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A Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület
május 17-én rendezi meg

VIII. Nemzetiségi Nosztalgia Majálisát,
melyre sok szeretettel meghívja a falu lakosságát!
Helyszín: Iklad, Ráday tér
Programok:
10:00 – 13:00:
Főzőverseny
10:00 – 12:00:
Egészség sátor
INGYENES SZŰRÉS (általános laborvizsgálat
vérvételből, vércukor, koleszterin, stb. Vérnyomásmérés)
11:00 – 11:45:
BOHÓC műsor kicsiknek és nagyoknak.
Népszerű Laci és Kiki bohóc műsora, melyben bűvész számok, zsonglőr szám, klasszikus bohóc tréfa látható, valamint fellép Szilán Sziszi artista művész.
12:00 – 14:30:
Játékos sportversenyek sok ajándékkal, meglepetésekkel, közben arcfestés
15:00 – 18:00:
Kultúrműsor
Fellépők:





Bánát Szerb Kulturális Egyesület Deszk
Napköziotthonos Óvoda gyermekei
Általános Iskola diákjai
Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület énekkara,
tánccsoportja és zenekara

18:30 órától:
Tard Horses zenekar (Pénzes András, Pénzes Levente, Vankó Tibor)

Sok szeretettel várunk mindenkit!
A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel.
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Országgyűlési Választási eredmények 2014
(Iklad)
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Jólét És Szabadság Demokrata Közösség
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Új Magyarország Párt
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Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja
Közösség A Társadalmi Igazságosságért Néppárt
Együtt 2014 Párt
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Zöldek Pártja
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Összefogás Párt
Magyar Szocialista Párt, Együtt - A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd
Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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Magyarországi Cigánypárt
A Haza Nem Eladó Mozgalom
Seres Mária Szövetségesei
Független Kisgazda-, Földmunkás- És Polgári
Párt
Új Dimenzió Párt
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
Sportos És Egészséges Magyarországért Párt
Lehet Más A Politika

Nemzetiségiként regisztrált választópolgárok
száma
Ebből a szavazáson megjelent érvényesen szavazó választópolgárok száma

A választás margójára
A 2014. április 6-án lezajlott választáson a helyi számláló bizottság egyik tagja voltam.
Mint minden választáson úgy ezen is többen kértek mozgóurnát. Délután 3 órakor elindultunk a helyi választási bizottság egyik tagjával és egy pártdelegált bizottsági taggal.
Minden rendben lezajlott, de sajnos az egyik kérelmező, aki egyébként a 91. Évében jár, nem találta a személyi okmányait.
Elmondta nekünk, hogy az előző nap takarított, rendezkedett és nem tudja hová tette az irattartóját. Szerettünk volna segíteni, és a szomszédban lakó unokáját is áthívtuk, hogy segítsen, de sajnos Ő sem találta.
Nagyon szeretett volna szavazni, mint mondta, hogy a kora miatt a következőn talán már nem is fog tudni.
A bizottság helyi tagjával személyesen ismerjük, itt él Ikladon 70 éve, ezért felvetettük a pártdelegált tagnak, hogy mi is ismerjük a választási szabályokat, de talán engednünk kellene szavazni. Határozottan elutasította felvetésünket. Kifelé jövet a nénitől, láttuk, hogy Ő nagyon szomorú, a delegált arcáról határozott
elégedettség sugárzott.
Nem tudjuk, hogy kire szavazott volna, de a kolleginának sikerült mereven betartani az előírást, vagy talán
félt, hogy pártja nem fog jobban teljesíteni.
Végiggondolva a szavazatszámláló bizottság egész napi együttműködését naivitás volt részemről, hogy
ilyesmit kértünk tőle, hiszen senkinek semmi problémája nem volt egész nap, de ő még a hivatal által kijelölt jegyzőkönyvvezető jogszerűségét is megkérdőjelezte.
A szavazatszámláló bizottság tagja

Web: www.iklad.hu

05. szám

Orvosi ügyelet hívószámának
megváltozása
2014. május 1-től az Ügyeleti Szolgáltató és az
Országos Mentőszolgálat a sürgősségi betegellátás
hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali
elérhetőség biztonságának javítása érdekében az
ügyeleti irányításra együttműködési szerződést
kötött.

