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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 18-19-20–án
tartandó hagyományos, XX. FALUNAP-i rendezvényére!

Programjaink
Általános Iskola sportpályája:
18-án, szombaton
1800 3+3 zenekar
1900 Német Nemzetiségi Önkormányzat és a NNKKE irodájának tábla avatása
1930 Seventeen Big Band koncertje
2100 A helyi Fúvószenekar koncertje a Blaublumen tánccsoport közreműködésével
2200 Retro Buli – DJ MARES
19-én, vasárnap
1700 Ünnepi műsor

Himnusz

Vers

Ünnepi köszöntőt mond Madarász István polgármester

Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület Énekkara

Új kenyér átadása

Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület Énekkara

Blaublumen tánccsoport műsora

Főtér avatás

Szózat
2000 Puszta Country együttes műsora táncosok közreműködésével
2130 Bál a Szignál zenekarral
20-án, hétfőn
700 Zenés ébresztő
2000 Nosztalgia Zenekar koncertje
Községi sportpálya:
20-án, hétfőn
900
„Augusztus 20” Kispályás labdarúgó Torna Felnőtteknek és Gyermekeknek
Ikladi kutyák szépségversenye
Kutyás bemutató
Hintózás
Főzőverseny
1100 Játékos ügyességi verseny gyerekeknek (csattogóslepke, kismotor)
1200 Ebéd
1400 Valentínyi Lengőteke verseny – csak nőknek
1500 Valentínyi Tizenegyesrúgó verseny
1800 Székelykapu avatás a temetőnél
Kísérő rendezvények: fotókiállítás a Művelődési Házban

Legyen a vendégünk, szeretettel várjuk valamennyi rendezvényünkre!

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa
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Falunap 2012
Főzőverseny

Az Ikladi Kutyák szépségversenye

Falunapi főzőversenyt hirdetünk, mely augusztus 20-án, hétfőn a sporttelepen kerül megrendezésre.

6. alkalommal kerül megrendezésre augusztus
20-án 9 órától a községi sportpályán. Nevezni
előzetesen a Művelődési Házban lehet egy db
1200gr-os kutyakonzerv leadásával. Az I.-II.-III.
helyezett oklevélben és tárgyjutalomban részesül.

A versenyre családok, baráti társaságok, egyesületek, intézmények, stb. jelentkezését várjuk.
Nevezni, a készítendő étel receptjének leadásával,
és a jelentkezési lap kitöltésével augusztus 18-án,
szombaton 18 óráig a Művelődési Házban lehet.
Az ételt a helyszínen kell elkészíteni, a csapatok
maguk gondoskodnak a főzéshez használt alapanyagokról, eszközökről.
Az étel 1300 órára kerüljön a zsűri elé.
Értékelés, eredményhirdetés: este a Nosztalgia
zenekar koncertje előtt a színpadon lesz.
Díjazás: Az első három helyezett díjazásban részesül.

Süteménysütő verseny
Falunapi süteménysütő versenyt hirdetünk.
Azzal a céllal, hogy az ikladi asszonyok, lányok
sütéstudományát megismerjük.
Nevezni a recept leadásával, jelentkezési lapon
lehet augusztus 16-án csütörtökön 18 óráig a
Művelődési Házban.

„Augusztus 20” Kispályás
labdarúgó torna felnőtteknek…
Az 5+1 fős csapatok Hrncsár Tamásnál (06-20567-4389 vagy a Művelődési Házban jelentkezhetnek.
Nevezési díj: 10.000 Ft /csapat
Nevezés: 2012. augusztus 17–én, pénteken este
1900 óráig.
Sorsolás: az nap 19 órakor a Művelődési Házban
(tesszük mindezt azért, hogy a torna lebonyolítása zökkenőmentes 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.

Az otthon készített süteményeket augusztus
19-én, vasárnap 16-17 óra között lehet leadni a
Művelődési házban.
A süteményekből 1-1 tálcával, vagy legalább
15 db-ot kérünk.

