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Falunapi Meghívó!

Iklad község Képviselı

szeretettel meghív minden ikladi és

Ikladról elszármazott polgárt

2009. augusztus 20

tartandó falunapunkra.

Augusztus 20. Csütörtök 

700 Zenés ébresztı 
1500  A Napköziotthonos Óvoda ünnepélyes átadása

Általános Iskola sportpálya: 

1730 Ünnepi mősor 
� Himnusz 
� Vers 
� Német Nemzetiségi Egyesület Énekkara
� Ünnepi köszöntıt mond M

polgármester 
� Ünnepei beszédet mond

Tímea országgyőlési képviselı, a
Leader Egyesület elnöke

� Domonyi énekkar mősora
� Óvodások mősora 
� Új kenyér átadása 
� Nemzetiségi Egyesület Fúvós
� Nemzetiségi Egyesület Tánccsoportja
� Szózat 

 
2000 Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület

Fúvós-zenekarának
 

2130  Crystal Hip Hop csoport bemutatója

2200 Szabadtéri bál a Szignál 
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A tartalomból…
Sport és összefogás

Cikkünkben Ecker J
zseffel (Doki bácsi) b
szélgettünk.
kezünk 
ezelıtt történt dolgokra
a társadalmi munkában 
épült tornateremre és a 
sportpályára.

Környezetünk

E hónapban pontokba 
szedtük, hogy hogyan 
kímélhetjük a környez
tet, valamint a pénztá
cánkat. Hogyan „spóro
hatunk” a 
giával, a vízzel és a gá
felhasználással

Tábori élmények

Júliusban 
minden nap táborba hí
tuk a gyerekeket, ahol 
naponta átlagosan 25
jelentek meg
kérdeztük, hogy mit cs
náltak és hogyan 
magukat az egy hét alatt

Tüdıszőrés

Augusztus végén és 
szeptember elején tüd
szőrés lesz a Mőv. Há
ban. Kérünk mindenkit, 
hogy a saját érdekében 
jelenjen meg. A korább
akhoz hasonlóan egyéb 
szőrések is lesznek.

Falunapi Meghívó! 

Iklad község Képviselı-testülete 

szeretettel meghív minden ikladi és 

Ikladról elszármazott polgárt 

augusztus 20-21-én 

tartandó falunapunkra. 

 

Óvoda ünnepélyes átadása 

Német Nemzetiségi Egyesület Énekkara 
Ünnepi köszöntıt mond Madarász István 

Ünnepei beszédet mond: Dr. Szabóné Müller 
országgyőlési képviselı, a Kistérségi 

elnöke 
Domonyi énekkar mősora 

 
 

Nemzetiségi Egyesület Fúvós-zenekara 
Nemzetiségi Egyesület Tánccsoportja 

emzetiségi Kulturális Egyesület 
zenekarának koncertje 

csoport bemutatója 

Szignál zenekarral 

Folytatás a 2-3. oldalon. 
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A tartalomból… 
Sport és összefogás 

Cikkünkben Ecker Jó-
zseffel (Doki bácsi) be-
szélgettünk. Visszaemlé-
kezünk a 20-25 évvel 
ezelıtt történt dolgokra, 
a társadalmi munkában 
épült tornateremre és a 
sportpályára. 

részletek a 4. oldalon  

Környezetünk… 

E hónapban pontokba 
szedtük, hogy hogyan 
kímélhetjük a környeze-
tet, valamint a pénztár-
cánkat. Hogyan „spórol-
hatunk” a villamos ener-
giával, a vízzel és a gáz-
felhasználással! 

részletek a 6. oldalon 

Tábori élmények 

Júliusban  egy  héten át 
minden nap táborba hív-
tuk a gyerekeket, ahol 
naponta átlagosan 25-en 
jelentek meg. Most ıket 
kérdeztük, hogy mit csi-
náltak és hogyan érezték 
magukat az egy hét alatt. 

részletek a 8. oldalon 

Tüdıszőrés 

Augusztus végén és 
szeptember elején tüdı-
szőrés lesz a Mőv. Ház-
ban. Kérünk mindenkit, 
hogy a saját érdekében 
jelenjen meg. A korábbi-
akhoz hasonlóan egyéb 
szőrések is lesznek.  

részletek a 10. oldalon 
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Falunapi Meghívó! 

Augusztus 21. Péntek 

Községi Sporttelep: 

830 „Augusztus 20” Kispályás labdarúgó Torna Felnıtteknek 
„Augusztus 20” Kispályás labdarúgó Torna Gyermekeknek 

900  Tenisz verseny 

900 Játékos tudomány: A fizika csodái szabadtéren – Elmés játékok 

 Fızıverseny 

930  Kutyabemutató  
 III. Ikladi kutyák szépségversenye 
 

1300 Ebéd – babgulyás 
 
1400 Valentínyi Lengıteke verseny – csak nıknek 
1400 Valentínyi Tizenegyes rúgó verseny 

Aszfaltrajz verseny 

Általános Iskola Sportpálya 

1800 Mőveltségi vetélkedı 

2000 Kastély zenekar koncertje 
Vendég: Oszvald Marika és Peller Károly a Budapesti Operettszínház mővészei 

 Fızı-sütı verseny eredményhirdetése 

2145 Tőzvarázslók 

2200 Rollskate Boogie zenekar koncertje 
 

Kísérı rendezvények a programok idején a Mővelıdési Házban: 

Kiállítás: 
Tiffany technikával készült üveg tárgyak kiállítása 
Kiállítók:  

Farkas Andrea 

Gönczöl Zsuzsanna 

Vásárlási és megrendelési lehetıséggel. 

