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Múzeumok éjszakája
2017. június 24-én, szombaton, 17 órától várunk mindenkit a Falumúzeumba, hogy ott töltsük el közösen,
tartalmasan az esztendő legrövidebb éjszakáját,
illetve annak egy részét!

Programkínálat
2017 Arany János emlékév, ennek jegyében programjainkat a költő egyik kedves versének
címéről neveztük el:

CSALÁDI KÖR
Ennek keretében ajánljuk:
 Családi kör című vers ihlette rajzversenyt hirdetünk gyerekek – felnőttek számára.
A pályamunkákat június 20-ig kérjük a Művelődési Házba leadni, a munkák bármilyen technikával készülhetnek A/4-es méretben, személyenként egy darabot várunk.
A legjobbakat a Falumúzeumban kiállítjuk.
 Családi körben készült fotók kivetítését tervezzük. Kérjük, hogy szintén június
20-ig jutassanak el olyan családi fotókat, melyről azt gondolják, hogy közérdeklődésre tarthatnak számot, illetve szívesen megosztanának másokkal.
 Családi óriás színezőt is tervezünk erre az estére.
 Szívesen fogadunk családi – zenei produkciókat, illetve közös családi versmondásokat Arany János költeményeiből.
 Az Arany János utca lakóit megkülönböztetett figyelemmel hívjuk és várjuk!
 Megsüthetjük együtt Arany János kedvenc édességét!

„Este van, este van: kiki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.”
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Hirdetmény

Testületi Hírek
Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) 2017. május 19-ei
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:
A testület az ülést megelőzően helyszíni szemlét
tartott a Sporttelepen az Ambrosia Étteremben. A
szemlét követően a testület úgy döntött, hogy a
szükséges felújításokat követően a helyiséget a jövőben az önkormányzat adja ki rendezvények céljára.
Átfogó értékelést hallgatott meg a testület az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Hrncsár Pálné családgondozó, a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársa tájékoztatta a képviselőket a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának rendszeréről, valamint az általuk szervezett programokról. Köszönetet mondott az önkormányzatnak a nyári táborok megszervezésében
nyújtott segítségért. Elmondta, hogy a jövő hónaptól már csak Domonyban látja el a feladatot, Ikladon Zeller Máté lesz a családgondozó.
A testület módosította az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjairól szóló rendeletét. A
módosítás szerint a komfortos lakások havi bérleti
díja: 250.-Ft/m2.
A testület zárt ülésén
Két főnek települései támogatást állapított meg
összesen 29.000.-Ft összegben.
Két főnek temetési támogatást állapított meg
20.000 - 20.000.-Ft összegben.
Dr. Braun Pál
jegyző

Egy mondatban…
 Július 9-re, vasárnap délutánra tervezzük ebben az esztendőben a kézi aratás rendezvényét. A júliusi számunkban írunk részletesen a
tudnivalókról, bizakodva a kedvező időjárásban
 Legyen az Ön szívügye is Alapítvány az Aszódi
Szakorvosi rendelőintézet műszaki berendezéseinek fejlesztését szolgáló Támogatói jegy 500.- illetve 1000.- Ft-os címletekben továbbra is kapható a Művelődési Házban.
 Újra tűzifa fűrészelés Édesapám nyomdokaiba
lépve tűzifa fűrészelés rendelhető. Zdenkó Péter,
2181 Iklad, Szabadság út 21.
Tel.: 06-30-399-7407

Web: www.iklad.hu

Tisztelt Jegyző Úr!
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal

IKLAD
település egy részén kötelező adatszolgáltatáson
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint, június 1-jei eszmei
időponttal. Az összeírók május 24-e és június
15-e között végzik a személyes adatfelvételt.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési
Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és
neve:

2218 Egyéni gazdaságok
júniusi összeírása, 2017
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén név szerint:
Bagyin Katalin.
A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk ki, matematikai statisztikai mintavételi
módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben
hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik,
és az adatok csak összesített formában kerülnek
nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek.
Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes
oldal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres
végrehajtásában!
Malakucziné Póka Mária s.k.
Főosztályvezető
(A rendszer által adatgyűjtésre kijelölt terület az
Ady Endre, az Arany János, a Hársfa, a József Attila, a Parti, a Petőfi, és a Temető utca, valamint az
Iskola tér.)
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Felvidéki barangolások
Május első hetében mi, az általános iskola
hetedik osztályosai a Határtalanul! program keretében
három
napos
felvidéki tanulmányi kiránduláson vettünk részt.
Tartalmas napokat töltöttünk a Felvidéken, meglátogattuk a Gömör és a Szepesség magyar vonatkozású történelmi- és kulturális emlékeit. Látogatást tettünk többek között Kassán, ahol a II.
Rákóczi Ferenchez köthető emlékhelyeket kerestük fel.

Főoltára nemcsak szépségével, de méreteivel is
lenyűgözi a látogatót.
Pál mester munkája, aki egyetlen farönkből faragta ki a csaknem 19 méter magas szárnyas oltárt.
Betértünk az Andrássy család betléri kastélyába
is, csodálkoztunk, milyen fényűző körülmények
között éltek. Szavakat sem találtunk, amikor az
idegenvezetőnk elmesélte, hogy amikor a család
vendéget fogadott, 20 fogásos ételsort szolgáltak
fel nekik.

Lenyűgöztek bennünket a várak, Krasznahorka
és a Szepesi vár. Sajnos Krasznahorka várát
csak körbesétálhattuk, hiszen a tűzvész utáni
helyreállítás még nem fejeződött be.
Koszorút helyeztünk el II. Rákóczi Ferenc sírjánál, megnéztük a fejedelem rodostói házának
másolatát. Nagyszerű idegenvezetőnk lelkesen
mesélt nekünk a fejedelem utolsó éveiről, szó
szerint idézte Mikes Kelemen Rákóczi utolsó
napjáról írt feljegyzését. Kassa gyönyörű város,
ahol sajnos már szinte senki nem beszéli a magyar nyelvet. Megtudtuk, hogy ez az első város,
amely címert kapott.
Meglátogattuk Mikszáth Kálmán Fekete város
című regényének helyszínét, Lőcsét. A Szepesi
Múzeumban betekintést kaptunk a város múltjába. Megnéztük a Szent Jakab templomot,
amely az egykori Magyarország egyik legszebb
gótikus épülete.

Rácsodálkoztunk a Gombaszögi cseppkőbarlang
különleges képződményeire, és az Áji vízeséssorozat szépségére. Végül, de nem utolsó sorban
meglátogattuk a szádalmási Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskolát, ahol négy faluból 86 diák és
tanáraik őrzik a magyar nyelvet és hagyományokat. Elgondolkoztunk azon, hogy ami nekünk
természetes, vagyis hogy magyarul beszélhetünk, az számukra küzdelem, hiszen egy idegen
nyelvi környezetben kell őrizniük anyanyelvüket.
Örülünk, hogy részt vettünk ezen a pályázaton,
általa felejthetetlen élményekkel, hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk.
Juhászné Gallov Gabriella és a 7. osztály

