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FALUNAPI MEGHÍVÓ
Iklad Község Önkormányzata
tisztelettel meghív minden érdeklődőt
a 2014. augusztus 19-20-án tartandó, hagyományos,
XXII. FALUNAP-i rendezvényére!
Programjaink:
18-án, hétfőn
Helyszín: Általános Iskola Sportpályája
1700 Első ikladi bolhapiac
19-én, kedden
Helyszín: Általános Iskola Sportpályája
1830 Haverock zenekar koncertje
2000 A helyi Fúvószenekar és a Blaublumen tánccsoport műsora
2130 Támogatói jegy sorsolása
2200 Bál a Szignál zenekarral
20-án, szerdán
700
1030

Zenés ébresztő
Kenyérsütés a Falumúzeumban

Helyszín: Községi sportpálya
900 „Augusztus 20” Kispályás labdarúgó Torna Felnőtteknek
Hintózás, Főzőverseny
Ikladi kutyák szépségversenye
930 Társunk a kutya - Kutyás bemutató
1000 Játékos ügyességi verseny gyerekeknek
1200 Ebéd
1400 Valentínyi Lengőteke verseny, nőknek
1500 Valentínyi Tizenegyes rúgó verseny
Helyszín: Általános Iskola Sportpályája
1800 Ünnepi műsor - Köszöntőt mond Vécsey László Úr országgyűlési képviselő
1930 Támogatói jegy sorsolása, versenyek eredményhirdetése
2030 Szeret vagy nem szeret? Pódiumszínház műsora.
Kabaré jelenetek örökzöld, ismert slágerekkel fűszerezve.
00
22
A Stingfield zenekar koncertje
Kísérő rendezvények:
Berényiné Lami Mónika naív üvegfestő kiállítása
Sörsátor

Legyen a vendégünk, szeretettel várjuk rendezvényeinkre!
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Falunap 2014
Főzőverseny
Családok, baráti társaságok, egyesületek, intézmények, stb. részére Falunapi főzőversenyt hirdetünk, mely augusztus 20-án, a sporttelepen kerül
megrendezésre.
A Művelődési Házban lehet nevezni augusztus 17én, vasárnap 18 óráig, a készítendő étel receptjének leadásával, és a jelentkezési lap kitöltésével.
Az ételt a helyszínen kell elkészíteni, a főzéshez
használt alapanyagokról, eszközökről a csapatok
maguk gondoskodnak.
Az étel 1300 órára kerüljön a zsűri elé.
Értékelés, eredményhirdetés: este az ünnepi műsor után.
Díjazás: az első három helyezett díjazásban részesül.
Süteménysütő verseny
Szokásunkhoz híven idén is falunapi süteménysütő versenyt hirdetünk azzal a céllal, hogy az ikladi
asszonyok, lányok sütéstudományát megismerjük.
Nevezni a recept leadásával, jelentkezési lapon
lehet augusztus 17-én, vasárnap 18 óráig a Művelődési 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
süteményt kérünk.
Értékelés, eredményhirdetés: 20-án este, az
ünnepi műsor után a színpadon lesz.
Díjazás: Az első három helyezett: cukor, liszt díjazásban részesül a versenyző életkorának arányában.
Támogatói jegy – tombola
A falunapi rendezvények támogatására támogatói
jegyet bocsátunk ki, mely tombolaként is szolgál.
A jegy ára: 500.- Ft, mely augusztus 19-20-án
lesz megvásárolható, és az értékes ajándékok
mindkét napon este a színpadon kerülnek kisorsolásra.
A falunap támogatására a felajánlásokat, adományokat, a Művelődési Házba vagy a Polgármesteri
Hivatalba várjuk.
Az Ikladi Kutyák szépségversenye
8. alkalommal kerül megrendezésre augusztus 20-án
9:00 órától a községi sportpályán. Nevezni előzetesen a Művelődési Házban lehet egy db 1200gr-os
kutyakonzerv leadásával, és a nevezési lap kitöltésével. Az I.-II.-III. helyezett oklevélben és tárgyjutalomban részesül.

