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Múzeumok Éjszakája 2015
Immár nyolcadik alkalommal várjuk
községünk lakóit Június 27-én, szombaton
18 órától a Falumúzeumba!
Program:
18 órától: Tárlatvezetés
Mire jó a kukoricacsutka és a csuhé?
Készítsünk gyermekjátékokat
Kézműves foglalkozások
(szalma és csuhétárgyak készítése, csutkababa, kukorica-hegedű készítés)
Kukoricamorzsolás kézzel
Ki térdepel kukoricán?
Feledésbe merült kukoricás étel készítése
19 órától: Vetélkedők
21 órától: Szent-Iván éji tűzgyújtás
Régi fotók kivetítése
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Testületi Hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2015. május
7-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:
A testület megtárgyalta a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját a 2014. évben
végzett tevékenységről. Az ülés vendége volt Pintér
Mihály tűzoltó alezredes, parancsnok, valamint
Fábián István tűzoltó alezredes, a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. A Parancsnok Úr elmondta, hogy az elmúlt évben 40 % -kal
csökkent a szabadtéri tűzesetek száma. Tájékoztatást adott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(OTSZ) hatályba lépéséről, amely a nyílttéri égetés
új szabályait is tartalmazza. Tájékoztatta továbbá
a testületet az Aszódi Őrs működéséről. Megköszönte az önkormányzat támogatását, melyet a
körzeti katasztrófavédelmi vetélkedő lebonyolítására fordítottak.
A testület módosította az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló rendeletét, majd elfogadta
az önkormányzat 2014. évi zárszámadását.
A testület törvényi kötelezettségének eleget téve
elfogadta az avar és a növényi hulladék nyílttéri
égetéséről szóló önkormányzati rendeletét. A hulladékkezelő (Zöld Híd Kft.) által el nem szállított
kerti hulladékot elégetni enyhe légmozgás (gyenge
szél) mellett, száraz időben, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, április 01. és november
30. közötti időszakban szerdai napokon 8.00 és
20.00 óra közötti időben lehet. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy aki a kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat megszegi, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 106. § (1) bekezdése, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
34. § (1) bekezdése, illetve a 36. §-a alapján levegőtisztaság-védelmi bírságot köteles fizetni. A bírságot nem a helyi önkormányzat, hanem a
tűzvédelmi hatóságok szabják ki. (A rendeletet
teljes terjedelmében közöljük.)
A testület zárt ülésén
Az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tankerülete által kiírt pályázatra egy pályázó nyújtott
be pályázatot: Pribeliné Dombai Ibolya. A pályázót
a testület zárt ülésén hallgatta meg. A testület úgy
határozott, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontjában meghatározott véleményezési jogát továbbra
is fenntartva nem nyilvánít véleményt arról, hogy
a köznevelésért felelős miniszter Pribeliné Dombai
Ibolyát bízza meg öt évre az ikladi Tasnádi Lajos

Web: www.iklad.hu

Német Nemzetiségi Általános Iskola (a továbbiakban: székhelyiskola) intézményvezetői beosztásának ellátásával, tekintettel arra, hogy a székhelyiskola fenntartói jogainak a Magyarországi Evangélikus Egyház általi átvételével kapcsolatban még
nem született döntés;
1. egy főnek lakhatási támogatást állapított meg,
2. három főnek temetési támogatást állapított
meg, 20.000-20.000.-Ft összegben,
3. egy főnek kamatmentes kölcsönt állapított
meg 30.000.-Ft összegben,
4. egy fő telekmegosztási kérelmét elutasította.
Dr. Braun Pál
jegyző

