Ikladi

Hírek

XIX. évfolyam 5. szám • www.iklad.hu • Önkormányzati Híradó • ingyenes • 2012. május

Az Ikladi Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

a 2012. május 12-én, szombaton,
Iklad új főterén tartandó

Nemzetiségi Nosztalgia Majálisra!
Program:
10:00 órától: Főzőverseny
11:00 órától: Gyermekprogramok (arcfestés, lufi hajtogatás)
Tréfás vetélkedők
16:00 órától: Kultúrműsor
Fellépnek:








Kéknefelejcs Hagyományőrző Asszonykórus Domony
Harangvirág Citerazenekar Galgagyörk
Ress Hajnalka színművésznő
Óvodásaink
Általános Iskola tanulói
3+1 zenekar
Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület csoportjai (Énekkar, Fúvós-zenekar, Blaublumen tánccsoport)
A kultúrműsor után BÁL, melyen a jó hangulatról a

Tomis zenekar
gondoskodik a Művelődési Házban.
A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Iklad Község Jegyzőjétől
Tisztelt Adózó!
A 2011. évi iparűzési adóbevalláshoz szükséges
nyomtatványt Iklad község hivatalos honlapjáról
töltheti le a www.iklad.hu lapról.
Önkormányzatunknál 2001. január 1-től az adó
mértéke az adóalap 2%-a, a 23/2000. (XII.1) sz.
ÖKT rendelet alapján.
Beadási határidő: 2012. május 31.
Fenti határidő elmulasztása jogkövetkezményekkel (mulasztási bírság) jár, melyet az Adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §-a
alapján foganatosítunk.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az esetleges adókülönbözetet is május 31-ig kell megfizetni.
Iparűzési adó számlaszámunk:
11742166-15441575-03540000
dr. Braun Pál
jegyző

Kistérségi hírek
A Többcélú Társulás Tanácsa
április 18-i üléséről
A Társulási Tanács áprilisi ülésének vendége volt
dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke. A napirend előtti konzultáció során a kistérség polgármesterei tájékozódtak a területfejlesztésben várható változásokról, a megyei önkormányzat elképzeléseiről és a jövőbeli együttműködés lehetséges területeiről.
A napirendi pontok közül a Tanács elsőként az
Aszódi Kistérségi Irodánál és a Pedagógiai Szakszolgálatnál 2011. éviben végzett belső ellenőrzési
feladat-ellátásról hallgatott meg beszámolót.
A Társulási Tanács elfogadta az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011.
évi költségvetési beszámolóját, amely tartalmazza
a Társulási megállapodásban rögzített közös feladat-ellátásra vonatkozó fő pénzügyi adatokat.
A Társulás közoktatás-szervezői és pedagógiai
szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási,
szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatási, belső
ellenőrzési, munka- és tűzvédelmi, valamint területfejlesztési feladatok kistérségi szintű ellátását
végezte 2011. évi működése során, a társult ön-
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kormányzatok által igényelt formában és tartalommal.
A Társulás 2011. évi bevételeinek összege 151
millió Ft, mely tartalmazza a költségvetési törvény
által a közösen vállalt feladatok ellátására biztosított normatív hozzájárulást és a központosított
előirányzatokat 109 millió Ft összegben, valamint
a pályázati és egyéb támogatásokat.
A Társulás költségvetésében 11 % az önkormányzati forrás aránya: a társult önkormányzatok az
általuk igényelt szolgáltatások arányában teljesítettek hozzájárulást, összesen 17 millió Ft öszszegben. Az önkormányzatok a pénzeszközöket
logopédiai, gyógy-testnevelési ellátásra (5,3 millió
Ft), nevelési tanácsadásra (6,7 millió Ft), pedagógiai szakmai szolgáltatásokra (1,6 millió Ft), tv
felvételre (0,5 millió Ft), munkavédelmi feladatra
(2,5 millió Ft), és a közmunka-program önrészeként (0,5 millió Ft) biztosították a Társulás számára. A belső ellenőrzési feladat-ellátás csak
normatív támogatásból valósult meg, önkormányzati forrást nem igényelt.
A teljesített kiadások összesen 137 millió forintot
tettek ki. Ennek 2/3-át a Társulás a saját intézmények általi feladatszervezésre fordította, 1/3-a
pedig az önkormányzatoknak átadott pénzeszköz.
A Társulási Tanács végezetül elfogadta az Aszódi
Kistérségi Iroda és a Pedagógiai Szakszolgálat
közötti megállapodást a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásával kapcsolatos munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjéről.
A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló
aktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről
bővebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak
(www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

