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Meghívó
Óvodások Népi Farsangja
Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a február 7-én, vasárnap,
14:30 órakor megrendezésre kerülő népi farsangi bálunkra!
Helyszín: az iskola tornaterme
Belépő: 500 Ft (14 év alatt ingyenes)
Szereplők: az óvoda nagycsoportos gyermekei
Téma: lakodalmas
A gyermekek műsora után, büfé, zene, tánc,
tombola várja kedves vendégeinket.
Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Az óvoda gyermekei és dolgozói

Március 6-án, vasárnap délután 15 órakor
az Általános Iskola tornatermében rendezzük meg
a Fúvós-zenekar hagyományos Nőnapi koncertjét.
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Testületi Hírek

Zsűritag voltam a „Ki-mit-tud”-on

Iklad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: testület) 2016. január
29-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

2016. 01.27-én a Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola meghívásának eleget téve, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében
részt vettem a négytagú zsűri munkájában.
A versenyben minden osztály képviseltette magát.
Tánc, ének, zene, próza és vers kategóriákban 25
produkciót láthattunk. Nagyon sok színvonalas
előadás volt, ezen belül is kiemelkedőt nyújtott:

A testület elbírálta az Ikladi Német Nemzetiségi
Napköziotthonos Óvoda vezetői beosztására ismételten kiírt pályázatot. A pályázó meghallgatását
követően a testület nyílt szavazással egyhangúlag
óvodavezetővé választotta Nagy Mártát, aki 2021.
július 31-ig látja el a feladatot. (Az előzményekhez
tartozik, hogy az óvoda korábbi vezetője, Marton Zsuzsanna 2016. január 1-től más településen kapott intézményvezetői megbízást, ezért az ikladi óvodával fennálló
jogviszonyát megszüntette.)

A testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi
belső ellenőrzési tervét.
A testület döntött a térfigyelő kamera-rendszer
kiépítéséről a községben. A kamerák 24 órán keresztül folyamatosan fogják figyelni a település
közterületeit. A munkát az Electro Security 3000
Bt. végzi. A kiépítés költsége bruttó 8.633.612.-Ft.
A testület zárt ülésén
1. Egy főnek beteggondozási támogatást
állapított meg.
2. Két főnek gyógyszertámogatást állapított
meg.
3. Két főnek temetési támogatást állapított
meg 20.000.- 20.000.- Ft összegben,
4. Két főnek rendkívüli települési támogatást
állapított
meg
összesen
30.000.-Ft
összegben.
Dr. Braun Pál
jegyző

Országos állat és kirakodó vásárok
időpontjai 2016-ban
Hónap
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Tura
2
6
4
1
6
3
7
5
2
7

Vác
21
20
17
15
19
17
21
25
16
20
18

Vác városában ezen kívül minden pénteken állatpiac is várja az érdeklődőket 7 és 11 óra között.
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Hangszeres zene kategóriában: Vida Sándor 5.b.o.
Ének kategóriában: Blaubacher Jázmin 7.o.
Vers kategóriában: Bodó Barnabás 5.b.o.
A nap zárásaként eredményt hirdettünk. A helyezettek oklevelet és tárgyjutalmat vehettek át. Gratulálok a győzteseknek és a helyezetteknek. Sok
sikert kívánok a területi versenyre jutottaknak. Ne
csüggedjen el a többi résztvevő sem, mert csak
nagyon kevés hiányzott a jobb helyezéshez. Majd
jövőre sikerülni fog.
Szeretném megköszönni a felkészítő tanárnők és
tanárok áldozatos munkáját. Külön köszönet illeti
Braun Anikó tanárnőt, aki tevékenységével nagyban hozzájárult a „Ki-mit-tud” sikeréhez.
A zsűri nevében szeretném megköszönni a meghívást.
Mayer József

Sok kicsi sokra megy
Tisztelt adófizető polgárok!
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak
a
személyi
jövedelemadó
1%-ára:
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
18081651-1-13
Galga Tenisz Egyesület
18664593-1-13
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány
19181675-1-13
Iklad Diák Sportkör Alapítvány
19177531-1-13
Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú
Egyesület
18661985-1-13
Tasnádi Lajos Alapítvány
18687817-1-13
(Evangélikus gyülekezet alapítványa)

Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-ával, hogy
megvalósulhassanak ezen egyesületek, alapítványok, civil szervezetek célkitűzései.

