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FALUNAPI MEGHÍVÓ 
Iklad Község Önkormányzata 

tisztelettel meghív minden érdeklődőt 
a 2015. augusztus 20-21-én tartandó, hagyományos, 

XXIII. FALUNAP-i rendezvényére! 

Programjaink: 

20-án, csütörtökön 
 07:00 Zenés ébresztő 
 10:30 Kenyérsütés a Falumúzeumban 
  Gyerekeknek – népi játékok 
  TRÉFÁS VETÉLKEDŐK  
  Bolhapiac az udvaron 
 16:00 Babakiállítás megnyitója a Házasságkötő teremben 
 17:00 Műfüves focipálya átadása az Óvodában 

Helyszín: Általános Iskola Sportpályája 
 18:00 Ünnepi műsor 
 19:30 Galgamenti folklór műsor 
 21:00 Bál a Szignál zenekarral 

21-én, pénteken 
Helyszín: Községi sportpálya 
 09:00 MEAL KING Kupa - Kispályás labdarúgó torna felnőtteknek 
  Hintózás 
  Főzőverseny 
 09:30 Társunk a kutya - Kutyás bemutató 
  Ikladi kutyák szépségversenye 
 10:00 Játékos ügyességi verseny gyerekeknek 
 11:00 Jó ebédhez szól a Verkli  
 12:30 Ebéd 
 14:00 Valentínyi Tizenegyes rúgó verseny 

Helyszín: Általános Iskola Sportpályája 
 19:00 Valentínyi Lengőteke verseny, csak nőknek… 
 19:30 Óriásbábos utcaszínház bemutatója 
 20:00 A helyi Fúvószenekar és a Blaublumen tánccsoport műsora 

  Utána: Támogatói jegy sorsolása, versenyek eredményhirdetése 

Kísérő rendezvények: 
 100 éves a védőnői szolgálat, Babakiállítás 
 Ékszerkiállítás és árusítás 
 Sörsátor 

Legyen a vendégünk, szeretettel várjuk rendezvényeinkre! 
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Bolhapiac 

Ha gyermekként imádtunk a nagyszüleink padlásán 
kutatni, ha szeretjük a különleges tárgyakat, ha 
szeretjük a piacok nyüzsgését, ha szeretünk alku-
dozni és örömet okoz egy jó vétel… vagy ha már tele 
van a padlásunk, garázsunk, szekrényünk sok-sok 
kinccsel, amiktől szívesen vagy fájó szívvel, de meg-
válnánk, akkor a bolhapiacot Nekünk találták ki. 
Hozzuk el megunt dolgainkat augusztus 20-án, 
10 órától a Falumúzeumba, próbáljuk meg azokat 
felcímkézve, portalanítva, lesikálva eladni. Meggaz-
dagodni nem lehet ebből, viszont könnyű megsza-
badulni a felhalmozott felesleges kacatoktól, ame-
lyek ráadásul másoknak kincseket érhetnek. 
Amennyiben ez a rendezvény sikeres lesz, akár 
rendszeressé is tehetjük, és minden hónap megha-
tározott napján újra „bolhapiacozhatunk”. 

Főzőversenyt hirdetünk 

Barátságos, ínycsiklandozó babgulyásfőző verseny-
re hívjuk falunk lakóit! Várjuk a helyi civil csopor-
tokat, itt lakókat, baráti közösségeket a főzőver-
senyre, melynek helyszíne (sportpálya mellett), 
időpontja augusztus 21-én délelőtt. 
Szeretnénk, ha az egész délelőtt jókedvűen telne el, 
a zsűri pártatlan értékelése után az étel a falukö-
zösséggel együtt elfogyasztásra kerülne. 

