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Meghívó – Einladung 
„Hast du dich stets so benommen,  

wie du hier gelesen hast, 
bist du hier gerne willkommen 
und ein sehr begehrter Gast!” 

 

Európai Mezőgazdasági vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa. 

 

 
 

A Német Nemzetiségi Közhasznú Kulturális Egyesület Iklad 

és az Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület mint 

együttműködő társszervező szeretettel meghívja Önt az 

október 8-án 

megrendezésre kerül 

Német Nemzetiségi Napra! 
Helyszín: Általános Iskola tornaterme 
Cím: 2181 Iklad, Iskola tér 22. 

A műsor kezdete: 15:00 órakor koszorúzással az emlékkőnél. Ezt követően a tornateremben 
15:30-kor folytatódik. 

Fellépő vendégeink a következők lesznek: 
- Sváb Fúvószenekar Dunabogdány 
- Ceglédberceli Asszonykórus 
- Falusi Óvoda gyermekei Vecsésről 
- Tánccsoport és Fúvószenekar Ikladról 
- Ikladi óvoda és általános iskola növendékei 

 

Az este bállal folytatódik 

Meghívó 
Iklad Község Önkormányzata tisztelettel meghívja településünk minden polgárát 
2011. október 21-én, pénteken 18 órakor a Művelődési Házban tartandó az 

1956-os Forradalom és Szabadságharc és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 
évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre! 
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Testületi Hírek 
2011. szeptember 30. 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2011. szep-
tember 30-ai ülésén az alábbi napirendeket tár-
gyalta meg: 

A testület módosította a 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendeletét, amire az év közben megállapított 
pótelőirányzatok miatt volt szükség. 
A testület elfogadta az önkormányzat 2011. első 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

A testület elfogadta a Kistérségi Gondozási Köz-
pont költségvetésének módosítását. 
Módosításra került az óvoda és az általános iskola 
alapító okirata, amelyre a közoktatási törvény vál-
tozása miatt volt szükség. 

A testület elfogadta a Parti út folytatásához szük-
séges terület ingyenes felajánlását. 

A testület a Szabadság út (alsó sor) csapadékvíz-
elvezetési projektjével kapcsolatban tervmódosítá-
sát kezdeményezte. Ezen projekthez kapcsolódóan 
a Szabadság út 50. és 52. szám alatti házak előtt 
a saját költségvetéséből megcsináltatja az árkok 
lefedését. 

Az Iklad-Alsó vasútállomás melletti szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetet az utóbbi időben nem rendel-
tetésszerűen használják, egyre több az illegálisan 
odahordott építési, műszaki és egyéb hulladék, a 
gyűjtőedényeket rendszeresen felborítják, megron-
gálják. Mindezek miatt a testütet úgy döntött, 
hogy a sziget működtetését ideiglenesen felfüg-
geszti. 
A testület döntött az általános iskola tornaterem 
felé vezető részének tetőfelújításáról. Az önkor-
mányzat vásárolja meg a szükséges anyagokat, a 
kivitelező kiválasztásáról a bekért árajánlatok 
alapján a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt. 

Madarász István polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket az aszódi Szakorvosi Rendelőintézet mű-
ködésével kapcsolatos problémákról. Az SZTK tá-
mogatására szervezett jótékonysági rendezvényso-
rozat következő előadása Ikladon lesz november-
ben. 

A testület jóváhagyta a Galga-mente Ivóvízkészle-
tét Védő és Megőrző Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsának az „Ivóvízbázis-védelem konst-
rukció – Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgá-
lata (A komponens)” tárgyú KEOP-2.2.3/A/09-
2010-0010 azonosító számon regisztrált sikeres 
pályázata Támogatási Szerződését.  

A testület egyetértett a Jobbik Ikladi Szervezeté-
nek kezdeményezésével, miszerint saját költségü-
kön rovásírásos táblát helyeznek el az Aszód felőli 
bevezető úton a jelenlegi falutábla mögött. 
A testület módosította a háziorvosi ellátásra vo-
natkozó szerződést, ugyanis az eddigi szolgáltató – 
GALGAMED Bt. – kft-vé alakult át. 

A testület engedélyezte az általános iskolába egy 6 
órás munkaidejű közmunkás takarítónő felvételét 
a tanév végéig. 
A testület zárt ülésén egy főnek ápolási díjat álla-
pított meg, egy fő ápolási díj jogosultságát felül-
vizsgálva az ellátást megszüntette. Étkezési díj-
kedvezményre vonatkozó kérelmek közül egy fő 
kérelmét támogatta, egy fő kérelmét elutasította. 
Öt fő kérelmezőnek összesen 38.000.-Ft összegben 
eseti átmeneti segélyt nyújtott. 

A képviselő-testület tagjai tiszteletdíjukból az Iklad 
Községi Football Club részére az alábbi felajánlá-
sokat tették: 

Braun János 45.000.-Ft 
Braun Pál 45.000.-Ft 
Kékesi Gábor 67.500.-Ft 
Klenk Zoltán 67.500.-Ft 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Kistérségi hírek 
A Többcélú Társulás Tanácsa szeptember 21-i 

üléséről 

A Tanács először a Pedagógiai Szakszolgálat 
2011/12-es tanévkezdéséhez kapcsolódóan a ko-
rai fejlesztés, a gyógy-testnevelés és a logopédia 
óraszámát határozta meg, illetve tájékoztató hang-
zott el az iskolapszichológusi ellátás fenntartására 
vonatkozó nyertes pályázatról. 

