
Ikladi Hírek  
Falunapi Meghívó 

Iklad Község Önkormányzata 
tisztelettel meghív minden érdeklődőt 

a 2017. augusztus 19-20-án tartandó, hagyományos, 
XXV. FALUNAP-i rendezvényére! 

Programjaink: 
19-én, szombaton: 

Helyszín: Községi sportpálya 
09:00 Főzőverseny 
10:00 III. Iklad Kupa Lovas Rönkhúzó Bajnokság 
Szünetben: Ikladi kutyák szépségversenye 
12:30  Kispályás műfüves futballpálya átadása 
Utána: Iklad öregfiúk – Fradi öregfiúk mérkőzés 

Helyszín: Művelődési Ház 
18:00 Molnár Márta művésztanár „Hangulatok” című akvarell kiállítás megnyitója 
18:30 Aszódi Fiúnevelő Intézet színjátszói 

Kéri Ferenc: Beteg a disznó, valamint Helén a tehén avagy Balogh a gyalog című 
két egyfelvonásos népi komédiáját mutatják be 

Helyszín: Ráday tér 
20:00 Caroline Street zenekar koncertje 
21:30 Somogyi András humorista (Showder klub) 
22:00 Bál a Szignál zenekarral 

20-án, vasárnap: 
Helyszín: Falumúzeum 

10:30 Kenyérsütés 
 Népviseletben járók találkozója 
 Bolhapiac az udvaron 
11:00 Vándorjátszóház 
 Piros lábasos népi játszótér – minden korosztálynak 

Helyszín: Községi sportpálya 
09:00 IKLAD Kupa - Kispályás labdarúgó torna felnőtteknek 
12:30 Ebéd 
14:00 Valentínyi Tizenegyes rúgó verseny 
14:00 Valentínyi Lengőteke verseny, csak nőknek… 

Helyszín: Ráday tér 
18:00 Ünnepi műsor 
 Maczkó Mária Magyar Örökség és Prima Primissima díjas énekes 
20:00 Vendégünk: BALÁZS FECO 
21:00 Szegény Szofi Trió koncertje 
Utána: Támogatói jegy sorsolása, versenyek eredményhirdetése 
22:45 Tűzijáték 

Legyen a vendégünk, szeretettel várjuk rendezvényeinkre! 
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FALUNAP 2017 

Bolhapiac 
Ha gyermekként imádtunk a nagyszüleink padlá-
sán kutatni, ha szeretjük a különleges tárgyakat, 
ha szeretjük a piacok nyüzsgését, ha szeretünk al-
kudozni 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 talál-
ták 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 kacatok-
tól, amelyek ráadásul másoknak kincseket érhet-
nek. 

Főzőversenyt hirdetünk 
Barátságos, ínycsiklandozó főző versenyre hívjuk 
falunk lakóit! Várjuk a helyi civil csoportokat, itt 
lakókat, baráti közösségeket a főzőversenyre, mely-
nek időpontja augusztus 19-én délelőtt. 
Szeretnénk, ha az egész délelőtt jókedvűen telne el, 
a zsűri pártatlan értékelése után az étel elfogyasz-
tásra kerülne. 
Jelentkezni lehet a Művelődési Házban augusz-
tus 17-ig. 
Nevezési díj nincs, de mindenki maga gondoskodik 
a főzéshez szükséges kellékekről. (bogrács, edé-
nyek, stb) valamint az alapanyagról. 
Az étel 12:30 órára kerüljön a zsűri elé. 
Értékelés, eredményhirdetés: este a tűzijáték előtt. 
Díjazás: Az első három helyezett díjazásban része-
sül 

Süteménysütő verseny 
Szokásunkhoz híven idén is falunapi sütemény-
sütő versenyt hirdetünk. 
Nevezni a recept leadásával, jelentkezési lapon le-
het augusztus 17-én, csütörtökön 18 óráig a Mű-
velődési Házban. 
Az otthon készített süteményeket augusztus 19-én. 
16-17 óra között lehet leadni a Művelődési Házban. 
A süteményekből 1-1 tálca, vagy legalább 15 db sü-
teményt kérünk. 
Díjazás: Az első három helyezett cukor, liszt 
díjazásban részesül a versenyző életkorának 
arányában. 
Értékelés, eredményhirdetés: 20-án este, a tűzijá-
ték előtt. 

Támogatói jegy – tombola 
A falunapi rendezvények támogatására támogatói 
jegyet bocsátunk ki, mely tombolaként is szolgál. 

A jegy ára: 500.- Ft, mely augusztus 19-én és 
20-án lesz megvásárolható, és az értékes ajándé-
kok 20-án este a tűzijáték előtt a színpadon kerül-
nek kisorsolásra. 
A falunap támogatására a felajánlásokat, ado-
mányokat a Művelődési Házba vagy a Polgár-
mesteri Hivatalba várjuk. 

