
Ikladi Hírek
  

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 Ecker Péter 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 14:30 órakor indul a Ráday-térről a Csokonai utcáig, 
ahol visszafordul a menet, majd domonyi kitérő után halad tovább 

Aszód irányába. Valentínyiéknál megfordulnak, és a Sárköznél leszállás, 
ahonnan már menettánccal térnek vissza a felvonulók a Ráday térre. 

19.00-tól Szüreti bál a Művelődési Házban 
Zenél: a Szignál zenekar 

Belépődíj: 1000.- Ft 
Felvonulóknak: ingyenes 

A Ráday téren a fúvószenekar szórakoztatja a közönséget. 

A téren must és fánkkészítés várja az érdeklődőket. 
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Falunapról 

A süteménysütő versenyre 9 nevezés érkezett, és 
bizony ismét nehéz volt választani a zsűri tagjai-
nak, hiszen szebbnél szebbek, és finomabbnál 
finomabbak voltak a benevezett sütemények. 
A szoros mezőnyben az első három helyezett: 

I. Bakonyi Jánosné - Sakk tábla 
II. Blaubacher Dánielné - Citromos holdacska 
III. Braun Jánosné - Hólabda  

 
A főzőversenyre öt csapat nevezett: 
A főzőverseny első három helyezettje: 

I. Kakaspörkölt csapata 
Kakaspörkölt kapros túrós csuszával 

II. Blaublumen tánccsoport 
Csülkös pacal 

III. Ifisek 
Babgulyás ételével 

A sportrendezvények helyezettjei: 
Kispályás labdarúgó torna: 

I. Meal King 
II. IGM 
III. KÉKI- TEAM 

Legjobb kapus: Mondok Norbert 
Legjobb mezőnyjátékos: Ecker Bence 
Legeredményesebb góllövő: Blaubacher Gergő 
Tizenegyes rúgó verseny (felnőtt): 

I. Marc Hechler 
II. Bárdi Ádám 
III. Mayer Péter 

Tizenegyes rúgó verseny (gyermek): 
I. Krekó Benjámin 
II. Bartha Barnabás 
III. Bartha Balázs 

Lengőteke versenyre 8 hölgy nevezett: 
I. Ecker – Tóth Tímea 
II. Ecker Aliz 
III. Kreidlmayer Mihályné 

 
Falunapi rendezvényünk segítői, támogatói 
voltak: 
Adamek Teri és Lajos, Barkácsház 94 Kft (Aszód), 
Blaubacherné Blaubacher Katalin, Car-Star Kft 
(Aszód), Buborék Reklám és Dekor Stúdió (Bag), 
Borkesz Tibor (Aszód), Centaurium Gyógyszertár, 
Chiliburger (Aszód), Cservölgy Vadásztársaság, 
Domonyvölgyi Tüzép, Gagyi Tamás, Galgacom Kft, 
Galga Coop, Ízvarázs (Aszód), Katica virágbolt, 
Korona cukrászda (Aszód), Marcsek Csuda Cse-
mege és Fagyizó, Mega-Glass Kft, Mezőgazdasági 
Szövetkezet Iklad, Meal King, Rosenbrot Kft, Rőfös 
méterárú (Aszód), Sváb Pálinkaház, Valentínyi 
László, Veresegyházi Medveotthon, Vörpi Aszód. 

Köszönjük minden fellépőnek, hogy előadásá-
val színesítette programunkat. 
Köszönjük Baksza Csaba, Bakonyi László, Pauló 
Pál kenyérsütésben, Danielisz Pál, Radics László-
né, Remenár László, Szokoly Lászlóné ételkészí-
tésben, Rébb Róbert a sport rendezvények lebo-
nyolításában, Braun János szállításban, Pálya 
Tibor kiállítási tárgyak őrzésében, Ágfalvi család 

játékok kölcsönadásában, az Óvoda gyermek 
programok szervezésében, Bálint Andrea tolmá-
csolásban, Kiss Regina, Puskely Tibor fotózásban 
nyújtott segítségét, közmunkásaink aktív segítsé-
gét a rendezvény zavartalan lebonyolításában, 
valamint településünk intézményeinek, civil szer-
vezeteinek támogató hozzáállását. 