A Tanács ezek után elfogadta a Társulás 2011. I. 
félévi pénzügyi beszámolóját, amely szerint a Tár-
sulás éves költségvetésének főösszege 150,3 millió 
Ft, amelyből az állami költségvetésből származó 
normatív támogatás 104 millió Ft, a társult ön-
kormányzatok hozzájárulása a közösen vállalt 
feladatokhoz 22 millió Ft, az egyéb támogatásérté-
kű bevétel 31,4 millió Ft. A bevételek és kiadások 
teljesülése időarányos.  
A befolyt bevételekből a Kartal – Verseg közoktatá-
si intézményfenntartó társulás 9,2 millió, az Iklad 
– Domony közoktatási intézményfenntartó társu-
lás 4 millió, az aszódi székhelyű szociális és gyer-
mekjóléti intézményfenntartó társulás 9,6 millió
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Ft-ot használhatott fel. A Pedagógiai Szakszolgálat 
a 9 településen ellátott nevelési tanácsadási, logo-
pédiai, gyógy-testnevelési és korai fejlesztési fel-
adatai kiadásainak összege 25,7 millió Ft, a tár-
sult önkormányzatok egyéb közös közszolgáltatá-
saira a Társulás 16,9 millió Ft-ot fordított, segítve 
ezzel az önkormányzati feladatok ellátását. 

A következőkben a 2008-ban elfogadott kistérségi 
Közoktatási Intézkedési Terv módosított munka-
anyagának elfogadására került sor, amely a tele-
pülési és intézményi adatgyűjtések után készült 
el. 

Tájékoztató hangzott el a 2011. június 27. és 
2011. augusztus 26. közötti időszakban megszer-
vezett „Parlagfű elleni védelem” közfoglalkoztatási 
programról. A program keretében 45 fő napi 6 
órás alkalmazására nyílt lehetőség a kistérség 6 
településén, 8,5 millió forintos költségvetéssel, 8 
millió forint pályázati támogatással. A teljes pénz-
ügyi elszámolásra szeptember hónapban került 
sor. A két hónap alatt közel 400 ezer m2 területet 
sikerült a parlagfűtől megtisztítani. 

A Társulási Tanács áttekintette a Társulási megál-
lapodás alapján a 2011. évi költségvetési határo-
zatban elfogadott önkormányzati hozzájárulások 
teljesítését, a határidőre nem teljesítő 4 önkor-
mányzat számára fizetési felszólítás küldése mel-
lett döntött.  

A Tanács határozott arról, hogy a kistérség telepü-
léseiről részletes információs anyag kerüljön fel a 
Társulás honlapjára. 

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 

Kedves Ikladiak! 

2011. október hava a népszámlálás jegyében fog 
eltelni. Ha ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése 
van, esetleg tájékoztatásra szorul, keressen fel a 
Nemzetiségi Irodában, amely a Polgármesteri Hiva-
tal épületében, az Általános Iskola felöli oldalon 
található. 
A következő időpontban van erre lehetőség: 2011. 
október 9. 14-18 óráig. 

Köszönettel: Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Iklad nevében: Blaubacher Dóra 

Októberben népszámlálás 

2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emle-
getik majd a jövőben. Hazánk jelenlegi történeté-
ben összesen tizenöt ilyen jeles év akadt. A mos-
tanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló átfogó 
adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi 
évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt az 
irányadó. Vajon, hogy alakult a népesség száma, 
iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország 
gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellá-
tottsága? Hol, milyen fejlesztések szükségesek? A 
törvény értelmében a 2011 október 1-jén 0 órákor 
fennálló helyzetet tükröző számok a következő 
esztendőkre – pontosabban a következő évtizedre 
adnak eligazítást. A bevallott és összeírt adatok 
alapul szolgálnak a különféle tervekhez, támoga-
tásokhoz és kvóták megállapításához.  
Így a következő tíz évben az összeírásban szereplő 
számok alapján kap községünk átlagos, átlagon 
aluli vagy átlagon felüli támogatást. Nem mindegy, 
hogy a nemzetiségi óvoda vagy a kéttannyelvű 
iskola milyen besorolás alapján részesül támoga-
tásban.  Megfelelő tájékozódás alapján, körülte-
kintően kell kitölteni az összeírólapokat, hogy az a 
tényekkel egyezzen, hogy községünk a rossz adat-
szolgáltatás miatt ne essen el semmilyen támoga-
tástól. 
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás 
minden területén érvényesülnek. 
A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, 
a válaszolás teljes anonimitás mellett történik. A 
népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, 
hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legyenek 
összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A nép-
számlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti. 
A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmány-
nyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e 
munkára szól. Az igazolvány garancia arra, hogy 
az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt 
szándékozik bejutni. Csak akkor engedjük be az 
összeíró biztost, ha igazolta magát, vagy mi ismer-
jük őt, hogy elkerüljük az illetéktelenek lakásba 
jutását.  
A törvény szerint az adatszolgáltatás mindenki 
számára kötelező. Bármilyen kérdéssel, bizalom-
mal fordulhat mindenki a számlálóbiztosához, 
hiszen az elmúlt héten Ő már minden lakásba 
bejelentkezett 
Végezetül a szeptember havi ikladi Hírekben leír-
takra szeretném felhívni a figyelmüket. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat számit az ikladi lako-
sokra, hogy együtt segíthessük az ifjúságot a ha-
tárok nélküli Európába. 