Iklad Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 7/2015.
(V.11.) önkormányzati rendelete
az avar és a növényi hulladék
nyílttéri égetéséről
Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében, illetve a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1.§ A rendelet célja az avar és a növényi hulladék
nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának
védelmét biztosítja.
2.§ A rendelet területi hatálya – a helyi jelentőségű védett természeti terület kivételével – Iklad
község közigazgatási területére terjed ki.
3.§ A rendelet személyi hatálya Iklad község közigazgatási területén a természetes személyekre, a
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
4.§ E rendelet alkalmazásában:
a) avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág, gally,
fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és növény-
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termesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék;
b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy
ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér, akkor
- birtokában, kezelésében vagy használatában lévő
ingatlanon települési hulladék keletkezik vagy
más módon a birtokába kerül.
II. Fejezet

(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
8.§ Aki a kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat megszegi, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
106. § (1) bekezdése, a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése, illetve a 36. §-a alapján levegőtisztaságvédelmi bírságot köteles fizetni.

Részletes rendelkezések
3. Az avar és a növényi hulladék égetésének
szabályai
5.§ (1) Iklad község közigazgatási területén az
avar és növényi hulladék kezeléséről elsősorban
komposztálással kell gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar
és növényi hulladékot a község területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.
6.§ (1) Iklad község közigazgatási területén – a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével - az avar és növényi hulladékok nyílttéri égetése tilos.
(2) A feljogosított hulladékkezelő által el nem szállított kerti hulladékot elégetni enyhe légmozgás
(gyenge szél) mellett, száraz időben, a tűzvédelmi
szabályok szigorú betartásával, április 01. és november 30. közötti időszakban szerdai napokon
8.00 és 20.00 óra közötti időben lehet. Amennyiben a szerdai nap ünnepnapra esik, az adott héten az égetés tilos.
7.§ (1) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve
a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás
időtartama alatt.
(2) Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét
betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés
hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem
okozható és az égetés az emberi egészséget nem
veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot
nem tartalmazhat.
(3) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg eloltható.
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III. Fejezet
Záró rendelkezések
9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép
hatályba.

Épületenergetikai beruházás átadása
Az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola épület energetikai beruházásának ünnepélyes átadását 2015. június 13-án 16 órakor
tartjuk.
A munkálatok 2014 október 1-én kezdődtek, és
2015 május 10-i határidőre zökkenőmentesen
befejeződtek. A beruházás költsége 113 millió Forint, amelyet az önkormányzat 15% önrésszel támogatott.
Vendégünk Vécsey László országgyűlési képviselő.
Az ünnepségre községünk minden lakóját
szeretettel várjuk.

Könyvtári Hírek
Kedves Olvasóim!
Ünnepi Könyvhét tiszteletére 2015. június 4-8
között - a könyvtár nyitvatartási ideje alatt - késedelmi díj kifizetés nélkül hozhatók vissza a lejárt
kölcsönzési idejű kötetek.
Kellemes olvasást, hasznos időtöltést kívánok!
Értesítem Önöket/Titeket, hogy 2015. június 11 15
között
szabadság,
június
17-én
(szerda) szakmai
nap
miatt a könyvtár
Z Á R V A lesz.
A többi napokon változatlan időben várok Mindenkit!
Kiss Regina
könyvtáros