Ülésezett az Aszódi Kistérségi
Társulás
A kistérségi társulás feladata – a közszolgáltatások szervezése mellett – a társult települések öszszehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési
programok kialakítása és fejlesztések megvalósítása. A közoktatási és szociális feladatok mellett
ellátja a kistérség területének összehangolt fejlesztésére vonatkozó fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítését, fejlesztését, megvaló-
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sítását, valamint a településfejlesztési tevékenység összehangolását.
A Galga-völgyi kistérségben 38 ezer ember él, a
társulás 9 településén – Aszód, Bag, Domony,
Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Verseg. Az Aszódon megtartott ülésen részt vett
Szűcs Lajos, a Pest Megyei Önkormányzat elnöke;
hogy személyesen tájékoztassa a települési vezetőit a területfejlesztésben várható változásokról, a
megyei önkormányzat elképzeléseiről, a jövőbeni
együttműködés lehetséges területeiről.

dott költségvetés a települési szintekre lebontott
beruházásokat és azok forrásait tételesen is tartalmazni fogják.
A megbeszélésen szó esett arról, hogy a megszűnt
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács
(BAFT) feladatit átvette a megyei önkormányzat. A
BAFT által üzemeltetett Területi Információs
Rendszer a megyei önkormányzat által nyújtott
szolgáltatások egyike lehet, amennyiben rendeződik a rendszer üzemeltetésének kérdése. Szűcs
Lajos beszélt az Európai Unió 2014-ben kezdődő
költségvetési ciklusára való felkészülésről, a járási rendszer kialakításáról, Budapest és Pest megye közötti viszonyról, a forrásmegosztással kapcsolatos célokról, a régiók megszűntetéséről.
Ahogy Sztán István, a társulás elnöke, Aszód polgármester fogalmazott: a kistérségi polgármesterek célja a megváltozó feladatok után is egy lesz:
a Galga-völgyét minél élhetőbbé tenni az itt élők
számára.
Ambrus András
sajtófőnök

Pest Megye Önkormányzatának elnöke kiemelte,
hogy a területfejlesztést érintő egyik legfontosabb
változás várhatóan az lesz, hogy a projektalapú
finanszírozás helyére programalapú finanszírozás
lép, és ez minden eddiginél jobban kiemeli majd
az együttműködés jelentőségét, illetve a közös
döntések szerepét. Az új rendszerben ugyanis a
tervezési folyamat a településeken kezdődik, majd
a területrendezéssel kapcsolatos elképzeléseket a
kistérségi társulások egyeztetik, közvetítve az
összhangba hozott terveket a megyei önkormányzat felé; ezután a megyék szintjén készül el az a
koherens terv, amit a megyei önkormányzatok
átadnak a Nemzeti Tervhivatalnak. A változás
igen jelentős elmozdulást jelent a tekintetben,
hogy a fejlesztési programok évekre és részletesen
meghatározzák majd a területfejlesztés irányát és
részletes tartalmát, szemben a jelenlegi pályázati
rendszerrel, amelynek esetlegessége a közösségek
és a vállalkozások számára nem szolgált iránytűként, a települések közötti stratégiai partnerséget
pedig egy-egy kivételtől eltekintve formálissá tette. „A változás célja, hogy a települések pontos
információkkal rendelkezzenek arról, hogy a térségükben, más településeken milyen fejlesztések
és beruházások történnek” – mondta dr. Szűcs
Lajos, aki külön is hangsúlyozta megyei önkormányzatok jelentőségét a koordinációban, illetve
az olyan garanciális megoldásokat, mint például
azt, hogy a jövőben az Országgyűlés által elfoga-

Április 26-án a könyvtárban tartott
könyvbemutatón, a szerző, Dr. Péterfi Gábor
dedikálja megjelent könyvét.