Nemez bemutató 
Kiállítók:  Apostol Anna / Iklad-Mataó/ ruházat 
 Kovács Gabriella /Gödöllı/ nagymérető nemezképek 
 Lehnert Renáta /Gödöllı/ ruházat, dekoráció 
 Monostori Judit /Gödöllı/ nemezjátékok 
 Turba Bea /Iklad/ ruházat, dekoráció 

Kerti bútor és festmény bemutató - Bata László 
Megrendelési és vásárlási lehetıséggel. 

Turai Takarékszövetkezet sátra 
 

Legyen a vendégünk, szeretettel várjuk valamennyi rendezvényünkre! 
 

 Iklad Község Madarász István 
 Képviselı-testülete polgármester 
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Mőveltségi vetélkedıre… 

Ötfıs csapatok jelentkezhetnek Braun Krisztiná-
nál a könyvtárban vagy a Mővelıdési Házban 
augusztus 19-ig. 

 „Augusztus 20” Kispályás labdarúgó 
torna felnıtteknek… 

Az 5+1 fıs csapatok Bankó Zoltánnál (30-274-
4113) vagy a Mővelıdési Házban jelentkezhetnek. 
Nevezési díj: 5000 Ft /csapat 
Nevezés: 2009. augusztus 18–án, kedd este 1800 

óráig. 
Sorsolás: az nap 19 órakor a Mővelıdési Házban 
(tesszük mindezt azért, hogy a torna lebonyolítása 
zökkenımentes legyen, hány pályát kell elıkészíteni, 
bírók felkérése stb.) 

A torna díjazása: 
 1. hely: 30 000 Ft értékben 
 2. hely: 15 000 Ft értékben 
 3. hely: 5 000 Ft értékben 
 

A torna 
• legeredményesebb góllövıje 

• legjobb kapusa 

• legjobb mezınyjátékosa 

tárgyjutalomban részesül. 

Valentínyi TIZENEGYESRÚGÓ verseny… 

Jelentkezés a helyszínen Bankó Zoltánnál. 
Nevezési díj: 200 Ft/fı 

Valentínyi Lengıteke verseny 
csak nıknek… 

Jelentkezés a Mővelıdési házban 
vagy a helyszínen. 

Nevezési díj: 200 Ft /fı. 

III. Ikladi kutyák szépségversenye 

Helyszín: Sporttelep 
Idıpont: augusztus 21-án 930 órakor 
Nem tudjuk pontosan, hogy hány négylábú bará-
tunk él a faluban, de azt hiszem, hogy bátran 
megállapíthatjuk, hogy sok. Ez adta az ötletet, 
hogy a falunapon rájuk is gondolva megszervez-
zünk egy ilyen programot. 
Nevezni: elızetesen a mővelıdési házban vagy a 
helyszínen lehet legkésıbb a rendezvény kezdete 
elıtt 15 perccel. 
Nevezési díj: 1 db 1200 gr-os kutyakonzerv 
Díjazás: 1-2-3. helyezettnek oklevél és 
tárgyjutalom. 

    

Fızıverseny 

Falunapi  fızıversenyt hirdetünk, mely augusz-
tus 21-én  pénteken, a sporttelepen kerül meg-
rendezésre. 

A versenyen családok, baráti társaságok, egyesü-
letek, intézmények, stb. jelentkezését várjuk. 
Nevezni, a készítendı étel receptjének leadásával, 
és a jelentkezési lap kitöltésével augusztus 18-án, 
kedden 18 óráig a Mővelıdési Házban lehet. 
Az ételt a helyszínen kell elkészíteni, a csapatok 
maguk gondoskodnak a fızéshez használt alap-
anyagokról, eszközökrıl. 
 
Az étel 1300 órára kerüljön a zsőri elé. 
 
Értékelés, eredményhirdetés: este a Kastélyzene-
kar koncertje  után  a színpadon lesz. 
Díjazás:  Az elsı  három helyezett díjazásban ré-
szesül. 

Minden résztvevı emléklapot kap. 

Süteménysütı verseny 

Falunapi  süteménysütı versenyt hirdetünk.    
Azzal a céllal, hogy az ikladi, asszonyok, lányok, 
sütéstudományát megismerjük. 

Nevezni  a recept leadásával, jelentkezési lapon 
lehet augusztus 18-án  kedden 18 óráig a Mőve-
lıdési Házban 
 
Kategóriák: 

A. Darabos sütemények, aprósütemények 
B. Szeletelt, vágott sütemények 

 
Az otthon készített süteményeket augusztus 21-
én pénteken 18-19 óra között lehet leadni a Mő-
velıdési házba. 

Aprósüteménybıl  1 tálca, vagy legalább 15 db 
sütemény. 
Szeletelt, vágott süteménybıl  1 tálca, vagy leg-
alább 15 szelet. 
 
Értékelés, eredményhirdetés este, a  Kastélyzene-
kar koncertje után  a színpadon lesz. 
Díjazás: Kategóriánként az elsı három helyezett 
díjazásban részesül 

Minden résztvevı emléklapot kap. 

Falunap 2009Falunap 2009Falunap 2009Falunap 2009    
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Néhány gondolat a sportról és az Néhány gondolat a sportról és az Néhány gondolat a sportról és az Néhány gondolat a sportról és az 
összefogásrólösszefogásrólösszefogásrólösszefogásról    

A múltról és a jövırılA múltról és a jövırılA múltról és a jövırılA múltról és a jövırıl    
 

Nem is tudom, kinek van nehezebb dolga?! Az 
írónak, aki azt szeretné, hogy olvasói a sorok kö-
zött is olvassanak, vagy az olvasónak, hogy értse 
a sorok közötti mondanivalót. Mindenesetre ne-
héz megtalálni a kapcsolatot, elültetni a gondo-
latmagot. Az író csak remélheti, hogy sikerült. Én 
bízom benne… 

Cikkem apropója ez alkalommal nem akármilyen. 
Egyfelıl nosztalgikus, hiszen visszaemlékezünk 
20-25 évvel ezelıtt történt dolgokra, másrészt 
pedig jövıbe is mutató, mert a múlt eseményeibıl 
mindig meríthetünk és kamatoztathatjuk a jövı-
ben. Ecker Józseffel (Doki bácsi) folytatott be-
szélgetésemre, az ı visszaemlékezéseire hagyat-
koztam. 