Web: www.iklad.hu

„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: 2014. augusztus 18-án, 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
Tárgyjutalomban részesül a torna
 legeredményesebb góllövője,
 legjobb kapusa,
 legjobb mezőnyjátékosa.
Valentínyi TIZENEGYESRÚGÓ verseny…
Jelentkezés a helyszínen Braun
(Kismatti) Nevezési díj: 200 Ft/fő

Lászlónál

Valentínyi Lengőteke verseny… (csak nőknek)
Jelentkezés a Művelődési Házban vagy a helyszínen. Nevezési díj: 200 Ft /fő.
Ügyességi versenyek, népi játékok gyerekeknek
Csattogós-lepke tologatás, kismotor-rollerverseny,
aszfaltrajzverseny, kupakkirakás, 3 éves kortól 10
éves korig. Népi játékokkal, és még sok érdekességgel várják az óvónénik az apróságokat.
Első ikladi bolhapiac
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 2014. augusztus
18-án, hétfőn este 17 órától az Iskola tornapályájára, próbáljuk meg azokat felcímkézve, portalanítva, lesikálva eladni. Meggazdagodni nem lehet
ebből, viszont könnyű megszabadulni a felhalmozott felesleges kacatoktól, amelyek ráadásul másoknak kincseket érhetnek.
Amennyiben ez a rendezvény sikeres lesz, akár
rendszeressé is tehetjük, és minden hónap meghatározott napján újra „bolhapiacozhatunk”.
Ezért is gondoltuk, hogy kedvcsinálásként első
alkalommal nem kérünk piaci helypénzt, legfeljebb egy szerény adományt a vásár végén elfogadunk a forgalomból.
Asztalt, padot biztosítunk, de javasoljuk, hogy az
árusok váltópénzt hozzanak magukkal.
Bővebb felvilágosítás a Művelődési Házban kérhető!
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Már minálunk learatták…

Fotók: Ursinyi Géza

Július 6-án, bár vasárnap volt, a délutáni órákat
községünk közel száz lakója nem pihenéssel töltötte. A tavalyi évben hagyományteremtő céllal
megrendezett kézi aratáshoz hasonlóan, most is
többen „ragadtak” kaszát és sarlót, és indultak el
gyalogosan, lovaskocsin, vagy személyautóval az
aratás helyszínére. Közel 40-en öltöztek népviseletbe, illetve az aratásnál hagyományosan használt ruhába, hogy tevőlegesen is részesei legyenek
a munkának. A felnőttek között Bálintné Mayer
Katalin, Baranyai János, Bartha Sámuelné, Bence
László, Blaubacher József, Blaubacher Pál, ifj.
Blaubacher Pál, Braun Józsefné, Braun Pálné,
Csóri Dominik, Csóriné Blaubacher Marianna, dr.
Braun Pálné, dr. Tasnádi Lajos, Ecker János, Ecker Jánosné, Ecker József, Ecker Péter, Ecker
Zsuzsanna, Füleki Andrea, Juhász József, Kovácsné Ecker Zsuzsanna, Kreidlmayer Mihályné,
Marton Jánosné, Marton Zsuzsanna, Mayerné
Braun Katalin, Novák György, Novák Jánosné,
Ursinyiné Dávid Katalin, Vanóné Raffai Teréz,
Viczián Pálné, a gyerekek között Braun Júlia, Ecker Anna, Ecker Péter Pál, Mayer Ádám, Vanó
Virág serénykedett, hogy a kíváncsiskodóknak
bemutassa a hagyományos aratási módszert, és
megtisztelte a rendezvényt Raffai Pál, és Kurucz
András, a Mezőgazdasági Szövetkezet előző és
jelenlegi elnöke is. Az aratók között voltak profik,
akiknek „a vérében volt” minden mozdulat, és
lelkes amatőrök, akik nagy igyekezettel próbálták
elsajátítani a fortélyokat. A „civilek” között is
akadt, aki a kaszát kézbe véve belekóstolt ebbe a
nem könnyű munkába, aminek végeztével a résztvevők pillanatok alatt terülj-terülj asztalkámat
varázsoltak a leterített abroszokra. A fárasztó
munka után jólesett a falatozás. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a rendezvényen, vagy
bármilyen formában hozzájárult a sikeres lebonyolításhoz (előkészületek, szállítás, vendéglátás).
Reméljük, a „kíváncsiskodók” is kedvet kaptak
ehhez a munkához, és jövőre még népesebb aratóbrigáddal találkozhatunk a búzatábla szélén.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Szösz-Mösz tábor Iklad
Időpont: 2014. 06. 23. - 06. 27.
2014. 07. 28. - 08. 01.
9 órától 13 óráig.
Helyszín:
Művelődési Ház, Ráday tér 2.
Általános Iskola tornaterme, pályája
Létszám: 40-45 fő.
Korosztály: vegyes, óvodásoktól az iskolásokig.
A két hetesre bővült tábor nagyon sok gyereket
vonz Ikladra. Már nem csak a helyiek, hanem a
domonyi, aszódi gyerekek is lelkesen vesznek
részt a programokon.
Minden nap volt kézműves foglalkozás, 9-10-ig.
Ezt az iskola, óvoda pedagógusai, szülők, nagyszülők végzik, saját ötlet alapján. /só-liszt gyurmából, papírból, fonalból, stb./
Az iskola tornatermében, vagy a pályán ügyességi
versenyjátékokon vettek részt a gyerekek. /pl:
labdajátékok, görkorcsolyázás/
A foci a fiúk körében nem maradhatott el. A nagyobb gyerekek az elsős, másodikos gyerekeket is
hagyták érvényesülni a játékban, meglepően
sportszerűek voltak.
Minden nap a gyerekek bevonásával valami ételt
is készítettünk 11-12-ig /puding, palacsinta, egyszerű sütemény, kókuszgolyó, pizza stb /.
Limonádé és szörp állt a szomjazók rendelkezésére.
Igyekeztünk a mindennapi elfoglaltság mellett
változatos programokkal színesebbé tenni a napokat, így voltunk egy nagyobb gyalogtúrán, de volt
még ló bemutató, tűzoltó autó bemutató, ugráló
vár.
Az idei évben a lelkes szülők, nagyszülők is bekapcsolódtak ötleteikkel a kézműveskedésbe. De
volt, aki 100 db palacsintával, vagy nagy adag
házi süteménnyel, pogácsával, dinnyével, gyümölccsel, szörppel, vagy sós aprósüteménnyel
kedveskedett a gyerekeknek, vagy papírral, írószerrel támogatta a tábor munkáját.
A tábor nem lenne ilyen sikeres, ha nem lennének
önzetlen pedagógusok. Szabadidejüket feláldozva,
akár több napot is vállalva gondoskodnak a gyerekek délelőtti hasznos elfoglaltságáról, pusztán a
gyermekjóléti szolgálat hívó szavára, minden ellenszolgáltatás nélkül.
Itt szeretném megköszönni minden segítő aktív
részvételét. Mint az a felsorolásból is látható, az
állandó nevek mellett, évről évre /a gyerekek örömére/ bővül a nevek listája, akikre bizton számíthatunk.