Jelentkezni lehet a Művelődési Házban augusz-
tus 18-ig 
Nevezési díj nincs, de mindenki maga gondoskodik 
a főzéshez szükséges kellékekről. (bogrács, edé-
nyek, stb)  Az alapanyagot az önkormányzat biz-
tosítja! 
Az étel 1230 órára kerüljön a zsűri elé. 
Értékelés, eredményhirdetés: este a fúvószenekar 
műsora után. 
Díjazás: az első három helyezett 50.000Ft, 
20.000Ft, 10.000Ft díjazásban részesül. 

Süteménysütő verseny 

Szokásunkhoz híven idén is falunapi süteménysütő 
versenyt hirdetünk. 
Nevezni a recept leadásával, jelentkezési lapon lehet 
augusztus 18-án, kedd 18 óráig a Művelődési Ház-
ban. 
Az otthon készített süteményeket augusztus 20-án. 
16-17 óra között lehet leadni a Művelődési Házban. 
A süteményekből 1-1 tálca, vagy legalább 15 db 
süteményt kérünk. 
Díjazás: Az első három helyezett cukor, liszt dí-
jazásban részesül a versenyző életkorának arányá-
ban. 

Értékelés, eredményhirdetés: 21-én este, a fúvósze-
nekar műsora után. 

Támogatói jegy – tombola 

A falunapi rendezvények támogatására támogatói 
jegyet bocsátunk ki, mely tombolaként is szolgál. 
A jegy ára: 500.- Ft, mely augusztus 20-án és 21-
én lesz megvásárolható, és az értékes ajándékok 
21-én este a színpadon kerülnek kisorsolásra. 
A falunap támogatására a felajánlásokat, ado-
mányokat, a Művelődési Házba vagy a Polgár-
mesteri Hivatalba várjuk. 

Az Ikladi Kutyák szépségversenye 

9. alkalommal kerül megrendezésre augusztus 21-én 
9:30 órától a községi sportpályán. Nevezni előzetesen a 
Művelődési Házban lehet 1 db 1200gr-os kutyakon-
zerv leadásával, és a nevezési lap kitöltésével. Az I.-II.-
III. helyezett oklevélben és tárgyjutalomban részesül. 

MEAL KING Kupa 
Kispályás labdarúgó torna felnőtteknek 

Az 5+1 fős csapatok Rébb Róbertnél 
(Tel: 06-30-508-0101), vagy a Művelődési Házban 
jelentkezhetnek.  
Nevezési díj: 10.000Ft/csapat 
Nevezés: 2015. augusztus 19-én, szerdán este 2000 

óráig. 
Sorsolás: 2015. augusztus 20-án, 20 órakor a Mű-
velődési Házban 
A torna első három helyezettje pénzjutalomban 
részesül. 
A torna legeredményesebb góllövője, legjobb ka-
pusa és a legjobb mezőnyjátékosa tárgyjutalom-
ban részesül. 

Valentínyi 11-es rúgó verseny 

Jelentkezés a helyszínen Rébb Róbertnél 
Nevezési díj: 200Ft/fő 

Valentínyi Lengőteke verseny 
csak nőknek… 

Jelentkezés a Művelődési Házban vagy a helyszí-
nen. 
Nevezési díj: 200Ft/fő. 
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Értesítés 

Dr. Bodnár Viktor háziorvos telefonszáma 
megváltozott. 

Az új telefonszám: 
28/403-237 

Látogatási rend a 
hatvani kórházban 

A hatvani Albert Schweitzer Kórházban az alábbiak 
szerint változott a beteglátogatási rend 2015. 06. 
22-től. 
Látogatási idő: 

Hétfőtől - szombatig 16:00-18:30 óra között, 
Vasárnap 13:00-17:00 óra között. 

Védőnői tájékoztató 

2015. augusztus 17-ig szabadságon vagyok. He-
lyettesít Gubáné Káré Márta galgahévízi védőnő, 
tel: 06-70-329-6950. A helyettes védőnő Ikladon a 
rendelőben csütörtökönként lesz elérhető. 
A baba-mama klub augusztus hónapban újra a 
könyvtárban lesz megtartva: 10-12 óráig. 