Az Ikladi Kutyák szépségversenye 
11. alkalommal kerül megrendezésre augusztus 
19-én a rönkhúzó bajnokság szünetében. Nevezni 
előzetesen a helyszínen lehet 1 db 1200gr-os ku-
tyakonzerv leadásával, és a nevezési lap kitöltésé-
vel. Az I.-II.-III. helyezett oklevélben és tárgyjuta-
lomban részesül. 
A leadott nevezési díjakat idén az Árva lelkek állat-
védő egyesület kapja. 

IKLAD KUPA 
Kispályás labdarúgó torna felnőtteknek 
Az 5+1 fős csapatok Rébb Róbertnél 
(Tel: 06-30-508-0101), vagy a Művelődési Házban 
jelentkezhetnek. 
Nevezési díj: 12.000Ft/csapat 
Nevezés: 2017. augusztus 19-én, szombaton este 
20.00 óráig. 
Sorsolás: 2017. augusztus 19-én, 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. 

 

 

 
 

Segítenél? 

A falunapi rendezvények 
lebonyolításához Önkéntes segítők 

jelentkezését várjuk! 

Jelentkezés a Művelődési Házban. 
 

(Diákok esetében az iskolai közösségi 
szolgálat keretein belül is megoldható.) 
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Tájékoztatás 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ügyfélszolgálati 
irodáink 2 hetes szünetet tartanak: 

2017. július 31. - 2017. augusztus 14. között 
ZÁRVA 

Kérjük, hogy az ügyfélfogadási szünet ideje alatt 
kérdéseikkel forduljanak közvetlenül a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Pest Megyei és Fővárosi Igaz-
gatóságához (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95., 
telefon: 06-1/210-3426), valamint a központi ügy-
félszolgálaton (06-80/900-365, 
ügyfelszolgalat@nak.hu) érdeklődhetnek. 
Megértésüket, együttműködésüket köszönjük szé-
pen. 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 

Felhívás 

Az Ikladi Mezőgazdasági Szövetkezet értesíti a föld-
tulajdonosokat, hogy a terménykiosztást 2017. 
július 24-én megkezdtük augusztus 18.-ig árpa és 
búza vihető tetszés szerinti arányban. 
Hétfőtől – Péntekig: 8-15 óráig 
Szombaton: 8-12 óráig 

Igazgatóság 

Megtaláltuk… 

Július 26-án, szerdán az Ady Endre utca – Sárköz 
sarkán egy telefon hevert a földön. A becsületes 
megtaláló behozta a készüléket a Művelődési 
Házba, és kérte, hogy jelentessük meg az Ikladi Hí-
rekben.  
Aki ebben az időben veszítette el a telefonját és 
pontos leírást ad róla a Művelődési Házban átve-
heti. 
 

Iskolai Hírek 

A gyerekek ugyan jól megérdemelt pihenésüket töltik, ám az iskolában nem állt meg az élet. Augusztus 
2-án és 16-án lesz még lehetőség intézményi ügyelet ideje alatt, 8 és 13 óra között hivatalos ügyben 
felkeresni az iskolát. Augusztus 21-től már teljes munkaidőben állunk a tisztelt Szülők rendelkezésére. 
Folyik a következő tanév előkészítése: javítják a sérült padokat, pótoljuk vagy cseréljük a függönyöket, 
lassan elkészül a földszinti mellékhelyiségek teljes körű felújítása 4,1 millió Forint értékben. Várjuk új 
eszközeink érkezését: két új fénymásoló, 25 tablet, 8 laptop, 49 asztali számítógép, 2 projektor segíti majd 
a munkát szeptembertől. Tolmácsi László és Kreidlmayer Mihály felajánlásának köszönhetően frissen 
festett tanteremmel várjuk a leendő elsősöket is. 
Nem csak tárgyi, hanem személyi feltételeink is tovább javulnak: gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, 
logopédus és gyógytornász után szeptembertől iskolapszichológus és egy fő pedagógiai asszisztens is részt 
vesz a gyerekek fejlesztésében. Nevelőtestületünk teljes létszámú, minden tantárgyból rendelkezünk 
szakképzett pedagógussal. 
A tanév kezdéséhez szükséges információk továbbra is olvashatók a www.iskiklad.hu elérhetőségen is, 
de itt is megosztjuk Önökkel: 
  
A 2017/2018. tanév kezdésével kapcsolatos fontos időpontok a következők: 

A tankönyvek átvehetők: augusztus 31. 14.00-17.30 
Tanévnyitó ünnepély: augusztus 31. 18 órakor 
Első tanítási nap: szeptember 1. (5 osztályfőnöki óra lesz!) 