Valentínyi TIZENEGYESRÚGÓ verseny…

Értékelés, eredményhirdetés: hétfőn este, a Nosztalgia zenekar koncertje előtt a színpadon lesz.
Díjazás: Az első három helyezett díjazásban részesül.

Valentínyi Lengőteke verseny
csak nőknek…

Támogatói jegy - tombola
A falunapi rendezvények támogatására támogatói
jegyet bocsátunk ki, mely tombolaként is szolgál.
A jegy ára: 500.- Ft, mely augusztus 18-19-20án megvásárolható lesz, és az értékes ajándékok
20-án az esti órákban a Nosztalgia zenekar koncertje előtt kerülnek kisorsolásra.
A falunap támogatására a felajánlásokat, adományokat, a Művelődési Házba vagy a Polgármesteri Hivatalba várjuk.

Web: www.iklad.hu

Jelentkezés a helyszínen Hrncsár Tamásnál
Nevezési díj: 200 Ft/fő

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.
 Aszfaltrajzverseny 2 éves kortól 10 éves
korig évenkénti korosztályban.
 Nevezési díj 1db Cerbona szelet vagy 1db
alma.

08. szám

Szösz-mösz tábor
2012. július 2-6-ig az előző évekhez hasonlóan a
Kistérségi Gondozási Központ támogatásával
megrendezésre került a Szösz-Mösz tábor a Művelődési Házban.

Értesítés tüdőszűrésről
Augusztus 29, szerda:
Augusztus 30, csütörtök:
Augusztus 31, péntek:
Szeptember 3, hétfő:

1200 –1800
0800 –1400
0800 –1400
1200 –1800

Fotó: Kiss Regina

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

Védőnői hírek

Fotó: Kiss Regina

A résztvevő gyerekek a délelőtt folyamán kézműves foglalkozásokon vehettek részt, játékos
ügyességi versenyeken és egyéb mozgásos játékokban mérhették össze ügyességüket, erejüket.
Emellett kipróbálhatták magukat a sütés-főzés
rejtelmeiben, amit kicsik és nagyok egyaránt élveztek. Volt közös gyümölcssaláta, puding és kókuszgolyó készítés, valamint palacsintasütés.
A táborban nagyon sok gyermek vett részt, így a
programok párhuzamosan zajlottak a Művelődési
Házban, az iskola tornatermében és a Ráday téren.

Augusztus 1 az Anyatej világnapja. Szeretettel
köszöntök minden anyukát, akik mindent megtettek, hogy gyermeküket anyatejjel táplálják!
Augusztus hónapban jó idő esetén a baba-mama
klub az óvoda udvarán lesz megtartva, rossz idő
esetén a könyvtárban.
Botyik Katalin
védőnő

Szüreti mulatságról
Ebben az esztendőben szeptember 16-án, vasárnap tartjuk a szüreti felvonulást és mulatságot.
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében
kérjük a részt venni szándékozókat, hogy augusztus 26-án, vasárnap 18 órára jöjjenek el a
Művelődési Házba, hogy az első próbát minél
nagyobb létszámban tudjuk megtartani.

Értesítés
A nagy melegben a gyerekek kitartóak voltak és
lelkesen végezték a feladatokat, amit a nap végén
jutalmaztunk.
Köszönjük az iskola és az óvoda dolgozóinak,
könyvtárosunknak és a Művelődési Ház vezetőjének az aktív közreműködését a tábor zavartalan
lebonyolításában. Segítőink aktivitására a jövőben is számítunk!
A táborban készült képeket megtekinthetik a
könyvtár honlapján:
www.ikladkonyvtar.bloglap.hu
Hrncsár Pálné
családgondozó