Köszönjük!
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Sajtóközlemény
133 millió forintot is meghaladó mértékű fejlesztést mutattak be Aszódon.
Jelentős előrelépést hozott a térség röntgendiagnosztikájában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt azon pályázat, melynek aszódi eredményeit ma a sajtó munkatársai is megtekinthették. Az említett KEOP - 5.6.0/E/15
konstrukció révén mind az Aszódi Szakrendelő, mind az azt működtető hatvani kórház eszközparkja bővült. A többlettámogatással növelt, vissza nem térítendő európai uniós beruházás teljes mértéke 358.189.500 Ft volt, melyen belül az aszódi fejlesztés összértéke meghaladta a 133 millió forintot.

szönhetően 85 sikeres pályázat révén, közel 40
milliárd forint értékű eszközhöz jutott a magyar
egészségügy. Az államtitkár kifejezte azon kívánságát, hogy a térségben egy modern intézményrendszer kiépítésével egy helyen, magas színvonalon, minden szolgáltatáshoz hozzájusson a lakosság.
Dr. Stankovics Éva főigazgató beszédében hangsúlyozta annak a széles társadalmi összefogásnak a
szerepét, melynek köszönhetően az Aszódi Szakrendelő folyamatosan fejlődik. Elmondta, hogy
milyen fontos cél a minél szélesebb körű gyógyító
tevékenység, a minél több szakrendelés helyben
történő biztosítása.
Sztán István polgármester utalt az új korszak kezdetére, melyben az 1976-os gépparkot váltotta a
fejlesztésnek köszönhetően érkezett eszköz. Méltatta a hatvani kórház és a Rendelőintézet közös
munkáját, mely közel 42 000 potenciális páciens
ellátását teszi lehetővé.
Vécsey László országgyűlési képviselő megemlítette a múltat: amikor is még a Rendelőintézet léte,
vagy nemléte volt a kérdés. Hangsúlyozta, hogy az
azóta megváltozott helyzet eredményeként ma már
megyehatárokon átívelő az együttműködés, mert a
hatvani kórház térségi szerepben gondolkodott.

A
pályázatnak
köszönhetően
az
Aszódi
Tüdőgondozóban üzembe helyezték azt a direkt
digitális felvételi és átvilágító berendezést, melyet
a sajtónyilvános projektbemutató vendégeinek
alkalma nyílt ma megtekinteni. Ez a fejlesztés
tette
lehetővé
a
Tüdőgondozóban
nyáron
megkezdett digitális átállás befejezését.
A sajtónyilvános eseményen részt vett Szabó Zsolt,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés- és
klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárságának államtitkára, a
hatvani térség országgyűlési képviselője; Sztán
István, Aszód Város polgármestere; dr. Stankovics
Éva, az Aszódi Szakrendelőt működtető Albert
Schweitzer Kórház- Rendelőintézet főigazgatója;
Vécsey László, Gödöllő és Aszód körzetének országgyűlési képviselője; valamint Czingula Mónika, az Aszódi Rendelőintézet vezetője.
Beszédében Szabó Zsolt államtitkár kiemelte: ahhoz, hogy minden európai uniós forrást fel lehessen használni, olyan pályázatok kellenek, melyek
meg is valósulnak. Az elmúlt időszakban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásának kö-

Sajtókapcsolat:
Udvardy Regina
Albert Schweitzer
Kórház- Rendelőintézet
Tel.: +36 30 413 0792
Mail: pr@askhatvan.hu

