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Tisztelt Ikladi Polgárok! 

Ismét eltelt egy év. 
Örömmel mondhatom Önöknek, hogy községünk megőrizte fizetőképességét. 
Reméljük, hogy a 2012-es év is hasonló lesz az idei évhez. 
Faluközösségünk összetartó, egymást segítő a problémákat közösen kezelő és 
megoldó lesz. 
Reméljük, hogy az iskolai oktatásban tervezett változtatások lehetővé teszik, hogy 
továbbra is segíthessük gyermekeink alapfokú oktatását, s ezzel elősegíthetjük 
községünk lakóinak nagyobb kohézióját, összetartását. 
Reméljük, hogy az egész világot, s kis hazánkat is sújtó válság enyhülni fog, s fa-
luközösségünk megerősödve fog kikerülni a külső nyomás alól. 
Buzdítom Önöket a kitartásra, kívánom Önöknek, hogy családjuk a 2012-es évben 
legyen nagyon boldog. 
S ha a családok boldogsága és boldogulása adott lesz, akkor kis falunk is révbe fog 
érni. 

A fenti gondolatokkal kívánok a következő évben 
Istentől áldott boldog új esztendőt magam 

és a Képviselő-testület nevében. 

 Tisztelettel: 
 

 Madarász István  
 Polgármester 

Meghívó 

Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit a 2012. január 06-án, pénteken 17 órakor 
kezdődő fáklyás felvonulásra (gyülekezés 16:30-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.  
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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Anyakönyvi hírek 
2011. január 1-től december 31-ig 

Házasságot kötöttek 

 

1. 
Furák Gábor 

– 
Bozzai Judit 

2011. 
04.30. 

2. 
Balázs István Géza 

 –  
Koller Tímea Gabriella 

2011. 
06.10. 

3. 
Kovács János 

– 
Wolf Mercédesz 

2011. 
09.03. 

4. 
Blaubacher Tibor 

– 
Mándó Mónika 

2011. 
11.12. 

5. 
Ecker Viktor 

– 
Maródi Renáta 

2011. 
12.17. 

Születtek 

 
 

 
1. Zsámboki Gergely 2011.01.16. 
2. Kreidlmayer Olivér 2011.02.24. 
3. Varga Péter 2011.03.17. 
4. Felleg Zétény 2011.03.19. 
5. Rigó Lili Nóra 2011.05.06. 
6. Kmett Vince Attila 2011.05.15. 
7. Vickó Benjámin Patrik 2011.06.06. 
8. Kácser Erik 2011.06.16. 
9. Braun Vince 2011.06.26. 
10. Gál Zoltán Milán 2011.07.12. 
11. Szabó Zselyke Luca 2011.08.12. 
12. Zdenkó Eszter 2011.08.26. 
13. Deme-Mayer Benett 2011.08.30. 
14. Deszk Anissza Bíborka 2011.09.07. 
15. Mravik Áron 2011.09.19. 
16. Szabó Léda 2011.12.01. 
17. Király Emma 2011.12.09. 

 
 

 
Eckerné Kmety Ágnes 

Igazgatási előadó 

 Név Születési idő Haláleset ideje 

1. Dicse István 1951.06.29. 2011.01.12. 
2. Szabó Ferenc Imre 1939.07.06. 2011.01.18. 
3. Szokoly Pálné (Braun Erzsébet) 1936.07.20. 2011.01.18. 
4. Keczán Zoltán 1982.02.24. 2011.01.31. 
5. Tégen István Ferencné (Mayer Katalin) 1947.02.17. 2011.02.10. 
6. Mihály János 1937.12.28. 2011.02.16. 
7. Varga Kálmán 1944.08.25. 2011.02.19. 
8. Kaluzsa Jánosné (Bubenyák Katalin) 1930.04.27. 2011.03.12. 
9. Nagy László 1939.01.01. 2011.03.13. 
10. Mayer János 1932.03.13. 2011.03.18. 
11. Bartók István László 1951.08.29. 2011.04.01. 
12. Bodó András 1938.01.07. 2011.04.30. 
13. Laukó Pálné (Pauló Borbála) 1937.11.07. 2011.05.04. 
14. Kékesi József 1962.07.12. 2011.06.06. 
15. Braun József 1940.01.03. 2011.07.07. 
16. Rigó József 1952.09.03. 2011.08.11. 
17. Matejcsok Dániel Márton 1957.06.29. 2011.08.26. 
18. Braun Jánosné (Ecker Mária) 1926.01.18. 2011.09.04. 
19. Galbavi Gyula 1933.07.20. 2011.10.01. 
20. Baranyai János 1928.06.22. 2011.11.20. 
21. Braun Pálné (Zemen Terézia) 1940.04.18. 2011.11.21. 

