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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 Hrncsár Tamás 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 8-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 15-én, vasárnap tartandó
szüreti felvonulásra és mulatságra.
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 domonyi elágazásnál leszállás,
ahonnan már menettánccal térnek vissza a felvonulók a Ráday térre.
A Ráday téren mustkészítés várja, és 15 órától
a fúvószenekar szórakoztatja az érdeklődőket.

2000-tól Szüreti bál a Művelődési Házban
Zenél: a Szignál zenekar
Belépődíj: 1000.- Ft
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A Falunapon történt
A süteménysütő versenyen nehéz helyzetben
volt a zsűri, hiszen 9 féle finomságból csemegézhetett. A szoros mezőnyben az első három helyezett:
I. Takács Istvánné / Kolbászos pogácsa
II. Braunné Kocsis Edina / Habkönnyű almáspite
III. Ecker Zsuzsanna / Cukkinis lepény
A sportrendezvények helyezettjei:
Kispályás labdarúgó torna I. All Stars
II. Drink Team
III. Jim Beam
Tizenegyes rúgó verseny:
I. Blaubacher Martin
II. Braun Gábor
III. Mayer Csaba
Női lengőteke verseny:
I. Török Kinga
II. Ecker Aliz
III. Gulya Dorka
A kupak-kirakásban a következő alkotások
születtek:
Bartha Balázs: vonat
Kreidlmayer Olivér: rendőrautó
IFI csapat: ikladi templom
Jónás Enita: lepke
Deszk Benjamin: zászló
Deszk Alex: István király
Norbi brigád: smiley
Mayer Ádám: cica
A gyermekek részére rendezett játékos ügyességi
versenyeken részt vettek:
Bartha Barnabás, Braun Emma, Braun Julcsi,
Braun Levente, Danis Martin, Danis Rebeka,
Deszk Alexander, Deszk Benjámin, Ecker Anna,
Ecker Péter Pál, Fodor Alex, Furák Rebeka, Jónás
Enita, Kovács Dorka, Kovács Viki, Kovács Zsombor, Kőrösi Lilien, Kreidlmayer Olivér, Teréki Dóri,
Radics Ruben, Völgyesi Gábor, Völgyesi Tamás,
Wagensommer Eszter.
A Művelődési Házban megtartott két kiállítás is
sok látogatót vonzott.
Az idősebbek némi nosztalgiával, (jaj, tényleg,
ilyen nekünk is volt; mi is dolgoztunk vele; én is
hordtam, stb..), a fiatalok érdeklődő rácsodálkozással szemlélődtek az 50-es, 60-as, 70-es éveket
idéző tárgyak között. Köszönjük Bartha Pálné,
Bartha
Veronika,
Blaubacher
Jánosné,
Blaubacher János és neje, Braun Jánosné, Braun
Pál, Deszk Sándor, Klagyivik Pál, Novák Jánosné,
Rébbné Bartha Zsuzsanna, Ursinyi Géza és Valkó
János hozzájárulását a kiállítás megvalósításához,
hogy féltve őrzött családi, munkahelyi emlékeiket,
értékeiket osztották meg velünk.