Mindenkinek további szép nyarat kívánunk! 

Az iskola dolgozói nevében: 
Pribeliné Dombai Ibolya 

A hónap gondolata 

„A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.” 

(Heinrich Heine) 
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40. ÉVES SZÜLETÉSNAP 

A ROZMARING NYUGDÍJASKLUB EGYESÜLET 
2017 július 22-én ünnepelte megalakulásának 
negyvenedik évfordulóját. 

A rendezvény fővédnöke Madarász István polgár-
mester volt. A változó időre is felkészültünk, így a 
Közösségi Ház udvarán sátort állítottunk fel, hogy 
eső esetén ne ázzunk meg, meleg esetén árnyékot 
tartson. Délelőtt nagyi – unoka programra került 
sor. A rendezvényre meghívót kapott és megjelent 
az országgyűlési képviselőnk, a megyei „Életet az 
éveknek” Nyugdíjas Szövetség elnöke és felesége, a 
Galga mente és térsége LEADER egyesület elnöke, 
községünk jegyzője. A meghívott hét képviselőnk 
közül két főt köszönthettünk. Megtiszteltek ben-
nünket és rövid műsorral, ajándékokkal kedves-
kedtek a társklubbok: az Aszódi Városi Nyugdíjas-
klub, a Domonyi „Derüs Évek” nyugdíjasklub, a 
Galgahévizi II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjasklub és a 
Turai „Őszirózsa” Nyugdíjasklub tagjai. A műsor-
ban Blaubacher Dánielné saját versét szavalta el.  
A Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú egyesü-
let „Blaublumen” tánccsoport fergeteges táncelő-
adása zárta a műsort. 

Klubunk énekkarának bemutatkozása után Mada-
rász István polgármester, Balázs János megyei el-
nök és Vécsey László országgyűlési képviselő kö-
szöntötte a jelenlevőket és a negyvenéves „Rozma-
ring” klubot. 

Az évforduló alkalmából egy emlékfüzetet és egy 
emlék töltőtollat adtunk a jelenlevőknek, valamint 
a klub tagjai által sütött süteményekkel és egy est-
ebéddel vendégeltük meg őket, amit népzene és 
magyar nóták mellett fogyasztottak el. 

Ezuton is megköszönöm a jelenlétét azoknak, akik 
a meghívásunknak eleget tettek és megtiszteltek 
bennünket a negyvenedik évforduló alkalmából. 
Rendezvényünket az alábbiak támogatták, amit a 
klubtagság nevében megköszönök: 
Iklad község Önkormányzata, Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, Filó Gábor, Filó János, 
Blaubacher József, Édelmann György, Kékesi 
Gábor, Kurucz András, Madarász Balázs, Puskely 
Tibor, Radics László, Rosenbrot Kft, Sztán István, 
Ungi József, Ursinyi Géza. 

Jóleső érzés volt, hogy támogatóink őszinte jó szív-
vel járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Örül-
tünk, hogy a 21 tablóból álló képkiállítást sokan 
megtekintették és elismeréssel szóltak róla.  Bizta-
tást adtak a klubunk további működéséhez. 

Braun Pál 
Elnök 

Tüdőszűrés 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Iklad községben 
ebben az esztendőben a tüdőszűrés az alábbi idő-
pontokban lesz: 

Augusztus 8-án, kedden és 9-én, 
szerdán 08-18 óra között. 

1. A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet értelmében – már 
nem az egész lakosságra, hanem bizonyos rizikó-
csoportokra vonatkozik a kötelező, ingyenes szű-
rés. 
Ezek a következők: 
a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó dol-
gozók; 
b) utcai szociális munkát végzők; népkonyha fog-
lalkoztatottai; 
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. Eh-
hez 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 rende-
let 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 8-án kedden, és 9-én, szerdán 
8:30-10:00-ig. 
Ezek a következők: 

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

Kérjük, a vizsgálatra éhgyomorra érkezzenek (vi-
zet 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 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

5 08. szám 

Szüreti felvonulás és mulatság 
2017 

Ebben az esztendőben szeptember 17-én, vasár-
nap tartjuk a szüreti felvonulást és mulatságot. 
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében kér-
jük a felvonulókat, hogy szeptember 2-ig szemé-
lyesen, vagy telefonon jelezzék részvételi szán-
dékukat a Művelődési Házban. 

Anyatejes Táplálás Világnapja és a 
Szoptatás Világhete 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben 
nyilvánította augusztus 1-jét az Anyatej Világnap-
jává, augusztus első hetét pedig a Szoptatás Világ-
hetévé, melynek idei mottója:  

„Szoptatás – egy életre nyerhetsz vele!” 

