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Tisztelt Ikladi Polgárok! 

Bizonyára sokan egyetértenek velem abban, hogy egy nem mindenben sikeres évet hagytunk 
magunk mögött. 
A gazdasági válság mindenkinek okozott kellemetlen meglepetést, úgy a családban, mint a 
munkahelyen. 

Faluközösségünk, ha a játszótér építésére, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére, az 
iskolai kazánház kialakítására, a Szabadság út alsó oldalának újabb hét háza előtti árok lefe-
désére gondolunk, némi sikert könyvelhet el. 
Mindezek mellé közintézményeink működőképességét továbbra is fenn tudtuk tartani. Közsé-
günk működőképességét megőriztük! 

Célunk a 2011-es évben is hasonló. Pályázatok írásával és megnyerésével lassú de biztos fej-
lődést szeretnénk biztosítani egy még élhetőbb falu létrehozása érdekében. 
Képviselő-testületünk –mint eddig is-, mindent megtesz kitűzött céljaink eléréséért. 
Kérjük községünk polgárait, hogy e nemes cél érdekében továbbra is segítsék munkánkat, 
hogy eredményes legyen közös erőfeszítésünk.  

Testületünk nevében is, Iklad valamennyi lakójának, 
sikerekben gazdag, boldog 2011-es évet kíván: 

 
 Madarász István  
 Polgármester 

Meghívó 

Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit a 2011. január 08-án, szombaton 17 órakor 
kezdődő fáklyás felvonulásra (gyülekezés 1630-tól az indulási pontokon) és az azt követő 
megemlékezésre, melyet a „málenkij robot”-ra elhurcoltak tiszteletére és emlékére tartunk a 
Művelődési Házban. 

A felvonulás a Szabadság út - Rákóczi utca kereszteződésétől, (Szabadság út 13) és a Szabad-
ság út - Bartók Béla utca kereszteződésétől (Szabadság út 161) indul egy időben, majd az em-
lékmű megkoszorúzása után a Művelődési Házban folytatódik a rendezvény. (Fáklya korláto-
zott számban kapható az indulási pontokon. Ára feltöltve 500 Ft) 

A Művelődési Házban Incze Zsuzsa (Duna TV: Csellengők műsorvezetője) által rendezett: 
Békés-békétlenek című, a „málenkij robot”-ról készült film kerül vetítésre. A filmvetítést a 
rendezőnő személyesen nyitja meg. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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Anyakönyvi hírek 
2010. január 1-től december 31-ig 

Házasságot kötöttek 

 

1. 
Danis László 

– 
Vecsernyés Tünde 

2010. 
05.15. 

2. 
Braun Iván 

 –  
Baglyas Georgina 

2010. 
07.03. 

3. 
Ledényi Ákos 

– 
Braun Katalin 

2010. 
08.14. 

4. 
Mayer Zoltán 

– 
Benedek Bernadett 

2010. 
09.04. 

Születtek 

 

1. Mihály Kevin 2010.01.18. 
2. Braun Zsófia 2010.02.10. 
3. Sáros Barnabás 2010.03.30. 
4. Vér Maximilián Rómeó 2010.04.01. 
5. Balogh Miksa 2010.04.03. 
6. Óbereki Dorina 2010.04.09. 
7. Ecker Mátyás 2010.05.11. 
8. Bátovszky Borbála 2010.05.19. 
9. Dicse Tünde 2010.05.19. 
10. Madarász Léna 2010.07.11. 
11. Mayer Benedek 2010.07.22. 
12. Füleki Botond Bese 2010.08.15. 
13. Deszk Alexander 2010.09.02. 
14. Kutor Ferenc Attila 2010.09.07. 
15. Danis Balázs 2010.09.09. 
16. Turák Milán 2010.11.17. 
17. Makó Zsófia 2010.12.06. 
18. Braun Levente 2010.12.18. 
19. Braun Blanka Liza 2010.12.25. 

