismét „szösz-mösz” 
táborba invitáltuk az unatkozó gyerekeket, a Kis-
térségi Gondozási Központ anyagi támogatása 
jóvoltából.  

Nemcsak a gyerekek jöttek, hanem nagy örömöm-
re, volt kolléganőim, az óvodapedagógusok, egy 
pedagógus az iskolából, és egy nyugdíjas nagy-
mama is készségesen segítettek a tábor színvona-
las lebonyolításában.  

A résztvevő gyerekek a délelőtt folyamán kézműves 
foglalkozáson, játékos ügyességi versenyeken és 
egyéb mozgásos játékokban mérhették össze 
ügyességüket, erejüket.  

Meglepetésként minden nap a gasztronómia vilá-
gába kalauzoltuk a felnőttet, gyereket egyaránt. 
Kicsik és nagyok szintén kipróbálhatták magukat 
a sütés-főzés rejtelmeiben, amit nagyon élveztek, 
mert minden gyerek igyekezett kivenni a részét 
belőle.  

/Pl: a gyümölcssalátához vágták a gyümölcsöt; 
maguk sütötték a palacsintát, ha megéheztek – 
természetesen mindig felnőtt jelenlétében és fel-
ügyelete mellett./ 

Épp ezért szeretném megköszönni a gyerekeknek, 
hogy lelkes résztvevői voltak a tábornak, a felnőt-
teknek, akik megérdemelt szabadságukból áldoz-
tak fel 1-1 napot, a segítőknek, akik a kezünk alá 
dolgoztak, hogy zökkenőmentesen, balesetmente-
sen teljen el ez az egy hét. 

Hrncsár Pálné 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa 

A Szüreti felvonulásról 

A menettánc próbáit szeptember 16-án pén-
teken, és 17-én szombaton 18 órától tart-
juk. 

Köszönettel vesszük a rendezvény szőlővel, 
egyéb gyümölccsel, borral, fánkkal, lekvárral 
való támogatását. 
Az előkészületi munkálatokhoz 17-én, szomba-
ton 16 órától, illetve 18-án, vasárnap 
reggel 8 órától várjuk községünk 
segítő szándékú lakóit. 
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Egy mondatban… 

 Dr. Bodnár Viktor háziorvos, 2011. szept-
ember 14-től 28-ig szabadságát tölti. Ez idő 
alatt Dr. Lénárd Magdolna domonyi háziorvos 
helyettesíti, aki a 06-28-576-676-os számon 
érhető el.  

 A falunapi rendezvény felvételeinek első 
része szeptember 4-én, vasárnap 17 órától 
látható a Galga-tv műsorán. Ismétlés: hétfőn 
19 órától, valamint szerdán 9 órától. 

 A kézimunkakör következő összejövetele 
szeptember 11-én, vasárnap 15 órakor lesz 
a Művelődési Házban. Hívjuk és várjuk a ké-
zimunkázni szerető lányokat, asszonyokat.  

 Szeptember 12-én hétfőn 18 órai kezdettel 
gépkocsivezetői tanfolyam indul. Jelentke-
zés és bővebb felvilágosítás személyesen a 
Művelődési Házban, vagy a 403-387-es tele-
fonszámon. 

 Október 8-án, szombaton Nemzetiségi Na-
pot tartunk. Részletes program az Ikladi Hí-
rek októberi számában. 

 Erdélyi körutazás október 13-17-ig. 5 nap 4 
éjszaka. Részvételi díj: 49.990Ft. Jelentkezés: 
Mikus Pálnál a 06-30-381-6829-es telefon-
számon szeptember 18-ig. 

 Július 28-án, csütörtökön a Coop-áruház 
hátsó bejáratától eltűnt egy 20 literes, kék 
színű, zománcozott zsírosbödön. Aki bármi-
lyen információval tud szolgálni az üggyel 
kapcsolatban, kérjük jelezze a bolt alkalma-
zottainál. 

 Hagyományos szolárium gép olcsón eladó. 
Tel: 06-30-635-8467 

 Eladó Konvektorok! 
7db kisebb-nagyobb, most leszerelt, szobában 
tárolt konvektor, és 1db Fali fűtő, helyhiány 
miatt sürgősen eladó. Tartozékokkal együtt: 
15000Ft/db. Érdeklődni: 06-70-617-4334 

Tisztelt Érdeklődők! 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság, mint országos 
hatáskörű közigazgatási szerv azon személyek 
ügyében jár el, akiket valamely, törvényben meg-
határozott védett tulajdonságuk (pl. nemük, élet-
koruk, valamely kisebbséghez tartozásuk, stb.) 
miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítettek 
másokhoz képest. 

A Hatóság Pest megyei referense, dr. Bihary László  
 
2011. SZEPTEMBER 29-ÉN (csütörtökön) 

 

14  -  16 ÓRÁIG 
 
fogadóórát tart Aszódon, a Kistérségi Irodában 
(Kossuth Lajos u. 59.) 