Braun Pál 
NNÖK képviselő 
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Az iskola programjából 

Beszámoló a szeptemberi programunkról 

Megkezdődött a 2011/12. tanév. Lelkesen vetettük bele magunkat a munkába, hisz minden tanév tar-
togat számunkra új feladatokat, új kihívásokat. 
Szeptember elején a főbb szervezési feladatainkat bonyolítottuk le: az osztályok megszavazták az osz-
tályképviselőket, kidekoráltuk az osztálytermeket, kitűztük a tanév fő céljait. Első osztályosaink is las-
san beleszoknak az iskolai életbe. 
A szeptemberi hónapban három fontos programon vettünk részt. 
Szeptember 16-án tartottuk meg a Diákönkormányzati napot. Az egész iskola kigyalogolt a Hosszú-
völgybe, ahol akadályversenyen vettek részt a csapatok. Mindenki nagyon jól érezte magát ezen a meleg 
őszi napon. 
Szeptember 18-án volt településünkön a szüreti felvonulás, ahol iskolánkat is igen szép számban kép-
viselték tanulóink. A fiúk perecet árultak, a lányok pedig táncoltak. 
Szeptember 23-án rendeztük meg az őszi papírgyűjtést. Alsó tagozaton 5 tonna papír gyűlt össze, míg 
felső tagozatosaink 3,5 tonna papírt gyűjtöttek. Köszönjük mindenkinek, aki segített ezen a napon! 

Októberi programunk 

Október 7. 7:45 Megemlékezés az aradi vértanukról 
Október 8. Nemzetiségi délután 
Október 10. Mezei futóverseny alsósoknak 
Október 11. Mezei futóverseny felsősöknek 
Október 13. Erntedankfest 

Német nyelvi szép kiejtési verseny 
Október 21. Iskolagyűlés 
 8:00 – 12:00 Nyílt nap 
 12:00 Köztársaság napja megemlékezés 
Október 28. Pályaválasztási projektnap 
 Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
Október 29. – November 6. Őszi szünet 
November 7. Első tanítási nap az őszi szünet után 

Braun Anikó 

ZsóFa öltöde! 
  

 Ha azt akarja, hogy tökéletesen álljon a ruha. 
 Ha egyedit szeretne. 
 Ha csak ruhát kell átalakítani. 
 Ha textilből megvalósítható az elképzelés, akkor 

keressen meg elérhetőségeimen és megvalósíthatjuk!!! 
 Hozott alapanyagra és nálam előállított termékre is 

hímzést vállalunk: szöveget, képeket. 

Elérhetőségek: 
Tel: 06-70/617-4334 
E-mail: zsofaoltode@freemail.hu 
2181 Iklad, Parti u. 30. 
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Idősek Világnapja 

Örömmel vettük a Kistérségi Gondozási Központ 
meghívóját, mely az aszódi Csengey Gusztáv Álta-
lános Iskolában október elsején megrendezett 
KISTÉRSÉGI IDŐSEK NAPJÁRA szólt. 

Ikladról szervezett utazás keretében 19-en vettünk 
részt az immár hagyományos rendezvényen. A 
kistérség településeiből összesen mintegy négyszá-
zan voltunk jelen. Sztán István polgármester és a 
Gondozási Központ vezetőjének köszöntése után 
ebéd, majd  kulturális műsor következett. A nyug-
díjas klubok egymást köszöntve mutatkoztak be 
produkcióikkal. Fellépett még Oszvald Marika és 
Csere László, akik tovább fokozták a vidám han-
gulatot. Az élő zenéről a bagi nyugdíjasok gondos-
kodtak. A rendezvény végén aki bírta  táncra per-
dült. Igen kellemes délutánt töltöttünk el, ahol 
meglepetés ajándék is jutott mindenkinek. Az 
ikladi Rozmaring Nyugdíjas Klub Egyesület nevé-
ben ezúton köszönöm meg a Kistérségi Gondozási 
központ vezetőjének és minden közreműködő 
munkatársának a számunkra gondtalan délutánt. 
Kívánva nekik sok kitartást és erőt, egészséget. 

Braun Pál 
Rozmaring Nyugdíjasklub 

Egyesület Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

Az idősek világnapja alkalmából Madarász István 
polgármester köszöntötte falunk legidősebb lakó-
ját, az 1914-es születésű Blaubacher Jánosnét 
(sz: Kriskó Zsuzsanna) aki a Parti út. 13. sz alatt 
lakik és kiváló egészségnek örvend. 

Gratulálunk, és további  boldog,  
egészséges, életet kívánunk! 

Német Nemzetiségi Kulturális 

Egyesület hírei 

2011. augusztus 5-én tánccsoportunk és zeneka-
runk Váchartyáni falunapon vendégszerepelt. 
2011. augusztus 19-én zenekarunk egy órás kon-
certet adott, majd a táncos lányok német táncokat 
adtak elő a vadonatúj ruhájukban. Köszönet érte 
a felajánlónak. 20 db ruha lett kész Bazsik Csa-
báné egy éves tiszteletdíjából. 
2011. szeptember 10-én a kartali Népzenei Talál-
kozón szerepeltek lányaink.  
2011. szeptember 17-én zenekarunk és táncos 
lányaink a Váckisújfalusi szüreti felvonuláson 
vonultak végig, és utána a színpadon ropták a 
Népek táncát. 
2011. szeptember 24-én, a szlovákiai Szádalmá-
son vendégeskedtek a lányok immár harmadik 
alkalommal. A helyi nyugdíjas klubbal együtt vet-
tek részt ezen a Tizedbeszedő fesztiválon. 
Ezzel egy időben zenekarunk Aszódon, a jótékony-
sági koncerten zenélt. 
Októberre is vannak már felkéréseink, melyeknek 
szívesen teszünk eleget. 