Véradás
A 2016. január 7-i véradáson részt vettek:
Balogh Dávid, Benkó Sándor, Botyik Katalin,
Braun Csaba, Braun Éva, Braun László,
Braun Pál, Braun Péter, Bujdosó Zsolt, Csapó
Sándor, Csetényi Andrea, Deszk Zoltánné,
Dévai Jánosné, Ecker Endre, Ecker Dániel,
Ecker Tibor, Ecker Zsuzsanna, Deme Tibor,
Gyarmati Erzsébet, Hajdú Laura, Jónás Viktor,
Kaluzsa József, Kovács Bence, Kovács Máté,
Kovácsné Beláz Katalin, Maródi György, Oláh
Lajos, Pribeli András, Raffai Pál, Raffai Sándor,
Rigó József, Schmindinger Béla, Schmidinger
Csilla, Szikszai Dániel, Sztana József, Vadas
Viktor.
Minden beteg nevében köszönjük önzetlen
segítségüket!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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A Német Nemzetiségi
Önkormányzat Hírei
Galbavi Péter lemondott képviselői és elnökhelyettesi mandátumáról, helyére új képviselőként Csóriné Blaubacher Marianna került, elnökhelyettesnek pedig Mayer József képviselőt választotta a
testület. Megbízatásukhoz sok sikert és jó munkát
kívánunk.
Most pedig ígéretünkhöz híven folytatjuk a Stájerországból származó családok rövid bemutatását.
A Daumlehner család az Enns völgyében, Albsteegutban élt a XVII. század közepén. A kilencedik
gyermekként született Johann1695-ben kötött
házasságot Ladreiter Margaretevel. Három gyermekük közül a legfiatalabb, Johann , már
Birnbnergben született, 1707-ben. Földműves
volt. 1733-ban vette feleségül Lackner Magdalenát. Házasságukból 10 gyermek született. A család lelkes híve volt az Enns völgyi protestáns mozgalomnak, ezért az uralkodónő rendelete értelmében el kellett hagyniuk szülőföldjüket. 1754-ben
érkeztek Ikladra 6 fiú és 2 leánygyermekkel.
Egyik fiúk korán meghalt, egy pedig Birnbergben
maradt. S bár 10 gyermekük született, ez a család
férfiágon kihalt.
A stájer Pürgghöz tartozó Zlemben élt a
Geweßler család, melynek tagjai Luther tanait
követték és terjesztették, amiért üldöztetésben volt
részük. Hitüktől még az uralkodói parancs sem
tudta őket eltéríteni, és még a szülőföldjükről való
kiűzetést is vállalták. Johann 1693-ban született,
és 1723-ban vette feleségül az elkötelezett
evangélikus Schachner Evát. Hat gyermekük
közül négy élte meg a felnőttkort. A legidősebb,
Johann került Ikladra, ahol 1754-ben kötött
házasságot Strimitzer Helenával.
Az Enns folyó mellett helyezkedik el Irdning falu,
ahol a XVII-XVIII század fordulóján a Hirn család
élt. Bár Martin kapcsolatban állt a Tauplitz környéki evangélikusokkal, nem távolították el hazájából, ő önként távozott és telepedett le Ikladon.

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


Február 21-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 4. előadás
Arzén és levendula
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor



Február 27-én, Szombat este
Madách Színház
Mary Poppins
Belépődíj: 4000.- 4900.- 5800.- 6700.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor

 Csütörtök esténként 18:30 órától Jógafoglalkozás
 TardHorses és Neckslap koncert
Február 20-án, szombaton 18 órától.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Művelődési Házban tartandó rock koncertre.
 Február 10-én, szerdán 18 órai kezdettel
gépjárművezetői tanfolyamot indítunk.
Bővebb felvilágosítás, jelentkezés a Művelődési Házban.
Bagyin Katalin

Alapítványi tájékoztató
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első diplomát szerző azon 23-4-5 éves hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, és a 2015/2016. tanév I.
félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat
már leadták, hogy a kifizetésre 2016. február
10-én, szerdán 13-1530 óra között kerül sor
a Polgármesteri Hivatalban. Kérünk mindenkit,
hogy kizárólag a fenti időpontban vegye át a
támogatást, ha másként nem oldható meg,
akkor meghatalmazással.
Az alapítvány kuratóriuma

Értesítés
A Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület értesíti az
érdeklődőket,
hogy
a
2016.
február
06-07-re meghirdetett előadás későbbi időpontban kerül bemutatásra.
Megértésüket köszönjük!
Nyugdíjas klub színjátszói

Web: www.iklad.hu

A hónap gondolata
„Sok hely van a csúcson,
de annyi azért nincs, hogy leülhess.”