 

 

 Név Születési idő Haláleset ideje 

1. Nagy Lajos 1936.01.23. 2010.01.14. 

2. Bubenyák Józsefné (Verovszki Terézia) 1927.10.02. 2010.02.05. 

3. Podlaviczki Sámuelné (Mandák Zsuzsanna) 1936.08.10. 2010.02.12. 

4. Blaubacher János 1923.07.06. 2010.02.19. 

5. Radics Józsefné (Gáspár Julianna) 1935.07.29. 2010.03.07. 

6. Sinkó István 1934.06.01. 2010.03.15. 

7. Zemen József 1936.02.23. 2010.03.16. 

8. Laukó Pálné (Jancsovics Ilona) 1935.09.15. 2010.04.10. 

9. Valkó Jánosné (Keményfi Erzsébet) 1945.02.18. 2010.04.17. 

10. Sztraka Mária 1932.03.25. 2010.04.25. 

11. Blaubacher János 1954.06.27. 2010.04.26. 

12. Kaluzsa József 1929.05.29. 2010.04.26. 

13. Kurucz Ferencné (Braun Katalin) 1951.12.05. 2010.05.14. 

14. Bakonyi Pálné (Mezei Judit) 1934.05.16. 2010.05.19. 

15. Vanó Pálné (Ecker Mária) 1921.12.29. 2010.05.22. 

16. Blaubacher Pál 1939.05.27. 2010.07.03. 

17. Braun József 1950.06.08. 2010.07.07. 

Elhunytak 
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Képviselő-testületi Hírek 
2010. november 19. 

Iklad Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2010. november 19-ei ülésén 
az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 

A bizottságok külső tagjai letették esküjüket. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: Hrncsár 
Pálné, Kreidlmayer János 
Oktatási, Művelődési, Sport és Környezet-
védelmi Bizottság: Braun József, Furák 
Mihály Róbert, Novák Jánosné 
Településfejlesztési és Közbeszerzési Bi-
zottság: Juhász Péter 

Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-testület a 
Saubermacher Magyarország Kft. galgamácsai 
telepén létesülő kommunális lerakóról. Czikora 
Gábor telepvezető ismertette a cég történetét, va-
lamint a jövőbeni terveket. Elmondta, hogy ön-
kormányzatunknak a későbbiekben lehetősége 
lesz a galgamácsai telephez való csatlakozásra. 

A Képviselő-testület a közigazgatási hivatal törvé-
nyességi észrevételére reagálva több ponton módo-
sította a szociális rendeletét. 

Elfogadásra került a 2011. évi belső ellenőrzési 
terv. 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett Bozsó 
 

 
Eckerné Kmety Ágnes 

Igazgatási előadó 
 
 
Zoltán rendőr dandártábornoknak a Gödöllői 
Rendőrkapitányság élére történő kinevezésével. 

A Képviselő-testület módosította az Aszód – Do-
mony – Iklad – Kartal – Verseg települések orvosi 
ügyeleti szolgálatának ellátására létrehozott társu-
lási megállapodását, továbbá elfogadta a Galga-
menti Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Mű-
ködtető (Üzemeltető) Társulás megállapodását. 

A Képviselő-testület határozatlan időre – 3 hóna-
pos felmondási időt kikötve - meghosszabbította 
az Ambrosia Étteremre vonatkozó bérleti szerző-
dést. 

A Képviselő-testület elbírálta a hókotrásra beérke-
zett árajánlatokat. A meghívott 4 vállalkozó közül 
kettő pályázott. A testület a legolcsóbb árajánlatot 
adó Káré Tibor vállalkozóval kötött szerződést. 
(6.500.-Ft/óra) 

A Képviselő-testület elbírálta a 70 éven felüliek 
karácsonyi csomagjára beérkezett árajánlatokat. A 
meghívott 5 vállalkozó közül kettő pályázott. A 
testület a legolcsóbb árajánlatot adó Totálterv 
Bt-vel kötött szerződést. (4.720.-Ft/csomag) 

A testület megtárgyalta Tóth Gábornak, Bag pol-
gármesterének levelét, amelyben anyagi hozzájá-
rulást kér a bagi körforgalom megépítéséhez. A 
testület kifejezte egyetértését a körforgalom építé-
sére, de szeretné látni a terveket és a részletes 
költségvetést. Ezen dokumentumok birtokában, 
valamint pénzügyi helyzetünk ismeretében tudja a 