1973-ban járunk, amikor is egy központi döntés 
által megszüntették az Ikladi Tanács önállóságát 
és közös tanácsot hoztak létre Aszód, Iklad, Do-
mony, Domonyvölgy településekkel. Ikladon ta-
nácsi kirendeltség mőködött, melynek vezetıje 
Ecker Dániel volt 1986-ig, ıt Mayer Dániel követ-
te. İk képviselték és irányították a falu dolgait. 
Minden szempontból nehéz idıszak következett. 
A tanács nagyon rossz anyagi háttérrel, a telepü-
lések pedig kevesebb önállósággal és döntési jog-
gal rendelkeztek. A következı évben, 1974-ben az 
Ikladi Sportkör egyesült a gyári sportkörrel, bár a 
falu sportpályája még néhány évig funkcionált, de 
építési telkekre lett felosztva, így még kevesebb 
lehetıségük volt a lakosoknak sportolásra. A ’80-
as évek közepén már egyre inkább égetıbb kérdés 
volt, hogy kellene egy tornaterem a falunak, az 
iskolának. Az adott anyagi háttérrel ez szinte 
megvalósíthatatlannak látszott. A ’85-ben megvá-
lasztott tanácstagok és az akkori iskolaigazgató, 
Stündl Gáborné minden követ megmozgatva dol-
goztak a közös célért: a tornaterem megépítésé-
ért. Azt mindenki nagyon jól tudta, hogy rengeteg 
társadalmi munkára lesz szükség és remélték, ha 
már egyszer elkezdtek valamit, azt sikerül is befe-
jezni. Az akkori tanácselnök, Bagyin József a le-
hetıségekhez képest támogatta az elképzeléseket. 
1984-ben kezdıdött az alap kiásása. Mindent 
társadalmi munkában végeztek: az alapozást, a 
betonozást, a falazást, stb. Kozecz János elkészí-
tette az elektromos terveket, a mőszergyár segí-
tett az elektromos berendezések beszerzésében, 
majd a gyár és a TSZ dolgozói szerelték be azokat. 
Ungi József hozzáállása (aki ekkor még az IMI-
ben dolgozott) is példaértékő volt. Stündl Gábor-