Botyik Katalin  
védőnő 

Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás:  
 Szeptember 18-án, péntek este 

Budapesti Operett Színház 
Mágnás Miska  
Belépődíj: 2200.- 
Utazási költség: 1000 Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 Október 18-án, vasárnap délután 
Budapesti Operett Színház 
Fame (Hírnév ára) 
Belépődíj: 2800.- 
Utazási költség: 1000 Ft/fő 
Autóbusz indul: 13:30 órakor 

Bagyin Katalin 

 

Tüdőszűrés 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Iklad községben a 
tüdőszűrés az alábbi időpontokban lesz megrendez-
ve: 

2015. augusztus 11. kedd  08 -14 óráig 
 12. szerda  12 -18 óráig 
 13. csütörtök  08 -14 óráig 
1. A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet értelmében – már 
nem az egész lakosságra, hanem bizonyos rizikó 
csoportokra vonatkozik a kötelező, ingyenes szűrés.  
Ezek a következők:  
a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó dolgo-
zók;  
b) utcai szociális munkát végzők; népkonyha foglal-
koztatottai;  
c) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;  
d) a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőrségi 
fogdák, közösségi szállások dolgozói;  
e) bizonyos egészségügyi dolgozók. 18 év fölött.  
2. Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet értelmében, 
életkorhoz kötötten, minden 40 év feletti személy-
nek joga van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton 
részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen. Ehhez 
TAJ-kártyával kell rendelkeznie.  
3. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, 
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság or-
vosi vizsgálatáról és véleményezéséről című rendelet 
szerint a mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra 
igénylő lakosoknak 1.700.- Ft térítési díjat kell fi-
zetniük, a szűrés helyszínén kapott a törökbálinti 
kórház számára szóló csekk befizetésével.  

Kérjük a lakosságot, hogy a szűrésre a személyi 
igazolványát, TB-kártyáját, vagy a TAJ-szám 
igazolására szolgáló iratot, továbbá az előző év-
ben kapott tüdőszűrő igazolást feltétlenül hozza 
mindenki magával! A szűrést csak a TAJ-szám 
ismeretében tudják elvégezni!  
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan most is le-
hetőség van kiegészítő szűrések, vizsgálatok 
igénybevételére 11-én kedden, és 13-án, csütör-
tökön 8:30-11:30-ig. 
Ezek a következők: 

 laboratóriumi vizsgálat (vér, vizelet) 
 vérnyomás mérés 
 testsúly, testmagasság, haskörfogat mérés  
 testtömeg index meghatározás  
 testzsírszázalék mérés  
 boka - kar index mérés  

Kérjük, a vizsgálatra éhgyomorra érkezzenek (vizet 
lehet és kell is inni). 
Ezek a vizsgálatok a hatvani Albert Schweitzer 
Kórház és az aszódi Rendelőintézet jóvoltából in-
gyenesen lesznek elvégezve. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 
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Fotók: Kiss Regina 

Aratáskor 
(részlet) 

Ím, előttünk a mérhetetlen tenger, 
kalászos rónaság. 
Arat a szem, az ész, a lég, az ember, 
aratnak a kaszák. 
Ezüstösen csillognak, míg a rendek 
kévékké lesznek itt… 
Minden kaszasuhintás egy imádság: 
– Isten jó, megsegít! – 

Kárász Izabella 

 

Gyönyörű verőfényes júliusi vasárnap délután volt, 
amikor régi népviseletbe öltözött nők és férfiak a 
fenti gondolatokkal kezdtek gyülekezni a búzatábla 
szélén. Ki gyalog, ki autóval, ki lovas kocsival, ki 
hátikosárban utazva közelítette meg a helyszínt. A 
férfiak kaszával, a nők sarlóval felszerelkezve ké-
szülődtek a nagy munkára. Amikor mindenki meg-
érkezett, Raffai Pál, a termelőszövetkezet volt elnö-
ke köszöntötte az egybegyűlteket, ismertette a 
munka menetét, majd indította el az aratást. 
Öröm volt látni, ahogy a már tapasztalt aratók 
mellett az új érdeklődők is nagy lelkesedéssel is-
merkedtek e nem könnyű feladat fortélyaival. Az 
alig kétévestől a közel 90  

