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Falunapi Meghívó
Iklad Község Önkormányzata
tisztelettel meghív minden érdeklődőt
a 2016. augusztus 19-20-án tartandó, hagyományos,
XXIV. FALUNAP-i rendezvényére!
Programjaink:
19-én, pénteken
Helyszín: Ráday Gedeon Művelődési Ház
17:00 Lehetetlen tárgyaink kiállítás megnyitója
17:30 Gobelin kiállítás megnyitó Boda Teréz és Vinkler Róbert munkáiból
18:00 Zepter bemutató
Helyszín: Általános Iskola Sportpálya
18:00 Valentínyi Lengőteke verseny, csak nőknek…
19:00 TardHorses zenekar koncertje
20:00 Áprily Géza: Itt van a nyár! /Der Sommer ist da!/ című műsora
21:00 Pánsíp varázslatában Steve Taylor – Szabó előadása
22:00 UV Light Show tűzvarázsló produkció
22:30 Retro Disco
20-án, szombaton
07:00 Zenés ébresztő
10:30 Kenyérsütés a Falumúzeumban
Népviseletben járók találkozója
Gyerekeknek – népi játékok
Bolhapiac az udvaron
Helyszín: Községi sportpálya
09:00 MEAL KING Kupa - Kispályás labdarúgó torna felnőtteknek
Hintózás
Főzőverseny
10:00 II. Iklad Kupa Lovas Rönkhúzó Bajnokság
11:00 Ikladi kutyák szépségversenye
12:30 Ebéd
14:00 Valentínyi Tizenegyes rúgó verseny
Helyszín: Általános Iskola Sportpálya
18:00 Ünnepi műsor
20:30 Túl az óperencián…. Zenés kívánságműsor Tóth Évával és Leblanc Győzővel
21:30 Támogatói jegy sorsolása, versenyek eredményhirdetése
22:00 Szabadtéri Bál a Szignál zenekarral
Kísérő rendezvények:
 Lehetetlen tárgyaink kiállítás
 Gobelin kiállítás
 Kürtős kalács (pénteken)
 Sörsátor

Legyen a vendégünk, szeretettel várjuk rendezvényeinkre!
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Bolhapiac

Támogatói jegy – tombola

Ha gyermekként imádtunk a nagyszüleink padlásán kutatni, ha szeretjük a különleges tárgyakat,
ha szeretjük a piacok nyüzsgését, ha szeretünk
alkudozni és örömet okoz egy jó vétel… vagy ha
már tele van a padlásunk, garázsunk, szekrényünk sok-sok kinccsel, amiktől szívesen vagy
fájó szívvel, de megválnánk, akkor a bolhapiacot
Nekünk találták ki.
Hozzuk el megunt dolgainkat augusztus 20-án,
10 órától a Falumúzeumba, próbáljuk meg azokat felcímkézve, portalanítva, lesikálva eladni.
Meggazdagodni nem lehet ebből, viszont könnyű
megszabadulni a felhalmozott felesleges kacatoktól, amelyek ráadásul másoknak kincseket érhetnek.

A falunapi rendezvények támogatására támogatói
jegyet bocsátunk ki, mely tombolaként is szolgál.
A jegy ára: 500.- Ft, mely augusztus 19-én és 20án lesz megvásárolható, és az értékes ajándékok
20-án este a színpadon kerülnek kisorsolásra.
A falunap támogatására a felajánlásokat, adományokat, a Művelődési Házba vagy a Polgármesteri Hivatalba várjuk.

Főzőversenyt hirdetünk
Barátságos, ínycsiklandozó főzőversenyre hívjuk
falunk lakóit! Várjuk a helyi civil csoportokat, itt
lakókat, baráti közösségeket a főzőversenyre,
melynek időpontja: augusztus 20-a délelőtt.
Jelentkezni lehet a Művelődési Házban augusztus 18-ig.
Nevezési díj nincs, de mindenki maga gondoskodik a főzéshez szükséges kellékekről. (bogrács,
edények, stb…) valamint az alapanyagról.

Az étel 12:30 órára kerüljön a zsűri elé.
Értékelés, eredményhirdetés: este a bál előtt.
Díjazás: az első három helyezett díjazásban részesül.