NNKKE 

 

Megalakult a helyi 
Jobbik Alapszervezet! 

Örömmel értesítjük az Ikladi lakosságot, hogy 
2011.07.29-én megalakult a JOBBIK IKLADI 
ALAPSZERVEZETE 11 fővel és 2 pártoló taggal. 
Reméljük, hogy alakulásunk tudata sok ember 
örömére szolgál és együtt, összefogva tudunk 
egymás segítségére lenni egy szebb Országért, egy 
szebb Ikladért ezekben a nehéz időkben! 
Szebb jövőt kíván mindenkinek az alapszervezet 
tagsága! 

További felvilágosítás és információ az alábbi elér-
hetőségen. Tel: 06-70-427-0068 

Braun Csaba 
Jobbik ikladi elnöke 

Köszönet 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak, 
akik szeptember 20-án gyermekünknek kerék-
párbalesete után odaadóan segítettek. 

Bohunka család 
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Baranyában jártunk 

2011. július 29-én kora reggel nagy útnak indult a 
Rozmaring Nyugdíjasklub tagsága. Uticélunk ha-
zánk déli tájainak, nevezetességeinek megismerése 
volt. A korai indulás, a bizonytalan időjárás sem 
szegte kedvünket a nagy úttól.  
Reggel 6 órai indulás és a még előforduló esők 
után is reménykedtünk az időjárás kegyességé-
ben, hisz Pécs a Dél-Dunántúl egyik legjelentő-
sebb szellemi, kulturális, és gazdasági központja 
sok-sok műemlékkel, de utunk első célját, a kilá-
tást a Misina tetői TV torony tetejéről még meghi-
úsították az alacsonyan vonuló felhők. A kilátónak 
az aljánál jobbnak láttuk ha 10 óra után a követ-
kező uticélunkat keressük fel, ami a Szent Péter 
és Pál székesegyház volt. A bazilika a Dóm tér és a 
város egyik legfontosabb történeti emléke, amely 
mai formáját 1891-ben jeles művészek közremű-
ködésével nyerte el, pl. a kápolnák freskóit Székely 
Bertalan és Lotz Károly festette. A magyarországi 
reneszánsz szobrászat kimagasló értékű emléke a 
vörösmárvány pásztorjáték ábrázolása.  Az egyházi 
kegytárgyak látványa is csodálattal töltött el ben-
nünket. Visszafelé megnéztük a Barbakánt, - ami 
egy kör alakú bástya,- előtte Janusz Pannonius 
szobra áll. A sok szépség után egy prózaibb dolog 
következett, elfoglaltuk szállásunkat. A rövid ideig 
tartó pihenő és ebéd után csoportunk a Széchenyi 
térre tartott. A Pécs belvárosához tartozó Király 
utca látnivalói után a Széchenyi tér következett, 
hisz itt található a Gázi Kászim pasa dzsámija, 
amely Pécs egyik jelképe. Mielőtt a dzsámit meg-
néztük, a Széchenyi tér látnivalóival ismerked-
tünk. A téren található maketten, majd a téren is 
megnéztük a Zsolnay-kutat, a városházát, Hunya-
di János lovas szobrát, amelyet Pátzay Pál szob-
rászművész készített, Hunyadi halálának 500. 
évfordulójára. A tér közepén láthattuk a Kiss 
György által készített Szentháromság szobrot, 
amely a pestisjárvány megszűnésének emléke. A 
dzsámi ma római katolikus templom, imafülkéjé-
től jobbra és balra Allah és Mohamed nevének 
feliratát találjuk. Boltozata és szamárhátíves abla-
kai érdekesen idézik fel a török építészet sajátos-
ságait. A külső harang megtekintése után a Zsol-
nay múzeum következett. A város legrégebbi lakó-
házában levő kiállítás tevékenységének kezdeteitől 
mutatja be a gyárat, a Zsolnay családot, a terve-
zőművészek munkásságát. A kiállítás szemet gyö-
nyörködtető szépségét mind az épület, mind a 
díszítő kerámia terén. Megcsodáltuk a különböző 
stílusok kiemelkedő alkotásait, láthattuk a Bécsi 
és a Párizsi világkiállításon díjnyertes termékeket. 
Történetéből megtudtuk, hogy az Osztrák-Magyar 

