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Aratás 2015. július 12
Közeleg az aratás
Most már elmondhatjuk, hogy immár hagyományosan, idén is megrendezzük a kézi aratást,
amelynek helyszíne ezúttal ismét a szivattyúház környéke, időpontja július 12-e (vasárnap),
délután 17 óra. Kérjük azokat, akik e nemes munka részesei akarnak lenni, a munka jellegének hagyományosan megfelelő öltözékben vegyenek részt a rendezvényen, és kérjük, előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a Művelődési Házban személyesen, vagy a 06-28-403-387es telefonszámon.
Kérjük továbbá, hogy a „civilek” a munkavégzés ideje alatt tartózkodjanak a „vonalon kívül”,
az aratók pedig, ha egyénileg érkeznek a helyszínre, ne kezdjék addig a munkát, amíg minden
résztvevő meg nem érkezik.
Képek a korábbi aratásokról:
Fotók: Ursínyi Géza
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Értesítés

Jótékonysági koncert

Dr. Bodnár Viktor háziorvos telefonszáma megváltozott.

Június 28-án, vasárnap 17 órától nagysikerű koncert szem- és fültanúi lehettünk a templomban.
Nagyon sokan voltunk kíváncsiak Borsódy László
és Barátai által a Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány javára felajánlott koncertjére. A rendezvény
Madarász István polgármester úr köszöntőjével
kezdődött, majd dr. Zámbó László stratégiai igazgató, a hatvani kórház munkatársa osztotta meg velünk ünnepi gondolatait. Ezután a gyülekezet
énekkara következett, Csobán Gitta vezetésével,
majd a művészek mintegy ötven perces műsora.
Hallhattunk nagyon szép orgona- és hegedűszólót,
amit láthatóan szívből játszott az előadó. A műsort
rövid áhitat követte, Babka László tisztelendő úr
szolgálatával, majd dr Bodó Zsolt zárszavával ért
véget a rendezvény. A koncert végén a jelenlévők
összesen 182.900 Ft adománnyal támogatták az
alapítványt.
Az Önkormányzat kerek összegre egészíti ki az
adományt.
Itt jegyezzük meg, hogy támogatói jegyek vásárlására a Művelődési Házban továbbra is lehetőség van.

Az új telefonszám:
28/403-237

Sajtóközlemény
Uniós forrásból került felújításra energiahatékonysági szempontból az általános iskola épülete Iklad településen.
Iklad Község Önkormányzata 2013. februárjában
pályázatot nyújtott be a „KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása korszerűsítése”
című pályázati kiírásra. A projekt célja az energiahatékonyság fokozása a helyi általános iskola
épületében. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2014.03.11. napján hozott döntésével a pályázatot 113 038 051 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A projekt keretében az általános iskola épületének
energetikai szempontú felújítása valósult meg. A
beruházást műszaki és energetikai vizsgálatok előzték meg. Az iskola nagyobb részének életkora 63,
illetve 32 év közötti, az épületen felújítási munkálatok nem történtek. A nyílászárók cseréi, az épület
felújítása elodázhatatlan volt, mivel műszaki állapotuk nem kielégítő. Az épületrészek, a nyílászárók hő
átbocsátási tényezője többszöröse a jelen kor követelményértékének. Projektünk célja az épület energetikai szempontú felújítása, az energiahatékonyság
fokozása, amely révén csökken az intézmény fenntartási költsége. Projekt keretében megvalósuló tevékenységek: homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés, tetőszigetelés, fűtéskorszerűsítés és nyílászárócsere. A projekt megvalósulásával az épület A+
kategóriájú energiatanúsítvánnyal rendelkezik. A
pályázat közreműködő szervezetével 2014 júniusában került aláírásra a Támogatási Szerződés. A
projekt építési tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, amelynek eredményképp a kivitelezői szerződés 2014. augusztus
második felében aláírásra került. A kivitelező a
szerződés szerinti teljesítési határidőre a felújítási
munkákat készre jelentette, 2015 májusában sikeresen lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás. A
teljes beruházási költség 133 millió forint volt, a
pályázat keretében elnyert támogatási összeg 113
millió forint (támogatási intenzitás: 85%)
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Fotók: Puskely Tibor
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Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Iklad községben a
tüdőszűrés az alábbi időpontokban lesz megrendezve:
2015. augusztus 11-től 2015. augusztus 13-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 TAJkártyával 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
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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. 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