 Név Születési idő Haláleset ideje 

18. Hrncsár József 1946.10.10. 2010.07.14. 

19. Podlaviczki József 1917.08.07. 2010.07.23. 

20. Dudás Mihály 1951.01.29. 2010.08.05. 

21. Csemer Sándor 1943.10.20. 2010.08.10. 

22. Kreidlmayer János 1944.11.19. 2010.08.14. 

23. Klenk Jánosné (Laukó Katalin) 1929.05.21. 2010.08.29. 

24. Mayer János 1922.11.08. 2010.09.07. 

25. Braun János 1937.06.27. 2010.09.09. 

26. Kozecz József 1960.01.27. 2010.09.21. 

27. Mega Istvánné (Mayer Erzsébet) 1938.07.07. 2010.10.25. 

28. Gál Sándor Károly 1945.04.25. 2010.12.14. 

29. Bagyin Jánosné (Ecker Mária) 1938.01.27. 2010.12.15. 

30. Dicse Pál 1950.10.11. 2010.12.19. 

31. Fehér Andrásné (Lukács Erzsébet) 1942.04.27. 2010.12.26. 
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testület a jövőben mérlegelni az esetleges támoga-
tást. 

A testület engedélyezte az Iklad belterület 220 
hrsz.-ú ingatlan megosztását a benyújtott vázraj-
nak és a Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően. 

A testület - elszámolási kötelezettséggel - 
300.000.-Ft összegű plusz támogatást szavazott 
meg az Iklad KFC-nek.  

A testület 40.000.-Ft támogatást szavazott meg a 
mozgáskorlátozottak ikladi szervezetének kará-
csonyi rendezvényére. 

Több temetésen előfordult, hogy az autósok nem 
tudtak megfelelően parkolni, ezért a Képviselő-
testület döntött Nagy Lajosné és Nagy Tibor telke-
inek megvásárlásáról. A területen parkolót kíván 
kialakítani az önkormányzat. 

A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az 
Ashe 2010 Kft., az általa bérelt volt tűzoltó szertár 
épületét felújítsa 1.006.896.-Ft összegben. A tes-
tület engedélyezte a beruházás összegének „lela-
kását”. 

A Képviselő-testület zárt ülésén egy főnek ápolási 
díjat állapított meg, valamint négy főt részesített 
átmeneti segélyben összesen 30.000.-Ft összeg-
ben. 

2010. december 17. 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2010. december 17-ei ülésén az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalta meg: 

Ritecz György, a Galgamenti Viziközmű Kft. ügy-
vezetője tájékoztatta a képviselőket a 2011. évi víz-
és csatornadíjak tervezetéről. Ezt követően a kép-
viselők elfogadták a jövő évi díjakat: 

Vízdíj: 
Lakossági: 

6 m3/2 hó mennyiségig: 219 Ft/m3 + ÁFA 
(2010-ben: 210 Ft + ÁFA) 
3 m3/2 hó mennyiség felett: 273 Ft/m3 
+ ÁFA (2010-ben: 262 Ft + ÁFA) 

Közületi: 
349 Ft/m3 + ÁFA 
(2010-ben: 336 Ft + ÁFA) 

Csatornadíj: 

Lakossági: 
208 Ft/m3 + ÁFA 
(2010-ben: 202 Ft + ÁFA) 

Közületi: 
279 Ft/m3 + ÁFA 
(2010-ben: 271 FT + ÁFA) 

Szippantott szennyvíz ürítési díja: 349 Ft/m3 
+ ÁFA (2010-ben: 500 Ft+ÁFA) 

A Képviselő-testület módosította a 2010. évi költ-
ségvetéséről szóló rendeletét, amire az év közben 
megállapított pótelőirányzatok miatt volt szükség. 

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 
2010. ¾. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 
2011. évi költségvetési koncepcióját. 

További egy évvel került meghosszabbításra az 
önkormányzat 15 millió forintos folyószámla-
hitelkerete az OTP Banknál. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a szenny-
vízcsatorna és a tisztítótelep 2010. évi bérleti díjá-
ból származó 1.836.000.-Ft bevételt a Galgamácsa 
gesztorságával megvalósuló komposztáló telep 
beruházáshoz önerőként kívánja felhasználni. 
Emiatt az eredetileg 4.468.120.-Ft összegű önrész 
önkormányzatunk által 2011-ben kifizetendő ré-
sze 2.632.120.-Ft-ra csökken. 

A Képviselő-testület tárgyalt a 2011. évi szemét-
szállításról. A jelenleg hatályban lévő szerződés 
alapján – a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásá-
ig – továbbra is az ASA Magyarország Kft. szállítja 
el a szemetet.  

A PESTTERV Kft. által a településrendezési terv 
felülvizsgálatára és módosítására benyújtott ár-
ajánlatot a testület véleményezésre áttette a Tele-
pülésfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsághoz. 