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Első alapítványi családi nap
Május 9-én tartottuk az első alapítványi családi
napunkat! Nagyon sokan megtiszteltek minket
jelenlétükkel!
Szertorna bemutatóval kezdtük a napot Tóth Zs.
Anita közreműködésével, majd néptánc bemutatót
nézhettünk meg Marton Zsuzsanna és Nagy Márta
óvónők vezetésével.
A gyerekek önfeledten játszottak szüleikkel együtt
és nagyon élvezték az arcfestést, amit szeretnék
megköszönni Rébb Adriennek, Adamek Nórának
és Nyíri Enikőnek! Gyönyörű alkotások születtek a
kézműves teraszon. A gyerekek gyöngyöt fűztek
Győri Helga és Gábeli Erika segítségével, és szép
képeket készítettek Deme- Mayer Mária és Ecker
Adelina segédletével. Nekik is nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Az ebédet Madarász Balázs jóvoltából az iskolaudvaron fogyasztottuk el, remélem mindenkinek
ízlett! Köszönöm Morár Péter kállói péknek a kenyér, pogácsa és perec felajánlást!
Ebéd után egy szép meseszínházat tekinthettek
meg a gyerekek Farkas Gábor közreműködésével.
Köszönöm Gábornak ezt a színvonalas előadást! A
délelőtt folyamán vendégünk volt Kollár Jánosné
Juci néni, aki saját könyvét dedikálta és árusította, a befolyt összeget, 12.400 Ft-ot az alapítványnak ajánlotta fel. Nagyon szépen köszönjük!
A szülők sok-sok tombolát vettek. Köszönöm Balatoni Zsuzsinak, Sándor Nikolettnek és Bodóné
Tóth Timinek, hogy a tombolát árulták!
Nagyon sok felajánlás érkezett tombolára, amit
ezúton is köszönünk Péter Viktóriának, a Csipet
boltnak, a Meal Kingnek, a Divatvarázsnak, az
Iker és társának, a Kedvenc Jm–nek, Rigó- Marsal
Tímeának, Mándó Mónikának, a Bártfai családnak, a Balatoni családnak, Mihályné Mayer Nórinak, a Zsó-Fa öltődének, Braunné Wildmann
Tündének, Dudás Juditnak, és a Zöld Szirom Kftnek!
Köszönöm az óvoda összes dolgozójának lelkes
munkáját! Remélem mindenkinek tetszett és jövőre megismételjük, már most nagyon sok jó ötletünk van! A családi napon befolyt adomány
218.400 Ft, ebből kiadás a családi napra 30.000
Ft, így a tiszta adomány 188.400 Ft. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a szülőknek, hozzátartozóknak, és mindenkinek, aki támogatott minket!
Mayer Tünde
Az alapítvány kuratóriuma nevében

Web: www.iklad.hu

SZÖSZ - MÖSZ TÁBOR
2015 nyarán is
Amikor ezen sorokat olvassák napokon belül a
gyermekek legnagyobb örömére bezárnak az iskolák kapui és megkezdődik a nyári szünet. Amekkora öröm ez a gyerekeknek, néha majdnem akkora gond a szülőknek, hogy hol, hogyan teljen el
tartalmasan ez az időszak a gyermekek számára.
Ebben
igyekszünk
évek
óta
segíteni
a
Szösz – Mösz tábor szervezésével nyaranta két
alkalommal egy-egy hetes időszakban.
Először június 29-július 3-ig (hétfőtől – péntekig)
várjuk a gyermekeket naponta 9-13 óra között
Művelődési Házba. Igyekszünk változatos programot összeállítani, tervezünk kézműves foglalkozásokat, biztosítunk sportolási lehetőséget, lesznek
bemutatók, mindennap készítünk közösen majd
valami finomságot.
Köszönettel veszünk minden ötletet, felajánlást
melytől még izgalmasabb, változatosabb lehet az
itt eltöltött idő.
Gyermekjóléti Szolgálat
Községi Könyvtár
Művelődési Ház

