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FALUNAPI MEGHÍVÓ
Iklad Község Önkormányzata szeretettel meghívja
községünk lakóit és minden érdeklődőt az
augusztus 18-19-20-án tartandó hagyományos,
XXI. FALUNAP-i rendezvényére!
Programjaink:
Helyszín: Általános Iskola sportpályája:
17-én, szombaton este: 0. napi Karaoke
18-án, vasárnap
18:30 Holló együttes Vásárfia című előadása gyerekeknek és felnőtteknek
20:00 A helyi Fúvószenekar koncertje a Blaublumen tánccsoport közreműködésével
21:30 Támogatói jegy sorsolás
22:00 Stingfield zenekar koncertje
19-én, hétfőn
10:30 Kenyérsütés a Falumúzeum udvarán
19:00 Ünnepi műsor:
 Szép vagy Gyönyörű vagy Magyarország
Szeredy Krisztina – énekművész és az Oper-Art társulat ünnepi zenés,
táncos műsora
 Ünnepi köszöntőt mond Madarász István polgármester
 Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület Énekkara
 Új kenyér átadása
 Az aratáson készült film kivetítése
 Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület Énekkara
 Blaublumen tánccsoport műsora
 Szózat
20:30 Haverock zenekar
21:30 Támogatói jegy sorsolása, süteménysütő verseny eredményhirdetése
22:00 Bál a Szignál zenekarral
20-án, kedden
07:00 Zenés ébresztő
Helyszín: Községi sportpálya:
09:00 „Augusztus 20” Kispályás labdarúgó Torna Felnőtteknek és Gyermekeknek
Hintózás, Főzőverseny
09:30 Ikladi kutyák szépségversenye
10:00 Kutyás bemutató (A Gödöllői Kutyás Baráti Társaság bemutatója)
10:30 Játékos ügyességi verseny gyerekeknek (csattogós lepke, kismotor)
11:00 Kupakkép-kirakás, játékos ügyességi feladat minden korosztálynak
12:00 Ebéd
14:00 Valentínyi Lengőteke verseny – csak nőknek
15:00 Valentínyi Tizenegyes rúgó verseny
Kísérő rendezvény 18-án 18 órától:
Kiállítás a közelmúlt tárgyaiból, nosztalgia az 50-es, 60-as, 70-es évek jegyében a Művelődési Házban.
Fotókiállítás az elmúlt év eseményeiből, Kiss Regina alkotásaiból a Művelődési Házban.

Legyen a vendégünk, szeretettel várjuk valamennyi rendezvényünkre!

2

Ikladi Hírek

Falunap 2013
Főzőverseny
Falunapi főzőversenyt hirdetünk, mely augusztus
20-án kedden, a sporttelepen kerül megrendezésre.
A versenyre családok, baráti társaságok, egyesületek, intézmények, stb. jelentkezését várjuk.
Nevezni, a készítendő étel receptjének leadásával,
és a jelentkezési lap kitöltésével augusztus 18-án,
vasárnap 18 óráig a Művelődési Házban lehet.
Az ételt a helyszínen kell elkészíteni, a csapatok
maguk gondoskodnak a főzéshez használt alapanyagokról, eszközökről.
Az étel 1300 órára kerüljön a zsűri elé.
Értékelés, eredményhirdetés: zsűrizés után a helyszínen.
Díjazás: Az első három helyezett díjazásban részesül.

Süteménysütő verseny
Falunapi süteménysütő versenyt hirdetünk.
Azzal a céllal, hogy az ikladi asszonyok, lányok sütéstudományát megismerjük.
Nevezni a recept leadásával, jelentkezési lapon lehet augusztus 16-án péntek 18 óráig a Művelődési Házban.
Az otthon készített süteményeket augusztus 18án, vasárnap, 16-17 óra között lehet leadni a Művelődési Házban.
A süteményekből 1-1 tálca, vagy legalább 15 db
süteményt kérünk.
Értékelés, eredményhirdetés: 19-én, hétfőn este, a
Szignál bál előtt a színpadon lesz.
Díjazás: Az első három helyezett díjazásban részesül.
I. helyezett: A versenyző életkorával azonos
mennyiségű kristálycukor
II. helyezett: A versenyző életkorával azonos
mennyiségű kristálycukor és finomliszt,
fele-fele arányban
III. helyezett: A versenyző életkorával azonos
mennyiségű finomliszt.

Támogatói jegy - tombola
A falunapi rendezvények támogatására támogatói
jegyet bocsátunk ki, mely tombolaként is szolgál.
A jegy ára: 500.- Ft, mely augusztus 18-19-én
megvásárolható lesz, és az értékes ajándékok
mindkét napon este a színpadon kerülnek kisorsolásra.