Süteménysütő verseny
Szokásunkhoz híven idén is falunapi süteménysütő versenyt hirdetünk.
Nevezni a recept leadásával, jelentkezési lapon
lehet augusztus 18-án, csütörtökön 18 óráig a
Művelődési Házban.
Az otthon készített süteményeket augusztus 19én, 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
díjazásban részesül a versenyző életkorának arányában.
Értékelés, eredményhirdetés: 20-án este, a Szignál
bál előtt.
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Az Ikladi Kutyák szépségversenye
10. alkalommal kerül megrendezésre augusztus
20-án 11:00 órától a községi sportpályán. Nevezni
előzetesen a Művelődési Házban lehet 1 db
1200gr-os kutyakonzerv 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 a Művelődési Házban vagy
Rébb Róbertnél (Tel: 06-30-508-0101) jelentkezhetnek.
Nevezési díj: 10.000Ft/csapat
Nevezés: 2016. augusztus 19-én, pénteken este
20:00 óráig.
Sorsolás: 2016. augusztus 19-én, 20 órakor a
Művelődési Házban.
A torna első három helyezettje pénzjutalomban
részesül.
A torna legeredményesebb góllövője, legjobb
kapusa és a legjobb mezőnyjátékosa tárgyjutalomban 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 helyszínen.
Nevezési díj: 200Ft/fő.

08. szám

Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Iklad községben
a tüdőszűrés az alábbi időpontokban lesz megrendezve:
2016. augusztus
9. kedd 08-14 óráig
10. szerda 12-18 óráig
11. csütörtök 08-14 óráig
12. péntek 08-14 óráig
15. hétfő 12-18 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 dolgozók;
b) utcai szociális munkát végzők; népkonyha foglalkoztatottai;
c) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
d) a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőrségifogdák, 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 személynek 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
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről című rendelet szerint a mellkasröntgen vizsgálatot erre a
célra igénylő lakosoknak 1.700.- Ft térítési díjat
kell fizetniük, a szűrés helyszínén kapott a törökbálinti kórház számára szóló csekk befizetésével.
Kérjük a lakosságot, hogy a szűrésre a személyi igazolványát, TB-kártyáját, vagy a TAJszám igazolására szolgáló iratot, továbbá az
előző évben kapott tüdőszűrő igazolást feltétlenül hozza mindenki magával! A szűrést csak
a TAJ-szám ismeretében tudják elvégezni!
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan most is
lehetőség van kiegészítő szűrések, vizsgálatok
igénybevételére 9-én, kedden és 11-én, csütörtökön 8:00-10:00-ig.
Ezek a következők:
 laboratóriumi vizsgálat (vér, vizelet)
 vérnyomás 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
ingyenesen lesznek elvégezve.
Dr. Braun Pál
jegyző

Szüreti felvonulás és mulatság
2016
Ebben az esztendőben szeptember 18-án, vasárnap tartjuk a szüreti felvonulást és mulatságot,
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a felvonulókat, hogy augusztus 30-ig személyesen, vagy telefonon jelezzék részvételi
szándékukat a Művelődési Házban.

Egy mondatban…
 Várunk segítőket a falunapi rendezvények
lebonyolításához, diákok esetében az iskolai
közösségi szolgálat keretein belül is megoldható. Jelentkezés a Művelődési Házban
 Balatoni zöldséges új helyre költözött, a Műszergyári autóbusz parkoló másik oldalára, a
porta épület melletti új üzlethelyiségben várják a vevőket!
 Szeptember 10-én, szombaton 16 órától a
Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében SÖRDÉLUTÁN lesz a Közösségi Ház udvarán.

Betelepülési Emléknap
Július 9-én, szombaton, egyesületünk (NNKKE)
kis csoportja a Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Kerepesen képviseltette magát, a
„Schwabenzug” betelepülési fesztiválon. Az ünnepi
mise a templomban három nyelven (magyar, német, szlovák) zajlott, melyen a vendégek is részt
vehettek. Ezt követően felvonultunk Kerepes utcáin, a települések tábláit hordozva, ezzel emlékezve
a svábok bevonulására. Szívélyes fogadtatásban
részesültünk, érkezésünkkor pogácsával kínáltak,
majd a felvonulás után megvendégeltek egy tál
étellel is. Remek hangulatban telt a rendezvény a
Mező utcában, ahol a muzsikát a helyi Heimattöne
zenekar szolgáltatta. További fellépők is érkeztek:
Keresztesi Ildikó és Peller Anna énekhangja mindenkit táncra késztetett, így a végére igazi utcabál
szerveződött össze. A résztvevők az este folyamán
kaptak egy emléklapot, mely azt igazolja, hogy
kerepesi polgárokká avattak minket.
Bálint Andrea

