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Tisztelt Ikladi Polgárok! 
 
Annak rendje és módja szerint elbúcsúztattuk a 2013-as évet. 
A búcsú estén szilveszterkor, volt petárda durrogás, éneklés, jó és rossz Tv műsorok, - 
tehát hangzavar mint minden évbúcsúztatón. És ez így van jól! 

Az emlékezetes, sikeres dolgokat megjegyezzük, a kellemetlen emlékeket egyszerűen 
elfelejtjük. Ahogy a dal mondja „csak a szépre emlékezem.” 

2014 január 1-én egy új évre ébredtünk! Életünk megy tovább, új célokat tűzünk ki 
magunk és családunk elé. Minden erőnket bevetjük, hogy  céljainkat megvalósítsuk és 
családunk minél kevesebb gonddal szembesüljön, minél kevesebbet nélkülözzön az új 
évben. 

Kérem Önöket, hogy – visszaidézve a karácsonyi szeretet szellemét, igyekezzenek úgy 
elérni céljaikat, hogy más polgártársainknak ez kevésbé fájjon. Higgyék el sikereik ez-
által nem lesznek szerényebbek inkább nagyobb örömöt okoznak. 

Sikerekben és kegyelemben gazdag boldog újesztendőt kíván minden Ikladi 
Polgárnak a község Képviselő-testülete nevében 

Madarász István 
polgármester 

Megemlékezés 
 

Ikladról a  

„malenkij robot”-ra 
elhurcoltakra emlékezünk  

a 2014. január 11-én, szombaton, 
17:00 órakor kezdődő fáklyás felvonulásunkon. 

Indulás: 
Rákóczi utca – Szabadság út kereszteződésétől, illetve 
Bartók B. u. – Szabadság út kereszteződésétől. 

 
Kérjük az eseményen megjelenőket, hogy fáklyát hozzanak magukkal. 

Koszorúzás az emlékműnél, utána megemlékezés a Művelődési Házban. 
 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 
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Anyakönyvi hírek 
2013. január 1-től december 31-ig 

 

 
Születtek 

1. Mayer Zalán 2013.01.05. 
2. Wágenszommer Zita 2013.01.07. 
3. Mihály Noel 2013.01.19. 
4. Gönczöl Sára 2013.01.26. 
5. Kékpataki Kata 2013.01.31. 
6. Somlai Benett 2013.02.11. 
7. Pintér Viktor Zalán 2013.05.07. 
8. Vidman Janka 2013.05.30. 
9. Mayer Emma Dóra 2013.06.01. 
10. Király Bálint 2013.06.07. 
11. Balázs Lotti 2013.06.18. 
12. Vadas Borbála 2013.07.05. 
13. Ecker Vanda 2013.07.20. 
14. Flóris Benett 2013.08.03. 
15. Hajdu Olívia 2013.09.12. 
16. Farkas Katalin 2013.12.26. 

 

 Házasságot kötöttek 

1. 
Yousif Omar 

Morcsányi Anna Tímea 
2013. 
02.14. 

2. 
Reischl Andrea Daniel 

Kuthi Boglárka 
2013. 
04.02. 

3. 
Hrncsár Tamás 

Korcsek Erzsébet 
2013. 
05.11. 

4. 
Flóris Ákos 

Tomis Katalin 
2013. 
05.11. 

5. 
Kiss János 

Zabláczki Viktória 
2013. 
05.18. 

6. 
Radics László 
Szigl Anikó 

2013. 
05.25. 

7. 
Rigó Viktor 

Csányi Margit 
2013. 
06.01. 

8. 
Blaubacher János 

Járjapka Zsuzsanna Mária 
2013. 
07.27. 

9. 
Veréb Imre 

Molnár Klaudia Barbara 
2013. 
08.10. 

10. 
Ecker Zoltán 

Kreidlmayer Katalin 
2013. 
08.17. 

11. 
Dicse Pál 

Turányik Tünde 
2013. 
08.30. 