Évezredes gyakorlat, hogy az anyák szoptatják sa-
ját csecsemőjüket. Ezt a táplálási módot jól megal-
kotta 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, népsze-
rűsítése és támogatása olyan cél, amivel a társada-
lom minden tagja nyer. 

Botyik Katalin védőnő ez alkalomból köszönti az 
ikladi anyukákat, akik anyatejjel táplálják kisgyer-
meküket! 

Valamint tájékoztatja az érintetteket, hogy augusz-
tus 7-11-ig szabadságon lesz. 

Ha jót nem, rosszat minek? 

Nemrégiben értesítettek, hogy közterületre ültetett, 
család által önkéntesen gondozott virágokat kitép-
ték a virágládából. Reggelre az árokban, a járdán 
hervadozott a muskátli. Ugyaninnen a köztéri sze-
metes betétje is eltűnt, így szinte alkalmatlanná 
vált, hogy funkcióját betöltse. 
Ikladon sok ember dolgozik azért, hogy falunk szép 
és tiszta legyen, de sajnos vannak, akik ezt sem-
mibe véve rongálnak. 
Kérdezem, ha valaki jót nem tud tenni- rosszat mi-
ért? 

Július – képekben 

 

 

 

Csatószegen jártunk 
 

 

 

40 éves a Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 
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Jubileumi találkozó 
és emlékmű-avatás 

Július utolsó hétvégéjén került megrendezésre köz-
ségünkben az ikladi svábok betelepítésének 265., 
illetve a Tauplitz és Iklad közötti partnerkapcsolat 
25. évfordulója alkalmából szervezett programsoro-
zat. Ez alkalomból stájerországi testvértelepülé-
sünkről és környékéről is érkeztek vendégek, akik-
kel együtt emlékeztünk meg őseinkről, akik hitük 
mellett hűen kitartva, hazájukat és gyermekeiket 
hátrahagyva kényszerültek Magyarországra. 

A tauplitz-i csoport péntek este (07.28.) érkezett, 
hosszú útjuk után a művelődési házban fogadtuk 
őket egy kis frissítővel, gyümölccsel, üdítővel. Miu-
tán megtörtént a vendégek elhelyezése családok-
nál, a program a falumúzeumban folytatódott, va-
csorával és kötetlen beszélgetéssel. 

Ökumenikus istentisztelettel kezdődött a szombati 
program, az ikladi evangélikus templomban. Rend-
hagyóan Franz Mandl Bad-Mitterndorf-i diakónus 
és Mekis Ádám esperes úr közösen, felváltva hir-
dettek igét, kihangsúlyozva a keresztény felekeze-
tek közötti összefogást és az ősök tiszteletét. Az egy-
ház énekkara őseink előtt tisztelegve német hála-
adó imádságot énekelt. Az ikladiak, és a meghívott 
vendégek körében, a stájer himnusz és a magyar-
országi németek himnuszát és a köszöntéseket kö-
vetően felavatásra került a temetőkertben emelt, 

Juhász Péter által tervezett betelepítési emlékmű, 
amely tartalmazza az ősök nevét, az évszámot szár-
mazási helyük szerint csoportosítva. Jelenlétével és 
beszédével megtisztelte ünnepségünket Ritter Imre 
úr, a magyarországi németek parlamenti szószó-
lója; Peter Schweiger úr, Tauplitz volt polgármes-
tere és Madarász István úr, polgármesterünk is. Az 
emlékmű felszentelését az esperes úr és Bad-Mit-
terndorf diakónusa közösen végezték. A nagysza-
bású beszédek mellett az ünnepséget német versek 
és énekek tették szebbé a helyi kulturális egyesület 
zenekara és énekkara közreműködésével.  

A program délután a Ráday téren folytatódott, ju-
bileumi kultúrműsorral. Ennek keretében osztrák 
vendégeink szép ajándékokat adtak át. Az estét 
hangulatosabbá tette a zenekar, a tánccsoport és 
az énekkar fellépése. Dr. Albert Sonnleitner úr, 
Bad-Mitterndorf alpolgármestere beszédében a 
partnerkapcsolat továbbélését, jövőjét hangsú-
lyozta ki. Mind a temetőben, mind pedig a polgár-
mesteri hivatal előtti parkban elültettünk egy-egy 
fát a megemlékezés és a további barátság jelképéül.  

Vasárnap délelőtt vendégeink a gödöllői kastélyt te-
kintették meg, s az ebéd után hazautaztak. 

Köszönjük meghívott vendégeink részvételét prog-
ramjainkon, valamint mindenkinek, aki érdeklő-
dött a rendezvény iránt! 

Bálint Andrea 
Bálintné Mayer Katalin 
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Betelepítési emlékmű avatás 
Tauplitz – Iklad 25. évforduló 
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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: 2017. szeptember 7-8. 