né mindvégig támogatta a munkát, és nemcsak 
sürgette, de igyekezett pénzt is szerezni. Mindezt 
pedig értünk, Ikladiakért, a faluért és a gyereke-
kért tette. 
A végsı befejezésbe besegített a Költségvetési 
Üzem, majd a tornaterem átadására ’88 ıszén 
került sor. Hosszú és fáradtságos munka ered-
ménye a terem, amely a tornaórákon kívül ma is 
sok rendezvénynek ad otthont. Szerveztek már 
ide aerobicot, ping-pongot, vagy tollast. Számos 
farsangi bál, nemzetiségi ki mit tud, szülık-
nevelık bálja, és egyéb iskolán kívüli programok 
tanúsítják, milyen jó is, hogy megszületett az 
ötlet és voltak, akik véghezvitték. Közös erıvel, 
összefogással. Még a tornaterem munkálatait 
teljesen be sem fejezték, de már megvolt az új 
ötlet: jó lenne egy szabadtéri sportpálya is, hiszen 
a gyerekeknek nagyon kevés a mozgásterük, 
mondta az igazgatónı.  
Felgyorsultak az események. Az ötletbıl tervek 
lettek, a terveket tett követte. ’88 nyarán már 
folyt is a tereprendezés. Elszállították a szemetet, 
kialakították az egyenes terepet, zsaluztak, stb. 
Majd október 22-re megtörtént a betonozás. 1400 
négyzetméter területet betonoztak le, 156 köbmé-
ter betont használtak fel. A jó szervezésnek kö-
szönhetıen 37 ember ment el segíteni. A pálya 
’89 nyarára kapta meg a mőanyag borítást. 
Akkoriban a falu fejlıdését társadalmi munka 
nélkül nem lehetett volna elképzelni. Például a 
jelenlegi postahivatal is társadalmi munkában 
épült föl, melynek terveit Blaubacher József ké-
szítette, a kivitelezésben Raffai Pál és emberei is 
kivették részüket. 
Minden építkezésnél Galbavi József és brigádja 
segített, jöttek napközben és munkaidı után is 
segíteni. („A Galbi még törött lábbal is jött!”) 
1989 nyarára tehát elkészült a sportpálya, amit 
immár 20 éve használunk. Nagy öröm volt ez 
minden szempontból. Közös ügy volt megépíteni 
és most közös ügyünk, hogy mindenkit mozgásra 
biztasson. 
Nézzük csak az öregfiúkat, akik a pálya fennállá-
sa óta veszik birtokukba minden hétfın és pénte-
ken. Ez egyszerre 20-25 embert jelent, de össze-
sen 45-50-en vannak, akik rendszeresen fociz-
nak. Számukra nem csak a szórakozást jelenti a 
tornaterem és a tornapálya, hanem a munkát, a 
segítségnyújtást, az összefogást is. Mondhatnánk, 
hogy a fociból jól ismert csapatszellem bennük 
van, de többrıl van itt szó. Jelen voltak a lambé-
riázásnál, amihez Hajdú Józseftıl kaptuk a lam-
bériát. Amikor kiégtek a fénycsövek, 175-öt cse-
réltek ki. Az armatúrák meghibásodott alkatré-
szeit is kicserélték, a felújításhoz Valentínyi Lász-
ló biztosította az összes anyagot. 
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Jelen voltak, amikor a tornaterem meszelése elıtt 
le- és fel kellet szerelni a bordásfalakat és akkor 
is, amikor a kerítést újították föl. A kerítéshez a 
zártszelvény keretet, majd arra a horganyzott 
hullámrács felhegesztését is Blaubacher József 
készítette el. („Bergi, ez férfimunka volt!”) Az idei 
évben végzett festésben Kajos József örömmel 
segített, aki lelkes szurkolója a focizó gyerekek-
nek. Nem mindenkit kértek, valaki jött és kérés 
nélkül is segített. A kerítés felújítására azért volt 
szükség, mert többen is nem rendeltetésszerően 
használták a pályát. Nem szabad elfelejteni azo-
kat az idıket, amikor tele volt minden szeméttel, 
törött üvegekkel, megrongálták a mőanyag borí-
tást. Hiszem, hogy az életben szükség van bizo-
nyos szabályokra. A pályán is kellenek a szabá-
lyok és kell valaki, aki segít ezeket betartani.  
Gyermekeink értelmesek, ügyesek, joggal lehe-
tünk büszkék rájuk, amiért olyan sok sportren-
dezvényen vesznek részt és hoznak kupát. Öreg-
bítik iskolánk és a falu hírnevét. İk lesznek a 
következı generáció sportot kedvelı felnıttei, 
vagy nem...... Nem szabadna leszoktatni ıket a 
sport szeretetérıl, a mozgás örömérıl. A lehetı 
legegyszerőbb és legrosszabb megoldás bezárva 
tartani a pályát. Cikkem ötletadója sajnálja a 
gyerekeket és bosszantja is, hogy ilyen helyzet 
kialakulhatott, de bízik benne, hogy van jó meg-
oldás. A sportudvar nyitva tartását el tudná úgy 
képzelni, hogy az Iklad Ifjúságáért Alapítványból 
fizetnek tiszteletdíjat valakinek a tavaszi és nyári 
szünetben, aki ezt ügyeleti jelleggel elvállalná, 
vagy a nyáron otthonlévıkbıl és nyugdíjasokból 
önkéntes alapon szerveznének embereket, akik 
egy- egy napot ingyen felügyelnének. Ecker József 
biztos vállalná, és akár be is tudna szervezni né-
hány embert. 
Olyan sokan voltak, akik összefogtak a nemes 
ügy érdekében. Sokan voltak, akik kérés nélkül 
jöttek segíteni.  
A teljesség igénye nélkül soroltuk föl azokat, 
akiknek sokat köszönhetünk, de feltétlen meg 
kell említeni az akkori Tanácstagi csoport tagjait, 
akik a szervezésben és kivitelezésben is példát 
mutattak: Balatoni Dániel, Galbavi József, 
Klagyivik Pál, Lajtos Pál, Mayer József, Marsal 
Mihály és Nagy Lajos.  
Valamint köszönet a falu minden lakójának, aki 
bármilyen módon segített a munkában az elmúlt 
20-25 év alatt. 

1987-ben Iklad község pályázatot nyújtott be az 
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 
Elnöke által meghirdetett pályázatra „A szebb, 
emberibb környezetért”. Írásomat e pályázat mot-
tójával szeretném zárni: 
 

„Az embernek, mert célja nagy, 
Hát kell a másik ember, 
Csak szépen összefogva hat, 
Sok víz hajtja a malmokat, 
Sok cseppbıl áll a tenger.” (Schiller) 

Braun Anikó 

 

ÉletképekÉletképekÉletképekÉletképek    

Szombat délután két óra. A háziasszony végzett a 
heti nagytakarítással és mosással. Már az udva-
ron kiterítve szárad a tiszta ruha. Pihenésként 
leül és beletekint a korábban vásárolt színes heti-
lapba. Az egész heti munka és a szombati otthoni 
rendrakás után elégedetten olvassa a színes új-
ság híreit. 
Pár házzal odább az utcában a hétköznap levá-
gott gazt győjti egy fiatalember. (Mivel a kertet 
csak félig mőveli, gaz van bıven.) Az összegyőjtött 
gazhoz még tesz egy kis papírhulladékot, mő-
anyagzacskót és meggyújtja. Pillanatok alatt go-
molygó a nedves avar égetésére jellemzı, kelle-
metlen, tömény füst teríti be a környéket, a szá-
radó ruhát is. A füst félóra múlva megszőnik. A 
háziasszony ekkor jön rá, hogy tiszta ruhái egy-
tıl-egyik füst szagúak. Nagyon csúnyát mond. 
Összeszedi a már majdnem száraz ruhát, és kezdi 
a mosást elıröl.  
A fiatalember arcát elégedettség tölti el, elégette a 
felgyülemlett gazt. Nem hallotta, amit a mosás-
ban elmerült háziasszony kívánt a szombat dél-
után füstölınek. 
 