Védőnői tájékoztató
2015. július 02-től augusztus 17-ig szabadságon
vagyok. Helyettesít Gubáné Káré Márta galgahévízi védőnő, tel: 06-70-329-6950. A helyettes védőnő Ikladon a rendelőben csütörtökönként lesz
elérhető.
A baba-mama klub július hónapban az óvodai udvaron lesz megtartva: de 10-12 óráig.
Botyik Katalin védőnő

100 éves a védőnői szolgálat
Ebben az évben 100 éves a védőnői szolgálat. Ez
alkalomból a falunap kísérőrendezvényeként kiállítást rendezünk. Már eddig is sokféle eszköz, régi
babaruha érkezett hozzánk, de kérjük, akinek van
a birtokában 70-es évek előttről származó olyan
eszköz, ruhaféle, pólya, amely a témához kapcsolható, és szívesen kölcsönadná a kiállítás idejére,
augusztus 2-ig jelezze vagy juttassa el a Művelődési
Házba.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Szösz-mösz
Folytatódik a gyerekek által kedvelt „táborozási”
forma. Augusztus 3-tól 7-ig, hétfőtől – péntekig
9-13 óra között újra várjuk a gyerekeket a Művelődési Házba. A jelenlegi tábor tapasztalata, hogy sok
kicsi is érkezett, akiknek nem igazán tudtunk megfelelő játékot adni.
Kérjük, hogy akinek nélkülözhető, jó állapotban
lévő, még használható gyerekjátéka van, leginkább
a 3-4 éves korosztály számára, jutassa el a Művelődési Házba.
Várunk továbbá maradék kötő fonalat, mert sok
féle módon tudjuk felhasználni.

Sördélután és Múzeumok Éjszakája
Június 27-én, szombaton, rendhagyó módon nem
a Ráday téren, hanem a Falumúzeummal szemben
rendeztük meg sördélutánunkat. Ennek oka többek
között, hogy ugyanezen a napon tartottuk a Múzeumok éjszakáját, így aki mindkét rendezvény részese akart lenni, nem kellett a helyszínek között sokat
„ingáznia”. A sördélutánt 16 órakor a fúvószenekar
nyitotta meg, majd bemutatkozott az óvoda és az
iskola gyermektánccsoportja, fellépett a Rozmaring Nyugdíjasklub kórusa, a Német Nemzetiségi
Kulturális Közhasznú Egyesület Blaublumen
tánccsoportja, és Rebelein kórusa. Köszönjük
minden fellépőnek, hogy műsorával színesítette
rendezvényünket, emelte annak színvonalát. Köszönjük továbbá a Dezső kocsma, a Kállói pékség
és a Rosenbrot Kft támogatását, amivel hozzájárultak a fellépők megvendégeléséhez.
A Múzeumok Éjszakájának programja 18 órakor
kezdődött. Ebben az évben a kukorica volt a központi téma, ennek kapcsán volt kézi morzsolás,
kukoricán térdeplés, kukoricás étel (málé és puliszka) készítése. A vetélkedő kérdései között is volt
„kukoricázás”, ahol 4 csapat mérte össze tudását,
és válaszolt a nem könnyű kérdésekre. Sajnos néhány esőcsepp elijesztette a résztvevőket, így a szokásosnál „hamarabb ért véget az éjszaka”. Köszönjük Matyóka Pálné, Madarász Lászlóné, Madarászné Ecker Mária, Kis Ferencné, Bálintné Mayer Katalin, Rébbné Radics Éva, Zima Pálné, Braun József,(Rákóczi u.) Ursinyi Géza és Wildmann Márton
lebonyolításban és ételkészítésben nyújtott segítségét és Kiss Reginának a rendezvény fotókon történő
megörökítését.