Web: www.iklad.hu

A fotókiállítás is kellemes emlékeket idézett fel sokakban, amikor elmélyedtek az elmúlt év eseményeiről Kiss Regina által készített alkotásokban.
Falunapi rendezvényünk segítői, támogatói
voltak:
Adamek Lajos, Ambrosia bár, Blaubacherné
Blaubacher Katalin, Braun – Werk, Centaurium
Gyógyszertár ikladi fiókja, Cservölgy Vadásztársaság, Chili Burger (Aszód), Csinos cukrászda, Ecker
Jánosné (Parti út.), Gagyi Tamás, Galga Coop,
Grund Ételbár (Aszód), Jóbarátok Sörözője, Kata
virágbolt, Katica virágbolt, Kiss Gábor, Korona
cukrászda (Aszód), Marcsek Csuda Csemege, Mezőgazdasági Szövetkezet Iklad, Sörpatika Aszód,
Pap Árpád, Rőfös méterárú, Valentínyi László.
Köszönjük Baksza Csaba, Bakonyi László, Pauló
Pál kenyérsütésben, Ambrosia bár, Blaubacher
Péter, az óvoda konyhásai ételkészítésben, Török
Sándorné, Ignáczné Zita ételosztásban, Braun
László, Hrncsár Tamás (csuhaj) sport rendezvények lebonyolításában, Braun János szállításban, az Iwag Stage Kft a hang és fénytechnika biztosításában, Dr. Braun Pálné, Füleki Andrea,
Galbaviné Takács Katalin gyermek programok
szervezésében, Kiss Regina, dr. Braun Pál fotózásban nyújtott segítségét, valamint közmunkásaink
aktív segítségét, a rendezvény zavartalan lebonyolításában.
Köszönjük mindenkinek, aki névvel, vagy név nélkül hozzájárult a falunapi rendezvények sikeréhez.
Bagyin Katalin

Szüreti megbeszélés és próba
A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében
kérünk minden felvonulni szándékozót, hogy
szeptember 13-án, pénteken 18 órára jöjjön el a
Művelődési Házba, és vegyen részt a megbeszélésen és a próbán.
Vasárnap délután 1330-kor gyülekezés a Ráday téren, majd közös fotózás után felszállás a kocsikra.
Szívesen és köszönettel vesszük a rendezvény szőlővel, borral, lekvárral való támogatását.

Kiadó garzon-ház októbertől
Iklad főútján 36+7 m2-es ház fedett terasszal kiadó!
Független utcai bejárattal, berendezett konyhával, cirkó-fűtéssel, egyedi mérőórákkal. Bútorozás megegyezés szerint.
További információk a 06-28-403-668-as telefonon kérhetők.

09. szám

Beszámoló az Erzsébet táborról

Immáron második alkalommal - így idén is - a Kistérségi Gondozási Központ, a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatást nyújtó intézmények számára kiírt pályázatát elnyerte, ezáltal lehetőség adódott 19 hátrányos helyzetű gyermek nyári táboroztatását
megszerveznünk.
A gyermekek a Kistérség településeiről kerültek kiválasztásra, annak alapján, hogy a Gyermekjóléti
Szolgálat alapellátásban, vagy védelembe vétel keretében gondozza a családot (a 10 településről 2-2
fő). Az alábbi településről vettek részt gyermekek:
Verseg, Kartal, Aszód, Iklad, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura, Zsámbok, Vácszentlászló.
Iklad települést egy gyermek, Dudás Zsolt képviselte, mert sajnos Hajdú Erik visszamondta a
lehetőséget.
A tábor 2013. július 29. - augusztus 03-ig került
megrendezésre, a fonyódligeti Erzsébet tábor területén. A gyerekek felügyeletét két fő kísérő látta el.
Kísérők:
1. Kocsis Katalin - Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója (Bag és Hévízgyörk településről)
2. Berdó Lívia - Családsegítő Szolgálat családgondozója (Bag településről)
Minden önkormányzattól 15.000 Ft /2 gyermek
önrész/támogatást kaptunk, ami fedezte a gyermekek útiköltségét, gyógyszerköltségét, a maradék
összeget városnézésre, kilátó megmászására, bobozásra, valamint fagylaltvásárlásra költöttük.
Ezúton szeretnénk az érintett Önkormányzatoknak köszönetünket kifejezni a gyermekek nevében,
hogy segítségükkel idén is megvalósulhatott az Erzsébet tábor. Ezek a többségben hátrányos helyzetű gyermekek felejthetetlen élményhez jutottak,
önfeledten kikapcsolódhattak. Barátságok szövődtek, készségeik fejlődhettek, megtanulhatták a társas érintkezés legfőbb szabályait, a helyes viselkedés alapjait. Nekünk pedig, szakembereknek, lehetőség nyílt a gondozott gyermekekkel egy szorosabb, őszintébb kapcsolat kialakítására, amely a
prevenció, valamint a korrekció elengedhetetlen
feltétele is egyben! A 20 gyermek nevében tisztelettel megköszönjük támogatásukat!
Kocsis Katalin és Berdó Lívia
Kísérő családgondozók