Bazsik Dóra, Blaubacher Márta, Blaubacherné
Lebovics Krisztina, Bócsai Ildikó, Budai Tünde,
Dr. Braun Pálné, Dicse Gábor, Ecker Erika,
Eckerné Duhonyi Teréz, Fáncsik Nikolett, Fehér
Csaba, Fekete Andrea, Füleki Andrea, Hajdú Anna, Jónás József Lászlóné, Kiss Regina, Kékesi
Józsefné, Kecskés Judit, Kongsaysak Phayboun,
Kongsaysakné G. Mária, Madarász Jánosné, Mayerné Masznyik Edit, Refle Csilla, Varga Katalin,
Wágenszommer István, Zdenkó Péter.
Hrncsár Pálné
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója

Egy mondatban…
 A süteménysütő verseny zsűrijébe jelentkezőket várunk, augusztus 19-én 18 órára a
Művelődési Házba. (sok jelentkező esetén a szerencse dönt sorsolással)
Jelentkezni augusztus 18-án 20 óráig személyesen illetve a 06-28-403-387-es telefonon
vagy a muvhaz@iklad.hu e-mail címen lehet.
 A tüdőszűrés idejére (augusztus 12, 14
délelőtt, 13 délután) keresünk három, segíteni szándékozó diákot könyvárusításra. A kötelező iskolai közösségi szolgálat keretein belül
is megoldható. Jelentkezés minél hamarabb.
 Keresünk 1 db lovaskocsi kereket, dekorációs célra, nem baj, ha felújításra is szorul. Ajánlatokat a Művelődési Házba várjuk.
 Könyvvásárt tartunk 100.- 200.- Ft-os egységáron a Művelődési Házban augusztus 21-ig,
a nyitvatartási idővel megegyezően.
 Iklad feliratos póló újra rendelhető már
gyermek méretben is.
Valamint feliratos táskák is kaphatók.
Minta példányok a Művelődési Házban megtekinthetőek.