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Stajerországban jártunk
Július 25-én reggel 20 fős kis csapatunk elindult
Ikladról Ausztriába, Stájerországba, hogy felkeresse őseink származási helyét. Felmenőink nagy
részét Tauplitzból és környékéről 1752-ben telepítették ki, mivel Mária Terézia rendeletével szemben kitartottak protestáns hitük mellett. A hosszú
út fáradalmaiért és a kezdeti rossz időért teljes
mértékben kárpótolt a lélegzetelállító látvány, ami
a Tauplitzalmon fogadott minket, illetve a helyiek
kedvessége és vendégszeretete. Megérkezésünkkor
Tauplitz volt polgármestere, a frissen nyugdíjba
vonult Peter Schweiger fogadott és köszöntött
minket Tauplitz főterén, Peter már régóta szívügyének tekinti a partnerkapcsolat ápolását a két
település között. A kint töltött hét folyamán mindenhová elkísért minket, igyekezett minden kérésünket teljesíteni, amiért óriási köszönettel tartozunk neki. Szállásunk az 1656 m magasan fekvő
Hotel Berghof Tauplitzalm volt, melynek magyar
személyzete örömmel állt rendelkezésünkre. Az
ebédet lent a faluban, vagy épp a napi kirándulás
helyszínén, közösen fogyasztottuk el. Útközben
tettünk még egy kitérőt St. Johann am Tauernben, ahol bemehettünk a templomba. Keddtől
kezdve egész nap úton voltunk, semmit sem szerettünk volna elszalasztani. Pürggben az idegenvezetőnk segítségével megtekintettük a Johanneskapellét, illetve a vele szemben látható St. Georg
templomot. A kápolnánál gyönyörű panoráma
tárult elénk: az egész Enns-völgyre ráláttunk. A
trautenfelsi kastély állandó és időszakos kiállításain szintén részt vettünk, ráadásul kávéval és
egy kis édességgel vártak minket. Jártunk Stainachban, ezen a településen gyűjtötték össze és
innen indították útnak őseinket Magyarország
felé. Az egyik legfontosabb megálló a Mayer-ház
volt Espangban, illetve a Kreuzer-ház, hiszen a
csoport nagy részének rokoni kötődése van ezekhez a famíliákhoz. Zlem, Wörschachwald és Tauplitz voltak a csütörtöki nap állomásai, kisebbnagyobb birtokokat kerestünk fel, ahonnan a mi
őseink származnak, több ház még eredeti állapotában áll. Az általunk felkeresett irdningi Peter és
Pál templom szintén fontos szerepet játszik történetünkben: a Mayer-család ősei feltehetőleg itt
esküdtek és keresztelkedtek meg. Péntek este érkezett meg a csoport második fele Tauplitzba, ennek alkalmából Bad-Mitterndorf (ma Tauplitz nem
önálló település) polgármestere, Manfred Ritzinger
mondott köszöntőt. Az admonti apátságban a világ
legnagyobb könyvtárába vezettek minket, majd
természettudományi és modern művészeti kiállítás
várt ránk. A hét fő eseménye a tauplitzi Trachten-
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sonntag volt vasárnap, melynek programját a helyi
csoportok mellett az ikladi Blaublumen tánccsoport és a Fúvószenekar fellépése is színesítette. Az
ünnep mindig egy közös misével kezdődik – ez
most sem volt másképp -, ahol a település katolikus lelkipásztora az Iklad és Tauplitz közötti testvérkapcsolat fontosságát emelte ki. Peter Schweiger és Manfred Ritzinger egyöntetűen inkább barátságnak és rokonságnak nevezték a már 24 éve
fennálló kapcsolatot. A jövőre nézve mind Iklad,
mind Tauplitz részéről fennáll a szándék, ennek
fenntartására és további erősítésére."
Bálint Andrea
Köszönjük minden utastársunknak az aktív, érdeklődő részvételt, Andreának külön köszönet a
nagyszerű tolmácsolásért is. Bízunk benne, mindenki jól érezte magát, és új élményekkel, ismeretekkel telve érkezett haza, és örömmel vesz majd
részt a következő, hasonló utazáson.
NNÖK vezetősége