Monarchia egyik legjelentősebb kerámiagyára volt. 
Termékei, épületkerámiái egész Európában megta-
lálhatók.  
Pécs nevezetessége a világörökség részét képező 
Ókeresztény mauzóleum. A sok látnivaló és az idő 
rövidsége miatt csak az Ádám-Éva jelenetet és a 
„Dániel az oroszlánokkal” című freskót nézhettük 
meg. 29-én programunk következő állomása a 
Csontváry Kosztka Tivadar múzeum. Itt Csontváry 
számos munkáját tekinthettük meg. Köztük az 
olyan híres képeket, mint a „Mária Kútja Názáret-
ben”, a „Süvöltő ölyv”, és a legismertebb műve a 
„Magányos cédrus” is. A sok látnivaló után elsétál-
tunk még a lakatok kerítése előtt. Visszatérve a 
Széchenyi térre a városháza elől induló városnéző 
vonatra ülhettünk föl, hisz a közös vacsora a szál-
láshelyen 7 órakor várt. A sűrű program elfárasz-
tott bennünket, tehát hamar nyugovóra tértünk. 
Július 30-án a korai reggeli után először Mária-
gyűdön álltunk meg. A csodatevő forrás fölé emelt 
templom szépsége megragadott minket, de a for-
rást már nem találtuk meg. A település a honfog-
lalás kora előtt is lakott volt, itt csobogott az a 
forrás, ahol egy Mária szobrocskát helyeztek el és 
szent helyként tisztelték az erre járó emberek. 
A felújított Siklósi várat, melyet a Tenkes kapitá-
nya című filmből ismerhetünk, sajnos csak kívül-
ről nézhettük meg, járhattuk körül, mert a felújí-
tás drágaságára hivatkozva csak a teljes vár és 
vármúzeum megtekintésére szóló jegyet lehet ven-
ni, melynek igen borsos az ára. A külső várkert-
ben végigsétáltunk a várfalnál, és éppen csak be-
mehettünk a belső várba. Nagyobb szerencsénk 
volt a Nagyharsányi szoborpark megtekintésével. 
Az országban egyedülálló – elhagyott kőbányatek-
nőben kialakított szoborparkban az elmúlt három 
évtizedben meghívott magyar és külföldi szobrá-
szok itt készült munkái láthatók. Baranyai kirán-
dulásunk következő állomása a történelmi villányi 
borvidék. Ebédünket a szakközépiskola kollégiu-
mában fogyasztottuk el. Innen a pincesoron sétál-
va jutottunk el a Bormúzeumba, amelynek az 
egykori Teleki-pince ad otthont. (ma Csányi) 
Egy kis történelem: a 150 éves török uralom és az 
utolsó csaták után a szőlőültetvények elpusztul-
tak. Ekkor rácok telepedtek le a faluban, és a ka-
darka meghonosításával a vörösbortermelés meg-
alapítóivá váltak. A villányi Telki Zsigmond szőlő-
nemesítő nevéhez fűződik az újabb szőlőfajták 
kinemesítése. A ma modern technikát alkalmazó 
borászok számos turistacsalogató programot szer-
veznek. Jókedvűen indultunk tovább túránk utol-
só városába, Mohácsra. 
A mohácsi Városháza díszterme volt első állomá-
sunk. A Városháza épületét a mohácsi csata 400. 
évfordulójára építették. Dísztermében megtekint-
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hettük Bán István mohácsi művész 33 m2 gobelin 
faliszőnyegét, mely a Dunán hajózó busó maszk-
ban levő mohácsi embereket ábrázolja, akik a népi 
legenda szerint elűzték a törököket, olyan ijesztő-
ek voltak. A díszterem szépsége és az ismertetése – 
melyet egy mohácsi horvát ember mondott el – 
elégedettséggel töltött el bennünket. Innen a Kani-
zsai Dorottya Múzeumba vezetett utunk. A népraj-
zi kiállítás, amit láthattunk, ízelítőt adott abból, 
hogyan élhettek és élnek különböző nemzetiségű 
emberek közös városukban. A fogadalmi templo-
mot csak ajtón keresztül láthattuk, de így is meg-
kapott a kupola különleges üvegablaka. Ha 
Mohácson járunk, nem hagyhattuk ki a Történel-
mi Emlékparkot sem. Bár a bejáratát most építik 
át, ez az Emlékpark látnivalóit nem akadályozta. A 
tömegsírokat, melyben a - Kanizsai Dorottya által 
– a csatában elesett halottak vannak eltemetve, 
1960-ban folytatott régészeti kutatások tárták fel. 
Ma kopjafák és gondozott sírok jelzik az itt nyugvó 
magyar és török harcosok nyughelyét.  
A két kimerítő nap után fáradtan, de sok élmény-
nyel gazdagodva, a buszon nótázva érkeztünk ha-
za. 

Egy kiránduló 

Csontkovácsként vált ismertté, 
mégis sokkal több annál 

Kovács - Magyar Andrásnak eddig négyszázezer 
ember köszönheti a gyógyulását. A nemzetközileg 
elismert alternatív, szellemi gyógyító, szaktekin-
tély, és Magyarország első magán gyógyító köz-
pontjának létrehozója az 1980-as években. Világ-
hírű módszerére, nem csak itthon kíváncsiak az 
emberek. A perzsa sah családjától kezdve a Guns 
N’ Roses énekesén át, Yoko Onoig sokan hisznek 
abban, hogy a csontkovács, szellemgyógyító olyan 
tudás birtokában van, amely nem sok embernek 
adatik meg.  
 Húszévnyi gyógyítási tapasztalat után már megfo-
galmazhatom, munkásságomat átszövi a miszti-
kum, egy csodálatos felső szellemi segítség. Na-
gyon komoly rendszert sikerült kifejlesztenem, 
amit több mint tizenöt éve átadok, tanítok. Ez egy 
különös világ, ahová csak keveseknek adatik meg, 
hogy belépjenek. Amíg nem vagyunk képesek be-
fogadni a megfoghatatlan, a láthatatlan valóságot, 
addig az élet adta csodákat sem tudjuk megbe-
csülni, észrevenni.  