Ha úgy érzi, hátrány érte vagy jogai sérültek, a 
fogadóórán tanácsadással, a lehetséges jogi lépé-
sek megbeszélésével, beadvány elkészítésével 
igyekszünk Önnek segítséget nyújtani. 

Tisztelettel: dr. Bihary László 

Mammográfiás szűrővizsgálat 
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! 

Az Ikladon lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 
 akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta 
eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak 

mammográfiás szűrővizsgálatra. 

A vizsgálat helye: 

Flór Ferenc Kórház 
 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

Tel: 06-28/507-126. 

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,  
vegyen részt Ön is a mammográfiás 

szűrővizsgálaton!  
A szűrővizsgálat térítésmentes. 

2011.09.12-én ingyenes autóbusz indul a 
vizsgálatra. Jelentkezni lehet a védőnőnél 

személyesen, vagy telefonon, a 
403-384-es számon. 

Az autóbusz 730-kor indul a műszergyári 
megállóból, és utána minden 
ikladi buszmegállóban megáll. 

A lehetőség adott!                       Éljenek vele! 

Köszönet 

Köszönjük mindenkinek, aki szeretett 
hozzátartozónkat, Perjési Józsefet 

utolsó útjára kísérte, fájdalmunkban 
osztozott, sírjára virágot hozott. 

Gyászoló család 



 

Web: www.iklad.hu 

6 Ikladi Hírek 

Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain! 
 

 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. 

Sóbarlang Kartalon 

Az allergia szezon kellős közepén, 2011. július 30-
án a Ruszkai család egészségközpontjuk megnyi-
tójára várta a vendégeket. Az egészséges életmód 
elkötelezett híveként Ruszkainé Bódai Julianna 
álmodta meg e nagyszerű létesítményt, melyet 
családja segítségével, LEADER pályázaton keresz-
tül elnyert vidékfejlesztési támogatás felhasználá-
sával valósított meg. 

A rendezvényre ellátogató vendégsereg a családtól 
megszokott baráti vendégszeretetben részesült. 
Ruszkai János megnyitó beszédében köszönte meg 
a megvalósításban résztvevők munkáját, majd Dr. 
Szim Katalin, a Dr. Vincent Sóbarlang rendszer 
kidolgozója adott tájékoztatást a sóbarlangozás 
kedvező hatásairól. Ruszkainé Magneter 
mágnesterápiát ismertető szavai után az egybe-
gyűltek pezsgővel kívántak sok gyógyulni vágyó 
érdeklődőt és elégedett törzsvendéget. A bejárat 
előtt elhelyezett kősó tömb sikeres széttörése után 
a vendégek személyesen is belekóstolhattak a 
sóbarlang csodálatos világába. 

A Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrumnak már a 
neve is családias, meghitt hangulatot sugároz, 
feltöltődésre és kikapcsolódásra csábít. 

Az igényesen kialakított sóbarlangba lépve a fala-
kon váltakozó színekkel megvilágított sókristályok 
természetes barlanghoz hasonló látvánnyal fogad-

ják a látogatót. Az aljzatot vastagon borító donyeci 
sóban a gyerekek kipróbálhatják a só-
homokozást, más néven „somokozást” is. Az egyik 
sarokban kialakított sómelegedő a tengerpartra 
varázsol bennünket. A párás, sós levegő kiválóan 
tisztítja légútjainkat, jótékony az idült gerinc és 
ízületi megbetegedésekre, az idült nőgyógyászati 
gyulladásokra. A sókristály rezgései nyugtatják az 
idegrendszert. A kellemes zene és a fények fokoz-
zák a relaxációs hatást, a teljes kikapcsolódást 
biztosítják. A sóterápia segít leküzdeni a napja-
inkban népbetegségként jelentkező légúti és bőr-
gyógyászati allergiás panaszokat, valamint az 
asztma kezelésének egyik alapeleme lehet. 

Az egészségcentrum szolgáltatásai közül meg kell 
említeni még a Magneter mágnesterápiát, a kü-
lönböző masszázsokat és a chi gépet is, a bejárat-
nál kialakított kis boltban pedig a gyógyhatású 
termékekből és sótermékekből vásárolva magunk-
kal vihetünk egy kicsit a sóbarlang hangulatából. 

A Kuckó Sóbarlangot Kartalon a Bartók Béla út 
14. szám alatt találják, a nyitvatartásról és a beje-
lentkezés módjáról a www.kuckosobarlang.hu 
honlapon tájékozódhatnak. 

Arthur Schopenhauer szavai a sóbarlangozás mot-
tójaként szólnak: 

„Az egészség nem minden, de egészség nélkül 
minden semmi.” 

Tóth János 
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