Alapítványi hírek
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma
kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán
első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, hogy a
2011/2012 tanév II. félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat május 30-ig jutassák el (aki eddig nem tette meg) a Művelődési Házba, mert a
kuratóriumnak csak így áll módjában kifizetni az
esedékes támogatást.
Az alapítvány kuratóriuma

E-mail: ikladihirek@iklad.hu

3

4

Ikladi Hírek

Forgalmi rend változás
Az általános iskola környékén a reggeli órákban
különösen nagy a forgalom, a szűk utca, parkoló
autók miatt. Az óvodás és iskolás gyermekek
biztonsága érdekében a képviselő-testület ezért
úgy döntött, hogy az Iskola-tér ezen szakaszát
egyirányúsítja a következőképpen. A Polgármesteri Hivatal melletti mozgáskorlátozott parkoló
végére kikerül egy kötelező haladási irányt jelző
tábla. E viszonylag rövid szakaszon csak a jelzés
szerint lehet majd haladni.
Az Ady Endre utca – Iskola-tér kereszteződésénél
balra kanyarodni tilos tábla, az óvoda felől az
iskola felé haladva, a behajtani tilos tábla szabályozza a forgalmat.
Kérjük az autósokat, hogy figyeljenek a forgalmi
rend változására, ne megszokásból közlekedjenek.
Iklad Község Képviselő-testülete

Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesült hírei
2012. április 14-én megtartottuk éves közgyűlésünket, melyben az előző évi költségvetésről, valamint az idei tervezett programokról hallhattunk
beszámolót.
2012. április 30-án felállítottuk az új főtéren a
májusfát.
2012. május 12-én megrendezzük nemzetiségi
nosztalgia majálisunkat.
Erre az alkalomra főzőversenyt hirdetünk.
Várjuk a csapatok jelentkezését: Ecker Zsuzsanna NNKKE tagnál a 06-20-425-2730-as telefonszámon.
A 11 órakor kezdődő sorversenyekre a helyszínen
várjuk a jelentkezéseket.
NNKKE

EU Élelmiszersegély program
Tisztelt Ikladi Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Iklad települést előre
láthatólag 2012. évben ismét tartós élelmiszeradománnyal fogja támogatni. Az EU Élelmiszersegély program keretében szétosztásra kerülő élelmiszer a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével kerül szétosztásra.
Az adományból mintegy 150 család fog részesülni, azok akik a Segélyszervezet által meghatározott kategóriák valamelyikének megfelelnek:
 Létminimum közelében élők
 Kisnyugdíjasok
 Hátrányos szociális helyzetű gyermekek
Kérjük Önöket, hogy aki a fent említett kategóriák alapján úgy ítéli meg, hogy saját vagy ismeretségi körében lévő rászoruló lakosnak az adománnyal segíteni tudunk, azt Szolgálatunk felé
jelezze a következő elérhetőségeken:
Kistérségi Gondozási Központ
Családsegítő Szolgálat
2181 Iklad Ráday tér 2.
Tel:06/30-816-0455

Sok kicsi sokra megy
Tisztelt adófizető polgárok!
Településünkön az alábbi civil szervezetek
jogosultak
a
személyi
jövedelemadó
1%-ára:
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-2-13
Galga Tenisz Egyesület
18664593-1-13
Galga Természet és Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület
18695113-1-13
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány
19181675-1-13
Iklad Diák Sportkör Alapítvány
19177531-1-13
Tasnádi Lajos Alapítvány

Hirdetés
Fodrász hívásra házhoz megy
Női – férfi – gyermek hajvágások, frizurák készítése Ikladon és környékén.
Időpont egyeztetés:
Andreával a 06-30-912-5939 telefonszámon.
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18687817-1-13
(Evangélikus gyülekezet alapítványa)

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával,
hogy megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítványok, civil szervezetek célkitűzései.
Köszönjük!
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Művelődési Ház programjából