Földsugárzások (Hartman zónák, földalatti víz-
erek), egészségkárosító hatását, Ön foglalta 
először rendszerbe, és ma a térképeit használja 
az egész világ. (Nagy Táltos könyv)  

Ezek a földsugárzások felelősek a krónikus, hosz-
szantartó betegségekért és a rákos –daganatos 
betegségek kialakulásáért. Ágyaink jó, földsugár-
zás-mentes helyre való tételével indulhat meg csak 
a betegségek gyógyulása. Köztudomású, hogy a 
betegségeket energia hiányos állapot okozza. A 
pozitív energiával átitatott helyek pedig segítenek 
testi-lelki egyensúlyunk helyreállításában, illetve 
megőrzésében. Ezek a csodálatos energiák beindít-
ják az öngyógyító folyamatokat szervezetünkben, 
amelyeket táplálni, megerősíteni szükséges időn-
ként.  

Úgy gondolom, hogy a legtöbb megmagyarázha-
tatlan dolog csak akkor tud működni, ha a be-
fogadó részéről megvan az óriási hit is. 

Nagyon szeretem a kételkedő embert, hiszen a 
saját élmény, a megtapasztalás, és nem a hiszé-
kenység útvesztői viszik előre a világot. Nemrégi-
ben egy anyuka járt nálam. A kisfiáról az orvosok 
teljesen lemondtak, inoperábilisnak nyilvánítot-
ták.  A diagnózis: nyirokrák volt. A betegség szinte 
minden belső szervét megtámadta.  Amikor felke-
restek, a gyermeknek csupán pár hetet jósoltak 
orvosai. Az anyukának és a kisfiának, a szellemi 
segítségem volt az utolsó mentsvára. Szerencsére 
ők nem adták fel a reményt, és fölkerestek. A kis-
fiú mára teljesen meggyógyult, gyógyító módsze-
remnek és szellemi segítségemnek köszönhetően. 
Mindezt orvosi leletekkel igazolták vissza. Ma már 
a szülők is tudatosak, átlépték a hit bizonytalan-
ságát és más szemmel látják a körülöttük lévő 
csodálatos világot, és az ember szellemi lényét is. 

A szemléletváltásukhoz a megtapasztalás és 
hitelesség vezette el őket is. 

Az elmúlt húsz év alatt sok kérdés merült fel ben-
nem, melyekre kerestem a választ. Kipróbáltam 
dolgokat, igyekeztem megbizonyosodni arról, mű-
ködnek-e vagy sem. Ha nem, akkor elvetettem. 
Bejártam a kontinenseket, és a világ különböző 
iskoláiban tanultam, sok tapasztalatot szereztem. 
A legfelsőbb világgal való kapcsolatomért meg kel-
lett dolgoznom, ki kellett érdemelnem. Olykor én 
is elbizonytalanodtam, de az ő segítségükkel, tá-
mogatásukkal mindig tovább tudtam folytatni az 
utam. 

A racionalitás talaján lépkedő, villamosmérnö-
ki diplomával rendelkező ember hogyan, mi-
lyen úton jut el addig, hogy a szellemvilággal 
kommunikáljon? 

Megfájdul a gerince. Az állandó fájdalom pedig 
arra készteti, hogy ő maga is megtanulja azokat a 
fogásokat, melyek segítségével másokon is segít-
het. Tanulmányozva a különféle technikákat kifej-
lesztettem a saját módszerem, amely háromszáz-
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húsz fogásból áll. Ennek köszönhetően nagyon 
sok gerincsérves beteg elkerülte a műtétet, ami 
egy jól működő rendszert igazol. Aztán egy nap a 
villamosmérnök megtudta, hogy tüdőrákja van. Az 
orvosok azt mondták, ha megműtenek kettő, ha 
nem, három hónapom van hátra. Ez a kilencvenes 
évek elején történt. Mint a legtöbb ember, én sem 
akartam elhinni, hogy ennyi lett volna az élet, és 
itt a vége. Nem törődtem bele abba, amit az orvo-
sok tényként közöltek. 

Barátkozott a halál gondolatával? 

Ilyenkor az ember az okot keresi, és a választ a 
miértre. Ekkor már tudtam, az ego és a gőg sok 
betegség forrása lehet. Időben rájöttem, ez is része 
az útkeresésemnek. Legyőzni az egót. Nem csupán 
mondani, kifelé mutatni, hanem valóban e szerint 
élni. Nagyon nehéz feladat, amire az éretlen, ta-
pasztalatlan szellem nem képes. 

A varázspálcája tudta a választ az önben meg-
fogalmazódó kérdésekre? 

A varázspálca csak igennel és nemmel képes felel-
ni a konkrét kérdésekre. Vagyis el kell jutni addig, 
amíg valaki megtanul kérdezni, majd ismét több 
év szükséges, mire a válaszokat értelmezni tudjuk. 
S később újabb évekbe kerül, hogy a pálcával 
megtanuljunk mérni, betegségeket diagnosztizálni, 
és megtaláljuk a bajok forrását. Említette a hitet. 
A bibliában is szerepel a pálca, mégpedig Márk 
6:8. versében. ”És megparancsolá nékik, hogy az 
útra semmit ne vigyenek egy pálczán kívül;”.  
Meggyógyultam, és ma már másokat is meggyógyí-
tok. Az elmúlt évek alatt sokan próbáltak kerékbe 
törni, de bármi is történt, soha nem tudtak letérí-
teni az utamról, ami a megvilágosodás felé vezet. 
Mára a legnagyobb kritikusaim is elismerik a 
munkámat. Nem egy esetben fordult elő, hogy 
korábbi bírálóim hozzám fordultak utolsó mentő-
övként, s módszeremmel, kollégáim segítségével 
kapták vissza családjuk egészségét. Ma már egy 
nagyon sikeres, általam kiképzett orvosokból, és 
természetgyógyászokból álló stáb várja a hozzánk 
forduló embereket. A gyógyító központomban a 
legkorszerűbb diagnosztikai berendezések is elér-
hetőek. Az objektív eredmények visszaigazolják 
módszereink eredményességét, ami megnyugvást 
ad a gyógyult embereknek. 