 

évesig mindenki nagy örömmel és igyekezettel vett 
részt a munkában.  A férfiak vágták a rendet, az 
asszonyok, lányok szedték a markot, kötötték 
kévébe, és volt, aki a kévékből megrakta a ke-
resztet. 
Ebben az évben már nem csak helyi lakosok, ha-
nem innen elszármazott marokszedő is volt a csa-
patban. (Kilétével többeknek nem kis fejtörést okoz-
va.) 
A munka befejeztével mindenki jóízűen lakmároz-
hatott a terítőkre varázsolt finomságokból, és öblít-
hette le a falatot egy-egy pohár borral. 
Reméljük, mindenki jól érezte magát, ismét gazda-
godott egy élménnyel, és jövőre megint találkozunk 
a búzatáblánál. 

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a munká-
ban, különösen Blaubacher Józsi bácsinak (Gyá-
ros), aki már évek óta az első kaszás, és korát 
meghazudtoló lendülettel mutat példát a fiatalok-
nak. Sajnáljuk, hogy vannak, akik, bár szerettek 
volna, egészségi vagy egyéb okok miatt nem tudtak 
ott lenni. Nekik mielőbbi gyógyulást, és jó egészsé-
get kívánunk. Köszönjük a sok finomságot, ami 
az aratók megvendégelésére a kosarakból az „asz-
talra” került, és köszönjük a fotósok munkáját, 
akik a jövő nemzedék részére megörökítették az 
eseményt.  
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Mese a tyúkudvarból 

Pontosan úgy kezdődött ez a reggel is, ahogy min-
den egyes reggel a Jó kis ól lakóinak nyugalmas, 
eseménytelen életében. 
A Bádog Itatónál, meg a Tápos Favájúnál gyűlt ösz-
sze a baromfi-udvar apraja-nagyja. Kot Lotte, a 
gondos kotlós, ezen a különösen szépnek ígérkező 
napon, megint nagy óvatossággal vezette pelyhes 
kiscsibéit az udvari társaság közé.  
Kárálka, az előkelő fehértollú jérce, éppen Haragos 
Tarajosnak, a délceg kakasnak ecsetelte, a frissen 
ásott giliszta fogyasztásának vitathatatlan előnyeit, 
és elméletét az eleven példák csőrből csőrbe való 
megosztásával is alátámasztotta. 
 Kárálka féltékenységgel vegyített bosszúsággal 
konstatálta, hogy a rohamosan növekvő csibék for-
mája egytől egyig, az ő büszke Tarajosának termetét 
idézi. 
 Túláradó érzelmektől mentes, józan pillanataiban 
azért belátta, hogy mindez csakis azért lehetséges, 
mert nem más, mint álmai kakasa itt az alfa hím, s 
ha nagyon figyelmesen körbetekint az udvaron, 
akkor ő lesz végül az omega is. 
Szégyellte, de legbelül mégis dohogott benne az elé-
gedetlenség, hiszen, míg ő állandóan küzdött a ka-
kasért, addig más, butuska tojók gond nélkül bír-
hatták tudatlanul. Még a vak tyúknak is sikerült 
kikaparni egy szemet a szerelem csíráiból. Való 
igaz, minden nász véget ért néhány röpke tyúk-