Web: www.iklad.hu

Fotók: Kiss Regina
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Értesítés Kéményseprésről

Falugazdász

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.

Ismét van falugazdász Ikladon. Maczó Tamás a
Polgármesteri Hivatalban péntekenként 8:00-9:30
között tart fogadóórát.
Telefonszáma: 06-30-418-3789
Körzetközpont címe: 2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.
(Felhívjuk a Tisztelt Kamarai tagok figyelmét, hogy
amennyiben a járás falugazdásza egyéb okokból
nem tartózkodik a megadott fogadóhelyen a fent írt
időponton, úgy érdeklődjön a megadott telefonszámon az ügyfélfogadásról.
Köszönettel: Gödöllői Körzetközpont)

Véradás
2015. július 9-én, csütörtökön
15-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház
Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját kérjük feltétlenül hozza magával!

Kéményseprőnk: Aszódi János

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Egy mondatban…


Sajnálatos módon elszaporodtak az utóbbi
időben a kerékpárlopások településünkön, különösen a Ráday téren a Coop bolt kerékpártárolójából.
Felhívjuk minden kerékpárral közlekedő figyelmét, hogy saját érdekükben és a kellemetlenségek elkerülése végett, még rövid időre se
hagyják lezáratlanul járművüket.



Csatószegről meghívást kaptunk, 2015 július harmadik hétvégéjére. Terveink szerint
július 16-án csütörtökön este lenne az indulás, péntek- szombat- vasárnap ott alvás,
majd 20-án reggel visszaindulás. Még néhány kiadó hely van az autóbuszon, aki szeretne csatlakozni a testvérfalusi kapcsolattartáshoz, kérjük legkésőbb július 6-ig jelezze, illetve jöjjön el a hétfőn, 18 órakor tartandó megbeszélésre a Művelődési Házba.



Sördélutánt rendezünk augusztus 1-én, későbbiekben plakátokon adunk részletes információt.



Július 31.-én kirándulást szervez az NNÖK
Berkenye- Szendehely úti céllal, ahová a táborozók hozzátartozóin kívül az egyesület tagjait és más érdeklődőket is várunk.
Útiköltség 1000Ft/fő, belépődíjak a helyszínen
fizetendők.
Jelentkezni július 26-ig a Művelődési Házban,
vagy a 06-30-364-7912-es telefonszámon lehet.



Dél-Erdélyi utazás augusztus 4-9-ig hat nap öt
éjszaka, félpanziós ellátással. Érdeklődni: Mikus Pálnál a 06-30-381-6829-es telefonszámon.

Felhívás társadalmi munkára!
Az Iklad FC vezetősége felkéri azokat a sportbarátokat, akiknek lehetőségük van segíteni a sportklub
pályázaton nyert ablakainak, ajtóinak beállításában, a beállítás utáni javításokban. Várjuk szakemberek, segéderők jelentkezését, hogy a labdarúgók méltó környezetben kezdhessék az őszi szezont.
Jelentkezni lehet:
- Braun József sportelnöknél: 06-20-935-7730
- Ungi József alpolgármesternél: 06-30-619-9931
- Klenk Zoltán alpolgármesternél: 06-70-337-2329,
aki a beruházás műszaki levezetését szintén társadalmi munkában vállalta. A munkák egy-két héten
belül kezdődnek.
Köszönettel: Iklad FC vezetősége

A hónap gondolata
„Ki mint vet, úgy arat!”
(Közmondás)

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. augusztus 6-7.

Web: www.iklad.hu