2011. November 24-én Kovács – Magyar 
András szeretettel várja az érdeklődőket Aszó-
don tartandó előadására, amelyre szeretettel 
várjuk a kedves érdeklődőket. 
Helyszín: 2170 Aszód, Kossuth L. út 28. 

(Új építésű rendezvényterem) 
Tel: 06–30–9–525–062 / 06–30–311–40–60 

Blaubacherné B. Katalin 

Beszélgetés közben… az úton… 

Szervusz Palikám! 
De jó, hogy találkoztunk. Mond az utolsó Ikladi 
Hírekben mire hívtátok fel a figyelmünket? Csak 
úgy átfutottam az újságot. 
Üdvözlöm Jani bácsi! Hát arra, hogy ne tagadjuk 
meg őseinket. Az összeíráskor bátran vallja meg 
mindenki származását. Aki megtagadja múltját, 
(őseit) az nem érdemli a jövőt! 
De miért kellene megtagadni őseinket, Ők néme-
tek voltak, mi pedig magyarok. 
Ez így igaz, hiszen már 260 év telt el, hogy a jobb 
megélhetés reményében elhagyták hazájukat. A 
második világháborúig a német anyanyelvet hasz-
nálták, ami ezután tilos volt. Mi itt születtünk ma-
gyar állampolgárok vagyunk, de van kötődésünk a 
német kultúrához, német nyelvhez, hiszen ereink-
ben folyik még az ősök vére.  Erre hívtuk fel a fi-
gyelmet, hogy a népszámláláskor ezt a tényt tün-
tessék fel. 
Hát én biztos, hogy fel fogom tüntetni. Már csak 
azért is, mert képzeld az unokám egy nagy cégnél 
dolgozik Németországban. Én felejtem a német 
nyelvet, mert nincs kivel beszélnem, Ő hál isten-
nek egyre jobban használja. Már csak azért is 
megjelölöm a némethez való kötődésemet. 
Na köszönöm a beszélgetést, megyek a boltba. 
Szervusz. 

Lejegyezte: Braun Pál 

Őszi zöldhulladék szállítás 

Október 24-től 8 órától a lakóházak elé kitett 
zöldhulladékot a Polgármesteri Hivatal elszál-
lítja. Ezt a szolgáltatást az alábbi időpontban 
nyújtjuk: 

Október 24-én hétfőn 8 órától 
November 2-án szerdán  8 órától 

Tesszük azért is, hogy a szerdai napon történő 
füstölések megszűnjenek. 

Nagyon megkérjük a lakókat, hogy a zöldhul-
ladékok zsákolják be, vagy kötözzék össze, 
hogy egy mozdulattal a teherautóra tehető le-
gyen- így is segítve az ott dolgozók munkáját, 
hiszen több mint 600 ingatlan elől kell elszállí-
tani a zöldhulladékok.  

A nem kellően előkészített hulladékot, kényte-
lenek lesznek ott hagyni. 

„Hogy falunk szép és tiszta legyen” 
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Egy mondatban 

 Október 11-én kedden 9-12 óra között ka-
tasztrófavédelmi gyakorlat keretében Ikla-
don a Polgármesteri Hivatal előtti útszaka-
szon, egy balesetet szimulálnak, melyben a 
veszélyes hulladéktelepre szállító jármű 
sérül meg. 
Az esetleges kényelmetlenségért szíves elné-
zést kérünk, azért szükségesek az ilyen gya-
korlatok, hogy estleges éles helyzetben  meg-
felelően, rutinosan tudjon a polgárvédelmi pa-
rancsnokság  semlegesíteni. 
 

 Galga-TV műsorán a Falunapi ünnepség 
felvétel második része október 9-én  vasárnap 
17 órától, valamint október 10-én hétfőn 19 
órától és szerdán 12-én 9 órától látható. 
 

 Krizantém vásár október 29-én, szombaton 
14 órától a Ráday – téren. 
 

 Nyugdíjasklub összejövetele: október 23-án, 
vasárnap 16 órától. 

 

 November 1-én, kedden a szemétszállítás 
reggel 6 órától kezdődik, kérjük, hogy idejé-
ben tegyék ki a gyűjtőedényeket. 