 

Szombat délután négy óra. A hét közbeni mun-
kák után egy kis kikapcsolódás a kiskertben. Egy 
sárkányrepülı tőnik fel. Erre felé száll. Egy kis 
változatosság és érdekesség. A szomszéddal 
együtt nézzük. A pilóta még integet is. Mi is. Örü-
lünk.  
De mi történt? Ennyire megtetszettünk neki? 
Újabb és újabb kır a lakott terület felett. Szom-
szédom enyhe fejfájása egyre erısebb lesz. A sár-
kányrepülı már a tízedik kört teszi a lakott terü-
let és fejünk felett. Kicsit odább már integetnek 
neki, hogy ne itt körözzön gépével, felborítva a 
nyugodt harmóniát. Ismét két kört tesz meg. 
Szitkozódás hangja üti meg a fülünket tanácsol-
va, hogy hol berregjen. Újabb mutogatós intege-
tés, hogy menjen máshová. A tizennegyedik kör 
után a sárkányrepülı irányt változtat, és arra felé 
száll ahonnan jött. Megértette a mutogatást, vagy 
csak az üzemanyag van fogyóban? 

Braun Pál 
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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… 
 
A villamos energia elıállításakor akár szén (lignit) 
olaj, pakura vagy uránium alapanyag segítségével 
történik – a modern technológia alkalmazásának 
ellenére – komoly mértékő környezetszennyezı-
dés van. A különbözı elıírások és nemzetközi 
megállapodások betartása minimálisra csökkent-
heti ezt a hatást. Az energiatakarékos felhaszná-
lásával mi is hozzájárulhatunk a környezetszeny-
nyezıdés csökkentéséhez. Ehhez pár tanács: 
Egy háztartás teljes energiaköltségének 60-70 % 
főtésre 10-15 % meleg vízre, 8-12 % hőtésre 10% 
elektromos gépek üzemeltetésére, 2 % pedig vilá-
gításra megy el. 
Hogyan takarékoskodjunk az árammal? 
1. A hőtıszekrény szellızınyílását szabadon kell 
hagyni, és rendszeresen tisztítani kell. Ellenıriz-
zük, hogy a hőtıszekrény ajtajának tömítése hi-
bátlan-e. A szellızırács szabad keresztmetszet-
ének csökkentése kb. 10%-al növelheti az ener-
giafogyasztást. A hőtıszekrény leghatékonyabban 
akkor mőködik, ha a belsı hımérséklet +7°C-ra 
állítjuk (+5°C-nál már 15%-al emelkedik a fo-
gyasztása) A helyes, illetve a helytelen használata 
között a különbség a tényleges energiafogyasztás 
100 %-a is lehet. 
2. Ne tegyünk a hőtıbe meleg ételeket, mert 
plusz energiát igényel a lehőtése. A fagyasztólá-
dába -18°C elegendı a tárolásra. 
3. Amennyiben elektromos tőzhelyet használ, 
kapcsolja le a fızılapot a fızés befejezése elıtt, 
mert a fızılap még 5-10 percig meleg! A villamos 
fızıedények és a villamos serpenyık jobb hatás-
fokkal, gyorsabban dolgoznak, mint a fızılapon 
az edény. A légkeveréses edényben 20-30%-al 
gyorsabban és 30-50%-al kevesebb energiával 
lehet fızni, mint a tőzhelyen. 
4. A világítás kialakításánál vegyük figyelembe, 
hogy milyen helyiségben, milyen tevékenységhez 
szeretnénk használni a mesterséges fényt. Ezzel 
biztosíthatjuk, hogy az adott helyiségben csak 
olyan mértékben és addig világítson, amíg szük-
séges. 
5. Érdemes bizonyos helyiségekben mozgásérzé-
kelıvel kiegészített világítást üzemeltetni, így va-
lóban csak akkor ég a világítás, amikor szükség 
van rá. 
6. Új számítógép vásárlásakor figyeljünk arra, 
hogy energiagazdálkodási rendszerrel ellátott ké-
szüléket válasszunk. Az ilyen berendezéseknél 
csak azok a részek kapnak áramot, amelyek épp 
használatban vannak. 
7. Az általánosan elterjedt izzólámpának a hatás-
foka mindössze 6%. A hagyományos izzóhoz mér-
ve a halogénizzóé már 12%-os. Energiagazdálko-
dási szempontból a kompakt fénycsövek alkalma-

zása kedvezı, fogyasztásuk mindössze egy ötöde 
az azonos teljesítményő izzólámpának. Élettar-
tamuk 4-10 az átlagosan mintegy 1000 órás izzó-
lámpáknak. 
8. Ha nem hagyjuk készenléti állapotban az 
elektromos készülékeinket és használjuk a ké-
szülék ki/be fıkapcsolóját, jelentısen csökkent-
hetjük a háztartás energiafogyasztását. 
9. A készenléti állapotban lévı tv is jelentıs ener-
giát fogyaszt, ezért kapcsoljuk ki a kézi kapcsoló-
val is. Használjuk a „hibernálás” és a ”készenléti” 
üzemmódot a számítógépünkön, ha ott hagyjuk, 
rövidebb-hosszabb idıre használjunk hálózati 
áramot, amikor csak tudunk. Ha elemekre van 
szükség, akkor újratölthetıeket vegyünk a kü-
lönbözı akkumulátortöltık is mindig áramot fo-
gyasztanak, ha be vannak dugva, ezért amint 
befejeztük a töltést, hozzuk ki a konnektorból. 
10. Az alacsonyabb hımérsékleten tárolt víz ha-
tása kedvezıbb a melegvíz-tároló gazdaságos mő-
ködésére és az élettartalmára. A hı-veszteség 
60°C vízhımérsékleten 53%, a vízkıképzıdés 26 
% 40°C viszont a hı-veszteség csak 20%, és meg-
szőnik a vízkıképzıdés. 
11. Mielıtt bekapcsolnánk, a légkondicionálót 
próbáljunk kereszthuzatot csinálni, vagy használ-
junk ventillátort. A levegı mozgása nagyban 
csökkentheti a hıérzetünket. Ha már bekapcsol-
tuk, próbáljuk a használatát a legmelegebb órák-
ra szőkíteni, és ne állítsuk túlságosan hidegre. 
Tartsuk zárva az összes ablakot, hogy ne jöhes-
sen be a meleg levegı, továbbá ne hőtsünk olyan 
helyiséget, amit nem is használunk. 