Kedves Ikladiak!
Iskolánkba szeptembertől újabb önkéntes érkezik, hogy segítse tanulóink munkáját. Milena 19
éves, Hannoverből származik és februárig végzi
nálunk a Kulturweit szervezet támogatásával önkéntesi feladatait. Az ő számára keresünk egy
kedves befogadó családot, ahol második otthonra lelhet. Ha szeretné, hogy családja minden nap
használja a német nyelvet, hogy gyermekei nagyobb előnnyel vegyenek részt a nyelvvizsgán,
vagy csak barátságot szeretne kötni, esetleg kérdése van, akkor telefonáljon!
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen élnének
ezzel a nagyszerű lehetőséggel!
Jelentkezni a Művelődési Házban lehet.

Felhívás
Az Ikladi Mezőgazdasági Szövetkezet értesíti a
földtulajdonosokat, hogy a terménykiosztást
2016. július 25-én megkezdtük.
Augusztus 19-ig árpa és búza vihető tetszés szerinti arányban.
Hétfőtől – péntekig: 8-15 óráig
Szombaton: 7-12 óráig
Igazgatóság

08. szám

Tauplitzban jártunk
A Német Nemzetiségi Önkormányzat „Iklad nemzetiségi múltja” című pályázatán nyertünk egy külföldi kirándulást. Több lehetőség közül Tauplitzot
választottuk.
Hosszú utazás után érkeztünk meg a festői szépségű kis faluba. Tauplitz gyönyörű helyen fekszik,
sokat sétáltunk és libegőn utazva is megnézhettük
a környéket.
Egy napos kirándulás keretében meglátogattuk az
Admonti apátságot. Érdekes volt, leginkább az
óriási könyvtár és a természettudományi kiállítás,
ami meglepő volt számunkra egy apátság falai
között.
Vasárnap reggel részt vettünk a szentmisén, majd
a Népviseleti Nap rendezvényein. Itt alkalmunk
volt megnézni hagyományőrző csoportok, zenekarok fellépését és beszélgetni helyi fiatalokkal.
Összefoglalva nagyon jól éreztük magunkat, hatalmas élmény volt, sok felejthetetlen pillanat,
rengeteg nevetés, pl. amikor dombfutás után a
sárdagonyában találtuk magunkat tetőtől – talpig.
Jövőre is szívesen visszatérnénk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetőséget a
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak valamint a
megvalósítás támogatását Iklad Község Önkormányzatának és külön köszönet a Polgármester
Úrnak.
Benkóczi Bálint, Gaszner Ádám, Vigassy Zsombor

Hogyan gyógyít a mágnesterápia?
Már az ősi kultúrákban is ismerték és alkalmazták a mágnes gyógyító erejét, például amulett formájában rontás ellen, valamint a szépség és fiatalság megőrzésére, de szembetegségeket és székrekedést is gyógyítottak vele. Kiderült, hogy a
gyengén pulzáló mágneses mező alkalmazásával a "civilizációs" betegségek (nyakmerevség, a
hát- és mellkasi fájdalom, a lumbágó, a fejfájás, az
álmatlanság) sikeresen kezelhetők, hiszen itt
főként a mágneses mező hiányából, és ebből következően a tökéletlen anyagcseréből fakadó problémákról van szó.
A regenerációs folyamatok beindításával a legkülönfélébb betegségeknél érhető el teljes vagy részleges gyógyulás: traumák, vérkeringési panaszok,
vérellátási zavarok, migrén, idegrendszeri betegségek, mozgásszervi megbetegedések, nőgyógyászati,
emésztőszervi panaszok, anyagcserezavarok, nehezen gyógyuló sebek.