(Lee Wallek)

02. szám

Iskolai Hírek
Beszámoló a januári eseményekről
Január 4-én újult erővel kezdtük meg a második félévet. Szükségük is volt tanulóinknak erőre és kitartásra, hiszen témazárók sora kezdődött. Lezártuk a tantárgyi, illetve a magatartás és szorgalom jegyeket, és január 27-én kiosztottuk a félévi értesítőket.
A végzős tanulók számára is fontos volt ez a hónap, mivel január 16-án írták meg a központi írásbeli
felvételit matematikából és magyarból. Reméljük a szóbeli felvételiken is szépen fognak szerepelni.
Január 22-én ünnepeltük a magyar kultúra napját. Iskolánk is csatlakozott az „Együtt szaval a nemzet”
nevű kezdeményezéshez.
Január 27-én szerveztük meg iskolánkban a Nemzetiségi Ki mit tud-ot, melyen tanulóink több kategóriában indultak. A zsűri munkáját Szedmák Ágnes, a gödöllői Török Ignác Gimnázium nyelvtanára,
Nagyné Mezei Anett, iskolánk új némettanára, Blaubacher Márta, egykori tanítványunk és egyben leendő tanító, valamint Mayer József, a Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese látták el. Tánc kategóriában: I. 4.a osztály, II. 6. osztály, III. 8. osztály lett. Vers kategóriában: I. Bodó Barnabás, II. Bobák
Bernadett, III. Vida Zsolt lett. Próza kategóriában: I. Danis Martin, II. Ágfalvi Lili, Tamás Laura, Rajta
Viktória, Hajdú János, III. Danis Rebeka lett. Énekes produkció kategóriában: I. 4.b osztály, II. 3.b osztály, III. 1.a osztály lett. Vegyes kategóriában: I. 3.a osztály, II. 2.a osztály lett. Hangszeres kategóriában: I. Vida Sándor, II. Gregus Kata, III. Balogh Lénárd lett. Különdíjat kapott: Blaubacher Jázmin.
Gratulálunk minden résztvevőnek és a nyerteseknek!
Beszámolónk végén pedig szeretnénk köszönetet mondani Ágfalvi Zoltánnak és családjának, hogy
iskolánknak ajándékoztak egy televíziót és egy DVD lejátszót.
Jó hír, hogy az alsó tagozaton is lehetőségük nyílik tanulóinknak interaktív tábla használatára. Ezúton
is szeretnénk megköszönni Madarász István Polgármester Úrnak, valamint Filó Gábornak, hogy tiszteletdíjukat felajánlva segítették iskolánkat a tábla vásárlásában, illetve köszönet illeti az SZMK-t is, hiszen ők is hozzájárultak az eszköz megvételéhez.
Továbbá köszönjük Iklad község önkormányzatának, hogy biztosították iskolánk tanulóinak a nemzetiségi ruhákat, így a végzős fiúk ebben táncolják majd a farsangon a nemzetiségi táncot.
Februári programunk
Február 5.
17.00
Február 6.
Február 11.
Február 16.
Február 22.
Február 26.

Farsangi főpróba
Farsang
Próbanyelvvizsga
Indulnak a szóbeli felvételik a 8. osztályosoknak
Szülők Akadémiája II. előadás
Iskolagyűlés
Az iskola tanulói és dolgozói

Köszönetnyilvánítás

Egy mondatban

A gyászoló család nevében hálás köszönetemet
fejezem ki azoknak, akik fiam BRAUN ZOLTÁN
temetői búcsúztatásán megjelentek, róla
virággal
megemlékeztek,
gyászunkban
osztoztak és együttérzésüket fejezték ki.
Kérem, úgy emlékezzenek reá, ahogyan
életében utoljára látták.
Köszönöm mindazoknak, akik a tragédia következtében lakhatatlanná vált lakás rendbehozatalához biztató szavakkal, kétkezi munkával, vagy anyagiakkal segítették a családot.

