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2009. június 20-án, szombaton 18

a Falumúzeumunkban.

(Szabadság út 127 sz. alatt
 

A múzeumok éjszakája francia „találmány”, a 
francia kulturális minisztérium indíttatására az 
Európa Tanács védnöksége alatt 2003
tották meg elıször A múzeumok éjszakája eln
vezéső rendezvényt, amely késıbb összeurópai 
eseménnyé fejlıdött. Az évek
eseménynek a célja, hogy minél több látogatót 
vonzzanak be ezen a napon a múzeumokba és a 
galériákba, s ezzel népszerősítsék ezeknek az i
tézményeknek a tevékenységét (akit a múzeumok 
éjszakáján sikerül bevonzani egy
az valószínő más alkalmakkor is figyelmesebb 
lesz a múzeumi és galériákbeli bemutatókra) 

Az alkalom különlegessége, hogy nemcsak a kiállítások tekinthetık 
meg ekkor, hanem számos egyéb rendezvény (
elıadás) is gazdagítja a kínálatot. 
 
18 órától: Vetélkedı: Ki-mit tud a múzeumról
 Ki-mit tud Ikladról
19 órától: Kedvenc versem 
 Hozzák el kedvenc verseskötetüket.
20 órától: Az Általános Iskola Német Rampenlicht

színjátszó-kör mősora  
21 órakor:  SZENT- IVÁN éji tőzgyújtás

A tüzet meggyújtja: Braun Iván
Utána: Dalok gyertyafénynél 
Majd: Filmvetítés a múzeum udvaron

 

Folyamatosan: 

• Látogatható a múzeum összes terme

• Szalmafonás- gobelin bemutató és kiállítás

• Rajzverseny 
 

Hívjuk és várjuk az érdeklıdıket a Falumúze
a második Múzeumok Éjszakáj
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Helyszín: Mővelıdési Ház
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A tartalomból…
Környezetünk

Rovatunkban ígérete
hez híven e számban a 
komposztálásról
hasznos
mert már n
ismert, hog
a kerti hulladék, és nem 
haszontalan szemét.

Óvodai sakktalálkozó

A Galgavidéki Sakkbar
tok Sportegyesülete m
jus 22
rendezett sakktalálkozót. 
A versenyre 11 ikladi ovis 
utazott, ahol 5 mérkızést 
játszottak különbözı e
lenfelekkel.  

Az iskolából

Májusban is sok program 
és felad
sokra. Megrendezték az 
Iklad kupát, nyelvviz
gázni voltak, csatlako
tak a Kihívás Napjához, s 
május végén megírták a 
Kompetencia méréseket.

Petıfi forrás

Iklad Község Önko
mányzata megvizsgálta
ta a
és fogyasztot
Petıfi
nıségét. A vizsgálat
ján a Petıfi forrás vize jó 
minıségő

 

Múzeumok éjszakájaMúzeumok éjszakájaMúzeumok éjszakájaMúzeumok éjszakája    

án, szombaton 18-24 óráig 

Falumúzeumunkban. 

(Szabadság út 127 sz. alatt) 

A múzeumok éjszakája francia „találmány”, a 
francia kulturális minisztérium indíttatására az 
Európa Tanács védnöksége alatt 2003-ben tar-
tották meg elıször A múzeumok éjszakája elne-
vezéső rendezvényt, amely késıbb összeurópai 
eseménnyé fejlıdött. Az évek óta sikerrel zajló 
eseménynek a célja, hogy minél több látogatót 
vonzzanak be ezen a napon a múzeumokba és a 
galériákba, s ezzel népszerősítsék ezeknek az in-
tézményeknek a tevékenységét (akit a múzeumok 
éjszakáján sikerül bevonzani egy-egy kiállításra, 

valószínő más alkalmakkor is figyelmesebb 
lesz a múzeumi és galériákbeli bemutatókra)  

Az alkalom különlegessége, hogy nemcsak a kiállítások tekinthetık 
hanem számos egyéb rendezvény (ének-zene, tánc, színi-

mit tud a múzeumról 
mit tud Ikladról 

ozzák el kedvenc verseskötetüket. 
alános Iskola Német Rampenlicht 

IVÁN éji tőzgyújtás 
: Braun Iván 

Filmvetítés a múzeum udvaron 

Látogatható a múzeum összes terme 

gobelin bemutató és kiállítás 

Hívjuk és várjuk az érdeklıdıket a Falumúzeumba 
Múzeumok Éjszakáján! 

2009. július 4-én: 

Szignál BálSzignál BálSzignál BálSzignál Bál    
: Mővelıdési Ház, Iklad! 

HírekHírekHírekHírek    
ingyenes • 2009. június 

A tartalomból… 
Környezetünk 

Rovatunkban ígéretem-
hez híven e számban a 
komposztálásról, annak 
hasznosságáról írok, 
mert már négyezer éve 
ismert, hogy milyen érték 
a kerti hulladék, és nem 
haszontalan szemét. 

részletek a 3. oldalon  

Óvodai sakktalálkozó 

Galgavidéki Sakkbará-
tok Sportegyesülete má-
jus 22-én, Hévízgyörkön 
rendezett sakktalálkozót. 
A versenyre 11 ikladi ovis 
utazott, ahol 5 mérkızést 
játszottak különbözı el-
lenfelekkel.   

részletek a 4. oldalon 

Az iskolából 

Májusban is sok program 
és feladat várt az iskolá-
sokra. Megrendezték az 
Iklad kupát, nyelvvizs-
gázni voltak, csatlakoz-
tak a Kihívás Napjához, s 
május végén megírták a 
Kompetencia méréseket. 