Elhunytak 
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Újévi koncert 

Január 7-én, szombaton 18 órakor, az 
Evangélikus templomban 

Arpeggio gitárzenekarral 

Műsoron: 
Weiss: Ciacona és Gigue 
Telemann: D-dúr Concert 
J. S. Bach:Bourre I.-II. 
Vivaldi: Concerto in Re Majeur 
Handel: Tornami 
J. S. Bach: Overture -Gavotte, Air, Gigue 
Sammartini: Szonáta 
Ír tradicionális táncok 

Közreműködnek: 

Zhang Yu ének 
Lukács Dóra gitár 
Laurán Apolka furulya 
Farkas Benedek furulya 
Metzker Kamaraegyüttes 

Vezényel: Kósáné Szabó Beáta 
 
Tisztelettel és szeretettel várjuk a zeneszerető 

közönségünket a hagyományosan 
megrendezésre kerülő alkalomra. 

Galga Környezetvédelmi Egyesület 

beszámolója az SZJA 1%-os 
felajánlások felhasználásáról 

Egyesületünk a 2011-es évben az SZJA 1%-os 
felajánlásokból 300.000 Ft-ot fordított közhasz-
nú célokra.  
100.000 Ft-tal az általános iskolában folyó kör-
nyezeti nevelést támogattuk taneszközök és digi-
tális tananyag beszerzésével. 
200.000 Ft-tal a Csokonai utcai játszótér felsze-
relését támogattuk hinta beszerzésével és felállít-
tatásával. Ez utóbbi munkát az ikladi Quickbau 
Kft. végezte el. 
Egyúttal arra kérünk mindenkit, hogy a 2012-es 
esztendőben is támogassa egyesületünket szemé-
lyi jövedelemadója 1 %-ával: 
Név: Galga Természet- és Környezetvédelmi 
Közhasznú Egyesület 
Adószám: 18695113-1-13 

A támogatásokat előre is köszönjük: 

Klenk József, elnök 

Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület hírei 

 
2011. november 11-én egyesületünk elnöke 
Kreidlmayer János lemondott tisztségéről. 

2011. december 3-án a Német Nemzetiségi 
Kulturális Közhasznú Egyesület megtartotta éves 
közgyűlését. 
Napirendi pontok voltak: egyesület új elnökének 
megválasztása, alapszabály módosítása. 
Mivel a 18 órára hirdetett közgyűlés eredményte-
len volt, így a következő közgyűlést ugyanaz nap 
18:30-ra tűztük ki, ami a létszámtól függetlenül 
eredményes volt. 
Egyhangú szavazással az egyesület új elnöke: 
Braunné Wildmann Tünde egyesületi tag lett. 
Az újonnan választott elnöknek sok sikert és jó 
egészséget kívánunk munkájához. 
A következő napirendi pontban egyesületünk 
alapszabályát módosítottuk. 
 
Egyesületünk minden tagjának és hozzátarto-
zójának eredményekben gazdag, boldog új 
évet kívánunk! 