Értesítjük a Tisztelt földtulajdonosokat, hogy a
földbérlet után járó terménykiosztást július 23-án
megkezdtük.
A kiosztás helye: Iklad, Felső-major Magtár
Ideje: H-P: 8-15 óráig
Sz: 8-12 óráig
Tetszés szerinti arányban őszi búza és őszi árpa
vihető, 25kg/aranykorona mennyiségben. A terménymennyiség egyharmada későbbi időpontban
kukoricában is átvehető.
A kiosztás augusztus 11-ig tart. Aki ezen időpontig a terményt nem viszi el, annak készpénzben
fizetjük ki a földbérleti díjat.
Ikladi Mezőgazdasági Szövetkezet Igazgatósága

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Allergia – gyógyuljunk
sóterápiával!
Mi is az a pollenallergia? A legegyszerűbben így
lehet összefoglalni: a fák, füvek, gyomok virágporai, 15-20 mikron nagyságú részecskéi a nyálkahártyákra (szem, felső- és alsó légutak) kerülve
immunológiai folyamatokat indítanak be az érzékennyé vált szervezetben.
Azok a növények jelentenek igazi veszélyt, melyeket a szél poroz be, így a virágzásuk során nagy
tömegben juttatják pollenjeiket a levegőbe. Ilyenek az ürömfélék, parlagfű, mogyoró, stb.
A meleg, száraz, szeles idő különösen kedvez a
virágpor terjedésének, mert a széllel több száz
kilométerre is eljuthatnak a pollenek.
Az allergiás betegségek napjainkban népbetegségnek számítanak. Az előrejelzések szerint az
elkövetkező tíz évben jelentősen emelkedik az
ezzel küszködők száma.
Még egy szénanátha is igen kellemetlen lehet,
ráadásul a betegség súlyosbodhat, és kialakulhat
az asztma, amely sajnos nem csak az életminőséget, de az évek számát is kedvezőtlenül befolyásolhatja. A bőrgyógyászati allergiás betegségek
száma is növekedést mutat.
Sajnos a levegő minősége egyre romlik, nemcsak
a városokban, de vidéken is (a kipufogógáz, az
avar és a különböző hulladékok égetése), ami
fokozza az allergiára való hajlamot. Az élelmiszerekkel is sok méreganyag kerül a szervezetünkbe:
a vegyszerek, tartósítószerek, ízfokozók mindmind növelik az allergiára való hajlamot.
Az eredeti kiváltó ok tulajdonképpen nem az a
szegény növény, amely szétszórja a polleneket,
hanem a méreganyagok, amelyek a szervezetbe
kerülnek. Ezen kívül, mint minden betegségnek,
ennek is lelki okai vannak (stressz, szorongás,
stb.).
Ma már egyre több alternatív gyógymód létezik az
allergia kezelésére, pl. homeopátia, pszichoterápiás kezelések, méregtelenítés, akupunktúra, stb.
A természet ereje a negatív ionizáció révén sokat
segíthet. A tünetek javulnak friss hegyi levegőn,
tengerparton, s hazaérkezve még hetekig panaszmentesek lehetünk.
A negatív ionokról tudni kell, hogy mivel környezetünk a különböző környezeti ártalmak (mérgek,
elektromos kisugárzás, stb.) miatt pozitív ionokkal telített, a negatív ionok ezek hatását közömbösítik.
A sóterápia csaknem minden esetben enyhülést
hoz. Szerencsére már egyre több helyen elérhető
olyan komplex sóterápia, ahol a tiszta, sós, aller-

Web: www.iklad.hu

génektől mentes levegő valóban természetes kősóból származik, mintázva a valódi sóbarlangok
klímáját. A fény- és hangtechnikai kiegészítők, a
negatív ionizáció ereje a tiszta, sós levegő hatását
felerősítik.
Az Aszódi kistérségben a Kartalon található Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrum nyújt lehetőséget az allergiás betegeknek a gyógyulásra. Rendszeresen alkalmazva a sóterápiával csökkenthetjük a szükséges gyógyszerek mennyiségét, valamint azok mellékhatását. A gyermekek szervezete
pedig még kedvezőbben reagál a természetes
gyógymódokra.
A sóbarlangokról és a sóterápiáról bővebben olvashatnak a www.kuckosobarlang.hu oldalon,
illetve személyesen is felkereshetik a Kuckó
Sóbarlangot Kartalon, a Bartók Béla utca 14.
szám alatt.
Ruszkainé Bódai Julianna

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
Használt betonkeverő és garázskapu eladó!
Megkímélt, jó állapotban.
Garázskapu mérete: 1.90m magas, 2.20m széles
Irányár:
Betonkeverő: 30.000Ft
Garázskapu: 60.000Ft
Érdeklődni a 06-20-465-0314 telefonszámon.