részletek a 6. oldalon 

Petıfi forrás 

Iklad Község Önkor-
mányzata megvizsgáltat-
ta a sokak által kedvelt 
és fogyasztott szomjoltó 
Petıfi-forrás vizének mi-
nıségét. A vizsgálat alap-
ján a Petıfi forrás vize jó 
minıségő.  

részletek a 7. oldalon 
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Kistérségi hírekKistérségi hírekKistérségi hírekKistérségi hírek    

A Többcélú Társulás Tanácsa 
május 20-i ülésérıl 

A napirendi pontok tárgyalása elıtt a Tanács tájékozta-
tót hallgatott meg a Közép-Magyarországi Regionális 
Közlekedésszervezési Iroda képviselıitıl, amelynek 
célja a vasúti és az autóbusz menetrend egyeztetése 
volt. A tájékoztató után a polgármesterek javaslatokat 
tehettek a helyi közlekedés színvonalának javítására, 
ésszerősítésére. 
A Társulási Tanács az Aszódi Kistérségi Iroda és a Pe-
dagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosításá-
val és a szükségszerően végrehajtandó intézkedések 
meghatározásával törvényi kötelezettségének tett ele-
get. 
A társult települések polgármesterei Aszód Város Kép-
viselı-testületének együttmőködését kérték a Pedagó-
giai Szakszolgálat által használt helyiségek alapterület-
ének megnövelésével kapcsolatban. A nyolc éve mőkö-
dı Szakszolgálat megalapítása óta jelentısen kibıvült 
tevékenységi körrel látja el feladatát, a kezdeti 3 fıs 
szakemberlétszám mára, 14 fıre bıvült. A nevelési 
tanácsadás mellett a logopédiai és a gyógy-testnevelési 
ellátás feltételeinek biztosításához, illetve a szeptem-
bertıl dolgozó iskolapszichológus számára is helyet kell 
biztosítani.  
A Tanács ezek után tájékoztatót hallgatott meg a dec-
ember elejétıl március végéig tartó téli közmunkaprog-
ramról és annak meghosszabbításáról. A programban 
összesen 33 közmunkás vett részt, munkájukat helyi 
önkormányzati célok érdekében végezték. A program 
teljes költsége közel 14 millió Ft volt, ebbıl a támoga-
tás mértéke 85%-ot, a települési önrész 15%-ot tett ki. 
A települések összesen 13 fı továbbfoglalkoztatását is 
vállalták. 
Végezetül a Tanács komplex kistérségi napok megren-
dezését célzó pályázat benyújtásáról döntött. A pályá-
zat célja olyan kulturális rendezvény lebonyolítása, 
amellyel a kistérségen belüli identitástudatot lehet 
erısíteni, a helyi hagyományokat és népszokásokat 
bemutatni, ápolni. 
A Társulási Tanács üléseirıl, a kistérségben zajló ak-
tuális eseményekrıl és pályázati lehetıségekrıl bıveb-
ben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása honlapján olvashatnak 
(www.aszodikisterseg.hu). 
 

Dr. Kórós Tímea 
Kistérségi referens 

 

Mővelıdési Ház programjábólMővelıdési Ház programjábólMővelıdési Ház programjábólMővelıdési Ház programjából    

� Nyugdíjas klub összejövetele: 

Június 21-én, 16 órától. 

� Színházlátogatás: 

� Június 7-én, Vasárnap délután 
Operettszínház 
Abigél 
Belépıdíj: 3100.- 4100.- 5100.- 
Utazási költség: 900.- Ft/fı 
Autóbusz indul: 13:15 órakor 

� Június 14-én, Vasárnap este 
Operettszínház 
Bajadér 
Belépıdíj: 4000.- 4400.- 4700.- Ft 
Utazási költség: 900.- Ft/fı 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

� A baba-mama klub foglalkozásai: csütörtökön-
ként, 930-12 óra között Botyik Katalin védını vár-
ja a babákat és a mamákat.  

� Csütörtökönként 18 órától 
Jóga-tanfolyam 
Vezeti: Pásztor Zoltán 

� Bérlet megújítás 

2009/2010 színházi évad József Attila Színház 
Békeffi bérlet. 

♦ Hamvai Kornél – Sztálinváros 

♦ Shakespeare: Hamlet 

♦ Jeremy Lloyd – David Croft: Hallo, hallo 
♦ Pierre Sauvik – Eric Assous: Add kölcsön 

 a feleséged  

♦ Horváth Péter – Mihály Tamás: IFI Park  

♦ Hindi Brooks: Társkeresı.com  

A felsorolt mővek közül négy elıadás kerül bemu-
tatásra. 

A Békeffi bérlet normál helyárral: 
 9000.- 8300.- Ft 

Vasárnap esti 19 órai kezdéssel lesznek az elıadá-
sok megtartva. 

� Dr. Bukovinszky Julianna 

Mesekép kiállítása 
2009. június 8 – június 17-ig 
 

� Az óvoda átalakítási munkálatai valamint a 
nyári zárva tartás  idején  a Családvédelmi és 
Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje 
és helye az alábbiak szerint változik: 2009. jú-
nius, július és augusztusi hónapokban. 
 