06. szám
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Iskolai Hírek
Beszámoló a májusi eseményekről
Május 7.-én Bagon rendezték meg a tankerületi úszóversenyt, melyen iskolánk tanulói is részt vettek.
Tóth Viktória (6.o.) a dobogó legfelső fokára állhatott fel, Novák Lilien (3.a) két számban is indult, egy
arany és egy ezüstérmet is szerzett, Braun Levente (3.b) pedig IV. helyen ért célba. Továbbá nagyon
ügyesen úszott Lengyel Lázár (3.b) valamint Hajdu Miklós (3.b) is. Szívből gratulálunk tanulóinknak!
Május 9-én Kartalon mutatták meg diákjaink karate tudásukat. Szintén nagyon szép eredmények születtek: Bartók Bálint (4.a) I. helyezést ért el, Bartók Petra (6.o.) III., Gönczöl Ábel (2.b) II. és III., és
Miskoff Gábor (2.a) II. helyen végzett.
Tanulóink nemcsak a sportban jeleskedtek ebben a hónapban, hanem gyönyörűen énekeltek a Galgahévízen megrendezett énekversenyen is: Kovács Vanda (1.a), László Hunor (1.a), Várszegi Csenge (2.b),
Blaubacher Jázmin (6.), Kékesi Kornélia (7.) és Nagy Rebeka (7.) öregbítették iskolánk hírnevét.
Május 22.-én tartottuk meg iskolánkban a Herman Ottó verseny záró részét, melyet írásbeli fordulók
előztek meg, ahol a csapatok kutatómunkát végeztek, feladatlapokat töltöttek ki. A szóbeli verseny nagyon jó hangulatban telt és tagiskolánk diákjai is ügyesen szerepeltek. Az első helyen az „Iklad Nemzetiségi Park” csapata győzött: Reitmajer Ákos, Hrncsár Gábor és Matwi Ziad, második helyen végzett az
„Ózon” csapat: Hajdú Helga, Wilhelm Fanni és Vigassy Abigél, az előkelő harmadik helyen pedig szintén
7. osztályosok értek célba: Kiss Rozi, Rébb Evelin és Becskereki Dorka. Gratulálunk a verseny résztvevőinek és köszönjük Juhászné Gallov Gabriella felkészítő és koordináló munkáját!
Köszönet
Tasnádi István író műveit több példányban ajánlotta fel iskolánk könyvtárának, melyet ezúton is hálásan köszönünk! Tanulóinknak így lehetősége nyílik az izgalmas könyvek elolvasására, melyet egy íróolvasó találkozó követ majd.
Júniusi programunk:
Június 4.
Diagnosztikai vizsga a 6. osztályban
Június 5.
Diagnosztikai vizsga a 8. osztályban
Június 8.
Jegyek lezárása
Június 11.
Német nyelvi mérés a 6. osztályban
Június 13.
8.00 Ballagás
Június 15. (hétfő) Utolsó tanítási nap
Június 19.
17.00 Tanévzáró ünnepély
Az iskola tanulói és dolgozói

Legyenek óvatosak!

Rendőrségi felhívás!

 Legyenek óvatosak és körültekintőek tűzifa
vásárlásakor!
 Csak azután fizessenek, amikor mindent rendben találtak!
 Otthonaikba ne engedjenek be idegeneket, így
nem válhatnak a trükkös tolvajok áldozatává!
 Az Önöket felkereső, hivatalos személyek igazolványát bátran kérjék el minden esetben!
 Óvakodjanak a házaló árusoktól, a rosszullétre,
betegségre hivatkozó idegenektől!
 A megtakarított pénzüket lehetőség szerint
tartsák bankban! Amennyiben mégis tartanak
otthon nagyobb összeget, idegenek előtt ne vegyék elő!
 Ha gyanús személyt látnak a házuk közelében,
alaposan figyeljék meg, hogy személyleírást
tudjanak adni róla, illetve ha valamilyen járművel érkezett, akkor a rendszámot pontosan
olvassák le!

Ne váljon áldozattá!
Óvatossággal és odafigyeléssel elkerülhetjük, hogy
feltörjék kocsinkat vagy meglopjanak bennünket.
Ellenőrző lista a gépjárművünk és értékeink megóvása érdekében:
Ne hagyjuk a GPS-készüléket és egyéb értéket a
gépjárműben!
Értékeinket és személyes iratainkat vegyük magunkhoz, ne felejtsük az autóban!
Két bevásárlás között csomagjainkat úgy rendezzük el, hogy közben ne adjunk esélyt a tolvajnak,
hogy kifigyelhesse, milyen értékek vannak a csomagtartóban!
Zárjuk be megfelelően az autót, és ellenőrizzük is!
Ne felejtsük el, hogy csak zárt autó mellett beszélgessünk idegenekkel, nehogy a tolvaj társa meglophasson minket!
Ne adjunk esélyt a bűnözőknek!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület Hírei

Kísérjék figyelemmel facebook oldalunkat, mert
ott minden információt azonnal közzéteszünk az
egyesület eseményeiről, tevékenységeiről.