 
 

 
 

 
 

Eckerné Kmety Ágnes 
Igazgatási előadó 

 Név Születési idő Haláleset ideje 
1. Szabó István 1956.01.02. 2013.01.14. 
2. Bartha János 1934.07.22. 2013.01.16. 
3. Povázson József 1941.07.15. 2013.01.19. 
4. Mayer Józsefné (Mihalicza Katalin) 1924.02.08. 2013.02.05. 
5. Jánosi Jánosné (Podlaviczki Terézia) 1929.10.05. 2013.02.06. 
6. Braun János 1930.02.03. 2013.04.18. 
7. Ecker Pál 1928.08.04. 2013.05.03. 
8. Hrncsár József 1932.12.10. 2013.05.11. 
9. Kárpáti Pál 1932.05.09. 2013.05.29. 
10. Lestyan Mihály 1926.06.24. 2013.05.31. 
11. Herr György 1932.02.23. 2013.06.30. 
12. Ecker János 1939.03.02. 2013.07.22. 
13. Blaubacher János 1931.01.06. 2013.07.27. 
14. Blaubacher Pál 1941.05.01. 2013.07.31. 
15. Rigó Józsefné (Brunner Terézia) 1926.07.18. 2013.08.04. 
16. Ecker Dánielné (Kreidlmayer Katalin) 1928.06.26. 2013.08.06. 
17. Bartha Tibor 1971.04.04. 2013.10.27. 
18. Adamek Lajosné (Laukó Ilona) 1933.12.16. 2013.10.31. 
19. Balogh Józsefné (Rozenberger Katalin) 1929.05.08. 2013.11.02. 
20. Török Sándor Géza 1940.11.30. 2013.11.03. 
21. Braun Jánosné (Blaubacher Katalin) 1927.07.12. 2013.12.03. 
22. Balogh Pál 1932.01.24. 2013.12.06. 
23. Deszk Sándor 1958.02.26. 2013.12.27. 
24. Sztrecskó György 1961.10.31. 2013.12.28. 

Elhunytak 
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Testületi hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2013. decem-
ber 19-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta 
meg: 

A testület elfogadta a szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló rendeletét, amely 2014. január 
1-én lép hatályba. Az új rendelet tartalmazza az 
önkormányzati segéllyel kapcsolatos rendelkezé-
seket is, amelyeket a szociális törvény 2013 nya-
rán történt módosítása írt elő az önkormányza-
toknak. (Bővebb felvilágosításért forduljanak a 
Polgármesteri Hivatal szociális előadójához!) 

A testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi 
belső ellenőrzési tervét. 

A testület zár ülésén 

1. három fő ápolási díjának meghosszabbítá-
sáról döntött, 

2. három főnek átmeneti segélyt állapított 
meg tűzifa formájában, 

3. egy főnek kamatmentes kölcsönt állapított 
meg. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Bizonyságlevél 

A Vécsey László országgyűlési képviselő (Fidesz-
KDNP) által a 2013. november 29-ei képviselő-
testületi ülésen átadott Bizonyságlevél: 

„Bizonyságlevél 

Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
felelősséggel tartozunk a hazánkért és benne 
minden településért. Az ország és települései 
drámai mértékben eladósodtak, a szakadék szélé-
re jutottak. 

2010-ben összefogtunk, és két év alatt gyökeres 
változásokat vittünk véghez, megújítottuk Ma-
gyarországot. Így ma már elég erősek vagyunk 
ahhoz, hogy megvédjük városainkat, falvainkat és 
a bennük élő emberek biztonságát. 

2012 decemberében döntést hoztunk, hogy ki-
szabadítjuk városainkat és falvainkat az adósság-
csapdából. 

A döntés értelmében a magyar kormány Ikladot 
63 174 000 forint adósságból maradéktalanul 
kiváltotta. 

Ez a Bizonyságlevél tanúsítja az összefogás erejét, 
amellyel megmentjük az itt élők otthonát, szere-
tett környezetét, és amellyel mi, magyarok, közös 
erővel fölemeljük, és sikeressé tesszük Magyaror-
szágot 

Orbán Viktor” 

Német Istentisztelet 

2014-ben is folytatódnak a német istentiszteletek! 
Minden alkalommal vasárnap délután 16 órakor 
kezdődnek. A következő időpontokat hirdetjük: 
 február 2. 
 március 2. 
 április 6. 
 május 4. 

Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit! 