 Veréb László
Mezőgazdasági szolgáltatást vállal (Szántás,
boronálás, fűnyírás) az alábbi, új telefonszámon érhető el: 06-20-505-5523

A gyászoló család nevében: Braun Pál

 Maczó
Tamás
Falugazdász
fogadóórája
Ikladon:
Minden pénteken 8:00-9:30-ig a Polgármesteri
Hivatal épületében.
 Ha elmúltál 60 éves és a neved József, Jocó,
Szepi, Jóska, számíts újra névshowra!
A szervezők nevében: Braun Jóska!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Könyvtári Hírek
Kedves Szülők, Óvodapedagógusok, Tanárok,
Gyerekek!
Az általam (is) fontosnak tartott kampány érdekében, szeretném felhívni figyelmüket / figyelmeteket egy kiadvány sorozatra, amit a Pest Megyei
Könyvtár hozott létre, az olvasásnépszerűsítés
érdekében!
A kiadványról:
Egy könyvtárhasználati segédletsorozat első része,
mely korosztályok szerinti bontásban (kisbaba,
óvodás, kisiskolás, iskolás, felnőtt, nyugdíjas) mutatja be a könyvtárat, és az olvasást, valamint a
könyvtárhasználatot is népszerűsíti. A kiadvány a
mesén túl könyvajánlót és szakirodalmi listát is
tartalmaz. A tervezett sorozat első kötete ez a mostani szakmai kiadvány, mely az óvodás korosztályt
és az őket körülvevő felnőtteket kívánja megszólítani. A kötetet az olvasóvá nevelés egyik eszközeként tervezik meg, egy jó kiindulópont a könyvtárhasználat megismertetésére, megszerettetésére.

Kedves Ikladiak!
Nagyon szépen köszönjük az eddig összegyűjtött
tejfölös vödröket, fedővel ellátott egyéb műanyag
edényeket, hatalmas segítséget jelentenek a tevékenységünk zökkenőmentes elvégzésében, abban,
hogy Budapesten 120-150 rászoruló minden héten legalább egyszer meleg ételhez juthasson. Míg
mi szerencsések porcelán tányérból, terített asztal
mellett, szeretteink körében fogyaszthatjuk el vasárnapi ebédünket, addig ezeknek az embereknek
ezek a vödrök és a bennük felszolgált étel jelentik
a vasárnapok állandóságát. Ezzel a kis figyelmességgel nem csak a rászorulóknak segítünk, hanem
kicsit a környezetünket is tehermentesítjük, hiszen a kiürült dobozok legtöbbször azonnal a kukában végzik, így azonban újra felhasználásra
kerülnek, később vállnak a világon egyre nagyobb
problémát jelentő szemétté.
2016-ban is várjuk az összegyűjtött műanyag
edényeket a megszokott módon!
Kérjük, hogy a Művelődési Házba vagy védőnőnél
adják le továbbra is.

Köszönettel a Food not bombs Budapest csapata


Web: www.iklad.hu

Az
első
példány
http://www.pmk.hu/
sites/default/files/u17/mi-a-szosz.pdf
címen
letölthető, mindenki számára!
Remélem, a kiadványt könyvtárhasználati órákon közösen tudjuk majd hasznosítani, de az
óvodában, iskolában vagy esetleg otthon is ismerkedhetnek a gyerekek a könyvtárral, és a könyvtárhasználattal.
Érdeklődni lehet a könyvtár nyitvatartási
ideje alatt személyesen vagy
e-mailen (konyvtariklad@invitel.hu),
telefonon (06-28-403-384).
Új könyvek a könyvtárban (Nemzeti Könyvtár
ajándékaként)
 Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül
 Szabó Magda: Abigél
 Lázár Balázs - Soós Péter - Szabó Péter Szántó Nóra: Huszárkönyv
 Hamvas Béla: Öt géniusz - esszék
 Illyés Gyula: Hunok Párisban
 Patai József: Héber költők - A középső kapu
Valamint:
Adam Müller-Guttenbrunn: A svábok bejövetele
(Eredeti cím: Der große Schwabenzug) regénye
Köszönöm Veréb Imrének, és feleségének
Klaudiának az Olvasók nevében is a könyvadományt!
Kiss Regina
könyvtáros