Május hónap nagyon aktív volt az egyesület életében, hiszen minden hétvégére jutott egy-egy fellépés.

Május 29-én megtartottuk éves közgyűlésünket,
amelyen a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a
2014. évi pénzügyi beszámolót.
A 2014. évi pénzügyi beszámoló 2015. június 15étől megtekinthető a www.iklad.hu oldalon.

Május 10-én az egyesület tánccsoportja és az óvodások felléptek Turán a közmédia által rendezett
„Nemzetiségi Kultúrák Napján”

Akik még nem fizették be a 2015. évi tagdíjat
(2000,- Ft/fő/év), kérjük az alábbi számlaszámra
befizetni szíveskedjenek (megjegyzésbe kérjük a
nevet, lakcímet feltüntetni).
K&H: 10402915-50526650-80771008
Köszönjük.
NNKKE

Nyári Német Nemzetiségi tábor

Május 16-ára Sződre kaptak meghívást táncosaink, a Mezőgazdasági Kiállításra.
Május 24-én az énekkart és a tánccsoportot Budapesten a Svábhegyi Pünkösdi Búcsúban láthatta a közönség. A műsor után finom ebéd is járt a
fellépőknek.

Május 30-ára az egyesület mindhárom csoportja
meghívást kapott három különböző helyre:
- a tánccsoport részt vett Isaszegen a Májfadöntésen
- az énekkar Pomázon lépett fel a XXII. Dunakanyar Fesztiválon. A zenekart pedig Kisnémediben láthatta, hallhatta a közönség.
Köszönjük a fellépőknek, hogy képviselték
az egyesületet, s öregbítették Iklad jó hírét.
A fellépésekről a képek, videók megtekinthetők
facebook oldalunkon:
www.facebook.com/nnkkeiklad

Web: www.iklad.hu

Mint már előző számunkban hírül adtuk, július
27-31 és augusztus 10-14 között a Német Nemzetiségi Önkormányzat „bejárós” (8-16/17 óra)
nemzetiségi tábort szervez az általános iskola 48. osztályába járó gyermekei számára. A tábor
helyszíne a Falumúzeum, illetve rossz idő esetén a
Művelődési Ház, vagy az iskola tornaterme. A táborban a gyerekek megismerkedhetnek településünk múltjával, az itt élt, itt élő emberek szokásaival, a németség hagyományaival. Játékos
vetélkedőkön adhatnak számot ez irányú ismereteikről. Megismerhetnek régi foglalkozásokat, játékokat, ételeket. A nyelvgyakorláson túl német
dalokat, táncokat tanulhatnak, illetve különféle
kézimunka fortélyokkal ismerkedhetnek. Mindkét
turnus utolsó napján (pénteken) autóbuszos kirándulást szervezünk más, német nemzetiségű
településre. Az első turnus Szendehelyet és Berkenyét keresi majd fel. A kiránduláson a szabad
férőhelyek függvényében részt vehetnek a gyermekek hozzátartozói, illetve más érdeklődők
is. (útiköltség 1000.-/fő)
A tábor költsége 8000.-/ fő / 5 nap, amely tartalmazza a napi háromszori étkezést, a kirándulás, és a belépők költségét, valamint a foglalkozásokhoz használt anyagok költségét. A
tábort a Nemzetiségi Önkormányzat anyagilag is
támogatja. Néhány szabad hely van még mindkét
turnusra. Jelentkezni 5000.- előleg befizetésével június 15-ig lehet az iskolában Braun Anikó
tanárnőnél, vagy nyitvatartási időben a Művelődési Házban Holicza Sándornénál, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél.