Nosztalgiáztam…
Augusztus 18-19-én két kiállítás is látogatható
volt a Művelődési Házban, ahová betértem, hogy
megtekintsem azokat. A sok bemutatott tárgyat
végignézve emlékek sorát juttatta eszembe egy-egy
dolog.
Nagyon jó érzés volt látni, újra felidézni az 50-es,
60-as, 70-es évek háztartási, és kulturális tárgyait.
Első pillantásom a „hason töltött” hurkatöltőn
akadt meg. Nagyapám jutott eszembe, aki a család
részére ilyen töltővel töltötte a hurkát. (nehéz
munka volt.)
A következő a Sokol rádió, amihez annyira ragaszkodtam, hogy amikor kapálni mentünk, még oda
is magammal vittem, és hallgattuk a ´66-os táncdalfesztivál dalait.
Piros pöttyös nylon szalag, amit két hosszú copfomba kötött édesanyám.
A kecskelábú gáztűzhelyre még ma is jó szívvel
emlékszem vissza, sohasem hagyott cserben. Mindig igazi finom sütiket, foszlós kalácsot sütöttünk
benne. Ízét, illatát még ma is érzem.
A sok szép hímzés a hosszú téli esték munkája.
Míg ott tartózkodtam, sok látogató megfordult a teremben. Az idősebbek természetesen felismerték a
kiállított tárgyakat, a fiatalabbak időnként csak
találgatták, melyik mi lehet. Úgy láttam, sok látogatónak tetszett a kiállítás. Többen fogadkoztak,
ha legközelebb is lesz ilyen, ők is tudnak régi időkből való dolgokat hozni.
Sokáig nézegettem, fel-felemeltem egy-két tárgyat,
közben azon gondolkodtam, kinek az ötlete lehetett ez a kiállítás? Bárki is legyen az, én hálásan
köszönöm neki, hogy megfiatalodhattam, ha csak
egy-két órára is, de megérte ide eljönni. Köszönettel tartozom az elhozott tárgyak gazdáinak is, és
azoknak, akik segítettek ennek a kiállításnak a létrehozásában.
Sok látogatónak elnyerte tetszését a fotókiállítás
is. Köszönjük Kiss Reginának.
Egy látogató