szempillantás alatt, de neki soha nem jött össze 
még ennyi sem. 
Amíg Kárálka természet adta színét majd elváltoz-
tatta az irigység, az alatt örökletesen sárga pipik, 
kapkodva reggeliztek egy fogolytollas öreg tyúk tár-
saságában, aki nemrég szabadult több hónapnyi 
kényszer-tojási kötelesség béklyóiból. 
 Félénken közéjük sorolt volna egy megtépázott, 
nem túl bizalomgerjesztő küllemű kopasznyakú is, 
de a többiek hangos kotkodácsolással elzavarták a 
Favájútól. Igazából neki nem volt olyan trendi tolla, 
mint a fogolyszínűnek. 
A kifejlett tojók mellett, pehelytollak repkedtek 
mindenfelé, mert zajosan cívódott egymással, két 
fehér, nyakigláb kakassiheder. Kárálka távoli roko-
nai voltak, de ő ügyet sem vetett rájuk, olyan oda-
adással kereste Haragos Tarajos fenséges tekinte-
tét. 
Érthető, hiszen a büszke, termetes kakas figyelmét 
máris egy igazi jelenség vonta magára: lassan, ke-
cses léptekkel sétált elő a Jó kis ólból az udvar dí-
sze, Koda, a gyöngytyúk. 
Haragos Tarajos eltátott csőréből kiesni látszottak, 
a szerelmi ajándéknak szánt földi giliszta földi ma-
radványai. Kárálka tudta, hogy most kell tennie 
valamit, hiszen Tarajos aprócska szívéhez begyén 
keresztül visz az út. 

(folytatjuk) 

Bereczkiné Rébb Terézia 
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Felhívás 

Az Ikladi Mezőgazdasági Szövetkezet értesíti a föld-
tulajdonosokat, hogy a terménykiosztást 2015. 
július 27-én megkezdtük. 
Árpa és búza vihető tetszés szerinti arányban. 
Hétfőtől – péntekig: 7-15 óráig 
Szombaton: 7-12 óráig 

Igazgatóság 

Egy mondatban… 

 Újabb változatú Iklad feliratos póló rendelhető, 
felnőtt és gyermek méretben is.  
Minta példányok a Művelődési Házban megte-
kinthetőek 

 

 Várunk segítőket a falunapi rendezvények 
lebonyolításához, diákok esetében az iskolai 
közösségi szolgálat keretein belül is megoldható. 
Jelentkezés a Művelődési Házban. 

Szüreti felvonulás és mulatság 
2015 

Ebben az esztendőben szeptember 20-án, vasár-
nap tartjuk a szüreti felvonulást és mulatságot, A 
rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében kérjük 
a felvonulókat, hogy augusztus 30-ig személye-
sen, vagy telefonon jelezzék részvételi szándé-
kukat a Művelődési Házban.  

Újra tűzifa fűrészelés 

Édesapám nyomdokaiba lépve tűzifa fűrészelés 
rendelhető.  
Zdenkó Péter, 2181 Iklad, Szabadság út 21. 
Tel: 06-30-399-7407 

 

 

 

 

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 önkormányzat alkalmazottjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2015. szeptember 3-4. 

Véradás 

A 2015. július 9-i véradáson részt vettek: 

Babinyecz Judit, Blaubacher Tibor, 
Blaubacherné Lebovics Krisztina, Braun Lász-
ló,  Braun Pál, Bujdosó Zsolt, Csapó Sándor, 
Cserni Judit, Deme Tibor, Dévai Jánosné,  
Dudás János, Ecker Dániel, Ecker Endre, Ec-
ker Péter, Ecker Tibor,  Gyarmati Erzsébet, 
Juhász Márton, Kaluzsa József, Kovácsné Be-
láz Katalin, Podlaviczki  László, Rácz Ferenc, 
Raffai Sándor, Schmidinger Csilla, Rigó József, 
Rosenberger Dánielné, Simó Pál, Schlenk Jó-
zsef, Sztana József, Vallusz Attila. 

Minden beteg nevében köszönjük önzetlen 
segítségüket! 