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

2014. május 1-től az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:

Galga Természet és Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület

Ügyeleti hívószám: 06-1-301-6969
Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány

A teljes Lakossági tájékoztató letölthető a honlapunkról (www.iklad.hu)

Iklad Diák Sportkör Alapítvány

Értesítés Kéményseprésről

18695113-1-13
19181675-1-13
19177531-1-13
Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú
Egyesület

18661985-1-13
Tasnádi Lajos Alapítvány

Értesítsük, hogy a 2012. évi XC törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról valamint a
63/2012. (XII.11) BM rendelet és a 347/2012
(XII.11) Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül - a Magyar Kémény Kft.
alkalmazottja látja el. Az Önök települését kollégánk 2014. április 18. - 2014. augusztus
30.között keresi fel. A társaságnak az alkalmazásában álló dolgozónk fényképes igazolvánnyal,
illetve névre szóló megbízólevéllel rendelkezik.
Kéményseprőnk: Aszódi János

A Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület Hírei
2014. Május 24-én 18:00 órai kezdettel tartjuk
meg éves közgyűlésünket. Határozatképtelenség
esetén az újabb, a létszámtól függetlenül határozatképes közgyűlést ugyanezen a napon, 18:30
órai kezdettel tartjuk.
Mindkét esetben a helyszín: Művelődési Ház.
Napirend:
1. 2013. Évi pénzügyi beszámoló
2. Alapszabály módosítása
3. Egyebek

18687817-1-13
(Evangélikus gyülekezet alapítványa)

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

Köszönjük!

Vácegresi látogatás
Meghívást kaptunk a Vácegresi Házba, ahol kilenc
lakó van és öt dolgozó. Nagyon szép helyen található, a falu szélén, domboldalon. A ház lakói sok
szeretettel fogadtak minket, vendégül láttak és
bemutatták, ahol élnek. Négy szobát láttunk, két
és három személyesek, van egy nagy konyha
ebédlővel, nappali tartozik hozzá, foglalkoztató is
van, ahol dolgoznak a fiatalok. Van két műhely,
kerámia műhely, ahol kis méretű tárgyakat készítenek öntési technikával. A kertműhelyben kint
zöldséges ágyásokat gondoznak, faládákba, magas
ágyásokba ültetnek. Van egy helyiség, ahol tárolják a szerszámokat, megszerelik, ha valami elromlott. Nagy füves terület van focizásra, adott a lehetőség sportolásra is.
Nagyon szép a ház, köszönjük, hogy ott lehettünk
és reméljük, hogy lesz még alkalom a találkozásra!
Szederfa Otthon
Rosenberger Katalin
Sajtóreferens

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Művelődési Ház programjából


Nyugdíjas klub következő klubdélutánja:
Május 25-én, 16 órától



Színházlátogatás:


Május 23-án, Péntek este
Budapesti Operettszínház
Régi nyár
Belépődíj: 3300.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Május 25-én, Vasárnap este
József Attila színház
Békeffi bérlet 4. előadás
Úrhatnám polgár
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Június 3-án, Kedd este
Budapesti Operettszínház
A mosoly országa
Belépődíj: 2000.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Június 22-én, Vasárnap este
Budapesti Operettszínház
Ghost
Belépődíj: 2600.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



Július 11-én, Péntek este
Madách Színház
Mary Poppins
Belépődíj: 2600.- 4000.- 4900.- 5800.Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor

A 2014-2015-ös színházi évadban a Békeffi
bérletben várhatóan az alábbi darabok kerülnek bemutatásra
Csemer Géza – Szakcsi Lakatos Béla
Cigánykerék (musical)
Bemutató: 2014. október 4.
Harminc évvel ezelőtt mutatták be, születhetne
akár ma is. A józsefvárosi Dankó tér 12. Szám
alatt, éppen filmet forgatnak az ötvenhatos disszidens színésznő, Miréna Lock életéről. Innen indul,
utazik a múltba, játszódik a jelenben a fordulatokkal teli, muzsikával átszőtt, történet. Tehetségről, tékozlásról, elfogadásról és kirekesztésről, a
kitörni akarás erejéről.