NNKKE vezetősége 

Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub pótszilvesztere:  
Január 8-án, 16 órától 

 Nyugdíjas klub összejövetele:  
Január 22-én, 16 órától 

 Színházlátogatás: 

 Január 8-án, Vasárnap este 
Budapesti Operettszínház 
Szépség és szörnyeteg 
Belépődíj: 1500.- 1750.- 2000.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Február 24-én, Péntek este 
Thália Színház 
Csókos asszony 
Belépődíj: 2300.- 3900.- 4400.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Bagyin Katalin 
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Az iskola programjából 

Beszámoló a decemberi eseményekről 

December 6-án ellátogatott iskolánk alsó tagozatosaihoz a Mikulás, akit tanulóink versekkel, dalokkal 
fogadtak. Felső tagozatosaink pedig osztálykeretben ünnepeltek és ajándékozták meg egymást. 

December 15-én rendhagyó nyílt napot tartottunk az első osztályban. A szülők megtekinthették, mi-
lyen sokat tudnák már gyermekeik. 

A budapesti Petőfi Sándor Múzeum Benedek Elek kiállítását nézheti meg minden érdeklődő az iskola 
aulájában. Benedek Elek nevét minden felnőtt ismeri. Szüleink az ő meséit hallgatták a rádión, televízi-
ón keresztül. 
A kiállítás a mai gyerekekkel is szeretné megismertetni ezt a varázslatos, tündérekkel, hétfejű sárká-
nyokkal, királylányokkal színesített mesevilágot.  
Köszönet Nagyné Parádi Andrea kiállítás szervezőnek, aki lehetővé tette, hogy a mi gyerekeink is élőben 
láthassák a kiállítást. 

December 19-én zeneiskolásaink karácsonyi koncertet adtak, ahol bemutatták, milyen ügyesek. Éne-
keltek, zongoráztak és fúvós növendékeinket is meghallgathattuk. Nagyon büszkék voltunk tanulóinkra! 

És most essék néhány szó a sporteredményekről. 
Beindult a teremfoci szezon. November 28-án és 29-én Kartalon játszottunk. Hétfőn az 5-6. osztályo-
sok az I. helyen, kedden a 7-8. osztályosok a II. helyen végeztek. December 2-án Aszódon folytatódott a 
kupasorozat. Délelőtt az 1-2. osztályosok harcoltak a jó helyezésért, délután pedig 3-4. osztályosok vív-
tak nagy csatát, és Kartal legyőzésével továbbjutottak a diákolimpiára is. 
Köszönjük a szülők segítséget a szállításban és a lelkesítő szurkolásukat: Blaubacher Mártának, Csül-
lög Andreának, Deme Lórántnak, Kékesi Jánosnak és Tóth Lászlónak. 
December 8-án és 12-én körzeti foci diákolimpián vettünk részt Kartalon. Csütörtökön az 5-6. osztályo-
sok nagy csatában a II., míg hétfőn a 7-8. osztályosok a III.-ok lettek. Ezekkel a mérkőzésekkel zártuk 
az iskolai foci szezont.  

Először csatlakozott iskolánk a Babtista szeretetszolgálat által országosan meghirdetett cipősdoboz 
akcióhoz. „Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?” hangzott az akció jelmondata, amely az adakozásra 
buzdította az embereket. Olyan gyermekeknek készítettünk egy cipősdoboznyi ajándékot, akik igen ne-
héz helyzetben élnek. Ez az adakozás nem a pénzről szólt, hiszen elsősorban olyan tárgyakkal raktuk 
tele a dobozokat, akiket otthon már nem használnak, de még jó állapotban vannak. A dobozokba került 
többek között mesekönyv, édesség, ruhák, játékok, írószerek. Nagyon jó volt látni, ahogy minden nap 
lelkesen hozták tanulóink a cipősdobozokat. Az akciónk sikeres volt, hiszen összesen 75 dobozt gyűjtöt-
tünk össze. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki adakozott a nehéz sorsú gyermekeknek. 
 
Köszönjük Bohunka Zoltán apukának, aki a 6.b osztálytermében felcsempézte a mosdósarkot. Köszön-
jük a munkáját és az alapanyagot is, amit szintén ő biztosított. 