Iklad község evangélikus lelkésze 
 és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad 

Tollfosztás 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Iklad úgy 
gondolta, hogy 2014-ben felelevenít néhány régi 
népi szokást, amelyek a közös munka mellett 
közösségalkotóak is voltak. Ezért szeretettel meg-
hívunk minden érdeklődőt 2014. február 1-én, 15 
órára egy kis tollfosztásra, amelynek helyszíne az 
ikladi Ráday Gedeon Művelődési Ház lesz! 
Igyekszünk a délutánt régi történetekkel, nóták-
kal, mákos kukoricával, forralt borral, forró 
teával kedélyessé varázsolni. 
Annak ellenére, hogy alapvetően női elfoglaltság 
volt, a férfiakat is szívesen látjuk és várjuk! 
Bízunk benne, hogy minél több vánkosra való 
elkészül! 
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SÁRA SÁNDOR 

 
Sára Sándor Turán született 1933. november 
28.-án  
Apai nagyapja vasutas volt, nagyanyja summás 
lányként dolgozott a Hatvany-birtokon. Anyai 
nagyapja szintén vasutas volt Jászberényben, de 
ő az állomásfőnökségig vitte, nagyanyja várme-
gyei hivatalnok családból származott.  

Édesapja, Sára István aljegyző volt Turán, majd 
jegyző lett Ikladon, ahova 1941-ben az egész csa-
lád követte. Másodikos elemista korától Aszódra 
járt iskolába, de a gimnáziumot már a jászberé-
nyi nagyszülőknél lakva fejezte be, mert apját 
kétszer is törvénytelenül internálták a második 
világháborút követő években.  
Budapesten érettségizett 1952-ben. 
A Színház- és Filmművészeti Főiskola operatőri 
szakán tanult, ahol 1957-ben fejezte be tanulmá-
nyait. Diplomamunkája a Gaál István által rende-
zett Pályamunkások című etűd volt. Rendezőként 
is (Cigányok), operatőrként is (Oda-vissza, Tisza – 
őszi vázlatok) költőien megformált dokumentum-
filmekkel kezdte pályáját, majd a hatvanas és a 
hetvenes években nemzedékének egyéni látásmó-
dú képírójaként meghatározó szerepet játszott a 
magyar filmművészet fellendülésében. 
A legtöbb alkalommal Kósa Ferencnek (Tízezer 
nap, Ítélet, Nincs idő, Hószakadás) és Szabó Ist-
vánnak (Apa, Tűzoltó u. 25., Budapesti mesék) 
volt alkotótársa, de jelentékeny filmekben dolgo-
zott együtt Gaál Istvánnal, Rózsa Jánossal, Kar-
dos Ferenccel, Huszárik Zoltánnal (Szindbád), 
Ranódy Lászlóval és másokkal is. Nagy műgond-
dal megkomponált képein az emberi arc és a ma-
gyar táj árulkodó módon vallott arról, hogy mi 
történt az emberben és az emberrel a történelmi 
kataklizmák során. 
1968-ban rendezőként is bemutatkozott, az ön-
életrajzi motívumokban gazdag Feldobott kő című 
filmmel. 
A játékfilmes bemutatkozást később olyan mun-
kák követik, mint a Holnap lesz fácán, a Nyolcvan 

huszár, a Tüske a köröm alatt, a Könyörtelen 
idők, a Vigyázók, A vád. 
Sára Sándor pályája a nyolcvanas évek elejétől 
kezdve ismét a dokumentarizmus igézetében ala-
kul. A televízió megbízásából elkészíti a 2. Magyar 
Hadsereg doni tragédiáját felidéző 25 részes Kró-
nikát, illetve ennek mozi verzióját, a Pergőtüzet, 
majd Bábolna múltjáról és jelenéről forgat nagy 
ívű szociográfiát 
A bukovinai székelyek hányattatásait tárja fel a 
Sír az út előttem című többrészes filmeposz, míg 
a Csonka Bereg, a Te még élsz?, a Lefegyverzett 
ellenséges erők és a Magyar nők a Gulágon című 
dokumentumfilmjei a háború következtében ide-
gen fogságba került, elhurcolt és meggyötört em-
berek sorsával figyelmeztetnek múltunk keserves 
üzenetére. Filmjeiben figyelme azokra a kollektív 
történelmi fájdalmakra irányul, amelyekről évti-
zedeken keresztül tilos volt nyilvánosan beszélni. 
1993 tavaszától hat éven át a Duna Televízió el-
nöke. 
Sára Sándor filmjeit több mint félszáz országban 
vetítették, s számos hazai és nemzetközi fesztivá-
lon tüntették ki díjakkal. 
Fontosabb kitüntetései: 