Nyugdíjas klub összejövetele:
Május 13-án, 16 órától



Színházlátogatás:


Május 28-án, Hétfő délután
Budapesti Operettszínház
Veled Uram
(Rock opera, Szörényi – Bródy)
Belépődíj: 3900.- 4600.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 13:15 órakor
Bagyin Katalin

Védőnői felhívás
2012. május 2-től szerdánként 13-15 óra között
várom azon ikladi hölgyeket nőgyógyászati szűrésre, akik meghívót kaptak az ÁNTSZ-től.
Éljenek a szűrés lehetőségével!
A vizsgálat fájdalommentes.
Botyik Katalin
Védőnő

Az óvoda életéből
Áprílisi hónapban óvodánk sok programban bővelkedet.
Az áprílis 2.-ai héten Húsvétra készülődtünk.
Elkészültek a hagymahéjjal festett tojások. Az
udvaron csokitojást kerestünk, nyuszikat simogattunk és etettünk, hímestojásokkal feldíszítettük a barkafát.
Felelevenítettünk egy régi szokást, a locsolkodást.
A fiúk a hagyomány szerint friss vízzel locsolkodtak. Mindenkire jutott víz, lányokra és felnőttekre
egyaránt. Nagyon tetszett mindenkinek, jövőre is
megtartjuk a gyerekekkel.
Az óvodapedagógusok részt vettek az idén is az
Országos Néphagyományőrző Óvodapedagógusok
Egyesületének Találkozóján, Gödöllőn. Sok szakmai információval lettek gazdagabbak, melyeket
majd a mindennapi munkájukba be fognak építeni. Ezzel is a nevelés színvonalának emelésére
törekednek
Nagycsoportosaink részt vettek a Pest Megyei
Óvodások Néptánctalálkozóján, Veresegyházán.
Mindkét csoport igényesen összeállított, néphagyományt felelevenítő műsort adott elő. Gyermekeink nagyon ügyesen szerepeltek.
Szintén nagycsoportosaink képviselték óvodánkat
és falunkat a vecsési Nemzetiségi Óvodák Találkozóján. E jeles eseménynek is minden évben

résztvevői vagyunk. Köszönjük szépen Madarász
István Polgármester Úrnak és Blaubacher Dóra
Német Kisebbségi Önkormányzat Vezetőjének,
hogy elkísértek bennünket.
A Föld Napja alkalmából az óvodások a vácrátóti
Botanikus Kertbe tettek egy kirándulást. Itt szervezett program várta a gyermekeket. A váci óvónőképző hallgatói kis „állomásokat” állítottak
nekünk, ahol játékosan ismerkedhettünk a kert
növényzetéve, állatvilágával, állatok életmódjával.
Mind az 5 csoport nagy érdeklődéssel és végig
örömmel teljesítette a feladatokat, közben pedig
megcsodálhattuk a gyönyörű Botanikus Kertet. A
szervezésben segítségünkre volt Fóti Szilvi, (Balogh János felesége), kinek segítségét itt is megköszönjük. Reméljük az őszön vagy jövő tavaszon
is lesz alkalmunk hasonló közös programot szervezni a gyermekeknek.
Ismét egy kétnyelvű meseelőadást tekinthettek
meg gyermekeink (német-magyar). A mese címe:
A kesztyű volt. Minden gyermeknek nagyon tetszett, örömmel tapsolták meg az előadót.
Az elmúlt év őszén már beszámoltunk arról, hogy
felvettük a kapcsolatot a budapesti Óperenciás
Óvodával. Ebben az óvodában 8 csoport működik, amelyből 4 német nemzetiségi csoport. Az
őszön a budapesti gyermekek látogattak el óvodánkba és a Falumúzeumot is megtekintették. Mi
most viszonoztuk látogatásukat és a két középső
csoport (2. és 3. csoportok) utaztak Budapestre.
Nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Jutott idő az óvoda megtekintésére és egy közös
játékra is. Köszönjük szépen Wildmann Zsuzsinak a szervezésben nyújtott nagy segítségét. További közös programjaink tervezés alatt állnak.
Májusi programjaink:
2. szerda:

májusfa állítás az óvoda udvarán
tűzoltóautó érkezi az óvodánkba a
gyermekek részére
3. csütörtök: anyáknapi köszöntő a 4. és 5.
csoportban fél 5-kor
7.-ei hét:
beiratkozás az óvodába
9. szerda
gyermeknap az óvodában: légvár,
arcfestés
15. kedd:
évzáró a kiscsoportban 17 órakor
17. csütörtök: évzáró a 2. csoportban 17 órakor
22. kedd:
évzáró a 3. csoportban 17 órakor
25. péntek:
évzáró és ballagás a 4. és 5.
csoportokban 16 órakor az óvoda
udvarán
Sószobánk továbbra is 11 órától 17 óráig látogatható az óvodában. A használat díjmentes.
Minden hétfőn és szerdán táncpróba az óvodás
néptánccsoportnak Klagyivik Pál vezetésével. A
tánccsoport a majálisra már fellépéssel készül.
Minőségbiztosítási team

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az iskola programjából
Beszámoló a márciusi eseményekről
2012. március 30-n a megyei vers- és prózamondó verseny helyszíne Vecsés, a Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Általános Iskola volt.
Moharos Boglárka 3. osztályos, Strasser Zsombor 6.a osztályos és Mayer Albert 7. osztályos tanulók
képviselték iskolánkat. Mindhárman szépen teljesítettek a versenyen.
Köszönetet mondunk Mayer Péternek a gyerekek szállításáért.
Március 30-án papírgyűjtést tartott iskolánk, ahol összesen 7 tonna papírt gyűjtöttünk.
A verseny a következőképpen alakult:
Alsó tagozat:
3. helyezés
2. helyezés
1. helyezés