Új helye: Mővelıdési Ház (Ráday-tér 2) 
 
Hétfı: 8-12: Családsegítı szolgálat 

Benkóné Balatoni Zsuzsa 06-30-816-04-55 

Kedd 12-16: Gyermekjóléti Szolgálat 
Hrncsár Pálné 06-30-448-3751 

Szerda 12-16: Családsegítı szolgálat 
Benkóné Balatoni Zsuzsa 

Csütörtök 8-12: Gyermekjóléti Szolgálat 
Hrncsár Pálné 

Péntek 8-10: Családsegítı szolgálat 
Benkóné Balatoni Zsuzsa 

Péntek 11-13: Gyermekjóléti Szolgálat 
Hrncsár Pálné 

 
Bagyin Katalin 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 
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KörnyezetünkKörnyezetünkKörnyezetünkKörnyezetünk    
 

Ha kivágtad az utolsó fát, ha kifogtad az utol-
só halat, ha megmérgezted az utolsó folyót, 
rádöbbensz majd, hogy a pénz nem ehetı… 
 
Rovatunkban ígéretemhez híven e számban a 
komposztálásról annak hasznosságáról írok. Az 
elızı számban megjelentekhez az észrevételeket a 
következı számban boncoljuk meg várva a hozzá-
szólást, javaslatot, észrevételt. 
 
A komposztálásról…. 
Négyezer éve ismert, hogy milyen érték a kerti 
hulladék. Korunk embere viszont úgy veszi, hogy 
haszontalan szemét és ezért makacsul küzd vele: 
kukába teszi, elégeti. Pedig a lehullott lombból, 
de minden más kerti, konyhai hulladékbók kiváló 
szerves trágya érlelhetı. A komposztálás valódi 
tudomány: a jó komposzt elkészítésének könyv-
tárnyi szakirodalma és számtalan iskolája van. 
Hogy csak egyetlen példát – azaz lehetséges buk-
tatót – említsek, létezik néhány közönséges, ház 
körüli növény, amelyik egyáltalán nem való kom-
posztba. 
 
A fenyıbıl csak nagyon lassan képzıdik jó minı-
ségő komposzt. A fenyıág, a tuja, a parlagfő a dió 
és gesztenyelevél egyáltalán ne kerüljön az álta-
lános komposztba. (mindegyik korlátozásnak 
komoly oka van: A tuja a fenyıhöz hasonlóan 
lassan bomlik le, a parlagfő magja túlélheti a 
komposztálást, és megfertızheti azt a területet, 
ahová a komposztot kiszórjuk.) Ezen kívül min-
den szerves hulladék, ami a kertben, az udvaron 
vagy a konyhán képzıdik, mehet a komposztra. A 
lehullott lomb, a kivágott gaz, a fő, a gyümölcs-
hulladék, a zöldségpucolás maradéka, levágott 
szılıhajtás, tojáshéj, a faforgács. A szılıvenyigét 
és a gyümölcsfák nyesedékét aprítsuk fel, úgy 
komposztáljuk. A komposzt halom különösebb 
kezelést nem igényel. Nyáron ne engedjük kiszá-
radni, gyakran öntözzük. Gyorsítjuk az érési fo-
lyamatot, ha kéthavonta átforgatjuk a szerves 
tömeget.  
Az így keletkezett komposzttal a talajból elhasz-
nált tápanyagokat lehet pótolni. Ha a levelekben 
és más növényi részekben felhalmozódott táp-
anyagokat elégetjük, vagy a szemétbe dobjuk (így 
azok kikerülnek a természet körforgásából) meg-
fosztjuk növényeinket a továbbéléshez szükséges 
tápanyagoktól. 
A komposztálás segít abban, hogy természetes 
úton zárjuk ezt a körfolyamatot, amit azzal indí-
tunk el, hogy az ember a növényeket felhasználja 
(emberi fogyasztás, állattartás, díszítés stb.) 

Mely élılények vesznek részt a komposztálás 
folyamatában? 
• Mikroorganizmusok: többnyire egy sejtbıl álló, 

szabad szemmel nem láthatók. Ezek a mikro-
organizmusok olyan enzimet választanak ki, 
melyek segítségével le tudják bontani a szerves 
anyagokat, amit mi teszünk a komposzt ha-
lomba. 

• Gombák és enzimek: ezek ketten együtt dol-
goznak a cellulózhoz és a fás szárú növények-
ben található, lignithez hasonló, sőrő anyagok 
lebontásában. 

• Makrofauna: az egyes rovarok, férgek, giliszták 
szerepe igen fontos a szerves hulladékok fel-
dolgozásában. Járataik révén a komposzt leve-
gıztetését biztosítják, folyamatosan keverik a 
szerves anyagokat, tápanyagokat bocsátanak 
ki. 

A komposztálás fı folyamatai után nézzük 
meg, hogy milyen szükséges vagy milyen be-
rendezés kell a végrehajtáshoz? 

A komposztálás nem igényel különösebb beruhá-
zást, így kis odafigyeléssel a szükséges komposz-
tot magunk tudjuk elıállítani. 
1. Ismeretes a prizmakomposztálás, ahol a 

nyersanyagokat prizmaszerően halomba rak-
juk úgy, hogy szélessége kb. 120-150 cm, ma-
gassága 50-150 cm legyen. Minél magasabb a 
prizma, annál jobban fel tud hevülni, 150cm-
nél semmiképpen se legyen magasabb! 
A prizma elınyei: 

• Nem kell külön komposztálót alkalmazni. 

• Közvetlen a kapcsolat a talaj és a prizma 
nyersanyagai között. 

• Minden gond nélkül bıvíthetı. 