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Iskolai Hírek
Beszámoló a májusi eseményeiről
Május első napján a foci játszotta a főszerepet, hiszen akkor került sor a Focikupára, melyen 6 település
tanulói vettek részt és mérkőztek meg egymással. Izgalmas meccseket láthattunk, melyekről a szurkolók
sem hiányoztak. Köszönjük a szervezők munkáját, valamint Tasnádi Lajosnak, Valentínyi Lászlónak, a
Szóda Egyesületnek és Tankerületünknek, hogy támogatták rendezvényünket!
Május 10-én, szerdán kiürült az iskola, hiszen tanulóink tanulmányi osztálykiránduláson vettek részt.
Minden évfolyam sok izgalmas élménnyel, épségben tért haza.
Május 17-én írták meg a 6. illetve 8. osztályos diákok az idegen nyelvi mérést, amely hallás utáni és
olvasási szövegértésből állt.
Május 18-án, csütörtökön iskolánk négy diákja Galgahévízre utazott felkészítő tanáraikkal, hogy népdaléneklésben mérjék össze tudásukat a környező települések szép hangú, tehetséges fiataljaival. Sághy
Balázs Boldizsár a II. helyen végzett, míg Tóth Zita, Blaubacher Jázmin és Ábrahám Bence dicséretben
részesültek. Gratulálunk nekik!
Május 19-én, pénteken papírt és kupakot gyűjtöttek tanulóink. Voltak, akik kiskocsival tolták a konténer
mellé az összegyűjtött papírt, másoknak szüleik segítettek. Összesen 5600 kg papír és 140 kg kupak
gyűlt össze. Köszönjük a szülők munkáját!
Ugyanezen a napon rendezték Bagon a kistérségi úszóversenyt. Balogh Janka, Koczka Ákos, Novák Lilien,
valamint Tóth Viktória az előkelő I. helyezést érték el a saját kategóriájukban, míg Papp Dalma és Hajdu
Miklós a IV. helyen végeztek. Büszkék vagyunk rájuk!
Május 24-én vettek részt a 6., és 8. évfolyamosok az országos kompetenciamérésen. Ennek értékelő eredményeit a következő tanévben kapja meg iskolánk, melyből majd kiderül tanulóink hogyan tejesítettek
matematikából és szövegértésből.
Május 26-án intézményünk tanulói is meghívást kaptak a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra, melyet
Gödöllőn rendeztek meg. Az érdekes filmek megtekintésén kívül természetvédelmi programokon is részt
vehettek diákjaink, valamint játékokat is kipróbálhattak.
Június havi programunk:
Június 5.
Június 6.
Június 7-8.
Június 9.
Június 13.
Június 15.
Június 17. (8.00)
Június 20. (18.00)

Pünkösd – nincs tanítás
Diagnosztikai vizsga a 6. évfolyamon
Diagnosztikai vizsga a 8. osztályban
Német projektnap
Osztályozó értekezlet
Utolsó tanítási nap
Ballagás
Tanévzáró ünnepély
Az iskola tanulói és dolgozói

Nippon Zengo

Véradás

Építs újra önmagad!

2017. július 5-én, szerdán
15-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház

Stresszoldó, fogyasztó, zsírégető, alakformáló,
csapatépítő tornára várunk kedd esténként a
Művelődési Házba.
Érdeklődni: Pázmándi Mártánál
Telefonszám: 06-20-416-7350

Web: www.iklad.hu

Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját kérjük
feltétlenül hozza magával!
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Ikladi Család és Gyermekjóléti
Szolgálat
Mindenki életében
lehetnek
olyan
időszakok,
amikor
nem
képes
egyedül megbirkózni gondjaival, problémáival. Az Ikladi
Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz bármilyen
egyéni,
családi, szociális, foglalkoztatási vagy lelki hátterű probléma vagy
kérdés esetén fordulhat.
Amiben segíteni tudunk:
 szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
 pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése, segítése, adósságkezelés,
 szociális segítőmunka a családban jelentkező
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítésében,
 közösségfejlesztő
programok
szervezése,
egyéni és csoportos készségfejlesztés,
 munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal
élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek,
pszichiátriai betegek, kábítószer-problémákkal
küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás
nyújtása,
 a kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások,
 a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése, a veszélyeztetettség okainak feltárása, megoldása,
 jogi, pszichológiai tanácsadás, meditáció, családterápia biztosítása (előjegyzés alapján),
 adományok (ruha, bútor) fogadása és közvetítése, ingyenes ruhaosztás rászorulóknak,
 Álláskeresési klub (minden páratlan héten,
kedden 9-11 óra között).