A tudósok a modern biofizikai kutatást ötvözték a
számítógépes technikával, s alkották meg a pulzáló mágneses mezőkkel gyógyító készüléket. Mivel
minden sejtünknek megvan a maga elektromágneses rezgéstartománya, így más frekvenciájú mágneses mezővel lehet "megszólítani" az egyes
szerveket alkotó sejteket.
A pulzálómágnes-terápia kúraszerűen és folyamatosan egyaránt igénybe vehető akár egészségünk
megőrzése, akár akut, vagy krónikus problémák
kezelésében. A készüléknek káros mellékhatása
nincs, azonban nem alkalmazható epilepsziás,
pacemakert viselő, vagy állapotos betegeknél.
A kartali Kuckó Sóbarlangban is sikeresen alkalmazzuk a Magneter mágnesterápiás kezelést.
Vendégeink az alábbi programokból választhatnak
(ezen kívül számos más betegségre létezik program, melyeket kérésre egy héten belül beszerzünk):
arcüreg és
akut fájdalomallergia
homloküreg
csillapítás
gyulladás
asztma
befagyott váll
csakrák
csontritkulás
depresszió
diabétesz
gerinc-reumaérelmeszesedés
immunerősítő
ízület
magas vérizomlazítás
ízület-fájdalom
nyomás
menstruációs
méregtelenítés migrén-fejfájás
problémák
nyirokrendszer
porckorong
ödéma-visszér
általános
sérv
rákos beteg
relaxáció, meközérzetjavító
szem
ditáció
programja
tavasz: imszív- és érrendmunerősítés,
tüdő
szeri prevenció
méregtelenítés, vitamin
vértisztítás
vese
wellness
tachicardia
psoriasis
zsírégető
/(normál rit(pikkelysömus)
mör)
Általában 10 alkalmat szoktunk javasolni egyfajta
kezelésből, de ez mindig az adott problémától
függ. Egy több éve fennálló betegséget csak több
hónap alatt lehet leküzdeni, egyes programok
azonban már egy alkalom után is hatásosak (pl.:
menstruációs görcsök, fájdalomcsillapítás, wellness).
A kezelésekről érdeklődjön telefonon a
30/641-4253-as számon, vagy látogasson el
honlapunkra: www.kuckosobarlang.hu

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Anyatejes Táplálás Világnapja és a
Szoptatás Világhete
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben
nyilvánította augusztus 1-jét az Anyatej Világnapjává, augusztus első hetét pedig a Szoptatás Világhetévé, melynek idei mottója:

„Szoptatás – egy életre nyerhetsz vele!”
Évezredes gyakorlat, hogy az anyák szoptatják
saját csecsemőjüket. Ezt a táplálási módot jól
megalkotta a természet, mert minden szempontból
ez az optimális a baba számára. A testi és lelki
egészség számos területére jótékony hatással van,
olcsó és környezetbarát. Ezért a szoptatás védelme, népszerűsítése és támogatása olyan cél, amivel a társadalom minden tagja nyer.
Botyik Katalin védőnő ez alkalomból köszönti az
ikladi anyukákat, akik anyatejjel táplálják kisgyermeküket!

Lehetetlen tárgyaink…
Júliusi számunkban közzétettük már a felhívásunkat. Reméljük készülnek már a remek, kreatív ötletes kiállítandó tárgyak.
Még van egy kis idő, hogy bármilyen leleményes ötlet megvalósuljon.
Lehetetlen tárgyaink címmel várunk olyan tárgyakat, melyek tulajdonképpen a magyar nyelv gazdagsága miatt jöhettek létre.
Valójában nem létező tárgyakra gondoltunk, mint
például a kutyaszorító, vagy a Deákné vászna, az
idő vasfoga stb.
A tárgyak valójában egy-egy szólásmondás vagy
képes kifejezés megjelenítései lehetnek.
Akkor elő az ötlettel, fantáziával!!!
A tárgyakat 2016.08.15-16-án a várjuk a Művelődési Házba! Melyekből a Falunapra egy igazán
vicces, ötletes kiállítást szeretnénk rendezni.
Természetesen a legjobbakat megjutalmazzuk.

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiv@iklad.hu, Telefon: 06-28-403-381
Felelős kiadó: Madarász István
Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Telefon: 06-28-403-387
Terjesztők: Az önkormányzat alkalmazottjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2016. szeptember 8-9.

Web: www.iklad.hu