Web: www.iklad.hu

A falunap támogatására a felajánlásokat, adományokat, a Művelődési Házba vagy a Polgármesteri
Hivatalba várjuk.

Az Ikladi Kutyák szépségversenye
7. alkalommal kerül megrendezésre augusztus 20án 9:30 órától a községi sportpályán. Nevezni előzetesen a Művelődési Házban lehet egy db 1200gros kutyakonzerv leadásával. Az I.-II.-III. helyezett
oklevélben és tárgyjutalomban részesül.

„Augusztus 20” Kispályás labdarúgó
torna felnőtteknek…
Az 5+1 fős csapatok Braun Lászlónál (Kismatti)
vagy a Művelődési Házban jelentkezhetnek.
Nevezési díj: 10.000 Ft /csapat
Nevezés: 2013. augusztus 19–én, hétfőn este 1800
óráig.
Sorsolás: az nap 19 órakor a Művelődési Házban
(Tesszük mindezt azért, hogy a torna lebonyolítása
zökkenőmentes legyen.)
A torna díjazása:
1. hely: 30 000 Ft értékben
2. hely: 20 000 Ft értékben
3. hely: 10 000 Ft értékben
A torna
 legeredményesebb góllövője
 legjobb kapusa
 legjobb mezőnyjátékosa
tárgyjutalomban részesül.

Valentínyi TIZENEGYESRÚGÓ verseny…
Jelentkezés a helyszínen Braun Lászlónál
(Kismatti)
Nevezési díj: 200 Ft/fő

Valentínyi Lengőteke verseny
csak nőknek…
Jelentkezés a Művelődési házban
vagy a helyszínen.
Nevezési díj: 200 Ft /fő.

Ügyességi verseny gyermekeknek
Csattogós-lepke tologatás 2 éves kortól 10 éves korig évenkénti korosztályban.
Motorverseny (hozott járművel) 2 éves kortól 10
éves korig évenkénti korosztályban.
Aszfaltrajzverseny 2 éves kortól 10 éves korig évenkénti korosztályban.
Nevezési díj 1db Cerbona szelet vagy 1db alma.

08. szám

Értesítés tüdőszűrésről
Augusztus 28, szerda:
Augusztus 29, csütörtök:
Augusztus 30, péntek:
Szeptember 2, hétfő:

1200 –1800
0800 –1400
0800 –1400
1200 –1800

Kérjük a lakosságot, hogy a szűrésre a személyi
igazolványát, TB-kártyáját, vagy a TAJ-szám igazolására szolgáló iratot, továbbá az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást feltétlenül hozza mindenki magával! A szűrést csak a TAJ-szám ismeretében tudják elvégezni!
Az esetleges egyéb vizsgálatok lehetőségéről a plakátokról, és a honlapon értesülhetnek.
Kérünk mindenkit, hogy saját érdekében vegyen részt az ingyenes szűrővizsgálaton. Tünet
nélkül is lehet beteg, az időben felismert betegség gyógyítható!

Védőnői értesítés

Álláshirdetés
Az ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos
Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos
Óvoda

konyhai kisegítő
munkakör betöltésére.
Az ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos
Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos
Óvoda

óvodatitkár
Az anyatej világnapja alkalmából köszöntöm a
babájukat anyatejjel tápláló anyukákat!

munkakör betöltésére.

Augusztus hónapban változatlan időpontban
/szerda 13-15 óráig/ várom a hölgyeket, akik
meghívólevelet kaptak nőgyógyászati rákszűrésre!

Az ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos
Óvoda

A baba-mama klubba augusztus 20-ig az óvodában várom a babákat és mamákat. Augusztus
22-től a könyvtárba várom csütörtökönként a
baba-mama klub résztvevőit!

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Botyik Katalin védőnő

ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos
Óvoda

pedagógiai asszisztens

Véradás
A 2013. július 17-i véradáson részt vettek:
Ács János, Ácsné Valentinyi Mária, Blaubacher
Zsófia, Botyik Katalin, Braun Csaba, Braun Pál,
Braunné Wildmann Tünde, Bujdosó Elek Zsolt,
Cserni Judit, Csetényi Andrea, Csóriné
Blaubacher Marianna, Deszk Zoltánné, Dudás
János, Ecker Dániel Mihály, Eckerné Kmety Ágnes, Furák János, Jancsovics Mihály, Jónás
Viktor, Katona János, Kiss Regina, Kmety Mihály György, Kmetyné Bohunka Márta, Kovácsné Beláz Katalin, Laczik Csaba, Laczikné
Csüllög Andrea, Madarász Lászlóné, Marótiné
Nardai Dorottya, Podlaviczki László, Raffai József, Raffai Pál, Rébbné Bohunka Klára, Refléné
Schmidinger Csilla, Reitmajer Terézia, Rigó József, Steflik Katalin, Tóth Józsefné, Valusz Attila, Wilhelm Zsuzsanna.
Minden beteg nevében köszönjük önzetlen
segítségüket!