Mi a helyzet a gáz felhasználásánál? 
12. A gázmérıt rendszeresen olvassuk le, így 
hozzászoktatjuk magunkat a takarékos gázfel-
használáshoz. 
13. Nem biztos, hogy annyira fel kell főteni a 
lakást, mint amennyire fel van. Feleslegesen ne 
főtsünk, vegyük le a főtést abban a helyiségben 
ahol nem tartózkodunk! Minden 1°C hımérsék-
letcsökkentés kb. 5% főtıenergia megtakarítást 
jelent. 
14. Melegebbnek érezzük a nedvesebb levegıt, 
ezért célszerő a levegı páratartalmára is figyel-
nünk, mellyel még a porterhelést is csökkenthet-
jük. A helyiségek levegıjét a főtés szárítja, amit 
ellensúlyozhatunk azzal, ha a főtıtestekre 
edénybe vizet helyezünk. Az elpárolgott vizet pó-
toljuk, illetve a helységben lévı növények is segí-
tik a páratartalom növelését. 
15. Amit lehet, azt gız nyomása alatt kuktafa-
zékban célszerő fızni. Az idı és az energia meg-
takarítása elérheti a 30-40%-ot. Ennél az eljárás-
nál az ételek, csak gızzel érintkeznek ez által a 
vitaminok és az ásványi sók vesztesége jelentısen 
csökken. 
16. Csak akkor kapcsoljuk be a tőzhelyet, ha 
már valóban elkezdett fızni, és edény is került a 
tőzhelyre, feleslegesen ne vesszen kárba az ener-
gia! Ha az étel felforrt, tegyük a tüzet kis lángra. 
Energiát spórolhatunk, ha a sütıt pár perccel az 
elıtt kikapcsoljuk, hogy a sütni való készen len-
ne. 
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17. Kisebb átmérıjő fızılapon ugyanolyan 
mennyiségő étel hosszabb idı alatt, de kevesebb 
energiával fızhetı meg. A fızılap üzeme akkor 
gazdaságos, ha a munkafelülete tiszta, szennye-
zıdésmentes, mert a hıátadás így a legjobb. A 
fızılapra került és már ráégett ételmaradékot 
teljesen le kell égetni úgy, hogy a fızılap néhány 
percre maximális teljesítményre van kapcsolva. 
18. Sokkal kevesebb energia kell tojásfızıben a 
lágy tojás elkészítéséhez, mint a nagyobb telje-
sítményő fızılap és külön edény felfőtéséhez. A 
párolt ételek nemcsak egészségesebbek, de ener-
giatakarékosabb a fızés is. 
19. A sütın lehetıleg minél több ételt süssünk 
egyszerre, vagy egymás után. A sütıt nem érde-
mes elımelegíteni, csak a keltésztáknak van 
szükségük meleg sütıre, minden mást hideg sü-
tıben is el lehet kezdeni. 
20. Energiatakarékosság miatt kedvezı, ha déli 
irányban nagyobb, jól szigetelt ablakok készül-
nek, és északi irányban minimális nyílásokat 
helyezünk el. Az elöregedett, vagy nem megfelelı 
szigetelés akár 30%-al is megnövelheti a főtés 
költségeit. 
21. Sok energiát igényel a hosszú ideig tartó szel-
lıztetéssel lehőtött helyiségek újra főtése is. 
Ezért rövidebb ideig- napi 4-5 perc helyiségen-
ként – szélesre tárt ablakokkal szellıztessünk, a 
főtést pedig állítsuk minimumra. 
22. A megvetemedett ajtó elé akasztott vastag 
függönnyel javítható a hıszigetelés. Egyszeres 
üvegezéső ablakok kettısüvegezésőre cserélése 
30-40%-al csökkentheti a hı- veszteséget. 
23. A falra szerelt főtıtest mögé célszerő alumí-
nium fóliát helyezni: csökkenti a fal hı- vesztesé-
gét és visszaveri a hıt a helyiségbe. 
24. A központi főtéső lakásokba célszerő a kí-
vánt hımérsékletet helyiségenként hımérséklet-
szabályzókkal beállítani és a radiátorra szerelhetı 
szeleppel a szükséges fogyasztást szabályozni. 
Ezzel a megoldással 6-7 %-os energia megtakarí-
tást érhetünk el. 

A vizel is takarékoskodhatunk. 
25. Egy nehéz nap után belemerülni a teletöltött 
fürdıkádba felemelı dolog. Ám ha takarékosan 
szeretnénk élni, célszerő gyakrabban a zuhanyt 
választani. Amíg a fürdıkádat 100-150 liter vízzel 
töltjük fel, addig egy 10 perces tusolással 50-70 
litert használunk el. A kézi zuhanyra víztakaré-
kos rózsát, zuhanyváltó és áramláskorlátozót 
szerelni. Ezekkel a zuhanyzáshoz felhasznált víz 
mennyisége jelentısen csökkenthetı anélkül, 
hogy a zuhanyzás, vagy kézmosás komfortérzete 
romlana. 
26. A vízcsap csepegését és a WC-k víztartályá-
nak szivárgását azonnal meg kell szüntetni, mert 
egyetlen csöpögı csap havonta 15-200 liternyi 
vizet pazarol el értelmetlenül. Ráadásul legtöbb-
ször a gumi tömítés vagy a győrő cseréjét igényli 
a feladat. 
27. Rengeteg vizet pocsékolunk el, míg a kétcsa-
pos csaptelepeken beállítjuk a kívánt vízhımér-
sékletet. Ezért érdemes egykarú csaptelepet be-
szerelni. 