02. szám
KEDVES ÜGYFELEINK!
A hulladékszállítás díjköteles!
MÉG NAGYSZÁMÚ ÜGYFÉLNEK NINCS 2016‐OS MATRICÁJA!
Az ügyfelek többsége rendszeresen befizeti szolgáltatás igénybevételi számláit es nincs tartozása a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. felé. 2015 során folyamatosan felhívtuk hátralékos Ügyfeleink figyelmét, hogy rendezzék tartozásukat. A 6500 hátralékos Ügyfelből tájékoztatásaink
után 800 Ügyfél rendezte elmaradásait. Meg mindig maradt azonban 5700 olyan háztartás,
amelyik mar 120 napon túli tartozást halmozott fel es ez a napi üzemeltetésben is jelentős
gondokat okoz.
A Zöld Híd Régió Nkft. számukra nem küldte ki a 2016-os évre érvényes matricát.
A közszolgáltató ismetelten kéri a tartozásban érintett Ügyfeleit, hogy legyenek szívesek kifizetni a hulladékgazdálkodási szolgáltatás ellenértékét! 2016. január végétől elkezdjük a matricák ellenőrzését, minden szolgáltatást igénybe vevőnél. Ha nem találjuk
az edényzetre kiragasztott, érvényes matricát, kénytelenek vagyunk azt feltételezni,
hogy az ügyfel nem kívánja a hulladékát elszállíttatni! A nem fizető ügyfeleink hulladékát a továbbiakban nincs lehetőségünk elszállítani.
Tisztelettel kérjük ezért a tartozással rendelkező Ügyfeleinket, hogy fizessek meg a hátralékukat! Igény esetén, kérelemre részletfizetési lehetőséget is biztosítunk.
Kérjük, aki a számlarendezesben érintett az haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot ügyfelszolgalatunkkal az ismert címeken es elérhetőségeken:
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu _ 06-40-201-026 _ www.zoldhid.hu/kft/Ugyfelszolgalat/
A közszolgáltató a 2016‐os matricák postázását tavaly decemberben befejezte. Ismetelten felhívjuk figyelmüket, hogy az érvényes, 2016. évi matrica szükséges ahhoz, hogy 2016. január
01-től a hulladékokat el tudjuk szállítani!
A Zöld Híd Nonprofit Kft. célja változatlan: hosszú tavon es a megszokott magas színvonalon
biztosítani a szolgáltatásokat.
KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
hulladékgazdálkodási közszolgáltató
www.zoldhid.hu/kft _ www.facebook.com/www.zoldhid.hu/

Tollfosztás
Január 30-én a Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében hagyományőrzési céllal, ismételten
tollfosztást tartottunk.
Köszönjük a hozott finomságokat, fánkot, herőkét,
pogácsát és az ilyenkor elmaradhatatlan mákoskukoricát.
Fotó: Kiss Regina