Pót-tüdőszűrés
Az idei tüdőszűrésen 825-en jelentek meg, ez lényegesen kevesebb, mint az elmúlt években. Közülük közel 100-an használták ki az egyéb szűrővizsgálatok lehetőségét.
Aki idő hiányában, vagy egyéb okból nem tudott
részt venni a vizsgálaton, és pótolni szeretné,
szeptember 16-17-18-án megteheti Galgamácsán a Művelődési Házban. Hétfőn és szerdán
12-18 óra között, kedden 8-14 óráig lesz erre lehetőség.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Szösz-Mösz tábor
2013. július 1-5-ig és augusztus 5-9-ig az előző
évekhez hasonlóan a Kistérségi Gondozási Központ támogatásával ismét megrendezésre került a
Szösz-Mösz tábor.
A résztvevő gyerekek a délelőtt folyamán kézműves
foglalkozásokon vehettek részt, játékos ügyességi
versenyeken és egyéb mozgásos játékokban mérhették össze ügyességüket, erejüket. A bátrabbak
benevezhettek a Szösz-Mösz Ki Mit Tud -ba is, ami
a végén egy közös, jó hangulatú énekléssel zárult.
Emellett kipróbálhatták magukat a sütés-főzés
rejtelmeiben, amit kicsik és nagyok egyaránt élveztek.
A táborban közel 50 gyermek vett részt, így a programok párhuzamosan zajlottak a Művelődési Házban, és az iskola tornatermében.
A nagy melegben a gyerekek kitartóak voltak és
lelkesen végezték a feladatokat, amit a nap végén
jutalmaztunk.
A gyerekek kipróbálhatták ügyességüket a rendőrség által felállított tanpályán, és lemérhették tudásukat a kerékpáros kresz-teszt kitöltésében.
A kutyákról tartott élvezetes, szemléletes előadás
is lekötötte kicsik és nagyok figyelmét egyaránt.
Gitta néni előtt is kígyózott a sor, és záporoztak a
kérések, kívánságok, hogy kinek milyen lufit hajtogasson.
A nagy melegben élvezte gyerek és felnőtt is egyaránt a tűzoltóautó locsolását. Kicsit felfrissült
mindenki. Még az arra járók is kaptak a vízből.
A nagy hőségben türelmesen végig várták a sorukat a gyerekek Kartalon, a lovaglásra várva. A kezdeti félelmet felváltotta a kíváncsiság és a lelkesedés, hiszen sok gyerek még nem ült lovon.
Köszönjük Kiss Regina, Bazsik Dóra, Varga Katalin, Eckerné Duhonyi Teréz, Füleki Andrea, Dr.
Braun Pálné /Szabó Andrea/, Fekete Andrea, Bai
Lászlóné, Galbaviné Takács Katalin, Jónás József
Lászlóné /Éva néni/, Blaubacher Márti, és nem
utolsó sorban néhány szülő, nagyszülő szabadidejét feláldozva odaadó, lelkes, ötletekben bővelkedő
segítését, a tábor zavartalan lebonyolításában.
Említésre méltó Zdenkó Péter közel 100 db palacsinta felajánlása, amit otthon készített el.
Köszönjük Marcsek Csuda Csemege, Refle Csilla
hozzájárulását, és azon szülők, nagyszülők, felajánlását, akik gyümölccsel, vagy sütivel járultak
hozzá a napi nassoláshoz.
Segítőink aktivitására a jövőben is számítunk!
A táborban készült képeket megtekinthetik a
könyvtár honlapján: ikladkonyvtar.bloglap.hu
Hrncsár Pálné
Gyermekjóléti szolgálat családgondozó

Web: www.iklad.hu

Néhány vélemény a táborról, a
résztvevőktől
„Jó volt, hogy át lehetett menni a tornaterembe és
sportolhattunk bármit. Az is jó volt, hogy segíthettünk a palacsintasütésben.” (Juhász Eliza)
„Nagyon jó, hogy elfoglalja a gyerekeket. Több lehetőség is van, hogy aki nem szeret sportolni, az is
talál magának elfoglaltságot.” (Makó Brigitta)
„Ez a kutya-show nagyon jó volt! Görkorcsolyázni
és focizni is. Kár, hogy nem lehetett sokat
görkorizni, mert nem volt rá elég idő.” (Majoros Malvin)
„Érdekesek a foglalkozások, főleg a sportolás. Jók
az ételek is, amelyekből egy kicsit lehetne több. Úgy
érzem, hogy kevés a velem egykorú, de el tudok velük is beszélgetni.” (Reitmajer Ákos)
„Tetszik a görkorcsolya.” (Radics Panka)
„Jó, hogy gyerekeknek szervezik és elvagyunk itt,
nem unatkozunk a nyáron. Jó ez az egész, és hogy
még augusztusban is lesz. Lehetne a napi program
kicsit hosszabb.” (Kovács Anna)
„Tetszik a tábor. Az a jó benne, hogy lehet
kézműveskedni, meg, hogy vannak ilyen műsorok,
mint például ez a kutyás. Jók a játékok is, a tornateremben tetszik a görkorcsolya.” (Tolmácsi Noémi)
„Az a jó, hogy
(Bohunka Virág)

játszhatunk,

meg

minden.”