2. osztály
4.b osztály
4.a osztály

34,5 kg / fő
38,25 kg / fő
43,7 kg / fő

6.a osztály
5. osztály
7. osztály

26,47 kg / fő
35,68 kg / fő
37,44 kg / fő

Felső tagozat:
3. helyezés
2. helyezés
1. helyezés

Köszönjük a szülők és a nyolcadikosok segítséget a pakolásban, illetve a szállításban.
Március utolsó tanítási napján a 8. osztályosok megszervezték a hagyományos fordított diáknapot. Az
első 4 órában diákok vették át a tanítók és tanárok feladatát. A szünetekben vidám feladatokkal szórakoztatták diáktársaikat. A napot vidám, játékos tanár-diák vetélkedővel zártuk, ahol mindenki kipróbálhatta ügyességét.
Április 2-án Mogyoródon labdarúgó diákolimpián vettek részt a 3-4. osztályosok. Nagy küzdelemben
szoros mérkőzéseket is játszottak és végül a 4. helyet szerezték meg. A kapusunk Reitmayer Ákos mind
a három mérkőzésen kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Köszönjük Hrustinszki és Laczik apukáknak,
hogy a gyerekek szállításában segítettek.
Április 4-én iskolánk 7-8. osztályos tanulói a Vác-Veresegyház-Aszód térség körzeti tanulmányi versenyén vettek részt biológiából és földrajzból. Nagyon szép eredmények születtek; Bálint Andrea 7.
osztályos tanuló földrajzból I. helyezést, Blaubacher Pál 8. b osztályos tanuló földrajzból II. helyezést,
Garamszegi Anna 8. osztályos tanuló biológiából V. helyezést ért el.
Szabó Boglárka sajnos betegség miatt nem vehetett részt a 7. osztályos biológia versenyen, de az ő
munkája is példamutató volt.
Büszkék vagyunk rátok! Köszönjük Juhászné Gallov Gabriella tanárnő felkészítő munkáját!
Április 17-n rendezték meg Gödöllőn az idei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny regionális döntőjét.
Iskolánkból egy 4 fős csapat volt jelen ezen az izgalmas és sokrétű vetélkedőn: Dicse Gábor, Ecker Zalán, Teréki Dominik és Zdenkó Patrik 6.a osztályos tanulók. Elméleti és gyakorlati feladatokat kellett a
csapattagoknak az állomásokon végrehajtaniuk.
A 16 induló csapatból iskolánk az idén a 6. helyezést érte el.
Köszönet a gyerekek szállításáért Teréki Dominik és Dicse Gábor szüleinek.
Április 17-én Kistérségi szavalóversenyen vettünk részt Hévízgyörkön.
Az alsó tagozatosok közül Gaszner Ádám(2.o.) és Strasser Lilla (4.B o.), a felsősök közül Marosvölgyi
Erika (7.o.) és Stasser Zsombor (6.A o.) képviselte iskolánkat. A gyerekek a szabadon választott versüket adták elő nagy sikerrel. Zsombor különdíjban is részesült.
folytatás a következő oldalon…
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Április 18-án tartottuk meg iskolánkban a DSD-1 nyelvvizsga szóbeli részét. Minden tanuló nagy lelkesedéssel és szorgalommal készült erre az alkalomra. A mindennapi élet témáiból kellett felkészülniük,
mert a vizsga első része beszélgetés volt. Ezután mindenki egy prezentációval készült, melynek témáját
maga választhatta meg saját érdeklődése szerint. A vizsgán a két nyolcadik osztályból 29 tanuló vett
részt. Két vizsgabizottság értékelte teljesítményüket, Tálas Katalin és Vasdinnyey Miklós voltak a vizsgaelnökök. 15 tanuló teljesített B’1 szinten, 8 tanuló A’2 szinten, és 6 tanuló A’1 szinten. Az eredménynyel nagyon elégedettek lehetünk, mert a tanulók nagy többsége az elvárásoknak megfelelően teljesített.
Örömmel számolunk be arról is, hogy Rosenberger Tamás, tavalyi nyolcadik osztályos növendékünk az
előző évi nyelvvizsgára készített prezentációjával elindult az evangélikus gimnáziumok számára meghirdetett versenyen, ahol első helyezést ért el. Gratulálunk neki.
Április 23-án a Föld-napja fő témái a hulladékkezelés, a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék újrahasznosítása volt. Magdalena Bauer németországi tapasztalatairól számolt be német nyelven, majd totót
és feladatlapot oldottak meg tanulóink.
Az alsósok nagyon szép dekorációt készítettek pet palack kupakokból. A program takarítással zárult.

Május havi programunk
Május
Május
Május
Május
Május

2. (Sze.)
4. (P.)
5. (Szo.)
7. (H.)
10. (Cs.)

Május 14. (H.)
Május 15. (K.)

Május 21. (H.)
Május 23. (Sze.)
Május 25. (P.)

17.oo óra
7.45 óra
9.oo óra
17.00 óra
8.00 óra
14.00
14.00
13.00
14.00

óra
óra
óra
óra

17.00 óra

Május 28-Június 1. (H-P)

Fogadó óra a (kiértesített) gyengén teljesítő tanulók szüleinek
Iskolagyűlés
Iklad Kupa iskolai sportrendezvény a füves pályán
Szülői értekezlet
Bemutató óra a 8.a osztályban a pedagógusok számára, a
többi tanuló 9:45-re érkezik
Kistérségi népdal énekverseny Galgahévízen
Törpék és óriások – vetélkedő Aszódon
Szolfézs és zongora vizsga
Diákparlament
Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek
OKÉV-mérés 4. 6. és 8. évfolyamokon
Tanulmányi kirándulás
Év végi felmérések
Braun Anikó
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Értesítés a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról

Új hiánypótló szolgáltatás
családoknak

Értesítjük községünk lakóit, hogy az előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat településünkön a Magyar Kémény Kft. alkalmazottja Aszódi János kéményseprő-mester 2012. április 23-tól június 15-ig
látja el.
Polgármesteri Hivatal

Az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete, és
partnere Kézenfogva Alapítvány a fogyatékos
embereket nevelő családok teljes elszigetelődése ellen küzd.
Szervezetünk, a Gyöngyház Egyesület 2000ben kezdte meg működését Ikladon. Azóta
Fogyatékosok Lakóotthona, Nappali ellátása,
Szociális foglalkoztatás, és Támogató Szolgálat működtetésével segítjük a környékbeli fogyatékkal élő emberek életét.