Köszönjük mindenkinek, aki névvel, vagy név nél-
kül hozzájárult a falunapi rendezvények sikeréhez. 

Bagyin Katalin 

Köszönetnyilvánítás 

Iklad Község Önkormányzata nevében ezúton is 
köszönöm mindazok segítségét, akik munkájukkal 
hozzájárultak a 2016. évi Falunapi rendezvények 
sikeres lebonyolításához.  

Külön köszönöm azoknak a családoknak a segít-
ségét, akik Unterjesingenből és Csatószegről érke-
zett barátainkat elszállásolták. 

Madarász István 
polgármester 

 
Barátság fa 

Unterjesingeni barátaink a két település partner-
kapcsolatának 25. évfordulója alkalmából egy 
tölgyfát és egy padot ajándékoztak községünknek. 
A fát közösen ültettük el a temetőben, a Ráday 
sírok és a hősi temető között. A padot a fa köré 
szereltük fel. Kérünk mindenkit, hogy vigyázzon a 
fára és a padra, valamint alkalomadtán egy-egy 
kanna vízzel locsolja meg, ha arra jár. 

Madarász István 
polgármester 
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Könyvtári Hírek 

A könyvtár új  honlap címe: 
http://www.ikladkonyvtar.mozello.hu 

Új nyitva tartás 2016. szeptember 12-től: 
Hétfő: 9:00 - 17:00  
Kedd: 10:00 - 18:00  
Szerda - Csütörtök - Péntek: 9:00 - 17:00 

Kedves Gyerekek, Mesekedvelők! 

Hagyományainkhoz híven az idén ismételten sze-
retettel hívunk és várunk Benneteket a könyvtá-
runkba Benedek Elek születésnapján és a Népme-
se napjának tiszteletére egy mesenapra... 

E varázslatos napon barangolást tehettek a mesék 
adta csodák és képzeletek világába. Megismerked-
hettek Benedek Elek meséin túl más népmese 
gyűjtők által összeválogatott gyöngyszemekkel is. 

Várom azon mesekedvelő tanulókat, nagyszülőket, 
akik szívesen felolvasnak vagy elmesélnek a ki-
csiknek egy - egy szép történetet.... 

Helyszín: 
Községi Könyvtár, Iklad Szabadság út 61. 

Időpont: 
2016. szeptember 30. (péntek) 
10-14 óra között 

Minden érdeklődőt várunk, aki szeretne 
részt venni ezen a mesés napon. 

A jelentkező közreműködőkkel külön egyeztetünk. 

Kiss Regina 
könyvtáros 

Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás: 

 Október 2-án, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 1. előadás 
La Mancha lovagja 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 Október 28-án, Péntek este 
József Attila Színház 
Shirley Valentine 
Belépődíj:2500.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 18:00 órakor 

Bagyin Katalin 

„Erdő, mező hegy völgy, falu...minden mesél itt. 
 A mesék földje ez -csuda-e, ha szép ...” 

  MESEÍRÓPÁLYÁZAT 
A Községi Könyvtár 

   meseíró pályázatot hirdet 

„Az én mesém...” 
 

címmel a népmese napjának 
alkalmából, általános 

iskolások számára több 
kategóriában: 

I. kategória: 2 - 4. osztályos gyerekek részére 
II. kategória: 5 -.7. osztályos gyerekek részére 

Egy pályázó csak egy mesét küldhet be, lehetőleg 
népmese témában, terjedelmük maximum két  
A/4-es oldal lehet. 
A beküldött pályamunkára írjátok fel a mese 
címét, neveteket, osztályotokat és lakcímeteket. 

 
Beküldési határidő: 2016. szeptember 26. (hétfő) 

Beküldés helye: Községi Könyvtár 
 (Iklad, Szabadság út 61) nyitvatartási idő alatt 

A legjobban megírt műveket a könyvtár honlapján 
közzétesszük, és a díjazottakat ajándékban 

részesítjük. 

Az eredményhirdetésről a pályázókat külön 
tájékoztatjuk. 