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Ikladi Hírek

A sokoldalú só
Mi jut eszébe az átlag magyar embernek először a
sóról? Hát az evés, ugyebár! De annak, akinek
sóbarlang van az alagsorában, egészen más dolgok ugranak be. És még én is meglepődtem, mikor
utána olvastam, mennyire sokrétűen használható
az egészségmegőrzésben a só. Most a teljesség
igénye nélkül felsorolok néhány módszert, ami
egyszerű, olcsó, és otthon is bátran alkalmazható.
Mindennek az alapja a sóoldat, melyet az alábbiak szerint készítsünk el: tegyünk 10 dkg Himalája
sót (lehet kristály, vagy finomra őrölt) egy üvegbe,
és töltsük fel 3 dl tisztított vízzel, vagy forrásvízzel.
A feltöltés után kb. 3/4 óra múlva egy telített 26
%-os sóoldatot kapunk. A sóoldat egy teljesen
steril oldat, sem gombák, sem csírák, sem baktériumok nem élnek meg benne, így nem is romlik
meg.
Orröblítés sóoldattal: a vártnál sokkal kevésbé
kellemetlen, és hosszú távú használata sem károsítja a nyálkahártyát, az orrcseppekkel ellentétben. Az öblítést 1% -os langyos sóoldattal végezzük
(2,5 dl langyos vízbe tegyünk 10 ml 26%-os sóoldatot), ez megegyezik a testnedveink koncentrációjával, ezért egyáltalán nem csíp. A mosdó fölött
kissé előre és oldalra hajolva a felül lévő orrnyílásba lassan öntsünk be egy adag sóoldatot egy
cseppentő segítségével, majd engedjük kifolyni a
másik orrlyukon. Ha a szánk közben kissé nyitva
van, és azon át lélegzünk, akkor a sóoldat nem
folyik le a garatba. Ismételjük meg a másik orrnyílásban is, majd még néhányszor mindkettőben.
Rendszeres használata segít a nátha, arc- és
homloküreg gyulladás, felső légutak akut megbetegedése,
vagy
allergia
esetén.
Párologtatás: ha nagyobb sókristályokból készítünk 26%-os, telített sóoldatot, akkor ennek állandó párologtatása (szobahőmérsékleten, elektromos ráhatás nélkül) megemeli a relatív páratartalmat, melyben elemi szinten találhatóak természetes ásványi anyagok. Ezzel segíthetjük a légzőszervek öntisztulását, ráadásul a párolgás közben

az üveg tál falán kicsapódó sókristály gyönyörű
látvány!
Sófürdő: a Himalája kristály sóból készített 30
perces sófürdő salaktalanító hatású, emellett nagyon jó bőrproblémák (ekcéma, pikkelysömör,
száraz bőr) kezelésére. Engedjünk a kád aljába
forró vizet, ebben oldjunk fel 1 kg Himalája sót,
majd
engedjük
teli
meleg
vízzel.
Ilyenkor ne használjunk habfürdőt, sampont,
szappant, és fürdés után ne öblítsük le bőrünkről
a vizet, csak itassuk le törülközővel, majd pihenjünk fél órát. A sófürdőt követően a bőr nem szárad ki, ugyanis a bőr külső szarurétegében megkötődik a víz, a bőr természetes védőrétege is
megmarad. Keringési - és szívbetegségben szenvedőknek nem ajánlott a sófürdő!
Gargalizálás sóoldattal: személy szerint nekem ez
a kedvencem! A legmakacsabb torokfájást is
meggyógyítja 2-3 nap alatt, megakadályozza a
vírusok és baktériumok szaporodását, és segít a
szájüreg sav-bázis egyensúlyának helyreállításában. Gargalizáláshoz lehetőleg telített (26%-os)
sóoldatot használjunk. Ha túl erősnek, marónak
érezzük, hígítsuk kicsit, de próbáljunk minél töményebb sóoldatot használni. Naponta legalább
kétszer, de inkább többször alkalmazzuk.
Arcápolás: használjunk telített sóoldatot arclemosáshoz, ez szabályozza a bőr kémhatását, méregtelenítő hatása miatt pedig zsíros, pattanásos bőrre
különösen
ajánlott.
Sószappan rendszeres használatával is elérhetjük
ugyanezt a hatást.
Mire figyeljünk, ha kipróbáljuk az otthoni sóterápiát? Nagyon elrontani nem lehet, de mindig válasszunk jó minőségű sót, hiszen a hagyományos
konyhasó tartalmazhat csomósodás gátlót, valamint egyéb szennyeződéseket, ezért érdemes a
kicsit drágább, de megbízhatóbb Himalája sót választani. A kartali Kuckó Sóbarlangban kapható
Himalája só étkezési célra és fürdésre egyaránt
kiváló, párologtatásra pedig a tört parajdi sót
ajánljuk.
Minderről
bővebben
olvashat
a
www.kuckosobarlang.hu oldalon.
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