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A munkavégzés helye:
2181 Iklad, Iskola tér 23.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 15.

A hirdetés nem teljes körű, a részletek
megtekinthetőek Iklad Község honlapján!
(www.iklad.hu)

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Unterjesingeni kirándulás

R

emek három napot tölthettünk el
76400Unterjesingenben, amit szeretnénk
megköszönni az ikladi és az ottani szervezőknek. Vidám és kellemes programokon
vettünk részt, megismerkedtünk a német szokásokkal, valamint vendégszerető embereket ismertünk meg az unterjesingeni lakosok személyében,
és új ismeretségeket köthettünk. Megismertük a
csodálatos Tübingen városát, ahol mindenki elcsodálkozott a város egyszerű, mégis varázslatos mibenlétében. Vasárnap került megrendezésre az
Unterjesingen IFI - Iklad IFI mérkőzés, amit már
mindenki nagyon várt, mert kíváncsiak voltunk,
hogy hogyan játszik egy német csapat. A mérkőzés
elején úgy tűnt, hogy a helyi gárda fel tudja venni
a versenyt az ikladi bajnokcsapattal, de ez a 15.
perc környékén megdőlt, ugyanis a csapat akkor
szerezte első találatát, ami után sorra jöttek a gólok. A mérkőzést 6-0-ra nyerte az ikladi csapat,
amiért a felkészítést Mayer József edzőnknek is
szeretnénk megköszönni. Az esti borfesztiválon
még szorosabbra fűztük a kapcsolatot a két település között. Nagyon jól éreztük magunkat ez alatt
a néhány nap alatt és szeretettel várjuk jövőre Ikladra az unterjesingeni vendégeket.
Ecker Bence

Művelődési Ház programjából
 Augusztus 22-én, csütörtökön 9-12 óráig
cipővásár.
 Szeptember 5-én, csütörtökön 9-12 óráig
cipővásár.
 Bérletmegújítás
A 2013-2014-es színházi évadban a Békeffi
bérlet előadásaiban a következő darabok kerülnek bemutatásra:
Jókai Mór: Aranyember
Moliere: Úrhatnám polgár
Dobozy-Vajda – Republic: Hattyúdal
Bognár Zsolt – Kiss Stefánia: Munkácsy,
a festőfejedelem
Az előadások vasárnap este 19
kezdődnek.
Bérletárak: I. kategória: 11.500.II. kategória: 10.000.-

Régi bérleteseinket visszavárjuk, és szívesen
fogadjuk az új érdeklődőket is.


Színházlátogatás:


Szeptember 20-án, Péntek este
Budapesti Operettszínház
Ghost
Belépődíj: 2600.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Szeptember 21-én, Szombat este
Madách Színház
Mary Poppins
Belépődíj: 5800.- 6700.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor

Még tart a nyár!
Avagy, mire figyeljünk nagy melegben?
Hűtsük lakásunkat, mérjük a szobahőmérsékletet!
Napközben tartsuk csukva az ablakot, használjunk sötétítőt! Lehetőleg éjszaka szellőztessünk!
Kapcsoljuk ki a nem fontos elektromos készülékeket!
Ha megoldható, töltsünk legalább 2-3 órát légkondicionált helyen! A legmelegebb órákban kerüljük
a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjunk árnyékban!
Fogyasszunk sok folyadékot, előzzük meg a kiszáradást! Zuhanyozzunk, vagy fürödjünk gyakran,
langyos vízben! Használjunk vizes borogatást, hűtsük lábunkat langyos vízben!
Viseljünk világos, természetes alapanyagú, bő ruhát, széles karimájú kalapot és napszemüveget!
Rendszeresen fogyasszunk folyadékot, de NE alkoholt és magas cukortartalmú italokat!
Ellenőrizzük testhőmérsékletünket! Ha bármi szokatlan tünetet észlelünk, azonnal keressük fel orvosunkat!

Web: www.iklad.hu

órakor

Bagyin Katalin

Szüreti mulatságról
Ebben az esztendőben szeptember 15-én, vasárnap tartjuk a szüreti felvonulást és mulatságot.
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében
kérjük a felvonulókat, hogy szeptember 5-ig személyesen, vagy telefonon jelezzék részvételi
szándékukat a Művelődési Házban.