• Jól hozzáférhetı, könnyő átforgatni 
Hátrányai: 

• Nem nyújt esztétikus látványt 

• Rovarok, rágcsálók, háziállatok széttúr-
hatják. (ezért ajánlatos földet tenni a 
prizma tetejére) 

2. A másik mód a silókomposztálás. Komposzt-
silónak nevezzük a komposztládákat, tartályo-
kat. Házilag könnyen elkészíthetık, formájuk 
kerek, vagy szögletes. A silók fala készülhet 
fából, fémbıl, mőanyagból. 
A siló elınyei: 

• Beszerzése nem drága, összeszerelése 
gyors és egyszerő, 

• Kis helyigényő 

• Könnyen rendben tartható, és bıvíthetı 
Hátrányai: 

• Nehezebb az átforgatás, a komposzt ki-
termelése 
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• Túl praktikus, ezért könnyen elfelejtheti 
gondozni. (forgatni, nedvesíteni) 

 
A jó minıségő komposzt elıállítása érdekében 
néhány dologra csak oda kell figyelni és csak 
néhány feladatot kell elvégezni. 
Ezek a következık: 

Körültekintıen kell kiválogatni a komposztálható 
nyersanyagokat, ügyelve arra, hogy idegen anyag 
ne kerüljön bele. (pl: üveg, fém, mőanyag, stb) 
A nyersanyagokat célszerő felaprítani 2,5-5 cm-
es nagyságúra, metszıolló, kisbalta vagy ásó se-
gítségével. 
A nedves „puha” fehérje dús zöldhulladékot ala-
posan keverjük össze a száraz „barna” sok szenet 
tartalmazó hulladékokkal, hogy homogén kiindu-
lási anyagot kapjunk. 
Tartsuk nedvesen a komposztot! Védjük a túlzott 
csapadéktól, és a kiszáradástól egyaránt! Forgas-
suk át a komposztot, minél többször annál jobb. 
A kész komposztot rostáljuk át. 3-12 hónap alatt 
megérik a komposzt.  
A komposztálással kapcsolatos kérdéseit felteheti 
az újság címére küldött levélben, amire a követ-
kezı számban választ kap. 
Ezen kívül tanácsért fordulhat az alábbi szer-
vezetekhez: 
ÖKO-FÓRUM ALAPÍTVÁNY: 06-1-302-7749 
MAGYAR MINİSÉGI KOMPOSZT TÁRSASÁG: 06-
28-522-084 
HULLADÉK MUNKASZÖVETSÉG: 06-1-386-2648 
Lássunk neki a komposztáláshoz, megtakarítva a 
földvásárlás árát, beszéljük rá szomszédjainkat is 
a kerti hulladék ilyen hasznosítására. 
Tapasztalatait az újság hasábjain 6-12 hónap 
múlva közreadjuk. 
Jó munkát! 

Braun Pál 
 

Óvodai regionális sakktalálkozóÓvodai regionális sakktalálkozóÓvodai regionális sakktalálkozóÓvodai regionális sakktalálkozó    
HévízgyörkönHévízgyörkönHévízgyörkönHévízgyörkön    

 
Iklad is delegált versenyzıket a Galgavidéki 
Sakkbarátok Sportegyesülete által május 22-én 
megrendezett sakktalálkozóra, melynek immár 
hagyományosan a napközi otthonos óvoda ad 
otthont Hévízgyörkön. Erre az összejövetelre, 
mármint a környékbeli ovisok versenyére ezúttal 
harmadik alkalommal küld versenyzıket az óvo-
da, miután sportegyesületünk Ikladon is rendsze-
res sakkfoglalkozásokat tart az óvodában csak-
úgy, mint az iskolában. Tizenegy ikladi kisgyerek 
(két lány és kilenc fiú) utazott a versenyre a kísé-
rı anyukák, apukák, óvó nénik segítségével. Leg-

többen közülük életük elsı sakkversenyére vál-
lalkoztak a szintén jól játszó hévízgyörki és turai 
„sakkpalánták” társaságában. Mindannyian öt 
igazi sakkmeccset vívtak váltott ellenfelekkel, 
annyi könnyítéssel, hogy királyt is lehetett ütni. 
Az összesen 35 résztvevıs, ötfordulós versenyt 
svájci szisztémában rendeztük, a versenyzık pá-
rosítását számítógép végezte, ugyanaz a swiss-
program, melyet a nagy nemzetközi versenyeken 
is alkalmaznak. Az ovis sakkozók bátran küzdöt-
tek, s noha a versenyt egy turai óvodás (Zséli Ma-
tyi) nyerte, nagyon szépen teljesítettek az ikladiak 
is. A fiúk között Buday Levente György nyújtotta 
a legjobb teljesítményt, így ı vehette át az ikladi 
elsı helyezettnek járó oklevelet. A második leg-
jobb Nagy Milán lett, a harmadik pedig 
Herczinger Erik. Mindez nem volt annyira megle-
pı, hiszen a foglalkozásokon és házi versenyeken 
is többnyire ık hárman teljesítenek legjobban. 
Nagyon ügyesen játszott Sáros Bence is, aki elég 
jól eligazodik a sakktáblán, pedig jóval kisebb a 
játék rutinja a többiekkel szemben, hiszen egy 
évvel késıbb kapcsolódott be a csoportmunkába. 
Blaubacher Barnabás, Vámos Bálint, Tim Feliers, 
Laukó Marci, mindannyian két gyızelmet értek 
el, kicsit sok volt esetükben a figura elnézés. Nem 
baj! Ezt is ki lehet nıni! Horosz Matyi is megsze-
rezte a becsület pontot a némi megilletıdöttség 
közepette, s ugyanez mondható a két lányver-
senyzı eredményérıl is. Tóth Viki nagyon bátran 
játszott, Hackerschmidt Patrícia az elején sírdo-
gált, de az utolsó fordulót már mosolyogva ját-
szotta, mert sikerült nyernie, ráadásul egy fiúval 
szemben. 
Remek verseny volt! Minderrıl saját szemükkel is 
meggyızıdhetnek a kedves olvasók, ha megtekin-
tik honlapunkat (www.gvse.fw.hu), hiszen renge-
teg fotót láthatnak a képgalériában az ügyes (és 
okos) ovis sakkozókról verseny közben. 
Ha rákattintanak a többi versenyünkre is, láthat-
ják az iskola sakkozóit. Az óvoda falai között kez-
dıdött, s ma már olykor felnıtt sakkozókkal 
szemben is asztalhoz ülnek. Buday Balázs, Ecker 
Zalán, Rottenhoffer Attila, Szabó Zoltán, Zdenkó 
Patrik már két éve harcedzett szereplıi a Pest 
megyei nyílt (országos) ifjúsági versenyeknek. 
Három ugyancsak tehetséges sakkozó csatlako-
zott hozzájuk az idén: Dicse Gábor, Polyák Mar-
cell és Strasszer Zsombor, úgyhogy bıvült az 
ikladi „ötös fogat”. Ha továbbra is ilyen lelkese-
déssel folytatják a versenyzést, lassan önálló 
egyesületet alakíthatnak, mintegy új színnel gaz-
dagítva Iklad sportéletét. Persze az igazán stabil 
játékerıért még keményen dolgoznunk kell! 