Éjszaka a játszótéren…
Örömmel számoltunk be 2010 májusi számunkban és egy fotót is mellékeltünk, hogy a Ságvári
utca elején a játszótér szülői összefogással tovább
bővült, egy csúszda készült szorgos kezek munkájával. Hamar birtokba is vették az apróságok,
szerették, használták az új játékot.
De sajnos egy hete április 22-re- vasárnap délelőtt, azt észlelték, a játszótérre érkező apukák,
anyukák, gyermekek hogy teljesen szét van törve
a csúszda feljárója, a pad elvonszolva máshová, a
hinták lánca feltekerve a tetejére.
Ezek a játékok kis gyermekek számára készültek,
kb 10 éves korig.
Valószínűleg éjszaka történt a rongálás, valószínűleg nem kis gyerekek által.
A játék azóta újra üzemképes, mert a közelben
lakó szülök, újra összefogtak és több órás munkával, összeszedték a szétdobált elemeket, kipótolták a hiányzó részeket, megjavították a játékot.
Ezen írás célja, hogy felhívja a figyelmet újra, az
elítélendő magatartásra, rongálásra, reménykedve
hátha magára ismer a tettes(ek) és egy kissé magába száll(nak).
Valamint e sorok írója megköszönje újra a gyerekek nevében is a gyors, helyreállító munkát a
szülőknek.

Jelenleg Magyarországon 600 ezer fogyatékos
személy él. Az őket nevelő családok közül sokan
nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek,
mert a fogyatékos gyermek vagy felnőtt teljes felügyelete mellett csak az egyik szülő tud munkát
vállalni. Az anyagi nehézségek mellett a mindennapi dolgok szervezése, a hivatalos ügyek elintézése vagy akár egy bevásárlás is hatalmas kihívás
elé állítja ezeket a családokat.
A KézenFogva Alapítvány partnerszervezeteivel,
Pest Megyében az Ikladi Értelmi Sérültek
Gyöngyház Egyesületével együttműködve erre a
problémára dolgozta ki modellkísérleti programját, a FECSKE Szolgálatot. A program 2007
szeptemberében indult azzal a céllal, hogy egy
olyan új szolgáltatást fejlesszen ki és modellezzen, amely a fogyatékos személyeket nevelő
családok tehermentesítését és a munkaerőpiacra való visszajutásukat támogatja a fogyatékos családtag otthoni felügyelete által.
A FECSKE Szolgálat úttörőnek számít a szociális
szolgáltatások rendszerében, mert elsődlegesen a
fogyatékos családtag otthonában maradását segíti elő. Lehetővé teszi a fogyatékos családtagot
gondozó, ápoló, nevelő családok minden egyes
tagjának a társadalmi részvételt és aktivitást.
Kik vehetik igénybe?
 Fogyatékos gyermeket és felnőttet gondozó
családok
 Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket
nevelő családok
 Tartósan beteg gyermeket (14 éves korig)
nevelő családok
Mennyibe kerül a szolgáltatás?
A szolgáltatás díja óránként 0 - 500 Ft lehet, melyet a mindenkori nyugdíjminimumhoz viszonyítva a család jövedelme alapján határozunk meg és
maximum havi 20 órát ölelhet fel.
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További információk:
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Szederfa Otthona, www.szederfa.hu
2181 Iklad, Szabadság út 75.
06-28-578-530 Gyöngyház Egyesület, Szederfa
Otthon
06-20-29-77-123 Fecske Szolgálat, szakmai
vezető, Perczel Viktória
www.fecske.kezenfogva.hu

Jelentkezz Fecskének!
Milyen munkát végez a fecske?
Házi segítségnyújtás keretében:
 az igénybe vevő
 fogyatékos személy
 sajátos nevelési igényű gyermek,
 vagy tartós beteg személy
 felügyelete, gondozása és/vagy kísérése
 saját lakókörnyezetében, a lakóhelye és
különféle intézmények között (iskola,
óvoda, foglalkoztató központ)
 a hét minden napján 0-24 óráig.
Elvárások