28. Akár 50%-os vízhasználat csökkenést is elér-
hetünk a perlátor beépítésével. Ez egy aprócska 
készülék, amely a vízsugárhoz levegıt kever, a 
jobb csaptelepbe automatikusan beépítik, de pót-
lólag is felszerelhetı. 
29. Győjtsük az esıvizet a kerti növények locso-
lásához, és inkább este öntözzünk, fıleg a meleg 
nyári napokban, mert akkor kisebb a párolgás. 
Az ágyásokat, a fák földtányérjait, a növények 
közti szabad területeket mulcsozzuk, azaz takar-
juk le avarral, faforgáccsal. Az így létrejött talaj-
takarónak köszönhetıen ritkábban nı a gyom. A 
talaj kevesebbet párologtat, ezáltal kevesebb lo-
csolásra lesz szükség. 

Amennyiben a leírtakból valamit alkalmaz, számokban 
kifejezhetı megtakarítást érhet el. Így pénztárcáját is 
kíméli amennyiben lesz, vagy van, konkrét tapasztalata 
kérem, írja meg a „KÖRNYEZETÜNK” jeligére, hogy 
mást is meggyızzünk az energia helyes felhasználásá-
ról. A berkezı és beérkezett észrevételekre, levelekre 
egyszerre fogok reagálni. 

Braun Pál 

 

Tüske BTüske BTüske BTüske Bökiökiökiöki    

Szóvá tette, rövid idı alatt rendezıdött: 
- A temetı utcában lévı árok lapjainak helyreál-

lítása. 
- A Totózó és az italbolt közötti beszakadt fedlap 

kicserélése. 
- A Ságvári utcánál lévı buszmegálló cseréje – a 

polgármester újságban tett ígérete szerint – a 
nyár folyamán megtörténik. 
A vihar besegített, bontásra már nincs szük-
ség. (tragédia nélkül a természet megoldotta.) 
Nem lehetne az új buszmegállót egy hónappal 
a tervezettnél megépíteni? 
Hiszen régi vágya az itt lakóknak, egy megfele-
lıen védett megálló. 

- A Szabadság út 175. sz. szemben két hónapja ki 
lett vágva a kiszáradt fa. A vastag ágak lábra kel-
tek, az illetéktelenek elszállították. A vékony galy-
lyak ott maradtak! 
Kedves rászorult ismeretlen! Lehet, hogy nem is 
olyan rászorult?! 
Ismeri a népi bölcs mondást? 
Ki a kicsit nem becsüli, az nagyot nem érdemli? 

- A Bartók Béla úton az úttest és az utóbbi évek-
ben nem igen használt járda közötti területet az 
önkormányzat idıként lekaszáltatja. De oly gyak-
ran egy szemétkupac csúfítja ezt a részt. Nem kell 
Colombo hadnagynak lenni ahhoz, hogy rájöjjünk 
honnan is származik a gazból, ágakból, levelekbıl 
álló kupac, amit idınként meggyújt valaki, való-
színőleg az, aki odavitte.  Kérdésünk: miért nem 
a portáján győjti össze a szemetét kedves lakótár-
sunk, a közterület helyett???? 
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Német Nemzetiségi Kulturális Német Nemzetiségi Kulturális Német Nemzetiségi Kulturális Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület híreiEgyesület híreiEgyesület híreiEgyesület hírei    

Május 17-én, a Budapesti Nemzeti Múzeum Ma-
jálisán táncoltunk a zenekarunk kíséretében. 
Május 30-án, Pomázon léptünk fel. Egyesület 
tagjaival  június 21-én kiránduláson vettünk 
részt Hollókın. 
 

 
 
Június 28-án a domonyi falunapon szerepeltünk, 
ahol magyar és német táncokat adtunk elı, va-
lamint zenekarunk külön mősorral is kedveske-
dett a nézıknek.  
Július 11-én, Püspökszilágyon szerepeltünk a 
Málna fesztiválon. 
Július hónapban nyári szünetet tartunk, de au-
gusztustól újra lesznek próbák. Zenekarunk hét-
fınként 19 órától, énekkarunk csütörtökönként 
18 órától, táncosaink szombatonként 19 órától 
tartják felkészüléseiket. Továbbra is szeretettel 
várjuk az  új tagok jelentkezését. Addig is jó pi-
henést, és mindenkinek szép nyarat kívánunk! 

Az Egyesület elnöksége 
 

Szüreti mulatságról Szüreti mulatságról Szüreti mulatságról Szüreti mulatságról     

Ebben az esztendıben szeptember 20-án, va-
sárnap tartjuk a szüreti felvonulást és mulatsá-
got.  
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében 
kérjük a részt venni szándékozókat, hogy au-
gusztus 30-án, vasárnap 18 órára jöjjenek el a 
mővelıdési házba, hogy az elsı próbát minél 
nagyobb létszámban tudjuk megtartani. 

Bagyin Katalin 

Csatószegi meghívásCsatószegi meghívásCsatószegi meghívásCsatószegi meghívás    

Csatószegi testvérfalunkból kedves meghívás ér-
kezett, miszerint szeptember elsı hétvégéjére sze-
retettel várnak bennünket. 
Az indulást szeptember 2-án szerda estére tervez-
zük, a várható hazaérkezés szeptember 7-én hét-
fın lenne.  
 
Jelentkezni augusztus 15-ig a Mővelıdési Ház-
ban lehet. 
 

 

Tábori élményeTábori élményeTábori élményeTábori élményeimimimim    
 

Júliusban  egy  héten át minden nap táborba 
hívtuk a gyerekeket, ahol naponta átlagosan 
25 gyermek jelent meg. 