Tóth Máté 

edzı 
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Az óvoda életébılAz óvoda életébılAz óvoda életébılAz óvoda életébıl    

Május hónapban minden csoport megtartotta az 
évzáró ünnepségét. A Ballagásra nagyon sok em-
ber kíváncsi volt, és eljött megnézni a nagycso-
portosok búcsúzó mősorát. Köszönjük, hogy 
megtiszteltek részvételükkel. 
Gyermeknap ebben a hónapban 2 alkalommal 
tette színesebbé és élményszerőbbé gyermekeink 
életét. Mind a 2 alkalommal légvár és arcfestés 
állt a kicsik rendelkezésére a szórakozáshoz. A 
gyermekeknek ez nagyon tetszik, és nagy öröm-
mel vesznek rajta részt. 
A nagycsoportos sakkot tanuló gyermekek Tóth 
Máté edzı vezetésével indultak Hévízgyörkön, a 
sakkversenyen. Mint az elmúlt években, 3 óvoda 
gyermekei mérik össze tudásukat. Bıvebben Tóth 
Máté cikkében olvashatnak a gyermekek szerep-
lésérıl. 
Középsı csoportosaink részt vettek a COOP üzlet 
által szervezett gyermeknapon. Kis összeállítással 
készültek, német és magyar versekbıl és körjáté-
kokból. A nagy meleg ellenére is szépen és nagy 
sikerrel adták elı programukat. Szintén a COOP 
által rendezett rajzversenyen is indultak a két 
nagyobb csoport gyermekei, ahol több gyerme-
künk helyezést is elért, melyért kis jutalomban 
részesültek a COOP áruház jóvoltából 
A középsı és nagycsoportosaink a 
berettyóújfalusi óvoda által meghirdetett rajzver-
senyre is küldtek munkákat. 3 nagycsoportos 
gyermekünk helyezést is ért el, melyért emléklap 
jutalomban részesültek. 
Minden jutalmazottnak gratulálunk! 
Ellátogattunk egy szép napos délelıtt a gödöllıi 
tőzoltóságra a nagyobb gyermekeinkkel. Minden 
évben ide is elmegyünk egyszer, de olyan is van, 
amikor a tőzoltóautó jön az udvarunkhoz és ott 
próbálhatják ki gyermekeink. A tőzoltóságon lá-
tottakat megrajzolták, és elküldtük a munkákat a 
tőzoltók által meghirdetett rajzversenyre. Druk-
kolunk, hogy minél többen érjenek el helyezést. 
A nyári úszótanfolyam az idei évben is megrende-
zésre kerül. A bagi uszoda átépítése miatt az 
aszódi uszodában tanulhatják az úszást a jelent-
kezık. 
Az óvodában megkezdıdtek az építési munkála-
tok. A konyha felújítása miatt június utolsó 2 
hetében és augusztus elsı 2 hetében az iskolában 
lesznek elhelyezve gyermekeink. Ekkor fızés sem 
lesz. Az ételt Bagról rendeljük meg óvodásaink 
részére.  
A nyári szünet június 29-tıl július 31-ig tart. 
Gyermekeket ismét augusztus 3-án fogadunk. 
Mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyárra! 

Marton Zsuzsanna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi 
Regionális Egyesülete Aszódi Szervezete 

� A 15 éves fennállás megünneplésére, meghív 
minden mozgáskorlátozott sorstársat (kísérı-
jét) 

Az ünnepség idıpontja: 
2009. június 28. vasárnap 14 óra 
Helyszín: Korona Ház (volt Tiszti klub) 
Aszód, Szabadság tér 10. 
Minden sorstársat szeretettel vár a vezetıség. 
Program: 

1. Visszaemlékezés az elmúlt 15 év esemé-
nyeire 
elıadó: Takács Lajos szervezı titkár 

2. Az egyesület elnökének ünnepei megemlé-
kezése, elıadó: Dr. Chikán Csaba egyesü-
let elnöke 

3. Az aszód Városi Nyugdíjasklub Hagyo-
mányırzı csoportjának mősora 

4. Megvendégelés: bográcsgulyás elfogyasz-
tása 

 
 
� 2009. július 12-én vasárnap Jászapátiba szer-

vez kirándulást. 