Származás
Nem az jelöli a származást, rangot,
hogy kikre büszke valaki,
de az, hogy ővele kik büszkélkednek,
s kik szokták nevét féltve mondani.
Én nem mások érdemével dicsekszem:
nem azzal kezdem - honnan származom.
Tenni szeretnék valamit először,
hogy kitűnjön: ki fogadhat fiának,
kinek rokonságára van jogom.
(Váci Mihály)

Web: www.iklad.hu
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Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Iklad községben
a tüdőszűrés az alábbi időpontokban lesz megrendezve:
2014. augusztus 12-től 2014. augusztus 14-ig,
kedd, csütörtök: de. 8 órától 14 óráig
Szerda: du. 12 órától 18 óráig.
2014. január elsejétől módosult a tüdőszűrések
rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a
lakosság részére az alábbi tájékoztatást adom.
1. A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésről című rendelet 2014. január 1-től – a javuló Tbc előfordulási
gyakoriság okán országosan – már nem a 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, rendőrségi fogdák, közösségi szállások dolgozói;
e) bizonyos egészségügyi dolgozók.
18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött személyeknek tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat,
beutaló nélkül.
2. Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező
egészségbiztosítás keretében igénybe vehető,
betegségek megelőzését és korai felismerését
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és
szűrővizsgálatok igazolásáról című 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. A vizsgálat eredményéről három héten belül szakorvosi leletet és számlát
adunk.
A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak kockázatnak kitett munkakörben dolgozókra vonatkozik. Azonban az egészségével foglalkozó

valamennyi felnőtt lakosnak ajánlott részt
venni szűrővizsgálaton a betegségek megelőzése illetve korai stádiumban lévő felismerése
érdekében, hiszen a leggyakoribb tüdőbetegségek, mint COPD, asztma, tüdőrák és tuberkulózis csak korai felismeréssel gyógyíthatók
igazán jó eredménnyel. Ráadásul 40 év felett
ezek a szűrővizsgálatok még ingyenesek is!
A 14 – 18 év közöttiek tüdőszűrő vizsgálatának
szabályozása:
14 – 18 év közötti fiataloknál tüdőszűrő vizsgálat
INGYENESEN elvégezhető, amennyiben:
 rendelkezik érvényes iskolaorvosi, vagy üzemorvosi beutalóval,
 rendelkezik szülői, vagy gondviselői beleegyező
nyilatkozattal,
 érvényes személyi igazolvány, lakcímkártyával,
 TAJ kártyával,
 amennyiben a leletre is szükség van, azt saját
névre szóló kitöltött és felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten belül postán megküldjük.
A szakmai tájékoztatást kiadta: dr. Antal Gabriella
a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főigazgatója.
Egyéb szűrővizsgálatra is lesz lehetőség, augusztus 12-én, kedden és 14-én, csütörtökön
reggel 8 órától.
Javasolt éhgyomorral jönni a vérvételre, viszont
vizet ajánlatos fogyasztani.
Valamint jól zárható üvegben hozzanak magukkal
a reggeli első vizeletből kb.1 dl-t.
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!
Dr. Braun Pál
jegyző