Januári programunk 

Január 6. Iskolagyűlés 
Január 9-13. A magatartás, szorgalom jegyek kialakítása, szaktárgyi jegyek 

lezárása, félévi felmérők 
Január 13. Félév vége 
Január 16. Életbe lép az új órarend 
Január 18.  Ellenőrzők összegyűjtése 
Január 20. Félévi értesítők kiosztása 
                                  14 óra Egységes írásbeli felvételi vizsgák a 6. és 8. évfolyamos gimnáziu-

mokban 
Január 21.                 10 óra Egységes írásbeli felvételi a kilencedik évfolyamos, 
 általános tantervű képzésre jelentkezők számára a 
 középfokú intézményekben 
Január 23.                 17 óra SZMK megbeszélés 
                                  18 óra Szülők Akadémiája III. rész 
Január 27. Iskolagyűlés 
Január 30.                 17 óra Szülői értekezlet 

Braun Anikó 
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Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain! 
 

 Hirdetési tarifák: Hirdetésfelvétel: 
 Teljes oldal: 10 000 Ft Személyesen: a Művelődési Házban 
 Fél oldal:   5 000 Ft Telefonon: 06-28-403-387 
 Negyed oldal:    2 500 Ft E-mail-en: ikladihirek@iklad.hu 
 Apróhirdetés:         250 Ft (20 szó) Lapzárta: minden hó 25-én 

 
 

Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal 
hozzájárultak az újság előállítási költségeihez. 

Felajánlás 

A 2011. január 22 – február 5-i aszódi tornán 
résztvevő 95-ös és 97-es csapatok 62.870Ft fel-
ajánlást tettek az ikladi sport utánpótlás csapatai 
részére: 
 

Edző: Hrncsár Tamás 
Focisták: Bajkai István, Bartha Márk, Bartha 
Martin, Blaubacher Pál, Ecker Bence, Ecker Dá-
vid, Ecker Márk, Ecker Máté, Ecker Zalán, Ju-
hász Márton, Laukó Milán, Molnár Márton, Nagy 
Andor, Podlaviczki Patrik, Szegedi Vilmos, Zden-
kó Roland. 

Blaubacherné Braun Márta 

Egy kis humor… 

Egy nap, amikor anyunak valami dolga volt és 
nem volt otthon, apu egyedül vigyázott rám. Kb. 2 
és fél éves lehettem és éppen egy kisebb baleset-
ből lábadoztam. Egy ismerőstől kaptam egy kis 
teás készletet, afféle "gyógyulj meg" ajándékként 
és ez lett az egyik kedvenc játékom. Apu a nappa-
liban ült az esti hírekben elmerülve, amikor be-
hoztam neki egy kis csészike "teát", ami persze 
csak víz volt. Jó néhány kis csészike tea és renge-
teg dicséret után aputól, hogy micsoda finom teát 
készítek, megjött anyu. Apu leültette a nappali-
ban és megváratta vele, amíg viszek neki egy kicsi 
csésze teát, mert "ez volt a világon a legaranyo-
sabb dolog!" Anyu várt szépen türelmesen és 
tényleg megjelentem, kezemben az ici-pici 
csészike "teával" apunak, amit ő szépen le is haj-
tott. Mire anyu megkérdezte (ahogy csak anyukák 
tudjak megkérdezni... :) "Felmerült benned, hogy 
az egyetlen hely, ahol eléri a vizet, az a wc?" 

Főzzön játszóteret 

A Delikát által újra kiírásra került, immár 6. 
alkalommal a „Főzzön játszóteret” program, 
melynek keretében ebben az évben is országos 
szinten 8 játszótér kialakítására és átadására 
kerül sor. Szeretnénk mi is újra részt venni az 
akcióban, és természetesen jó lenne a 8 település 
egyikének lenni, aki megnyeri az 5 millió forint 
értékű játszóteret. Tudjuk, hogy ez csak együtt 
sikerülhet. Kérünk ezért mindenkit, aki ebben 
segíteni tud, hogy a kiürült „Delikát8”-as ta-
sakokat juttassa el a gyűjtőhelyek egyikére: 
CBA, Coop, Óvoda, Polgármesteri Hivatal, Műve-
lődési Ház, Könyvtár, Élelmiszerbolt /Szabadság 
út 167/. 
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Újévi Vers 