Véradásról
A július 11-i véradáson résztvevők: Ács János,
Bellai László, Blaubacher Tibor, Blaubacherné
Lebovics Krisztina, Botyik Katalin, Braun László
Csaba, Braun Pál, Braun Pálné, Deszk Tamás
Pálné, Dudás János, Ecker Dániel Mihály, Ecker
Endre, Ecker Tibor, Furák János, Gacsályi
Zoltán, Jónás Viktor, Kaluzsa József, Kovácsné
Beláz Katalin, Laczik Csaba, Laczikné Csüllög
Andrea, Mayer Csaba, Mayer Ferencné, Németh
Mónika, Raffai Pál, Raffai Sándor, Schmidinger
Béla, Simó Pál, Sinka Ferenc.

08. szám

Egy mondatban
 Az augusztusban megrendezésre kerülő XX.
Falunapi rendezvényünkre Csatószegről és
Unterjesingenből érkeznek vendégeink. Várjuk mindazok jelentkezését, (régi vendéglátók,
új érdeklődők) akik szívesen részt vállalnának
a vendégek elszállásolásában.

 Peter Schweiger, Tauplitz polgármesterének
meghívására augusztus 3 és 5 között testvértelepülésünkön vendégeskedik a Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület énekkara, fúvós-zenekara és tánccsoportja, ahol fellépnek a Népviseleti Vasárnap alkalmából rendezett ünnepségen is.

 Továbbra is gyűjtjük a műanyag kupakokat
az üdítős üvegekről, mosószeres flakonokról.
Kérjük, ezeket ne dobják ki, hanem juttassák
el a Művelődési Házba. Így hozzájárulhatnak
Jónás András gyógykezeléséhez.

Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozom mindazoknak, akik a
2012.07.04-én az esti órákban a lakóházam garázsában, ismeretlen körülmények között keletkezett tűz oltásában aktívan rész vettek. Elsősorban
Mikus Pálné, Mikus Pál, Galbavi József, Nagy
Ferenc derék szomszédjaimnak és mindazoknak,
akik az oltást az észlelést követően riasztásukkal
és egyéb módon segítették a tűzoltók kiérkezéséig. Megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a
tetőszerkezetre és a ház lakott részére, ahol a
fiam a veszélyhelyzetről mit sem sejtve benntartózkodott.
Hálás köszönettel: Papp Gábor és családja
(Arany János utca)

Csecsemők és kisdedek
otthoni biztonságáról

 Utca névtáblák kerültek kihelyezésre, egyelőre a falu egy részében. Braun Pál alpolgármester tiszteletdíját ajánlotta fel e nemes célra,
mely a jobb tájékozódást szolgálja. Az önkormányzat rövidtávú tervei között szerepel a még
hiányzó részek táblával való ellátása is.

 Zumbamánia Habparty volt július 27-én a
Ráday téren. A zenés torna jó hangulatban zajlott, régi idők slágereire a habbal teli medencében.

I. rész
A biztonság érték. A legsúlyosabb balesetek akár
örökre megváltoztatják az egész család életét.
Igen gyorsan, percek, másodpercek alatt következnek be. A legveszélyeztetettebbek gyermekek a
kisdedek, főként a fiúk. Ebben az életkorban
legtöbben saját otthonukban, vagy annak környékén sérülnek meg.
A balesetek többsége megelőzhető.