Indulás: 7:00 órakor 
Tagoknak: 1500.- Ft (utazási költség + fürdı-
belépıdíj) 
Nem tagoknak: 1800.- Ft 

Jelentkezés: Bartha Pálnál július 1-ig a részvé-
teli díj befizetésével. 

 

Minek fizet az energiáért, ha itt van körülöttünk! 

Szélenergia-, napenergia-, geotermikus energia  

már magánházakhoz is! 

OLCSÓBB légkondicionálás, 

 OLCSÓBB áramellátás! 

OLCSÓBB fűtés, 

 

Érd.:  Nagy Amanda: 06 70 391 5692 

namanda.ost@gmail.com  

 Kiss János: 06 30 483 1355 

janos1024@gmail.com 
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Az Iskolában történt…Az Iskolában történt…Az Iskolában történt…Az Iskolában történt… 

Beszámoló a májusi hónapról 

 
Május 1-én 16. alkalommal rendeztük meg az 
Iklad kupát. 16 csapat versenyzett egymással, a 
mi focistáinkra is igen büszkék lehetünk. A 97’-es 
korosztály I., a 98’-sok III., a 2000-ek a hatodik 
helyen végeztek. A legjobb játékosnak Podlaviczki 
Patrikot (4. osztály) és Bajkai Istvánt (6. osztály) 
választották. Köszönjük a kedves szülık munká-
ját! 

Május elsı hetében minden osztály színvonalas 
mősorral kedveskedett az édesanyáknak, nagy-
mamáknak. 

Május 15-én 15 nyolcadikos tanulónk nyelvvizs-
gázni volt Budapesten. Államilag elismert alapfo-
kú nyelvvizsga bizonyítványt szereztek: Adamik 
Lilla, Mayer Lilla, Oravecz Fanni, Adamik Gyızı, 
Dicse Balázs, Ecker Balázs. Sikeres szóbeli nyelv-
vizsgájuk alapján részbizonyítványt kapnak: Bra-
un Bálint, Domoszlai Gábor, Deszk Tamara, 
Galbavi László és Tóth Patrik. Gratulálunk a szép 
eredményekhez.  

Május 20-án a Kihívás Napja alkalmából tanuló-
ink különbözı sportfoglalkozásokon vettek részt. 
A jó hangulatú sportolást tombolahúzással zár-
tuk.  

Május 21-22-én tanulmányi osztálykiránduláson 
vettünk részt. Minden osztály szép helyeken járt 
és sok új élménnyel tért haza.  

Május 27-én a 4. 6. és 8. osztályosok megírták az 
Országos Kompetencia mérés feladatsorát.  

Iskolánk 25 diákja utazik a németországi 
Unterjesingenbe csereüdülésre június 29 és júli-
us 5 között.  

10 diákunk utazhat Városlıdre, ahol 10. alka-
lommal rendezik meg a német nyelvő gyermek-
színjátszó tábort. A pilisvörösvári Színjátszó Fesz-
tiválon elért sikereinkért ingyen vehetünk részt a 
táborban. 

Felhívások: 

• Az idén is szeretettel várjuk az ikladi gyereke-
ket, akár elsı osztályos kortól a kosárlabda 
táborba. A gyerekek napi ötször étkeznek, és 
rengeteget edzenek. A tábor június 18-án kez-
dıdik, jelentkezni lehet Juhász Attila tanár 
úrnál.  

 
• Akik a következı tanévre új német tankönyvet 

kértek, kérjük, hogy a következı összegeket 
küldjék be az osztályfınököknek, vagy keres-
sék fel Jónás József Lászlóné tanárnıt június 
10-én 16-17 óra között. Leendı elsı osztály: 
1200 Ft, 2.o.: 1600 Ft., 3.o.: 1200 Ft., 4.o: 
1400 Ft., 5,6,7.o: 1000 Ft. 8. o.: 3000 Ft. A 
többi tankönyv befizetése augusztusban lesz. 
Köszönjük megértésüket! 

 

• Tanulóink a bizonyítvánnyal együtt fogják 
megkapni a taneszköz listát, amely alapján ér-
demes beszerezni a jövı tanévre az iskolai fel-
szerelést.  

 
Köszönjük:  
 
Kékesi Zsoltnak és apósának Blaubacher Pál-
nak, valamin Bohunka Zoltánnak és munkatár-
sainak a fáradságos munkát, melyet, a játszóud-
var befejezéséért végeztek! 
 
Júniusi program:  
 
Június 2. Diagnosztikai vizsga a 

6. osztályban  
Június 3. Diagnosztikai vizsga a 

8. osztályban 
Június 2-5. Alsós erdei tábor 
Június 11. Évértékelı iskolagyőlés 

ballagási fıpróba 
Június 13. 8 óra: Ballagás és Tanévzáró 

ünnepély 
Június 18-24. Kosártábor  
Június 22-26. Felsıs erdei tábor 
Június 29 – július 5. Unterjesingeni csereüdülés 

Az általános iskola diákjai és tanárai 
 

    

Alapítványi HírekAlapítványi HírekAlapítványi HírekAlapítványi Hírek    

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kéri az 
egyetemek, fıiskolák nappali tagozatán elsı 
diplomát szerzı azon hallgatóit, akik alapítvá-
nyi támogatásban részesülnek, hogy a 
2008/2009 tanév II. félévérıl szóló iskolaláto-
gatási igazolást, vizsgák után pedig az index 
másolatot legkésıbb június 25.-ig jutassák el 
a Mővelıdési Házba, vagy a Polgármesteri Hi-
vatalba, mert a kuratóriumnak csak így áll 
módjában folyósítani a kifizetéseket. 