Véradás
A 2014. július 23-i véradáson részt vettek:
Braun László, Braun Pál, Braun Pálné, Csóri
János, Deme Tibor, Dévai Jánosné, Ecker
Dániel, Ecker Zsuzsanna, Furák Mihály
Róbert, Kaluzsa József, Kmety Mihály,
Kmetyné Bohunka Márta, Pribeli András, Rácz
Ferenc, Raffai Sándor, Raffai Pál, Rigó József,
Schmidinger Béla, Schmidinger Gabriella,
Tarnai József.
Minden beteg nevében köszönjük önzetlen
segítségüket!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az óvoda életéből
Bizonyára értesültek arról, hogy Marton Zsuzsanna, az ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos
Óvoda vezetője 2014. május 30.-án Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere Úrtól kiemelkedő
óvodapedagógiai
munkája
elismeréseként
Brunszvik Teréz-Díj-at vett át.
A Brunszvik Teréz díjat az oktatási miniszter
adományozza kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért, valamint az óvodapedagógus képzésben
kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére
legfeljebb harmincöt személy részére évente egyszer a Pedagógus Napon, június 1-én.
Munkahelyek
1991-től Német Nemzetiségi Óvoda Iklad, 1994-től
óvodavezető
1990-től 1991-ig Napköziotthonos Óvoda Kartal
óvodapedagógus
1984-től 1989-ig Napköziotthonos Óvoda Iklad
óvodapedagógus
Tanulmányok
2004-től 2006-ig AVKF Vác német nemzetiségi
óvodapedagógus szak (főiskola)
1997-től 1999-ig WIPF Hajdúböszörmény vezető
óvodapedagógus szak (főiskola)
1993-tól 1996-ig BTÓF Szarvas óvodapedagógus
szak (főiskola)
Nyelvismeret
2006: A német nemzetiségi óvodapedagógus diplomához, szakmai felsőfokú nyelvvizsga
Marton Zsuzsanna
23 éve dolgozik az ikladi óvodában, és immár 20
éve látja el a vezetői feladatokat. Óvodánk jó híréhez, elismertségéhez nagyban hozzájárult és járul
magas szakmai tudása, felkészültsége, áldozatos,
fáradhatatlan munkája. A német nemzetiségi nevelés az ő irányítása alatt teljesedett ki, napjainkban már 5 csoportban folyik a kicsik részére a
nemzetiségi nevelés.
Díjához szívből gratulálunk, örülünk, hogy ilyen
vezetőnk van.
További munkájához sok sikert és jó egészséget
kívánunk!
Lassan véget ér a nevelési év óvodánkban. Az idei
év is nagyon sok programmal, tevékenységgel telt
el.
- A zuglói Óperenciás Óvodával, partner óvodánkkal tovább mélyült a kapcsolatunk. Az őszi
Erntedankfest alkalmából mi fogadtuk őket, mintegy 45 gyermeket és 10 óvodapedagógust. A közös
ünneplés után a Falumúzeumba látogattunk el
vendégeinkkel.
Nemrégiben óvodánk nagycsoportosai és óvodapedagógusaink tettek eleget partneróvodánk meghívásának. A kollégák az ikladi és a zuglói ovisoknak közös vetélkedőt szerveztek. Nagy élmény volt
gyermekeinknek a zuglói játszótéren töltött egy
óra.

Web: www.iklad.hu

- A vecsési óvodával való kapcsolatunk is egy magasabb szintre lépett. Az elmúlt évben óvodánk
dolgozói voltak vendégei a vecsési óvodának, az
idén mi láttuk vendégül a „Falusi Óvoda” alkalmazotti közösségét. A délelőtt folyamán községünkkel
és a Falumúzeummal ismerkedhettek a vendégeink. Délután a gödöllői Királyi Kastélyt néztük
meg.
Itt köszönjük meg Polgármester Úr segítségét,
hogy a vecsési kollégákat fogadhattuk és ilyen
színvonalasan láthattuk vendégül.
Szintén köszönetet szeretnénk mondani Madarász
Balázsnak, amiért segített a nagycsoportosok „búcsú” kirándulásának megszervezésében. A családok és az óvoda dolgozói egy élményekben gazdag,
tartalmas napot töltöttek a Lázár Lovasparkban. A
programok keretén belül sétakocsikázást, lovasbemutatót néztünk és a park „paraszt udvar” látnivalóit tekintettük meg.
- Hogy a nyári időszakban sokféle tevékenységet
tudjunk a gyermekeknek kínálni, segítségünkre
volt ebben Tolmácsiné Márti. Labdákat, homokozó
eszközöket, kismotorokat ajándékozott óvodánknak, melyekért ezúton mondunk köszönetet.
- Ebben a nevelési évben jött létre óvodánk alapítványa: Együtt az Ikladi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány. Ezt köszönhetjük Bártfainé Tímea szülőnek, aki áldozatos és kitartó munkájával azon
dolgozott, hogy alapítványunk minél hamarabb
megkezdhesse a működését. A család a kezdő
tőkét is biztosította az induláshoz 100 ezer Ft-ot.
- Kérjük a családokat és az ikladi lakosokat, hogy
szíveskedjenek a papírt és a műanyag kupakokat
gyűjteni. A gyűjtésből befolyt összeget az alapítvány számlájára fogjuk elhelyezni. A papírgyűjtés
pontos szeptemberi időpontjáról értesíteni fogjuk
Önöket. A műanyag kupakokat folyamatosan
gyűjtjük.
- A nyári időszakban óvodánk fogadta azokat a
gyermekeket, akik az érettségi előtti 50 óra közhasznú munkát intézményünkben szerette volna
letölteni. Ez idáig 4 tanuló teljesítette az órákat
nálunk: könyveket javítottak és rendeztek, társas
játékokat javítottak, padot és kaput festettek, játékok kezdeményezésével bekapcsolódtak az óvodás gyermekek mindennapos tevékenységeibe.
Nagyon szépen köszönjük hasznos munkájukat.
Továbbra is várjuk, szívesen fogadjuk azokat a
diákokat, akik a kötelező óraszámaikat óvodánkban szeretnének eltölteni.
- Az óvodánk Pedagógiai Programja alapján fontosnak tartjuk, hogy az intézményben folyó munkát megmutassuk a szülőknek és az ikladi lakosoknak. Ezért veszünk szívesen részt a falu rendezvényein (pl: Nemzetiségi Nap, Majális, Augusztus 20), ahol kis táncos-zenés műsorral lépünk fel
a gyerekekkel.
- Ezúton értesítjük a Kedves Szülőket, hogy óvodánk augusztus 4.-én a szokásos nyitva tartással
várja a gyermekeket (6,30 órától 17,30 óráig).
A nyár további részére jó pihenést és kellemes
időtöltést kívánunk!
Az óvoda dolgozói