 

Íme néhány vélemény: 

 

„Jók voltak a programok, legjobban talán a kerék-
pártúra tetszett, a tornateremben is jót játszot-

tunk, labdajátékok, sorversenyek voltak. 
Sokat csocsóztunk, nagy meccseket játszottunk. 

Szerettem volna, ha tovább tart a tábor nem csak 
egy hétig...” 

Ecker Olivér 

„Szerintem az egész hét jól volt kitalálva, de leg-

jobban a csocsó-játék tetszett.  Almát és répát vit-
tem amikor pónit és lovat voltunk simogatni, bát-

ran megmertem etetni.  Az egyik túra után  mikor 
fáradtan visszaérkeztünk a Mővelıdési Házba-

finom  gyümölcssalátát  ettünk, ami nekem na-
gyon ízlett.” 

Kovács Máté 
 

„Tavaly is voltam már a táborban, egy nap kivéte-
lével, idén is mindennap eljöttem. Nekem a kéz-

mőves foglalkozások tetszettek leginkább ahol 
például kıbıl katicát festettünk, pólyás babát ké-

szítettünk.  
Jó volt a tornateremben is ahol – kosaraztunk, és 

váltóversenyek is voltak, de szerettem még amikor 
csocsóztunk, ping-pongoztunk vagy a- jengával 

játszottunk. De talán a legjobb a bicikliverseny 
volt.  

Ha jövıre is lesz tábor és kedvem lesz hozzá, sze-
rintem újra eljövök.” 
 

Bartha Adrienn 
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Augusztus havi rejtvényünkben falunapi programjainkat rejtettük el. 
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A keresztrejtvényt készítette Rigó Krisztián és Ecker Norbert! 
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Értesítés TüdıszőrésrılÉrtesítés TüdıszőrésrılÉrtesítés TüdıszőrésrılÉrtesítés Tüdıszőrésrıl    

Augusztus 29, szombat: 0800 –1200 

Augusztus 31, hétfı: 1200 –1800 

Szeptember 1, kedd: 0800 –1400 

Szeptember 2, szerda: 1200 –1800 

 

Kérjük a lakosságot, hogy a szőrésre a 
TB-kártyáját, vagy a TAJ-szám igazolására 
szolgáló iratot feltétlenül hozzák magukkal! A 
szőrést csak a TAJ-szám ismeretében tudják 
elvégezni! 

Kérünk mindenkit, hogy saját érdekében 
jelenjen meg a szőrésen! 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szeretnénk 
megszervezni az egyéb szőrıvizsgálatokat. 

Mivel lapzártánkig nem sikerült az egyeztetés, a 
részletekrıl plakátokon és a honlapon tájékoztat-

juk a lakossággal a lehetıségeket. 

 

Falunap 2009Falunap 2009Falunap 2009Falunap 2009    

Támogatói jegy - tombola 

A falunapi rendezvények támogatására támoga-
tói jegyet bocsátunk ki, mely tombolaként is 
szolgál. A jegy ára: 500.- Ft mely augusztus 20-s 
21-én megvásárolható lesz, és az esti órákban a 
Kastély zenekar koncertje után kerülnek kisorso-
lásra az értékes ajándékok. 

Rendezvényünk eddigi támogatói: 

Iklad Község Önkormányzata, 
intézményei, 

civil szervezetei. 
Valentínyi László, 

Fekete Andrea, 

Ezer apró bolt, 
Zdenkó Zsolt, 

Rosenbrot Kft, 
Galgamácsai Cservölgy Vadásztársaság, 

Turai Takarékszövetkezet Ikladi Kirendeltsége. 

Testületi hírekTestületi hírekTestületi hírekTestületi hírek    

Július 

♦ A Képviselı-testület július 3-i ülésén megvi-

tatta és jóváhagyta a sportegyesület 2008 évi 

beszámolóját. Az egyesület 2008-as bevétele 

4.340.000, kiadása 4.326.000 Ft volt. 

♦ A kistérség által mőködtetett jelzırendszeres 

házi segítségnyújtás szolgáltatás mőködésé-

ben, melyet Ikladon 13-an vesznek igénybe, 

az állami normatíva csökkentése miatt 2009 I. 

félévében 2.3MFt hiány keletkezett. 

Ezért a kistérségi központ javaslatot dolgozott 

ki az eddig ingyenes szolgáltatás részben térí-

tésessé való átalakításáról. Ennek értelmében 

a szolgáltatás térítési díja jövedelemtıl (nyug-

díjtól) függıen ingyenes, 1000Ft/hó/fı vagy 

1500Ft/hó/fı lenne. Az elsı féléves hiány Ik-

ladra esı részét (109000 Ft) az Önkormányzat 

átvállalja.  

♦ Az óvoda felújításához a konyhai berendezé-

sek meg lettek vásárolva még az ÁFA emelés 

elıtt összesen 3.8MFt értékben.  

♦ A Képviselı-testület megvitatta és elfogadta a 

Falunap programtervezetét.  

♦ Az iskolafőtés korszerősítésére 10MFt-ot 

nyert az Önkormányzat. A tervezett beruházás 

keretében új modern gázkazánok kerülnek te-

lepítésre az iskolában, és megszüntetésre ke-

rül az iskola és az óvoda közötti átvezetı csı, 

melyen nagyon sok meleg veszett el.  

♦ Csatószegi testvérfalunkból meghívás érkezett 

szeptember elsı hétvégéjére. 

♦ Segélyek: A Képviselı-testület 1 fı részére 

ápolási díjat hagyott jóvá. 

Kékesi Gábor 
képviselı 

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. szeptember 2-4. 