Egri szőlőszelet 

Hozzávalók: Tésztához: 5 egész tojás 10 dkg cu-
kor, 12,5 dkg liszt. 
Krémhez: 3 dl Egri bikavér, 15 dkg cukor, 3 dkg 
vaníliás pudingpor, 3 db tojássárgája, fahéj, re-
szelt citromhéj, 1 dkg vaníliás cukor, 2 dkg ma-
zsola, 35 dkg vaj, 20 dkg fekete, aprószemű szőlő, 
70 dkg cukrozott tejszínhab, 20 dkg málna vagy 
eperlekvár.  
Elkészítés: piskótát készítünk: a tojásfehérjét a 
cukor 2/3 részével habbá verjük, a fennmaradó 
cukormennyiséggel a sárgáját habosra keverjük. A 
sárgájához hozzáadjuk a fehérjét és a lisztet, lazán 
összekeverjük, és kizsírozott, lisztezett tepsiben 
készre sütjük. 
Krémet készítünk: a tojássárgáját és a pudingport 
a bor egy részével simára keverjük. A bor másik 
részét a cukorral, fahéjjal, citromhéjjal, vaníliás 
cukorral, mazsolával felforraljuk, és az elkevert 
pudingporral „befőzzük”. Kihűlés után a vajjal 
habosra keverjük, málnaaromával színezzük.  
A piskótalapot kettévágjuk és megkenjük málna 
vagy eperlekvárral, rákenjük a szőlővel elkevert 
krémet, majd rátesszük a másik lapot. Hűtés után 
tejszínhabbal bevonjuk, díszítjük. 

Díszpolgárok 2011 

Szép hagyománya falunapi rendezvényünknek, 
hogy a Képviselő-testület az arra méltó személye-
ket, csoportokat, a település érdekében végzett 
munkájukért, elismerésben részesíti.  Madarász 
István polgármester ez évben Juhász József és 
Braun Pál részére adott át kitüntetést. 
Köszöntjük új kitüntetettjeinket, kívánunk nekik 
további sikeres munkát, jó egészséget! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Braun Pál Juhász József 

Köszönöm a kitüntető elismerést a Képviselő-
testületnek, melyben méltányolták Iklad községért 
tett három évtizedes tevékenységemet. 
Ez alkalom lehetőséget ad arra is, hogy volt Ter-
melőszövetkezetünk minden tagjának köszönetet 
mondjak áldozatkész, szorgalmas munkájáért, 
mely nemcsak anyagi jólétüket biztosította, de jó 
hírnevünket is öregbítette. 
Az én kitüntetésem, úgy érzem az Ő dicséretük is, 
hiszen együtt örültünk sikereinknek! 

Juhász József 

Az elismerés átvételekor, nem jutottam szóhoz a 
meglepetéstől. Tudom, hogy ez nem csak az én 
tevékenységem elismerése, hanem a munkámat 
segítő emberek érdeme is. 

Braun Pál 

Kirándulás 

Plitvicei tavak - Horvátország 
2011. Október 14-15 

Indulás 14-én, Pénteken 23:30-kor a Művelődési 
Ház elől. Érkezés a reggeli órákban (7-8 óra körül). 
A belépő jegyhez kapott térképpel egyénileg is sé-
tálhatunk a park túraútvonalain. A Plitvicei ta-
vakat alkotó 16 tavat vízesések kötik össze, a 
tavak körül gyalogutat alakítottak ki. A legna-
gyobb tavon hajózni is lehet. Hazaindulás délután 
5 órakor, érkezés az éjszakai órákban. 
Útiköltség: 10.000Ft 
Belépő a Nemzeti Parkba: 4.000Ft 
Utasbiztosítás: 500Ft 
Jelentkezés és bővebb információ: Kovács 
Balázsnál (06-30-354-6941), vagy Bagyin Katalin-
nál a Művelődési Házban. 

Utazás, mely élménnyel gazdagít! 
BALZO Busz 
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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 
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. november 3-4. 

Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
„B” csoport 

 

Eredmények 

SK Tóalmás – Iklad KFC 0-4 
Gólszerzők: Ecker Zoltán, Mayer Péter, 
Rosenberger Dániel, Styevkó Gábor 

Iklad KFC – Valkó KSK 2-2 
Gólszerzők: Kékesi Roland, 
Rosenberger Dániel 

Fót SE – Iklad KFC 1-5 
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (4), 
Ecker Zoltán 

Iklad KFC – Kerepesi SBE 7-2 
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (4), 
Styevkó Gábor (2), Kékesi Roland 

Galgahévíz SK – Iklad KFC 0-0 

Ifjúsági eredmények 

SK Tóalmás – Iklad KFC 2-3 
Gólszerző: Gódor Richárd (3) 

Iklad KFC – Valkó KSK 4-2 
Gólszerzők: Laukó Milán (2), Bartha Martin, Gódor Richárd 

Fót SE – Iklad KFC 2-5 
Gólszerzők: Ecker Bence (3), Simó Róbert (2) 

Iklad KFC – Kerepesi SBE 4-4 
Gólszerzők: Gódor Richárd (2), Juhász Márton, Zdenkó Roland 

Galgahévíz SK – Iklad KFC 3-3  
Gólszerzők: Gódor Richárd, Laukó Milán, Zdenkó Roland 

Őszi sorsolás, 2011/2012 

Dátum Hazai - Vendég FN Ifi 
09.04. SK Tóalmás – Iklad KFC 0-4 2-3 
09.11. Iklad KFC – Valkó KSK 2-2 4-2 
09.17. Fót SE – Iklad KFC 1-5 2-5 
09.25. Iklad KFC – Kerepesi SBE 7-2 4-4 
10.02. Galgahévíz SK – Iklad KFC 0-0 3-3 
10.09. Iklad KFC – Pécel-Elitsec SSE   
10.15. Sződi BLSE – Iklad KFC   
10.23. Iklad KFC – Szada SE   
10.30. Dány KSK – Iklad KFC   
11.06. Iklad KFC – Kistarcsai VSC   
11.13. Iklad KFC – Püspökhatvani SE   
11.19. Őrbottyán KSE – Iklad KFC   

 