Könyvtári Hírek
Új könyvek a könyvtárban: (Nemzeti Könyvtár
ajándéka)









2017. június 26-30 között a Szösz-Mösz tábor
ideje alatt a könyvtár ZÁRVA lesz.
2017. július 10-14 között a könyvtár szabadság
miatt ZÁRVA lesz.

Számvetés III.
Áprilisi számunkban jeleztük, hogy A közös jövőnkbe vetett reménnyel alcímű munkája jelent
meg Dr. Tasnádi Lajosnak 2017 tavaszán.
Bizonyára sokan olvasták már a kiadványt, mely a
Községi Könyvtárban is megtalálható, kikölcsönözhető. (Hasonlóképpen korábban megjelent I. és a
II. füzet is.)
Ebből az alkalomból 2017. június 9-én péntek este
19 órai kezdettel a Művelődési Házba hívjuk és várjuk az érdeklődőket, hogy kötetlen módon beszélgessünk a szerzővel.

Művelődési Ház programjából


Címünk: 2181 Iklad, Ráday tér 2.
Telefonszám: 06-30-816-0448
E-mail: iklad@szocgond.aszod.hu

Színházlátogatás:
 Június 23-án, Péntek este
Madách Színház
Szerelmes Shakespeare
Belépődíj: 1700.- 3200.- 4700.- 5700.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor

A szolgáltatásaink minden IKLADI lakos számára ingyenesek. A szolgáltatások igénybevételéhez LAKCÍMKÁRTYA és TAJ kártya szükséges.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-15 óra
Kedd: 8-12 óra
Csütörtök: 8-12 óra

Zsolt Béla és Zsolt Ágnes: (Két könyv, két
sors) Kilenc Koffer, Éva lányom
Herceg Ferenc: Pro libertate
Jankovich Ferenc: Világverő, A budai Napkirály, A fáklya kilobban
Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos
Mikszáth Kálmán: Különös házasság
Augusztus 20.
Várkonyi Nándor: Ötödik ember 1. - 3.
Mi a magyar? (tanulmányok)



Gépjárművezetői tanfolyamot indítunk.
2017 június 21-én (szerdán) 18 órai kezdettel
a Művelődési Házban. Bővebb információt,
részleteket Hegedűs Károly oktatótól kaphatunk.
Bagyin Katalin

Zeller Máté Tamás

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az idejében felismert melldaganat
gyógyítható!

Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület

Az Ikladon lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,
névre szóló meghívót kaptak (akár június hónapra
is) mammográfiás szűrővizsgálatra.

Az Egyesület 2017. július 22-én szombaton ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját. A negyvenedik születésnapon egész napos programmal várjuk az érdeklődőket.

A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.)

Délelőtt 9.30-tól Nagyi – unoka program
13.00-tól Képkiállítás a 40 évről
16.00-tól Ünnepi műsor
17.30-tól Nótázás, estebéd
20.30 Nyugdíjasok indulója

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen
részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
Iklad Község Önkormányzata ingyenes autóbuszt
biztosít a vizsgálatra.
Az autóbusz 2017. július 20-án csütörtökön
8:00-kor indul a műszergyári megállóból és utána
minden ikladi buszmegállóban megáll.
Jelentkezni Botyik Katalin védőnőnél lehet személyesen, vagy a 28/403-384-es vezetékes vagy
a 30/455-0462 mobiltelefonszámon 2017. július 13-án csütörtökön 15:00 óráig.
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
tel.: +36 (1) 465-3823
A lehetőség adott!

Éljenek vele!

Egész nap BÜFÉ sátor.
A rendezvényt pályázat és támogatók segítik!
Szívesen veszünk még jelentkező támogatókat,
akik a rendezvény sikeres lebonyolításához jó szívvel hozzájárulnának.
Fővédnök: Madarász István, Polgármester
Rozmaring Nyugdíjasklub
Egyesület Elnöksége

Padló alatti rejtekhelyről múzeumi
vitrinbe került az ikladi – egykori
tauplitzi – evangélikusok féltett
kincse

Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Iklad községben
ebben az esztendőben a tüdőszűrés az alábbi időpontokban lesz:
Augusztus 8-án, kedden
08-18 óra között.