A Képviselő-testület megrendelte a GALGA Televí-
ziótól a kiemelt önkormányzati rendezvények fel-
vételét és sugárzását. 

A Képviselő-testület megköszönve minden önkor-
mányzati dolgozó munkáját, mindenkinek 
40.000.-Ft összegű jutalmat állapított meg, melyet 
az alkalmazottak étkezési utalványban kaptak 
meg. 

A képviselő-testület zárt ülésén egy főnek rendkí-
vüli gyermekvédelmi támogatást, egy főnek ápolási 
díjat szavazott meg, valamint három főt részesített 
átmeneti segélyben. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Egy mondatban…  

 2011.01.06-tól (csütörtök) a Baba-Mama 
klub az ikladi könyvtárban lesz megtartva. Ide 
várom az érdeklődőket.  

Fehér Katalin 
védőnő 

 Január 22-én, szombaton Nemzetközi Sváb-
bál a Margit–szigeti Thermál Szállóban. 
Belépődíj: batyus 6000.-, vacsorás 11500.-, 
amely egy tombolát is tartalmaz. Megfelelő 
létszámú jelentkező esetén (min. 40 fő) autó-
buszt indítunk, melynek útiköltsége 
1000.-/fő. Jelentkezni január 15-ig lehet a 
Művelődési Házban. 
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Kistérségi hírek 

A Többcélú Társulás Tanácsa 
december 1-jei üléséről 

 
Decemberi ülésén a Tanács elsősorban pénzügyi 
jellegű napirendi pontokat tárgyalt: elsőként az 
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása 2010. háromnegyed-éves pénzügyi be-
számolóját hallgatta meg. 

A következőkben a Tanács a Pedagógiai Szakszol-
gálat nevelési tanácsadás feladat-ellátását szolgáló 
bevételek elmaradásából eredő likviditási hiányt 
kezelte: a 2010-es évre vonatkozóan önkormány-
zati hozzájárulásokról, pénzeszköz-
átcsoportosításról és a tartalék felhasználásáról 
döntött. 
A Tanács egyetértett azzal, hogy 2011-től a Peda-
gógiai Szakszolgálata és Püspökhatvan önkor-
mányzata együttműködésében foglalkoztatott 
„utazó” gyógypedagógus végezze a rászoruló gyer-
mekek fejlesztését a település oktatási intézmé-
nyeiben. 
Ezután a Tanács elfogadta az Aszódi Kistérség 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 2011. évi térí-
tési díjait. 

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása 2011. évi költségvetési koncepciója a 
társult önkormányzatok polgármesterei által egy-
hangúlag elfogadott feladat-ellátási tervre épül. A 
Tanács a Társulás 2011. évi költségvetési koncep-
ciójának bevételi és kiadási főösszegét 138,9 millió 
forint összegben fogadta el. 

A költségvetési koncepció bevételi oldala tartal-
mazza a közösen ellátott feladatokra igényelhető 
normatív állami támogatásokat (összege 107 millió 
forint), a társult önkormányzatok által az egyes 
feladatokhoz való hozzájárulást (összesen 25 mil-
lió forint), valamint az egyéb, megállapodásokhoz 
kötődő bevételeket. Az önkormányzatok hozzájá-
rulásának alapját a közösen ellátott feladatokban 
való részvétel aránya, az abból igényelt szolgálta-
tások mértéke határozza meg.  

A kiadások  41%-a az Aszódi Kistérség Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata sokoldalú tevékenységét 
szolgálja. A 2010. év során a Szakszolgálat 12 
pedagógusa (gyógy-pedagógusa és pszichológusa)  
1254 3-18 éves korú gyermeket részesített ellá-
tásban, ennek során több mint 3500 pedagógus - 
gyermek találkozásra került sor. 
A közoktatási intézményfenntartó társulások szá-
mára a kiegészítő normatíva igénylésének lehető-
ségével élve 2011-ben a Kartal-Verseg társulás 
számára 18 millió forintot, az Iklad-Domony tár-

sulás számára közel 8 millió forintot biztosít a 
tervezet. A Kistérségi Gondozási Központ által ellá-
tott feladatokhoz a Társulás éves szinten több 
mint 19 millió forintot ad át. 
A társult önkormányzatok felhatalmazásából ellá-
tott egyéb feladatokra - munkavédelem, pedagógi-
ai szakmai szolgáltatások, belső ellenőrzés - a 
Társulás 14,3 millió Ft-ot tervez. 