RAJZPÁLYÁZAT 
A Községi Könyvtár 
rajzpályázatot hirdet 

„Kedvenc mesém” 

címmel a népmese napjának alkalmából, óvodás 
gyerekek számára több kategóriában: 

I. kategória:  2 - 3 éves gyerekek részére 
II. kategória: 4 - 5 éves gyerekek részére 
III. kategória: 6 - 7 éves gyerekek részére 

A pályaművek lehetőleg népmese témában, A/4 
vagy A/3 méretben szabadkézi ceruza technikával 
készüljenek. Egy pályázó maximum 3 rajzot adhat 
be. 
A rajzok hátoldalára írjátok rá a választott mese 
címét, neveteket, óvodai jeleteket és lakcímeteket. 

Beküldési határidő: 2016. szeptember 26. (hétfő) 
Beküldés helye: Községi Könyvtár  

    (Iklad, Szabadság út 61) nyitvatartási idő alatt. 

A legjobb műveket kiállítjuk és  
a díjazottak ajándékban részesülnek. 

Az eredményhirdetésről a pályázókat külön tá-
jékoztatjuk. 
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Állapotfelmérés – avagy mit árul el 
rólunk a testünk egy perc alatt? 

Manapság egyre többet hallani a természetes 
gyógymódok előnyeiről, de a sokszor ellentmondá-
sos információk miatt nehéz eldönteni, hogyan is 
induljunk el ezen az úton. 
Ebben nyújt óriási segítséget egy egyszerű, gyors 
és fájdalommentes állapotfelmérés. 
Az állapotfelméréseknek több fajtája van, legnép-
szerűbb a mágneses sejtrezonanciás vizsgálat. 
Egy speciálisan erre a célra kifejlesztett készülék 
mindössze egy perc alatt feltérképezi az egész 
szervezetet, majd különböző szempontok alapján 
megmutatja, hol tapasztalható eltérés a normál 
átlaghoz képest. Természetesen a készüléket csak 
képzett személy kezelheti, aki mintegy 30-40 perc 
alatt összefoglalja az eredményeket, majd javasla-
tot tesz a problémák megoldására. 
Mivel az orvosok általában egy konkrét betegséget 
vizsgálnak – nyilván amivel hozzájuk fordulunk, 
és ami a szakterületük, – nem tudják komplexen 
nézni az egész szervezet állapotát. Ehhez számos 
további vizsgálatra, vérvételre, stb. lenne szükség, 
ami rengeteg időbe telik. 
Az állapotfelmérés során fény derülhet olyan prob-
lémára, ami esetleg befolyással van más szervek 
működésére, sőt figyelmeztet a lelki eredetű beteg-
ségekre is, amelyek megfelelő kezelés nélkül 
előbb-utóbb fizikai tünetekhez vezetnének. 
Azoknak, akik rendszeres gyógyszerszedők, nem 
kell mesélni a gyógyszerek káros mellékhatásairól. 
Az állapotfelmérés során ajánlott termékek 100%-
ban természetes eredetűek, melyeket biztonsággal 
szedhetünk, hiszen káros mellékhatásoktól men-
tesek, rendkívül jó felszívódásúak, és már akár 
pár nap után kifejtik pozitív hatásukat. 
Ma már annyiféle vitamin és táplálék kiegészítő 
van forgalomban, hogy ember legyen a talpán, aki 
eligazodik köztük. Honnan tudjuk, mi való ne-
künk, melyiknek jobb a felszívódása? Ebben is 
segít az állapotfelmérés, hiszen itt mindenki sze-
mélyre szabott tanácsot kap az eredményeinek 
megfelelően. 
Szerencsére mindehhez nem kell messzire utazni, 
vagy hónapokig várakozni, mert Kartalon a Kuc-
kó Sóbarlang és Egészségcentrumban hetente 
szervezünk állapotfelmérést. A bejelentkezés tele-
fonon, történik, a 06-30/641-4253-as számon. 
A felmérést 14 év felettieken tudjuk elvégezni, a 
gyermekek részére a szülővel folytatott konzultáci-
ót követően tudunk étrend kiegészítőt ajánlani. A 
vizsgálat hossza a tanácsadással együtt 45-50 
perc, ára pedig 2.000 Ft. 
Az állapotfelmérésről bővebben olvashat a 
www.kuckosobarlang.hu/allapotfelmeres oldalon. 