06. szám

A Legyen az Ön szívügye is
Alapítvány bemutatása
Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet több mint 50
éve épült a lakosok társadalmi munkájának segítségével. Saját kezükkel tisztították a téglákat és
építették fel az intézményt.
Az azóta is fennálló intézmény közel 40000 ember
szakorvosi ellátását biztosítja.
A Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány példája
nem egyedüli az országban.
Az alapítványt Dr. Bodó Zsolt 2011-ben hozta létre, melynek célja az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézetben megforduló betegek betegellátási körülményeinek javítása, az ellátáshoz szükséges eszközpark lehetőségek szerinti cseréje.
Alapítványunk a körzethez tartozó lakosság, néhány önkormányzat, vállalkozók, és a jelenlegi
működtető Hatvani Albert Schweitzer Kórházzal
közösen összefogva tudta elérni eredményeit,
amelyről rendszeresen beszámolt a televízióban és
néhány helyi sajtóban.
Az elmúlt időszakban sikerült megvalósítani a
következőket:
– szakrendelő és tüdőgondozó tetőinek javítása,
kémények fedése,
– folyamatos melegvíz szolgáltatás biztosítása,
– rendelőintézet betegvárójának festése, a világítótestek cseréje,
– folyosó padjainak cseréje,
– zár-, kulcs cserék,
– textilfüggönyök szalagfüggönyökre történő cseréje,
– sürgősségi táska, kisebb műszerek vásárlása a
sebészet és gégészet számára,
– mozgáskorlátozott mosdó kialakítása,
– laboratórium és masszázs helyiségek felújítása,
– sebészeti és belgyógyászati rendelő felújítása,
– bútorok felújítása,
– mozgáskorlátozott rámpa beépítése a tüdőgondozóban, stb.
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MEGHÍVÓ
A Legyen az Ön szívügye is Alapítvány jótékonysági koncertjére, melyet az ikladi Evangélikus templomban 2015. június 28-án, vasárnap, 17 órai
kezdettel tartunk.
ÜNNEPI MUZSIKA A XVI.-XVII. századból Borsódy
László trombitaművésszel és Barátaival.
A koncertet áhítat követi Babka László evangélikus lelkész szolgálatával és az Ikladi Evangélikus
Egyház vegyeskarának közreműködésével, Csobán
Gitta vezetésével.
Az eseményről az alapítvány hivatalos médiatámogatója, a Régió Plusz Televízió felvételt készít,
melyet hamarosan műsorra tűz.
A rendezvényre belépődíj nincs, de a koncert végen alkalom nyílik mindenkinek lehetősége szerinti összeggel támogatni az alapítványt. A bevételt az
alapítvány az aszódi rendelőintézet fejlesztésére
fordítja.
Aki nem tud részt venni az ünnepségen, de szeretne hozzájárulni e nemes kezdeményezéshez, a
Művelődési Házban és a Polgármesteri Hivatalban
vásárolhat 500.- illetve 1000.- Ft értékű támogatói
jegyet.

A lakosság a Régió Plusz TV önzetlen munkájának
segítségével kaphat tájékoztatást az alapítvány
munkájáról, eredményeiről, és rendezvényeiről,
tudósítások, plakátok, szórólapok, fotók megjelentetésével.
Megvalósításra váró feladatok továbbra is vannak,
az összefogásra, támogatásra továbbra is szükség
van, úgy a lakosság, az önkormányzatok, a vállalkozók, mint a működtető részéről.
Erre ad lehetőséget a Borsódy László trombitaművész által felajánlott jótékonysági trombitakoncert
is.
Az ezen rendezvények bevételének segítségével
megvalósuló újításokat a rendelőintézetben megforduló betegek élvezhetik majd.
Blaskó Tiborné
Kuratórium elnöke

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Csökkent a szelektív szigetek száma