Borongós napok tűnjetek tova 
Okkal szomorú ne legyél soha 
Lépteid kísérje töretlen szerencse 
Derűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre 
Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai 
Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai 
 
Új évet hozzon a nesztelen iramló idő 
Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövő 
 
Évek ha múltok, ha elszálltok napok 
Vidámságot, örömet számolatlan adjatok 
Elfusson most az óévnek malaca 
Többé ne legyen senkinek panasza 
 
Kerüljön betegség, bánat messzire 
Írmagjuk is vesszen mind a semmibe 
Vágyaid sorra valóra váljanak 
Álnok szavak többé ne bántsanak 
Növekedjen az igaz barátok tábora 
Okosan élj, ne legyél ostoba 
Kívánom neked, legyen 366 szép ünneped! 
 
 
 
 
 
 

 

Felhő szelet 
 
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 5 
dkg margarin, 1tojás + 1tojás sárgája, 1 evőka-
nál méz, 1 evőkanálrum, 1 kiskanál szódabikar-
bóna. 
A krémhez: 1 liter tej, 2 cs. vaníliás pudingpor, 
20 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 2 cs. vaníliás 
cukor, 3 tojás sárgája, 2 evőkanál liszt, 5 dl tej-
szín. 
A tészta hozzávalóit dolgozzuk össze, és osszuk 
két részre. Nyújtsuk ki vékonyra, majd lisztezett 
tepsi hátán kb. 200°C-on pár perc alatt süssük 
meg mindkét lapot. A felső lapot kockázzuk fel 
akkorára, amekkorára majd a sütit szeretnénk 
felvágni. A pudingport keverjük össze a liszttel, 
majd adjuk hozzá a tojás sárgákat, majd lassan 
adagolva, folyamatos kevergetés mellett a tejet. 
Főzzük sűrűre, majd hűtsük ki. A margarint 
keverjük ki a porcukorral és a vaníliás cukorral, 
majd ha kihűlt a pudingos krémünk, a kettőt 
keverjük össze. A tejszínt verjük kemény habbá. 
Az egészben hagyott lapot tegyük egy tálcára, 
kenjük rá a sárga krémet, erre tegyük a felvert 
tejszínhabot, majd helyezzük rá a felvágott tész-
talapokat, és porcukorral megszórva tálaljuk. 
Hagyjuk állni legalább egy éjszakát, különben 
nem fogjuk tudni szépen szeletelni. 

Boszorkánykifli 

Hozzávalók: 1 kg liszt, 5 dkg élesztő,6 dl tej, 2 dl 
olaj, 1 tojás, 2 kávéskanál só, 4 evőkanál cukor.  
A töltelékhez: 45 dkg füstölt sonka vagy csá-
szárszalonna, 15 dkg trappista sajt, 15 dkg vaj, 
tejföl, bors, mustár, ízlés szerint. 
Az élesztőt 2 dl tejben felfuttatjuk, a liszttel, olaj-
jal, maradék tejjel, sóval, cukorral jól összedol-
gozzuk, és hagyjuk megkelni. 
A sonkát ledaráljuk, a sajtot lereszeljük, a vajat 
megolvasztjuk. A többi hozzávalóval összekever-
jük, és a hűtőbe tesszük.  
A megkelt tésztát 12 egyenlő részre osztjuk. Kis 
cipókat gyúrunk, amit kb. lapostányér nagyságú-
ra nyújtunk.  8 egyenlő cikkre vágjuk, az íves 
részébe kis tölteléket teszünk. A csúcsokat tojás-
sal megkenjük, és kifli alakúra tekerjük. Zsíro-
zott, lisztezett tepsibe tesszük, és megkenjük to-
jással. Forró sütőben pirosra sütjük. 

Jó étvágyat kívánunk!

 

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: 2012. február 2-3. 

Véradás 

2012. január 17-én, kedden 
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! 
 