Végezetül a Tanács a Társulás költségvetési szer-
veinek 2011. évi belső ellenőrzési tervét fogadta el.  

A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló aktuá-
lis eseményekről és pályázati lehetőségekről bővebben 
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társu-
lása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu). 

dr. Kórós Tímea 
kistérségi referens 

Felhívás 

„Lehet, hogy a megoldás a szomszéd utcában 
van.” Ismételten kérjük azokat a vállalkozókat, és 
bármilyen hasznos tevékenységet folytató, vállal-
kozó szellemű lakótársainkat, akik szeretnék, ha 
tevékenységükről községünk lakói is tudnának, 
jelezzék szándékukat a Művelődési Házban. Jó 
lenne, ha mindenki tudná, szükség esetén kihez 
tud fordulni szakmai, vagy bármilyen egyéb segít-
ségért. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani egy 
címtár összeállításával, melyet a későbbiekben 
rendszerezünk és mindenki számára elérhetővé 
teszünk. 
Aki szeretne e címtárba bekerülni, kérjük, január 
23-ig juttassa el nevét, címét, telefonszámát vagy 
egyéb elérhetőségét, tevékenységének megjelölé-
sét, valamint egyéb fontos információját személye-
sen a Művelődési Házba, vagy a muvhaz@iklad.hu 
e-mail címre. 

Bagyin Katalin 
 

Véradás 

2011. január 10-én, hétfőn 
14-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 
 

Önzetlen segítségét minden beteg nevében 
köszöni: 

 

A Magyar Vöröskereszt valamint az Országos 
Vérellátó Szolgálat. 

 

Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosí-
tási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját feltét-

lenül mindenki hozza magával! 
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Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub pótszilvesztere: 
Január 9-én, 16 órától 

Nyugdíjas klub összejövetele: 
Január 23-án, 16 órától 

 Színházlátogatás: 

 Január 19-én, Szerda este 
Budapesti Operettszínház 
Menyasszonytánc 
Belépődíj: 2000.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 16:15 órakor 

 Január 23-án, Vasárnap este 
Budapesti Operettszínház 
Nem tudok élni nélküled  
Belépődíj: 2400.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Január 28-án, Péntek este 
Játékszín 
Szabin nők elrablása  
Belépődíj: 2900.- 3700.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Január 29-én, Szombat este 
Játékszín 
Édes bosszú 
(Gálvölgyi – Hernádi)  
Belépődíj: 3050.- 

 Február 27-én, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Az Olasz szalmakalap 
Békeffi bérlet 3. előadás  
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Bagyin Katalin 

Alapítványi hírek 

Az Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriu-
ma értesíti az egyetemek, főiskolák nappali tago-
zatán első diplomát szerző azon hallgatóit, akik 
alapítványi támogatásban részesülnek, hogy a 
2010/2011 tanév első félévéről szóló iskolalátoga-
tási igazolást, vizsgák után pedig az index másola-
tot, legkésőbb január 20-ig jutassák el (aki még 
nem tette meg) a Művelődési Házba vagy a Pol-
gármesteri Hivatalba, mert a kuratóriumnak csak 
így áll módjában folyósítani a kifizetéseket. 
A kifizetésre 2011. január 26-án, szerdán 13-16 
óra között kerül sor a Polgármesteri Hivatalban. 

A kifizetés a 2-3-4-5 éves hallgatókat érinti. 
A támogatás kizárólag a fenti időpontban vehető 
át, ha másként nem oldható meg, akkor felnőtt 
családtag meghatalmazásával. 

Az Alapítvány kuratóriuma 

Hírek a könyvtárból 

December 5-én vasárnap délután, közel ötvenen 
benépesítettük a könyvtárat. A gyerekek szüleik-
kel együtt gyertyát mártottak, gyapjúbárányt 
varrhattak, nemezelhettek, medált és csillagokat 
készíthettek. A Télapó is ellátogatott hozzánk, a 
gyerekek nagy örömére. Hangulatos zene szólt, 
lehetett teázni, sütizni. Reméljük, hogy sikerült 
egy kis karácsonyi hangulatot teremtenünk. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget. 