08. szám

Adataink védelme

Az említett adattárolási és archiválási megoldásokra cégünk teljes körű eszközkínálattal rendelkezik.

Napjaink technikai eszközökkel teli világában
egyre fontosabb adatokat tárolunk a számítógépünkön és egyéb, erre alkalmas eszközeinken. Sokan úgy gondolják, hogy az adatvesztés velük nem
történhet meg, és nem is foglalkoznak a kérdéssel.
Felhívnám a figyelmet, hogy adataink rengeteg veszélynek vannak kitéve, a teljesség igénye nélkül
vegyünk néhány példát:

●
●
●
●

az adat tároló eszköz meghibásodik
elveszik, eltulajdonítják
véletlen törlés
vis-major

Sokszor mondom ügyfeleimnek, barátaimnak és
ismerőseimnek, hogy készítsenek biztonsági másolatot a számukra fontos adatokról, mivel nem lehet előre tudni, hogy egy adattároló eszköznek mikor ér véget a pályafutása.
Nagyon kedves emlékeket tudnak őrizni a gyermekeinkről, szüleinkről, ismerőseinkről készült fotók, amit manapság szintén digitális formában tárolunk. Ezek nem pótolhatók! Egyenlőre nem tudunk visszamenni az időben, hogy gyorsan újra elkapjuk azt a pillanatot. Mindezek mellett nem elhanyagolható pl. egy vállalkozás összes, akár több
tíz éves adatállománya, amelyet szintén csak egy
számítógépen tárol.
Az adatok elvesztésének elkerülése érdelében a következőeket javaslom:

●
●

●
●

a fontos adatokat ne csak egy helyen - egy
példányban tároljuk
archiváláskor ne ugyanabból a csomagból
egymás után következő adat hordozóra
mentsünk
mindig minőségi eszközöket használjunk
egy másolat nem elég, de több mint a
semmi

GALGACOM Kft.
2181 IKLAD, Szabadság út 21.

Zdenkó Péter
06 30 399 74 07 06 30 330 28 58
info@galgacom.hu
http://www.galgacom.hu
 Számítástechnikai eszközök, szoftverek, kellékanyagok (tonerek, patronok, kiegészítők) forgalmazása
 Számítógép konfigurációk igény szerinti összeállítása
 Laptopok, tabletek forgalmazása
 Számítástechnikai eszközök szervizelése, karbantartása
 Rendszertelepítés, konfigurálás
 Struktúrált hálózatok tervezése, kivitelezése,
bővítése
 Komplett informatikai rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása
 Informatikai rendszerfelügyelet
 Elektronikai hulladék átvétel
 Kamerás megfigyelő rendszerek telepítése
 MinDig TV vételéhez szükséges eszközök forgalmazása, telepítése

Adat mentési lehetőségek a teljesség igénye nélkül:

●
●
●
●
●
●

Floppy (ha még emlékeznek rá)
CD / DVD / BlueRay
Belső / Külső winchester
NAS (hálózati adattároló)
Pen drive / memória kártya
Felhő alapú adat tárolás

Természetesen adatvesztés esetében is van megoldás, de annak akár több havi fizetés is lehet az ára.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Európai Uniós forrásból kerül fejlesztésre a belterületi csapadékvíz-elvezető
rendszer Iklad településen
Projekt címe: Iklad csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása a település főútja mentén
2. ütem

Az önkormányzat 2010. szeptemberében pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett „KMOP-2010-3.3.1.B - Belterületi
csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés” című
Európai Uniós pályázati kiírásra, amelyen 25 640 624 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt összköltségvetése 28 489 583 forint, támogatási intenzitása 90%. A
pályázat keretében a Szabadság út mentén található csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése valósul meg. Az önkormányzat a kivitelező kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárást
folytatott le. A vállalkozói szerződés 2013. március 29-én került aláírásra közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztott kivitelezővel. A fejlesztési terület átadását követően az építési munkák
azonnal megkezdődtek, a pályázatban megjelölt műszaki tartalomtól nem történt eltérés. A
kivitelező a vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően 2013. július 31. napján az építési munkálatokat
befejezte, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A projekt hivatalos zárása
szeptember első hetében történik meg.

Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain!
Hirdetési tarifák:
Teljes oldal:
10 000 Ft
Fél oldal:
5 000 Ft
Negyed oldal:
2 500 Ft
Apróhirdetés:
250 Ft (20 szó)

Hirdetésfelvétel:
Személyesen: a Művelődési Házban
Telefonon: 06-28-403-387
E-mail-en: ikladihirek@iklad.hu
Lapzárta: minden hó 25-én

Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak
az újság előállítási költségeihez.

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: 2013. szeptember 5-6.

Web: www.iklad.hu