Az Alapítvány kuratóriuma 

 

Nyugdíjasklub egyesüNyugdíjasklub egyesüNyugdíjasklub egyesüNyugdíjasklub egyesületletletlet    

A nyugdíjasklub egyesület vállalásának megfe-
lelıen május hónapban a falu két végén talál-
ható faszobrok köré társadalmi munkában 
virágos szigetet létesített. Az egyesület kérése 
minden ikladi felé, hogy az önzetlen munkával 
és fáradsággal elkészült virágos kertet a lehe-
tıség szerint óvjuk és gondozzuk. 

Nyugdíjasklub elnöksége 
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Megvizsgálták a Petőfi-forrás vizének minőségét! 

 

Sokak által kedvelt és fogyasztott szomjoltó a Petıfi-forrás vize. A magyar nyelvben a forrás szó legtöbb-
ször a tisztaságra, természetességre és megbízhatóságra utal. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a környe-
zet szennyezése, terhelése egyre nagyobb mértékben nı, s ennek következtében a természetes vízforrás-
ok vízminısége is megváltozhat. 

A fenti okok miatt az Ikladi Önkormányzat jónak látta megvizsgáltatni a Petıfi-forrás vizének minıségét. 
A vizsgálatokat a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karán végezték el. A mikrobiológiai 
tisztaságot a Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék, a kémiai összetevıket az Élelmiszerkémiai és 
Táplálkozástudományi Tanszék Központi Laboratóriuma minısítette. 

A mikrobiológiai eredmények igen kedvezı értékeket mutatnak, ennek alapján a Petıfi forrás vize jó 
minıségő, minden vizsgált paraméter teljesíti a törvényben foglalt elıírásokat. Az adatokat az 1. táblá-
zat foglalja össze. 

 

 
Petıfi-forrás 

201/2001. (XI.25.) 
Korm. rendelet 

határértéke 

Telepszám 37 ºC-on 1 ml-ben 3 20 

Telepszám 22 ºC-on 1 ml-ben 2 100 
Pseudomonas aeruginosa  

100 ml-ben 
0 0 

E. coli 

100 ml-ben 
0 0 

1. táblázat: a Petıfi-forrás vizének mikrobiológiai minısége 
(a minta beérkezése a laboratóriumba: 2009. 03. 30.) 

 

Természetesen fontos odafigyelni arra, hogy a vizet csak tiszta, kizárólag üdítıitalok vagy víz tárolására 
használt edényben tartsuk, s tárolása is hővös helyen történjen. 
 
A víz kémiai vizsgálata során összesen 24 vízminıségi jellemzıt vizsgáltak. A különbözı elemek mennyi-
sége a vízben eltérı módon határozza meg a víz minıségét. Bizonyos, az egészségre káros anyagok ese-
tén az a kívánatos, hogy minél kisebb mennyiségben legyenek jelen – ezek szempontjából a Petıfi-forrás 
vize általában jól teljesített. 
Más szempontból szükséges az is, hogy az összes oldott ásványi anyagok elérjenek egy megfelelı szintet. 
Ha valaki rendszeresen és hosszú ideig túl alacsony összes ásványi anyag tartalmú vizet fogyaszt, azzal 
kimossa a szervezetbıl a szükséges ásványi sókat, melynek hatása természetesen káros. Így tehát nem 
az az ideális víz, ahol minden mért elem értéke alacsony. A hazánkban elérhetı ásványvizek esetében az 
összes oldott ásványianyag értéke 160 és 2200 mg/liter között mozog, a Petıfi-forrás vizénél ez kb. 550 
mg/l. Ez már elegendı ahhoz, hogy az említett kimosódási jelenség ne jelenjen meg. 
A mérési eredmények jobb áttekintése érdekében a törvényben megszabott határértékek mellett egyes 
esetekben feltüntettük a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvizekre jellemzı értékeket. Fontos 
tudni azt is, hogy az idézett törvény az ivóvizekre vonatkozik, ásványvizek esetében eltérı határértékek 
vannak megadva. 

A Petıfi-forrás vizének nitrát (NO3
-) tartalma 19,2 mg/l volt, a határérték 50 mg /l. Bár a megengedett 

nitrát-tartalomnak még a felét sem éri el ez az érték elıvigyázatosságból javasolható, hogy kisgyermekek 
(különösen 1 év alattiak) számára ne adjuk ezt a vizet, még tápszer formájában sem. Fontos tudni azt 
is, hogy a nitrát tartalom a víz felforralásával nem csökkenthetı. A viszonylag magas nitrát tartalom 
egyik oka általában a mezıgazdasági tevékenységbıl származó nitrogénterhelés (mind mőtrágya, mind 
hígtrágya lehet a szennyezés forrása). 
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Vízminőségi jellemző (mg/l) 

201/2001.(XI.25.) 