Előnyt jelent:
 Éjszakai és hétvégi munka vállalása
 „B” kategóriás gépkocsivezetői
engedély
 Saját autó
 Helyismeret
Feladatok és elvárások



A felügyelet alatti idő hasznos eltöltése
Rendszeresen részvétel
esetmegbeszéléseken, képzéseken,
tréningeken
 Veszélyhelyzetek felismerése,
kialakulásának megelőzése és azok
elhárítása.
Minden fecskénk részt vesz a Kézenfogva
Alapítvány által szervezett Fecske képzésen,
melynek célja, hogy olyan családtámogató
szakembereket képezzen, akik a fogyatékos
embert otthonában képesek segíteni, támogatni,
lehetővé
téve
ezzel
a
családtagok
munkavállalását, illetve rekreációját.
Elérhetőségeink:
FECSKE SZOLGÁLAT-Pest Megye
Tel: 06 20 2977-123, 06 20 2975-425
e-mail: fecske@szederfa.hu

Középfokú
(pedagógiai,
szociális,
egészségügyi) végzettség
Gyermekgondozási, felnőtt-gondozási,
szakápolási és/vagy gyógypedagógiai
területen szerzett 1-3 év tapasztalat
Elsősegély-nyújtási ismeretek
Jó pedagógiai érzék
Kiváló kommunikációs készség
Szociális érzékenység, nyitottság, előítélet
mentesség
Szakmai tudatosság, felelősségtudat
Stressz-tűrő képesség
Kiváló szintű empátia
Rugalmasság

Tisztelettel tudjon részt venni az ellátott fogyatékos személyek és családjaik életében, munkáját
teljes titoktartásban, a személyiségi jogok és az
emberi méltóság tiszteletben tartásával végezze.




Szigorú dohányzásmentes munkaidő
vállalása
Erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozat
Egészségügyi megfelelőségről
háziorvosi nyilatkozat
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Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
„B” csoport
Eredmények
Tavaszi sorsolás, 2011/2012
Kerepesi BSE – Iklad KFC 0-2
Gólszerző: Blaubacher Bálint (2)
Iklad KFC – Galgahévíz SK 0-0
Pécel-Elitsec SSE – Iklad KFC 0-3
Gólszerzők: Simó Róbert (2),
Rosenberger Dániel

Ifjúsági eredmények
Kerepesi BSE – Iklad KFC 0-3
(Félbeszakadt)
Iklad KFC – Galgahévíz SK 4-0
Gólszerzők: Blaubacher Martin, Ecker
Bence, Gódor Richárd, Zdenkó Roland

Dátum
03.25.
04.01.
04.14.
04.22.
04.28.
05.06.
05.13.
05.20.
05.26.
06.03.
06.09.

Hazai - Vendég
Iklad KFC - SK Tóalmás
Valkó KSK - Iklad KFC
Kerepesi SBE - Iklad KFC
Iklad KFC - Galgahévíz SK
Pécel-Elitsec SSE - Iklad KFC
Iklad KFC - Sződi BLSE
Szada SE - Iklad KFC
Iklad KFC - Dány KSK
Kistarcsai VSC - Iklad KFC
Püspökhatvani SE - Iklad KFC
Iklad KFC - Őrbottyán KSE

FN
2-0
2-1
0-2
0-0
0-3

Ifi
5-3
1-9
0-3
4-0
0-1

Pécel-Elitsec SSE – Iklad KFC 0-1
Gólszerző: Braun Barna

Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain!
Hirdetési tarifák:
Teljes oldal:

Hirdetésfelvétel:
10 000 Ft

Személyesen: a Művelődési Házban

Fél oldal:

5 000 Ft

Telefonon: 06-28-403-387

Negyed oldal:

2 500 Ft

E-mail-en: ikladihirek@iklad.hu

Apróhirdetés:

250 Ft (20 szó)

Lapzárta: minden hó 25-én

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: 2012. június 7-8.

Web: www.iklad.hu