és

9-én,

szerdán

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 előző évek gyakorlatához hasonlóan most is szeretnénk egyéb kiegészítő szűrések, vizsgálatok lehetőségét ajánlani, melyekről a következő számunkban részletesen írunk.

Web: www.iklad.hu

Márciusban kereste fel falunkat Ausztriából a trautenfelsi múzeum egyik kurátora, aki azért jött hozzánk, hogy kiállításra elkérje a falumúzeumunkban található postillás könyvet. Ezt a könyvet egy
ezerhétszázas évek elején épült ház őrizte – padlózata alá rejtve – két és fél évszázadig. Az épület felújításakor talált rá a ház új tulajdonosa 1993-ban,
Tauplitzban.
A kötet – ajándékozással – Ikladra került azzal az
indoklással, hogy a könyv azokat illeti meg, akik oly
sokat szenvedtek hitükért.
Most a Gott und die Welt című időszaki kiállítás
keretén belül, a reformáció ötszázadik emlékévében, azt a tárlatot gazdagítja, mely az Enns-völgyi protestantizmus történetét igyekszik bemutatni.
Ennek a kiállításnak a megnyitójára kaptunk meghívást 2017. április 5-re, a Joanneum Múzeumba.
Kilencen indultunk útnak, falunk polgármesterének vezetésével. Több százan voltak jelen a megnyi-
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tón, közöttük politikai és egyházi vezetők is. Az alkalmon bennünket, ikladiakat is kiemelt szeretettel
köszöntöttek.
A Stájerország északnyugati csücskében élő evangélikusok egykoron a lelki irodalmat elrejteni kényszerültek a folyamatos zaklatások miatt, ám hitüket nem rejtették véka alá. Mindezért otthonukat,
de még hat év alatti gyermekeiket is hátra kellett
hagyniuk. Szinte felfoghatatlan az a hit, ami bennük élt, mely által ilyen nagy áldozatok meghozatalára is készek voltak.
Az elüldözöttek közül harmincan Ikladon, a Rádaybirtokon találtak otthonra 1753-ban. Itt szabadon
gyakorolhatták hitüket.
Évtizedekkel ezelőtt talált egymásra a két település:
a katolikus Tauplitz és az evangélikus Iklad. Példaértékűnek mondható az a kiengesztelődés és kapcsolatápolás, ami azóta a két falu és a két felekezet
között zajlik.

ció 500 éves évfordulója alkalmából tartandó kiállításon bemutatnák ezt a kapcsolatot, és részben a
történetet.
Az előkészítő munkában nagy szerepe volt Peter
Schweiger úrnak, Tauplitz egykori polgármesterének, részünkről pedig Braun Pál és Mayer József
nemzetiségi képviselők segítették munkájukat.
Köszönjük a múzeum kuratóriumának, és minden
segítőnek, hogy településünk története eljut más
nemzetek népeihez is.
A kiállítás novemberig látogatható, illetve a jövő évben is áprilistól novemberig. Megfelelő létszámú érdeklődő esetén szívesen szervezünk 3-4 napos autóbuszos utat a kiállítás és a környék megtekintésére.
A képeken az evangélikus templom romja, a postillás kötet és küldöttségünk látható a megnyitó prominens vendégeivel.
Holicza Sándorné
NNÖK elnök

Tauplitzban szálltunk meg, ahol akkor egy hete olvadt csak el az utolsó hó. Ám a pár száz méterrel
magasabban fekvő, síelésre alkalmas pályák ottlétünk alatt újabb tíz centis friss hóval gyarapodtak.
Megtekintettük még a trautenfelsi múzeumtól alig
egy kilométerre található – 1575-ben épült –
neuhausi templom romjait is. Ez volt az első evangélikus templom az Enns völgyében. A templomot
az ellenreformáció idején 1599-ben felgyújtották és
lerombolták.
Rövid látogatásunk július közepén nálunk folytatódik, Ikladon, ökumenikus istentisztelettel és emléktábla felállításával.
Babka László
lelkész