Fotók: Kiss Regina

Ebben az otthoni környezet kialakítása, a védőfelszerelések használata kiemelkedő jelentőségű.
A kisdedek a felfedezés időszakát élik. Segítséget
kérnek abban, hogy szabadon, de biztonságban
játszhassanak, fejlődhessenek. Ehhez szükséges,
hogy az otthoni környezetet úgy alakítsa ki, hogy
minél kevesebb legyen a veszélyforrás.
A gyermek rendelkezzen elegendő, biztonságos
játéktérrel. Ne feledje, hogy ugyanilyen fontos a
biztonságos viselkedés, a gondos felügyelet, a
gyermek tanítása is
Pelenkázás
Ha a pelenkázáshoz pelenkázó asztalt használ,
azt legalább 3 oldalról 10 cm-nél magasabb perem vegye körül. Készítsen oda előre minden
szükséges eszközt. Pillanatokra se hagyja a gyermeket a pelenkázón egyedül.
Megfelelő tisztaság biztosítása mellett a földön
lehet a legbiztonságosabban pelenkázni.
A védőnők ajánlásával

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Szederfa Otthon
A most következő riport a papírbútor műhely vezetőjével készült, Pásztor Zoltánnal. A műhely
fejlődéséről, és a további munkálatokról beszéltünk 2012 márciusában.
1. Mióta dolgoznak ebben a műhelyben?
2008-ban kezdtük el a papír-munkát Apostol Éva
tanácsára, mivel a papír díszeket mindig papírmaséból csináltuk, arra gondolt, hogy készíthetnénk papírtárgyakat és bútorokat is.
2. Hogyan jött ez a név, hogy papírbútor műhely legyen?
A papírbútor elnevezés úgy jött létre, hogy a kedvenc anyagom a papír, az eredeti szakmám pedig
bútorkárpitos. Most szeretném a kettőt ötvözni.
Kidolgoztunk egy erős papír pépet két év alatt,
amivel a vázakat bevonjuk, így egy strapabíró
anyagot kaptunk.

vagy kirigami /papírkivágás/ az, amivel szívesen
kísérletezünk.
6. A jövőben mik a tervek?
A jövőben szeretnénk egy nagyobb műhelyt. Valójában egy kis manufaktúrát tervezünk, ahol tágasan elférnek a munkatársak, ahol raktározni tudjuk az alapanyagokat, és tudjuk szárítani a kész
tárgyakat.
7. Vannak más lehetőségek kiállításokra?
Igen tervezünk kiállítást ebben az évben is. Megvannak hozzá a termékek, elkészült tárgyak, amit
szeretnénk bővíteni.
Ezek a tárgyak megnézhetők a honlapon:
papírpap.hu vagy a papírpap.hupont.hu weblapokon.
Kívánok további sikeres munkát, és sok szerencsét a munkákhoz!
A Szederfa Otthon sajtó felelőse:
Rosenberger Katalin

3. Vannak újabb megrendelők is?
Jelenleg egy állatvédő egyesület megrendelt négy
darab, hatvan centis óriás adománykutyát, ami
mint egy nagy persely bárhová kihelyezhető, nem
törékeny és esztétikus is. A főkutyát először
agyagból mintázzuk meg.
4. Hogyan dolgoznak a munkatársak? Nehéz
vagy könnyű ez a munka?
Mindenkinek a képességei szerint igyekszem a
munkát megtalálni. 6 ember dolgozik, a munkatársak nagy örömmel és sok szeretettel végzik el
ezt a munkát. Van, aki darabolja a papírt, és van
aki összedarálja, és van aki a kész alapanyagot
szobrászkodja. Mindenki munkája nagyon fontos,
mint a fogaskerekek illeszkednek egymásba a
folyamatok.
5. Milyen anyagok vannak még, amivel dolgoznak?
Egyelőre csak papírral tervezem a műhelymunkát, de azon belül téli hónapokban, amikor gyenge a fűtés és nem száradnak a tárgyak, origami
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