08. szám

Nemzetiségi Választás

Álláshirdetés

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.
Törvény 242. § (2) bekezdése szerint a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott
nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez
tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri. Településünkön ez a
szám 700 fő felett volt. Szavazati jogával viszont
csak az a választópolgár tud majd élni, aki kéri/kérte felvételét a nemzetiségi választói névjegyzékbe. Ezért kérjük, hogy aki még ezt nem
tette meg, és szavazni szeretne a nemzetiségi önkormányzat jelöltjeire, kérjen regisztrációs lapot, vagy jelezze ez irányú szándékát a jelenlegi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél, (Braun Pál, Parti u. 4, tel: 06-28-403-265;
Ledényi Katalin, Temető u. 8, tel: 06-28-403-192;
Holicza Sándorné, Szabadság út 92, tel: 06-30364-7912) vagy a Polgármesteri Hivatalban.

Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda Iklad

Méhnyakrákszűrésről
Ikladon az ANTSZ-től a 25-65 év közötti hölgyek,
akik 2014-ben meghívólevelet kaptak méhnyakrák
szűrővizsgálatra az év végéig van módom a vizsgálat elvégzésére.
E betegségben évente hazánkban mintegy 500 nő
hal meg. Az idejében felismert méhnyakrák jól
gyógyítható.
Mindenképpen javaslom, hogy saját egészsége
érdekében, éljen ezzel a lehetőséggel, akár a védőnőnél, akár a nőgyógyászánál.
A szűrést előzetes bejelentkezés után szerdánként 13oo - 15oo óráig végzem a meghívólevéllel rendelkezők hölgyeknek.
Bejelentkezés és időpont kérés:
Védőnői Szolgálat Iklad Szabadság u 61.
Tel: 28-403-384 vagy 06-30-455-0462.
Botyik Katalin
védőnő

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

2 fő konyhai kisegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 7 hónap, illetve 2 évig
tartó közalkalmazotti jogviszony.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 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:
2014. augusztus 17.
A hirdetés nem teljes körű, a részletek
megtekinthetők Iklad Község honlapján!
(www.iklad.hu)

Szüreti felvonulás és mulatság
2014
Ebben az esztendőben szeptember 21-én, vasárnap tartjuk a szüreti felvonulást és mulatságot, csatószegi vendégeink részvételével.
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében
kérjük a felvonulókat, hogy augusztus 30-ig
személyesen, vagy telefonon jelezzék részvételi szándékukat a Művelődési Házban.