Web: www.iklad.hu

Tamási Áron
Csalóka szivárvány (színmű)
Bemutató: 2014. november 15.
Czintos Bálint özvegyember, aki minden vágya
ellenére, nem tanulhatott tovább. Műveli a birtokot, de álmai nyugtalanítják, miként törhetne ki
sorsából? A véletlen lódítja meg képzeletét és bátorítja cselekvésre. Egykori barátja, Kund Ottó,
bolyongó filozófus toppan a házba, akit Czintos
hiába marasztal, elmúlik az életből is, mert a gazda ruhájában az örvénybe veti magát. Ebből szökken Bálint gondolata: megholt barátjának öltözetében eltűnik a házból és a faluból, hogy új életet
kezdjen. Másik ember lehessen.
Görgey Gábor
Komámasszony, hol a stukker? (vígjáték)
Bemutató: 2014. December 13.
Öt férfi. Öt, mindenben különböző ember. Bezárva, összezárva. A történet egyszerű: azé a hatalom,
akinél a fegyver. A történet mégsem olyan egyszerű: a fegyver és vele a hatalom, körbejár. A történet egyszerű: mindenki ki akar jutni. A történet
mégsem egyszerű: akinél a fegyver, az maradna, a
hatalmat jobban akarja. A történet egyszerű: groteszk, lélektani játék. A történet mégsem egyszerű:
játék a lélektannal, humorral. Vajon kijutnak?
Giulio Scamicci – Renzo Tarabusi
Kaviár és lencse (komédia)
Bemutató: 2015. Február 22.
A piti szélhámos Papagatto, foglalkozását tekintve
főállású vendég. Lakomákra jár, ott tömi tele rekeszes zsebeit jó falatokkal. Nagy ívű ötlettől vezérelve szeretligát alapít, hogy végre ne csak jókat
egyenek, hanem jó pénzhez is jussanak. Így keveredik élete legnagyobb kalamajkájába, amiből aztán egymást érő bonyodalmak fakadnak. Fergeteges vígjáték, mindennel, amit az olaszok miatt
kedvelt meg a világ: jókat enni, jó humorral kelni,
feküdni, folyton szerelmesnek lenni.
Kérem a régi bérleteseket, hogy legkésőbb május 25-ig döntsenek a megújításról, valamint
lehetőséget biztosítunk újabb színházkedvelő
érdeklődők jelentkezésére is!
Bagyin Katalin