Védőnői méhnyakszűrés Ikladon

A településünkön üzemelő szelektív gyűjtőszigetek
üveggyűjtő konténerei közül az orvosi rendelővel
szembeni, valamint a Ságvári utca elején, a játszótér melletti elszállításra került. Ez azért történt,
mivel a nem visszaváltható üvegeken kívül kommunális hulladék, állattetem, régi ruhák és minden egyéb, nem üveg jellegű hulladék is volt benne. A tarthatatlanná vált állapotok megszüntetése
érdekében a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
ezen a két helyen megszüntette a szigetet, de a
körzeti megbízotti iroda mögött, (volt tűzoltószertár), és a Parti utca vége felé, a homokbányánál
továbbra is rendelkezésre állnak a konténerek.
Ezekbe ezentúl is vihető, de kizárólag a boltban
nem visszaváltható öblösüveg.

Ikladon
is
elérhetővé
vált
a
védőnői
méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi
szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65
év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A),
amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál.
Célja a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.

Alapítványi tájékoztató
Évente 20-25 hallgatót támogat az Iklad község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma a felsőfokú tanulmányait segítve.
Az alapítvány köszöni a támogatói befizetéseket Ungi József alpolgármester úrnak, valamint az adó 1%-át felajánlóknak.
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, hogy a 2014/2015.
tanév II. félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat, valamint az indexmásolatot jutassák el a
Művelődési Házba legkésőbb június 26-ig, (aki
eddig nem tette meg) mert a kuratóriumnak csak
így áll módjában folyósítani az esedékes kifizetéseket.
Kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal
Ideje: 2015. július 8–án 13-16 óráig
Az alapítvány kuratóriuma

Sördélután
A Német Nemzetiségi Önkormányzat sördélutánt
rendez 2015 június 27–én, szombaton, 16 órától a
Dezső kocsma melletti téren. A rendezvényen fellép az óvoda tánccsoportja, az egyesület tánccsoportjai, és énekkara. Az estig tartó jó hangulatról
a fúvószenekar gondoskodik. További információ a
rendezvény hetében plakátokon.

Web: www.iklad.hu

Magyarországon
naponta
meghal
egy
nő
méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy
a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével
és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak
rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a
egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem
volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen
fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a
pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezem szerdai napokon 13-15-ig. Jelentkezni lehet a
védőnőnél személyesen a tanácsadóban, vagy a
06/30/4550-462 telefonszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott meghívólevelet, várjuk
jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért.
Botyik Katalin
védőnő

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik
Valkó Józsefet utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, bánatunkban osztoztak, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.

06. szám
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Vizsgálatok, szűrések, tanácsok
Június 6-án, szombaton 10-15 óra között az
Aszódi rendelőintézetben többek között az alábbi,
ingyenes, felnőtteknek ajánlott vizsgálatok,
szűrések, tanácsadások lesznek:













vérnyomás, vércukor, koleszterin mérés
testsúly, testmagasság, haskörfogat BMI
kockázatbecslő kérdőív
dietetikai tanácsadás
csoportos torna gyógytornász vezetésével
COPD szűrés
alsó végtagi erek keringésvizsgálata
életmód tanácsadás, EKG vizsgálat
melanóma szűrés
nőgyógyászati rákszűrés
járásanalízis vizsgálat
hallásvizsgálat

Beutaló nem szükséges, kérünk mindenkit,
hogy éljenek a felkínált lehetőséggel.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Értesítés Kéményseprésről
Értesítsük, hogy a
2012. évi XC törvény
a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról
valamint a 63/2012.
(XII.11) BM rendelet
és
a
347/2012
(XII.11)
Kormányrendelet értelmében
előírt kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a települési
Önkormányzat közigazgatási határain
belül - a Magyar
Kémény Kft. alkalmazottja látja el. Az Önök települését kollégánk 2015. április 15. - 2015. július
31. között keresi fel. A társaságnak az alkalmazásában álló dolgozónk fényképes igazolvánnyal,
illetve névre szóló megbízólevéllel rendelkezik.
Kéményseprőnk: Aszódi János

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: 2015. július 2-3.

Web: www.iklad.hu