Braun Krisztina 
Könyvtáros 

Újabb vízforrás a közösség számára 

Az Iklad központjában található vasútállomás mel-
lett az 1950-es években fúrtak artézi kutat. Ebben 
az időben a Műszergyárban közel 3000 ember dol-
gozott, s egy részük vasúton járt munkahelyére. 
Bizonyára sok embernek oltotta már a szomját e 
kút vize, melyet a közelmúltban kezdtek ismét 
felfedezni és használni a község lakosai. Mivel 
viszonylag hosszabb ideig használaton kívül volt 
és a környezeti szennyezés is jelentősen növeke-
dett az elmúlt 60 évben, így az Önkormányzat 
jónak látta megvizsgáltatni a víz minőségét. 
A víz vizsgálatát két szempontból végezte el a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi 
Kara. A Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék a 
víz sterilitását vizsgálta meg. Élelmiszerbiztonsági 
szempontból ugyanis fontos, hogy csak azt a vizet 
lehet emberi fogyasztásra alkalmasnak minősíteni, 
amelyben káros mikroorganizmusok nem találha-
tók. Legjellemzőbb szennyezési források az emész-
tőgödrök vagy az állattartó telepek. 
Ebből a szempontból a víz teljesíti a törvényi elő-
írásokat, nincsenek benne egészségre káros mik-
roorganizmusok. Valószínűleg ez annak is kö-
szönhető, hogy mint artézi kút, védett vízadó réte-
gig nyúlik le. 
Az Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi 
Tanszék Központi Laboratóriuma kémiai szem-
pontból elemezte a mintát. Az ivóvíz minőségével 
jelenleg a 201/2001. (XI.25.) Kormányrendelet 
foglalkozik. Az eredmények részletes ismertetése 
előtt fontos megállapítani, hogy a kút vize minden 
előírt szempontból megfelelő emberi fogyasztásra. 
A víz kémhatása enyhén lúgos (7,34 pH), amely a
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felgyorsult életmódból következő savasodási folyamatot bizonyos mértékig kedvezően ellensúlyozhatja 
az emberi szervezetben. 
A víz keménysége közepes (171, a rendeletben meghatározott értékhatárok min. 50 és max. 350). A nit-
rát tartalom igen alacsony (0,76 mg/l), s bár a rendelet szerint ez akár 50 mg/l is lehetne, minél ala-
csonyabb ez az érték, annál kedvezőbb ez élettani szempontból. Érdekes tendencia, hogy a szintén köz-
kedvelt Petőfi-forrás vize is megfelelt a rendelet határértékeinek az eddig 2 alkalommal végzett vizsgálat 
során, mégis a két víznyerőhely közül az ikladi lényegesen alacsonyabb nitrát tartalmú. 
Az összes oldott ásványi anyag tartalom 545 mg/l, amely szintén kedvezőnek mondható. A túl magas 
ásványi anyag tartalmú vizek nagymértékű fogyasztása a veséket terheli meg. A túl kevés oldott anyagot 
tartalmazó víz pedig kimossa a szervezetből az egészséges életfolyamatokhoz szükséges vegyületeket, így 
az sem megfelelő. 
Az oldott anyagok közül legnagyobb mennyiségben a hidrogén-karbonát található meg, amely általáno-
san jellemző a kárpát-medencei vizek többségére. 75 mg kalcium és 33,6 mg magnézium is van e vízben 
– mindkét só fontos szerepet játszik a szervezetünkben. 
Nátrium tartalma 17,3 mg/l, mely alacsonyabb, mint egyes ásványvizek esetében, így túlzott Na bevitel 
nem terheli szervezetünket e víz fogyasztásával. 
Néhány általános gyakorlati jó tanács a vízfogyasztással kapcsolatban: 
 átlagos körülmények között egy felnőtt embernek naponta 30 ml / testsúly kg folyadékot kell fo-

gyasztania. Egy 50 kg-os ember esetében ez 1,5 liter, 80 kg testsúly mellett 2,4 liter. Természetesen 
nagy meleg vagy fokozott fizikai igénybevétel esetében ennél több folyadékra van szükségünk. 

 a víz ideális a folyadékveszteség pótlására, mivel nem tartalmaz hozzáadott édesítőszereket, cukrot 
vagy aromaanyagokat. Különösen irodai munka, vagy kevés mozgás esetén célszerű vizet fogyasz-
tani üdítőitalok helyett, így nem viszünk be felesleges kalóriát a szervezetünkbe, csökken a túlsúly 
okozta kockázat. 