Ruszkai-Simon Anna 

Sajtóközlemény 

A Szoptatás Világnapja alkalmából immár ötödik 
alkalommal ünnepelték a gyermeküket anyatejjel 
tápláló édesanyákat, az Albert Schweitzer Kórház- 
Rendelőintézetben. 

A rendezvény mottója: 
„Az anyatej több mint táplálék, a szoptatás több 
mint anyatejes táplálás.”  

Az Egészségfejlesztési Iroda, a Védőnők és az 
Anyatejgyűjtő Állomás szervezésében megvalósult 
rendezvényen a köszöntők és az ünnepi műsor 
után oklevéllel köszöntötte a Kórház főigazgatója 
és a Szülészet- nőgyógyászat főnővére azokat az 
édesanyákat, akik a szoptatást nem mint kötele-
zettséget, hanem mint életformát választották. 
dr. Stankovics Éva főigazgató örömét fejezte ki, 
hogy évről évre többen vesznek részt a rendezvé-
nyen, ez azt is jelenti, hogy egyre többen választ-
ják az intézményt. A Kórház és az Egészségfejlesz-
tési Iroda igyekszik egyre több rendezvényt szer-
vezni, ezért egyre több az ismerős arc a 
babamasszázsról, a kismama tornáról, baba-
úszásról és a szülésfelkészítőről. 
dr. Zámbó László osztályvezető főorvos köszöntő-
jében kiemelte, hogy a kismamákon keresztül 
megismerte a hatvani lakosokat. Látja munkájuk 
eredményét, a kötődést a kórházhoz. Kiemelte, 
hogy a szoptatás nem csak az immunrendszert 
erősíti, hanem a gyermek és az édesanya közötti 
kötődést is, mely fontos a gyermek egészséges 
fejlődése szempontjából. 
Az előadásokban az anyatejes táplálás fontosságá-
ra és a hozzátáplálás megkezdésének fokozatossá-
gára hívták fel a figyelmet az előadók.  
A hasznos gyakorlatias előadások mellett mozgás-
tanácsadás, dietetikai tanácsadás, intim torna 
tréner tanácsadása, szoptatási tanácsadás és 
egészséges uzsonnafalatkákból készített ételkósto-
ló, tombolasorsolás színesítette a programot. 
A rendezvény zárásaként kötetlen beszélgetésen 
vehettek részt az érdeklődők, ahol lehetőségük 
volt a szakemberektől tanácsot kérni, illetve saját 
tapasztalataikat kicserélni. 

Hatvan, 2016. augusztus 26. 

Egy mondatban… 

 Építési telket keres fiatal, gyermekes há-
zaspár Ikladon. Művelődési házba kérünk vis--
szajelzést a muvhaz@iklad.hu címre vagy a 28-
403-387 telefonszámra. 
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Óvodánk Alapítványa 

2016. 09. 10-én 
Családi napot szervez az óvoda udvarán 

A rendezvényre változatos programokkal készü-
lünk: 
 légvár, arcfestés 
 csocsó bajnokság  
 horgászás 
 kézműves foglalkozások 
 népi játékok 
 műfüves pályánkon családok nevezésével 

röplabda és kosárlabda mérkőzés 
 lovas kocsikázás 
 kígyósimogatás 
 népi hangszeres muzsika 

Vendégeinket reggel 9 órától várjuk pogácsával, 
kávéval, délben pedig finom ebéddel készülünk. 

Mindenkit sok szeretettel várunk erre a napra 

Az alapítvány tagjai, és az óvoda dolgozói 

A szüreti felvonulásról 

A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében 
kérünk minden felvonulni szándékozót, hogy 
amennyiben még nem tette meg a jelentkezését a 
jelzett határidőig, feltétlenül jelezze részvételi 
szándékát legeslegkésőbb szeptember 12-ig. 
Szeptember 18-án, vasárnap 13:30-kor gyüle-
kezés a Ráday téren  a felvonulók számára. 
Fotózás után felszállás a kocsikra. 