A hónap gondolata
„Az ember az egynegyedén megél annak, amit eszik.
A másik háromnegyed részből az orvosa él meg.”
(Egyiptomi piramison talált felirat
i.e. 3000 körül)

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ikladi Hírek

Felelősség a háztartásban
A mosó- és tisztítószer gélkapszulák
használata körültekintést igényel.
Ahogy egyre több háztartásban próbálják ki az
úgynevezett
mosóés
tisztítószer
gélkapszulákat, úgy nő az ezzel összefüggő
gyermekbalesetek száma. Ezek megelőzéséért
a szülők is sokat tehetnek. Ezért az Országos
Kémiai Biztonsági Intézet a Magyar Kozmetikai
és
Háztartás-vegyipari
Szövetséggel
együttműködve arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a háztartási vegyi árukat mindig
elzártan, olyan helyen tartsák, ahol azokhoz a
gyermekek nem férnek hozzá.
A gélkapszulák előre kiadagolt, folyékony mosószert, illetve tisztítószert tartalmaznak. A feloldódott kapszulák tömény, intenzív tisztító hatású
gélt bocsátanak ki, melyben például folteltávolító,
vízlágyító hatóanyagok és enzimek is vannak.
Egyszerű és kényelmes a használatuk, emellett
alkalmazásukkal környezetünket is óvjuk, mivel
így elkerülhető a mosószer felesleges túladagolása.
A kapszulák külseje olyan anyagból (műanyag
film) készül, amely vízzel érintkezve azonnal feloldódik, így a benne lévő koncentrátum teljes egészében hasznosulni tud. Az utóbbi időben különböző tisztítószerek is kerülnek ilyen formátumban
a boltokba.
A gélkapszulákat tartalmazó csomagolásnál cél,
hogy az nehezen nyitható és jól visszazárható legyen. A különböző gélkapszulák általában színesek (pirosak, zöldek, kékek), és ha könnyen hozzáférhetőek, felkelthetik a kíváncsi kisgyermek
érdeklődését. Ezért is nagyon fontos a felelősségteljes szülői magatartás, a tisztítószereknek a
használati utasítás szerinti kezelése, gyermekektől
elzárva történő tárolása. Ez a gélkapszulák esetén
fokozottan is igaz, mert bár úgy tűnhet, hogy a
mosó- vagy tisztítószer koncentrátum a kapszulába be van csomagolva, de a külső filmréteg nedvesség hatására azonnal oldódni kezd, ezért veszélyes, ha a gyermek a szájába veszi, hiszen a tömény mosószer pillanatok alatt kiszabadul.

A kapszulák koncentráltan tartalmaznak vegyi
anyagot, így a mérgezési tünetek is súlyosabbak
lehetnek. A koncentrált gél bőr- és nyálkahártya
irritáló hatású, lenyelve hányingert, jellemzően
ismétlődő hányást idézhet elő, ami sürgős kórházi
kezelést igényel. A súlyos egészségkárosodás megelőzése érdekében cselekedjünk azonnal, és eközben hívjunk mentőt! Lenyelés, illetve szájba
kerülés esetén ne itassunk vizet a gyermekkel, mivel habzó szer, vízzel keveredve tovább
habzik, ami fulladást okozhat!
Hánytatni csak a mentősöknek lehet a félrenyelés
veszélye miatt.
Ha a termék szembe kerül, bő vízzel azonnal
mossuk ki.
Legfontosabb, hogy a bajt megelőzzük! A
gélkapszulák csomagolásán mindenütt olvasható
és ábrán is látható a figyelmeztetés: „gyermekek
kezébe nem kerülhet”. A gélkapszulákat mindig a
jól visszazárt csomagolásban tartsuk! Tegyük a
tároló dobozokat magas polcra vagy zárható szekrénybe, de semmiképpen se tároljuk a gyermekek
által elérhető helyen és magasságban! A használat
során mindig olvassuk el, és kövessük a címkén
található utasításokat!

20 éves a ROSENBROT Pékség
Válassza az egészséges kiváló minőségű
sütőipari termékeinket!
CSAK AZ IKLADI PÉKSÉG
MINTABOLTJÁBAN KAPHATÓAK!
 Hagyományos, kovásszal készült kenyerek,
 Teljes kiőrlésű lisztből sütött
ROZS, BÚZA ÉS TÖNKÖLYÖS kenyerek,
kiflik, zsemlék
 SVÁB RECEPT SZERINT KÉSZÍTETT KALÁCSOK
 Töltött sütemények széles skálája

Várjuk kedves vásárlóinkat az
ikladi Mintaboltunkba!
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