 a víz is élelmiszer, így kezeljük azzal a gondossággal és higiéniával, ahogy ételeinknél tesszük ezt. A 
vizet tiszta edényekben tároljuk, melyek kupakja is tiszta. Az edények megtöltésekor ügyeljünk a 
kupakok tisztaságára (ne essenek le a földre, vagy ne fogjuk meg azokat piszkos kézzel). Egyszerre 
túl nagy mennyiségű vizet ne tartsunk palackokban, az éppen nem használt edényeket tartsuk hű-
vös helyen. 

 kerékpárosok mondása „pihenj, mielőtt elfáradnál, igyál, mielőtt megszomjaznál!” Megfelelő folya-
dékbevitellel szervezetünknek kedvezőbb feltételeket biztosítunk, számos betegség kockázata csök-
kenhető így. Csillapítsa minél többünk szomját a víz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Kókai Zoltán 
egyetemi adjunktus 

Budapesti Corvinus Egyetem 
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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, Fekete Andrea 
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387  
Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2011. február 3-4. 

Egy kiscsapat újabb nagy sikere Egerben 

Egerben tizenötödik alkalommal 
került megrendezésre az Egri 
Focisuli SE által rendezett terem-
torna, amelyre számos külföldi 
klub mellett hazai sportegyesüle-
tek, futballakadémiák csapatai je-
lentkeztek. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan idén is hat korosztályban 
96 csapat részére tudtak a szerve-
zők játéklehetőséget biztosítani. 
Falunkat idén az 1997-es korosz-
tály képviselte. A nagy megméret-
tetésre december 4.-5.-én került 
sor, ahová személyautókkal utaz-
tunk. A gyerekek és a szülők is iz-
gatottan várták e csodálatosnak 
ígérkező hétvégét, hisz ez a torna 
rangja miatt minden évben ki-
emelt szerepet játszik életükben. 
Idén a Fortuna a Pásztorvölgyi Is-
kola tornatermébe szólította csa-
patunkat, ahol 3 nehéznek ígérke-
ző mérkőzés várt fiatal játékosa-
inkra, sorrendben a Hevesi VLC, a 
miskolci Holcim és a Budatétény 

csapatai ellen. Sikeresen túljutottunk ezeken a mérkőzéseken, hisz 1:0-ra, 2:0-ra és 3:0-ra győztünk. 
Másnap az egyenes kiesési szakasszal folytatódott a torna a Városi Sportcsarnokban, ahol talán a 
szombatihoz képest még nehezebb feladat állt a gyerekek előtt, hisz a játéktér itt úgy lett kialakítva, 
hogy szinte sehol sincs kinn a labda (még a kapu mögött sem), tehát a teljes játékidőt pillanatnyi szünet 
nélkül kellett lejátszani. A negyeddöntőben az NB I-es Videoton ellen meggyőző játékkal 1:0-ra nyer-
tünk. Rövid szünet után következett a tavalyi győztes Borsod Volán csapata, itt hatalmas küzdőszellem-
ről tettünk tanúbizonyságot, hisz 15 másodperccel a rendes játékidő lejárta előtt egy, a palánkról visz-
szapattanó labdát sikerült az ellenfél kapujába juttatni. Már ekkor hatalmas sikerként könyvelhettük 
volna el a szereplést, de a gyerekek nem elégedtek meg ennyivel. A döntőben Magyarország egyik legna-
gyobb utánpótlásképző akadémiájának csapatával, a Felcsúttal találkoztunk. Fiataljaink utolsó erőtar-
talékaikat mozgósítva hatalmas akarattal, taktikusan, nagy fegyelemmel egy hatalmas szabadrúgás 
góllal győzték le a sokkal nagyobb játékerőt képviselő ellenfelet. 
Iklad ezzel torna győztes lett és a gyerekek a dudaszó pillanatában boldogan ugrottak egymás nyakába. 
Szegedi Vilmos kapott gól nélkül lett a torna legjobb kapusa, de e tény az egész csapat teljesítményét 
dicséri. 

A csapat tagjai: Blaubacher Pál, Nagy Andor, Molnár Márton, Ecker Márk, Ecker Dávid, Kovács Szilárd, 
Bartha Márk, Podlaviczki Patrik, Ecker Zalán, Szegedi Vilmos. 

Gratulálunk a csapatnak a szép győzelemhez. 

Hrncsár Tamás 
edző 

 