Köszönettel vesszük a rendezvény szőlővel, 
lekvárral, borral, fánkkal való támogatását. 

Az előkészületi munkálatokhoz 17-én, szombaton 
16 órától, ill. 18.-án, vasárnap reggel 7.30 órától 
várjuk községünk segítő szándékú lakóit. 

Aki fánksütésben tudna segíteni, azt megköszön-
nénk. Természetesen az alapanyagot biztosíta-
nánk számára. Kérnénk, hogy szeptember 14-ig, 
keddig jelezze a Művelődési Házba. 

Bagyin Katalin 
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Kedves Nézőink! 

Értesítjük Önöket, hogy a Galga Televízió műsora 
a Telekom hálózatán 2016. augusztus 19-től digi-
tális (DVB-C) technológián is elérhető. A DVB-C 
 vevőegységgel rendelkező televíziókon újrahango-
lást követően tudják fogni adásunkat. A digitális 
és az analóg sugárzás 2016. szeptember 19-ig 
párhuzamosan történik, ezt követően a Telekom 
megszünteti az analóg jeltovábbítást, és csak digi-
tálisan lesznek foghatók a televízió csatornák mű-
sorai.  

a Galga Televízió munkatársai 

Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület Hírei 

Egyesületünk tánccsoportja szeptember 24-ére 
(szombat) fellépésre kapott meghívást a szlovákiai 
Szádalmásra, ennek okán az egyesület kirándu-
lást szervez Szádalmásra, amelyet egybe kötünk 
az Aggteleki cseppkőbarlang megtekintésével. 
Szeretnénk a buszt megtölteni, ezért a szabad 
férőhelyek függvényében szívesen várunk kirán-
dulni szerető egyesületi tagokat, illetve nem egye-
sületi tagokat. 
Utazási költség: 

- egyesületi tagok, ill. 18 év alattiak részére: 
500,- Ft/fő 

- nem egyesületi tagok részére: 2500,- Ft. 

Az autóbusz indul: 09.24. 7:30 óra a Csokonai 
utcai buszmegállótól és minden buszmegállóban 
megáll. 
Érkezés haza a késő esti órákban 
Az aggteleki túra 11:00 órakor kezdődik, 2,3 km 
és kb. 100 percig tart. 

Belépődíjak: (csoportos jegy esetén):  
Felnőtt: 2300,- Ft/fő 
Gyerek, nyugdíjas: 1500,- Ft/fő 

Jelentkezni lehet az alábbi személyeknél: Obi Kati, 
Bálintné Mayer Kati, Szokoly Györgyi, Rigóné Kati, 
Novákné Teri, Csibi Zsuzsi. 

Népszavazás 

Tisztelt Választópolgárok! 

Magyarország köztársasági elnöke országos nép-
szavazást tűzött ki a következő kérdésben: 

Akarja-e, hogy az Európai Unió az Ország-
gyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa 

nem magyar állampolgárok Magyarország-
ra történő kötelező betelepítését? 

A szavazás napja: 2016. október 2. 

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart. 

A választópolgárok a névjegyzékbe való felvételük-
ről levélben kaptak értesítést a Nemzeti Választási 
Irodától. 

Iklad községben két szavazókörben lehet szavazni: 

1. számú szavazókör: Községi Könyvtár 
(Iklad, Szabadság út 61.) 

2. számú szavazókör: Háziorvosi rendelő 
(Iklad, Ötikerházak 3.) 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát, 
valamint személyi azonosítóját vagy lakcímét iga-
zolja a következő érvényes igazolványok bemuta-
tásával: 

A) Lakcímigazolvány és 
- személyazonosító igazolvány vagy 
- útlevél vagy 
- vezetői engedély vagy 

B) A lakcímet vagy a személyi azonosítót tar-
talmazó személyazonosító igazolvány. 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a válasz-
tójog gyakorlására nincs lehetőség. 

A népszavazással kapcsolatban további 
információk az Ikladi Polgármesteri Hivatalban 
működő Helyi Választási Irodától (HVI) kérhetők. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

HVI vezető 

 

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. október 6-7. 