„Jó, hogy vannak ilyen sütögetések, kreatív foglalkozások, lehetőségünk van sportos foglalkozásra,
és a kutyás bemutató is nagyon jó.” (Király Bogi)
„Nagyon jó az, hogy van mindenféle, lehet mindent
játszani. Nem unatkozunk a nyáron.” (Balatoni
Barnabás)
„Lehet focizni, fogócskázni és mindenfélét játszani!” (Radics Ruben)
„Nagyon élvezzük a tábort, főleg a nagy gyerekeket,
ahogy
labdáznak.
Ugyan
nem
a
kézművesfoglalkozás való nekünk, de szeretjük
nézni a nagyokat, ahogyan dolgoznak és ügyesen
játszanak.” (Dicső Lázár édesanyja)

09. szám

Művelődési Ház programjából


Nyugdíjas klub összejövetele:
Szeptember 22-én, 16 órától

Tisztelt "Könyvbarátok"!
 Egy merésznek tűnő javaslattal állok az olvasni
szeretők tábora elé a napjainkban mindent elsöprő technika világában.
Színesítsük hétköznapjainkat mindenféle elkötelezettség nélkül!
Invitálom az érdeklődőket egy általunk kiválasztott könyv "kibeszélésére" megvitatására,
akik havonta szívesen összejönnének egy jóízű
beszélgetésre, véleménycserére a könyvtárba,
vagy egy általunk kiválasztott helyre.
Kérem
a
könyvtár
címére
(konyvtariklad@gmail.com) visszajelzésüket
2013. szeptember 30-ig, egy-egy esetleg ajánlott "ideillő" könyv megjelölésével!



Gépjárművezetői tanfolyam indul a Művelődési Házban, személygépkocsi kategóriában.
Szeptember 23-án, 18 órától várjuk a tanulni vágyókat!



Színházlátogatás:


Szeptember 20-án, Péntek este
Budapesti Operettszínház
Ghost
Belépődíj: 2600.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Szeptember 21-én, Szombat este
Madách Színház
Mary Poppins
Belépődíj: 5800.- 6700.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor
Bagyin Katalin

 Értesítem Önöket/Titeket, hogy 2013. szeptember 11.-én (szerda) a könyvtár továbbképzés miatt Z Á R V A lesz!
A többi napokon a megszokott időben várok
Mindenkit!
Megértést köszönöm!
Kiss Regina
könyvtáros

A hónap gondolata
„Az élet túl rövid ahhoz,
hogy rossz bort igyunk!”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Zöldhulladék elszállítás
Örömmel tapasztaltuk az utóbbi időben, hogy a
füstölések száma csökkent településünkön, köszönhetően a zöldhulladék szállításnak. Reményünk szerint e jó szokásunk megmarad, és továbbra is a Zöld Híd Kft által szabadulunk meg
a lehulló lombtól, elszáradt növényektől, ezzel is
óva környezetünket, valamint magunk és embertársaink egészségét.

Értesítés
Dr. Bodnár Viktor háziorvos rendelése:
- 2013. szeptember 9-től előreláthatólag szeptember 12-ig betegség miatt szünetel.
- 2013. szeptember 19-től – október 2-ig szabadságát tölti.

A rendelés kezdő napja:
2013. október 3. (csütörtök)
A szabadság ideje alatt
Dr. Lénárd Magdolna helyettesíti.
Domony, Fő út 111.
28/576-676
20/388-5926
Rendelési ideje:
Hétfő: 900-1200
Kedd: 1500-1800
Szerda: 900-1200
Csütörtök: 900-1100, 1600-1800
Péntek: 900-1100
Dr. Braun Pál sk.
jegyző

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain!
Hirdetési tarifák:
Teljes oldal:
10 000 Ft
Fél oldal:
5 000 Ft
Negyed oldal:
2 500 Ft
Apróhirdetés:
250 Ft (20 szó)

Hirdetésfelvétel:
Személyesen: a Művelődési Házban
Telefonon: 06-28-403-387
E-mail-en: ikladihirek@iklad.hu
Lapzárta: minden hó 25-én

Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak
az újság előállítási költségeihez.

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. október 3-4.

Web: www.iklad.hu