 SZOT-díj (1963) 
 Balázs Béla-díj (1968) 
 Érdemes művész (1974) 
 Kossuth-díj (1978) 
 Kiváló művész (1987) 
 A Magyar Köztársasági Érdemrend 

középkeresztje (1994) 
 Tura nagyközség díszpolgára (1995) 
 Magyar Örökség díj (1997) 
 Pest megye díszpolgára (1998) 
 Magyar Művészetért Díj (1999) 
 A Magyar Köztársasági Érdemrend 

középkeresztje a csillaggal (2002) 
 Prima Primissima Díj (2005) 
 Magyar filmkritikusok életműdíja (2012) 

(elhangzott a Falukarácsonyi ünnepségen, ahol 
Sára Sándor átvette a Díszpolgári kitüntetést)  

Háziorvosi rendelési idő! 

2014. január 1-től 

Hétfő: 08:00-11:30 
Kedd: 08:00-11:00 
Szerda: 08:00-11:00 
Csütörtök: 15:00-18:30 
Péntek: 08:00-10:00 
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Landesselbstverwaltung 
der Ungarndeutschen 

Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata 

Tisztelt Magyarországi Német Honfitársunk! 

A 2014. évi országgyűlési választások során a 
nemzetiségeknek – így a magyarországi né-
met közösségnek is - első alkalommal lesz 
lehetőségük saját jogon országgyűlési képvi-
selőt juttatni a Parlamentbe!  

A választási törvény a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata számára teszi lehetővé 
a német nemzetiségi lista állítását, képviselőnket 
pedig mi, a magyarországi német közösség vá-
lasztópolgárai választhatjuk meg. Ehhez - a vá-
lasztást megelőző 15. napig - kérnünk kell a 
német nemzetiségi névjegyzékbe való felvéte-
lünket az országgyűlési képviselők választá-
sára is kiterjedően. A nemzetiségi névjegyzék 
folyamatosan vezetett, ezért nem egyetlen vá-
lasztásra szól. Aki tehát már most nyilvántar-
tásba veteti magát német nemzetiségi válasz-
tópolgárként, annak a 2014. őszi nemzetiségi 
önkormányzati választásokra már nem kell 
külön kérnie a felvételét a névjegyzékbe. A 
feliratkozó mindaddig a névjegyzékben marad, 
amíg törlését nem kéri abból. A kérelem nyom-
tatványt, amely szabadon másolható, illetve az 
internetről is letölthető, a választási szervek 
2014. január 1-jétől minden háztartásba eljut-
tatják egy példányban.  

A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 
1-jétől a helyi polgármesteri hivatalban szemé-
lyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A nem-
zetiségi választói névjegyzékbe történő felvételről 
a választópolgár értesítést kap. 

Amennyiben Ön az országgyűlési képviselők 
választására is kiterjedően kérte a német név-
jegyzékbe való felvételét, listás szavazatát a 
német nemzetiségi listára adhatja le és ter-
mészetesen szavazhat valamely párt egyéni 
választókerületi jelöltjére is.  

Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy megha-
ladja a választási eredmények alapján megálla-
pított kedvezményes kvótát, egy képviselői man-
dátumot szerez, ami azt jelenti, hogy a magyar-
országi németeknek akkor lesz parlamenti kép-
viselőjük 2014-től, ha a német lista megkapja az 
országos pártlistákra leadott szavazatok egy 

képviselőre eső szavazatszámának legalább egy 
negyedét. 

Kérjük,  iratkozzon fel Ön is a német nemze-
tiségi választói névjegyzékre és 2014 tava-
szán szavazatával járuljon hozzá, hogy a ma-
gyarországi németeknek végre képviselőjük 
legyen a Parlamentben! 

Budapest, 2013 novemberében 

Heinek Ottó 
Elnök 

(Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a vá-
lasztással kapcsolatosan, a Polgármesteri Hiva-
talban készségesen adnak bővebb információt, 
felvilágosítást.)  

Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület Hírei 

December 14-én megtartottuk rendkívüli közgyű-
lésünket az okból, hogy Ledényi Katalin az egye-
sület alelnöke lemondott posztjáról. Helyére a 
közgyűlés – egyhangúlag – Braunné Kácser Zsu-
zsannát választotta alelnöknek. 
Ezúton is köszönjük Ledényi Katalin eddigi mun-
káját, Braunné Kácser Zsuzsannának pedig sok 
sikert, jó egészséget kívánunk új feladatának ellá-
tásához. 

Egyesületünk óévzáró rendezvényét december 
29-én tartotta meg a Művelődési Házban. 
A megjelent egyesületi tagokat és hozzátartozói-
kat étellel és itallal vártuk. 
Köszönjük Braun Jánosnak (Kenyeres) és fiának, 
Bálintnak, hogy zenéjükkel igazán jó hangulatot 
teremtettek. 
Ezúton mondunk köszönetet Iklad Község Ön-
kormányzatának, valamint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak, hogy anyagi támogatásukkal 
hozzájárultak az est megrendezéséhez. 

NNKKE vezetősége 

„Bort, búzát, békességet” 
Nagyon boldog új esztendőt kívánunk 

minden kedves vásárlónknak! 

Marcsek Csuda Csemege dolgozói 
(Iklad, Szabadság út 9.) 

 



 

Web: www.iklad.hu 

6 Ikladi Hírek 

Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele:  

Január 26-án, 16 órától 

 Színházlátogatás: 

 Január 12-én, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi Bérlet, 1. előadás 
Az aranyember 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Január 13-án, Hétfőn este 
Madách Színház  
Mary Poppins 
Belépődíj: 3800.- 4600.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Február 17-én, Hétfőn este 
Budapesti Operettszínház 
Rómeó és Júlia 
Belépődíj: 2500.- (Kedvezményes ár!) 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Február 21-én, Pénteken este 
Budapesti Operettszínház 
Viktória 
Belépődíj: 1500.- (Kedvezményes ár!) 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Február 23-án, Vasárnap este 
József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 2. előadás 
Munkácsy, a festőfejedelem 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Bagyin Katalin 

Könyvtári Hírek 

Új könyvek a könyvtárban (2013. december) 

 Leiner Laura: Bábel; Ajánlom a mai ifjúság-
nak... (Szent Johanna Gimi írónője)  

 Máté Angi: Volt egyszer egy; Ajánlom Anyu-
káknak és kisgyerekeknek. Nagyon szép me-
sekönyv  

 Alice Munro: Szeret, nem szeret... (9 nő, 9 
sors, 9 történet) Mennyi boldogság; (10 törté-
net az életről....) 2013. Irodalmi Nobel-díj  

 Csáki Judit: Alföldi színháza  
 Dr. Csernus Imre: A kiút 

Jó olvasást!   

Tisztelt "Könyvbarátok" 

Egy merésznek tűnő javaslattal állok az olvasni 
szeretők tábora elé a napjainkban mindent elsöp-
rő technika világában. 

Színesítsük hétköznapjainkat mindenféle elköte-
lezettség nélkül! 

Invitálom az érdeklődőket egy általunk kiválasz-
tott könyv "kibeszélésére" megvitatására, akik 
havonta szívesen összejönnének egy jóízű beszél-
getésre, véleménycserére a könyvtárba, vagy egy 
általunk kiválasztott helyre. 

Köszönöm, akik eddig jelentkeztek, remélem eb-
ben az évben találkozunk,  aki szeretne még csat-
lakozni várom jelentkezését (Tel.: 06-28-403-384, 
E-mail: konyvtariklad@gmail.com,). 

Tisztelettel: 
Kiss Regina, könyvtáros 

Védőnői tájékoztató 

Boldog új évet kívánok minden ikladi lakosnak! 
A Baba-mama klub első rendezvényére 2014. 
január 09-én, de.10-től várom az érdeklődőket. 
Folytatom a cytológiai szűrést szerdánként du. 
13 órától a behívólevéllel rendelkező hölgyek ré-
szére. 

Botyik Katalin 
védőnő 

 
 

 

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: 2014. február 6-7. 