És ami ezt megelőzte….
Tavaly a nemzetiségi önkormányzat szervezésében
településünk lakói közül, illetve innen elszármazott, de magukat ikladinak valló barátainkkal,
mintegy húszan, egyhetes stájerországi kirándulást tettünk, őseink szülőföldjének, szülőházainak
megismerése céljából. Sok helyen még ma is állnak
a házak, vagy azok egy része.
Utunk során eljutottunk a trautenfelsi kastélymúzeumba, ahol annak kurátorasszonya és helyettese
baráti szeretettel fogadta és látta vendégül csoportunkat. Már az előkészületek alatt tudomására jutott a Tauplitz – Iklad kapcsolat, és az ott, sok baráti beszélgetéssel töltött idő alatt még jobban megismerte településünk lakóinak történetét. Ekkor
merült fel benne, hogy ebben az évben, a reformá-
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Ikladi Hírek

Alapítványi tájékoztató

Csatlakozzon Ön is az IMI Kft. 700
fős csapatához!
A Leroy-Somer csoportjához tartozó, villamos motorokat gyártó IMI Kft. (Iklad, Pest megye) azonnali kezdéssel, több műszakos munkarendben
betanított és szakképzett munkavállalókat keres.
Elvárások:
 Betanított munkakör: 8 általános vagy bármilyen szakmunkás végzettség; gyártó
üzemben szerzett tapasztalat előny
 Szakképzett munkakör: fémipari, mechanikus, elektronikai műszerész vagy villamos
gépszerelői szakmunkás végzettség; gyártó
üzemben szerzett tapasztalat előny
Amit kínálunk:
 korrekt bérezés és béren kívüli juttatások
 ingyenes be- és hazaszállítás
 hosszú távú munkavégzés
 fejlődési lehetőség
Jelentkezni személyesen a cég telephelyén (2181
Iklad Gyártelep) minden héten hétfőn, szerdán
vagy csütörtökön 13-15 óra között vagy önéletrajz
küldésével az aniko.gergelyne@mail.nidec.com
címre lehet.

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.
Az Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát
szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, hogy a 2016/2017. tanév II. félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat, valamint
az indexmásolatot jutassák el a Művelődési Házba
legkésőbb június 30-ig, (aki eddig nem tette meg)
mert a kuratóriumnak csak így áll módjában folyósítani az esedékes kifizetéseket.
Kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal
Ideje: 2017. július 5-én, 13-16 óráig.
Az alapítvány kuratóriuma

SZÖSZ – MÖSZ Tábor
Hogy jól kezdődjön a nyári szünet!!!
Június 26 – június 30-ig (hétfőtől – péntekig) naponta 9-13 óráig tervezzük az idei első turnust a
Szösz-mösz táborban, melynek egyik helyszíne a
Művelődési Ház.
Várjuk azokat a 4-14 éves gyermekeket, akik szeretnek játszani, sportolni, vetélkedni, kézműveskedni, kirándulni, új ismeretekre szert tenni, szeretik a meglepetéseket.
Tapasztalt óvodapedagógusok, tanítók, könyvtáros, családsegítő munkatárs várja a gyermekeket.
Kérjük a szülőket, hogy a gyermekeket az időjárásnak megfelelő kényelmes, sportos öltözékben, cipőben, (lehetőleg ne papucsban) küldjék a jelzett időpontban.
Innivalóról (limonádé, tea) gondoskodunk a gyermekek számára.
Köszönettel vesszük az adományokat, kertben szedett gyümölcsre, otthon készített süteményre gondolunk.

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 önkormányzat alkalmazottjai
Készült: 650 példányban
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2017. július 6-7.

Web: www.iklad.hu