Korm. rendelet 

határértéke (mg/l) 

Kereskedelemben 

kapható 

ásványvizek 

jellemző értékei 

pH (kémhatás) 

7,48 

(közel semleges, 

kissé lúgos) 

6,5 - 9,5 

 

EC (µScm
-1

, elektromos vezetőképesség) 892 2500  

Kö (n
o
, összes keménység) 20,4 min.50 max. 350  

NO3

-

, nitrát 19,2 50  

Cl
-

, klorid 21,3 250 2 – 250 

CO3

2-

, karbonát
 <10 nincs határérték megadva  

HCO3

-

,hidrogén-karbonát
 378 nincs határérték megadva  

SO4

2-

, szulfát
 <10 250 10 - 530 

As, arzén <0,025 10  

Ba, bárium 0,06 nincs határérték megadva  

Ca, kálcium 80,1 nincs határérték megadva 3 – 350 

Cd, kadmium <0,01 5  

Cr, króm <0,01 50  

Cu, réz <0,01 2  

Fe, vas <0,01 200  

K, kálium 1,33 nincs határérték megadva 1 – 65 

Li, lítium <0,005 nincs határérték megadva  

Mg, magnézium 37,6 nincs határérték megadva 2 – 200 

Mn, mangán <0,005 50  

Na, nátrium 13,7 200 2 - 400 

P, foszfor <0,1 nincs határérték megadva  

Pb, ólom <0,025 50  

Sr, stroncium 0,34 nincs határérték megadva  

Zn, cink 0,04 nincs határérték megadva  

 

Hasznos tudni azt is, hogy a forrásvíz sok tulajdonságában hasonlít a természetes ásványvízre, azonban 
a természetes ásványvíznek szigorúbb követelmény-rendszernek kell megfelelnie. Természetes állapotá-
ban mindkét víz emberi fogyasztásra szánt élelmiszer, a mikrobiológiai tisztaságra, a kezelésre, a palac-
kozásra, és az adalékanyagokra elıírtak azonosak. A forrásvíz esetében az összetevık határértékeinek 
az ivóvízre vonatkozó követelményeknek kell megfelelni. A forrásvizet azonban nem kell elismertetni az 
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdıi Fıigazgatósággal (továbbiakban: OGYFI), nem kell rendelkeznie 
egészségre kedvezı hatással, nem kell védett vízadó rétegbıl származnia, és összetételének nem kell 
állandónak – a természetes ingadozás határain belül ± 10% – lennie. Ahogy már említettük a magyar 
nyelvben a forrás szó a tisztaság és az eredet szinonimája, így magasabb minıséget sugall, mint a ter-
mészetes ásványvíz. A rendelet értelmében azonban ez pont fordítva van. A forrás természetes vízkivételi 
hely, nem pedig minıségi kategória megjelölése. Végül pedig az egészséges életmódhoz hozzátartozik a 
megfelelı mennyiségő folyadékfogyasztás. A mérsékelt égövön élı átlagos aktivitású emberek napi víz-
igénye hozzávetılegesen 2,5 liter/nap. A szervezeten belül a lebontás során keletkezı ún. oxidációs ví-
zen túl (mely 0,3 liter) folyadékkal 1,3 litert, szilárd élelmiszerekkel 0,9 l-t kell pótolni. A folyadékpót-
láshoz különösen akkor jó választás a víz, ha munkánkból adódóan sokat ülünk, keveset mozgunk, s 
így kevés energiát hasznosítunk. Ha valaki fizikai munkát végez, különösen meleg idıjárás esetén úgy a 
szükséges folyadékbevitel természetesen többszörösére nı.  

Dr. Kókai Zoltán és Dr. Sipos László 
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KeresztrejtvényKeresztrejtvényKeresztrejtvényKeresztrejtvény    

Június havi rejtvényünkben az egyik júniusi rendezvényünk nevét rejtettük el. 
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A keresztrejtvényt készítette Rigó Krisztián és Ecker Norbert! 
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Eredmények 

Iklad KFC – Vácrátót 3-3 

Gólszerzők: Blaubacher Bálint (2), 

Rosenberger Dániel 
 

Dány – Iklad KFC 2-0 
 

 Iklad KFC – Kisnémedi 0-4 
 

 Aszód – Iklad KFC 3-0 

Ifjúsági eredmények 

Iklad KFC – Vácrátót 2-4 

Gólszerzők: Braun Attila, Kékesi Roland 
 

Dány – Iklad KFC 0-12 

Gólszerzők: Gagyi Tamás (4), Király 

Péter (2), Veréb Richárd (2), Mega 

István (2), Braun Tibor, Kékesi Roland 
 

 Iklad KFC – Kisnémedi 1-3 

Gólszerző: Kékesi Roland 
 

 Aszód – Iklad KFC 7-0 

HAJRHAJRHAJRHAJRÁÁÁÁ    IKLAD!IKLAD!IKLAD!IKLAD!    
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Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó 
 
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiviklad@invitel.hu, Tel.: 06-28-403-381 
Felelıs kiadó: Madarász István, Felelıs szerkesztı: Bagyin Katalin 
Szerkesztık: Braun Anikó 
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387  
Terjesztık: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következı megjelenés: 2009. július 2-4. 

Tavaszi sorsolás, 2009 

 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 

03.15. Tahitótfalu – Iklad KFC 0-0 0-3 

03.22. Iklad KFC – Mogyoród 0-3 0-2 

03.29. Isaszeg – Iklad KFC 2-1 0-6 

04.05. Iklad KFC – Dunakeszi 2-4 1-1 

04.11. Verőce – Iklad KFC 1-3 5-1 

04.19. Valkó – Iklad KFC 3-1 5-4 

04.25. Iklad KFC – Váci Reménység 16-0 12-0 

05.02. Dunabogdány – Iklad KFC 3-0 0-0 

05.10. Iklad KFC – Vácrátót 3-3 2-4 

05.17. Dány – Iklad KFC  2-0 0-12 

05.24. Iklad KFC – Kisnémedi 0-4 1-3 

05.31. Aszód – Iklad KFC 3-0 7-0 

06.07. Iklad KFC – Kerepes    

 

A hónap gondolataA hónap gondolataA hónap gondolataA hónap gondolata    
„Egy ajándék annyit ér, amennyi szeretettel kiválasztották!” 

 

(Monnier Thyde) 

 