Kada Mihály ez úton szeretné megosztani a lap
olvasóival azokat az igehirdetéseket, amelyek
számára sokat jelentettek. A bibliai üzenetek elérhetősége: http://www.apostolimre.inf.hu oldalon
található.
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Iskolai Hírek
Beszámoló az áprilisi hónapról
 Nyelvvizsga: április 3-4-én került sor a DSD I. nyelvvizsga szóbeli részére. A vizsga első része beszélgetés volt hétköznapi témákról, mint pl: napirend, bemutatkozás, hobbi, étkezési szokások stb. Majd
egy, a vizsgázók által előre kiválasztott témáról kellett prezentációt tartaniuk, amihez végül kérdéseket is kaptak. Minden diákot megadott szempontok alapján értékeltek a vizsgáztatók: úgy, mint
nyelvtan, szókincs, kiejtés stb. Nagy izgalommal várjuk az írásbeli eredményeket, hiszen ezzel együtt
lesz komplex a nyelvvizsga.
 Katasztrófavédelmi vetélkedő: 2014. április 4-én négy tanulóval részt vettünk a Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny helyi fordulójában, amely Gödöllő Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság laktanyájában került megrendezésre. A verseny elméleti és gyakorlati részből állt. Az elméleti ismeretekről tesztes formában adtak számot a csapatok, a gyakorlati feladatokat pedig tíz helyszínen hajtották végre.
A szakmai állomásokon általában jól teljesítettek tanulóink. Az erős mezőnyben 7. helyezést értünk
el. Köszönjük a résztvevő tanulóknak Blaubacher Dániel, Reitmajer Ákos (6.o.), Raffai Kristóf,
Rottenhoffer Attila (7.o.), és a felkészítő tanároknak!
 Német Nemzetiségi Énekversenyen vettünk részt Biatorbágyon április 10-én az iskola énekkarának kiscsoportjával. Kékesi Kornélia, Pittlik Panna (6.o.), Hankai Zsófia, Schmidinger Anna,
Vigassy Abigél, Wilhelm Fanni (7.o.). A szervezők kis ajándékkal kedveskedtek minden résztvevőnek már a belépéskor. A sok énekkaros között jól érezték magukat lányaink. A délelőtt folyamán sok
színvonalas énekkart hallgattunk meg. A hangzáson kívül még a nemzetiségi ruhák kavalkádjában is
gyönyörködtünk. A lányok ügyesen helytálltak és szép élményekkel tértek haza. Köszönjük Huszár
Xénia tanárnő felkészítő munkáját.
 Papírgyűjtés: április 10-én, csütörtökön tartottuk a tavaszi papírgyűjtést. Tanulóink közel 6,5 tonna
papírt gyűjtöttek össze. A legtöbbet az 1.a osztály hozta, 970 kg-mal nyerték meg a versenyt. Egy kicsit kevesebbel, 945 kg-mal második lett a 4. osztály, és a 3.b osztály lett a harmadik a versenyben,
ők 893,5 kg-ot gyűjtöttek. Felsőben a 6. osztályosok nyertek, 633 kg-mal, második lett az 5. osztály
424 kg-mal, és a harmadik a 7. osztály 409,5 kg-mal. Köszönjük szépen tanáraink, a 8.a osztályosok
és a DÖK-ös tanulók segítségét!
 Költészet Napja: április 11-én iskolagyűlésen emlékeztünk meg a Költészet Napjáról. Csömösz
Csenge (2.b), és Vigassy Abigél (7.o.) szavalatát, valamint József Attila megzenésített verseit hallhattuk. A nap folyamán a magyar órákon is a verseké volt a főszerep.
 „Költők a szerelemről” címmel Költészet Napi rendezvényt tartottak a művelődési házban:
április 11-én az ikladi Rozmaring Nyugdíjas Klub tagjai. Ez alkalommal vendégül látták az aszódi és
domonyi nyugdíjasokat is. Ki saját alkotását mondta el, ki a magyar irodalom szerelmi lírájából válogatott. Tanulóink közül Raffai Kristóf, Rottenhoffer Attila, Vigassy Abigél (7.o.), Dicse Gábor,
Lakatos Adrienn (8.a), valamint Kovács Anna (8.b) szerepeltek. Szép és tanulságos volt a generációk találkozása. A végén finom tea és házi sütemények tették még bensőségesebbé a hangulatot. Köszönjük a szervezőknek a méltó megemlékezést.
 Szavalóverseny Hévízgyörkön: április 11-én iskolánk négy tanulója vett részt Hévízgyörkön a tankerületi szavalóversenyen. Az 1-2. osztályt Ecker Dominik, a 3-4. osztályt Apostol Sára, az 5-6. osztályt Lados Katalin, míg a 7-8. osztályt Budai Kristóf képviselte. Nagyon szépen szerepeltek mindanynyian, Apostol Sára a zsűri különdíját hozhatta el. Köszönjük Ecker József („Doki” bácsinak), hogy
segített a gyerekek utazásában.
 Kistérségi zongoraverseny: április 11-én zeneiskolásaink közül Novák Lilien (2.a), Romfa Johanna (2.b), Hackerschmidt Márk (3.b), és Markó Emma (4.o.) képviselték iskolánkat Isaszegen a hagyományt teremtő zongoraversenyen. Felkészítő tanáruk Kántor Zsolt zongoraoktató nagyon büszke
volt rájuk, főleg amikor kiderült, hogy Romfa Johanna a II. helyezett lett. Gratulálunk az eredményes munkájukhoz! Köszönjük a szülőknek, hogy a helyszínre szállították gyerekeiket.
 Sport: Diák Olimpia: április 8-án az 5-6. osztályosok Bartha Barnabás, Braun Bence, Deme Dániel, Farkas István, Heinzinger Erik Márk, Hrncsár Richárd, Hrustinszki Balázs, Kékesi János,
Podlaviczki Ármin, Reitmajer Ákos, Sáros Bence, Tóth András, Vámos Bálint, Vida Zsolt foci
diákolimpián vettek részt Kartalon. Sportszerű játékkal a 4. helyet szerezték meg. Köszönjük Teréki
Attilának és Vida Zsolt anyukájának, hogy a sportolókat a helyszínre szállították.
folytatás a következő oldalon…

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Májusi programjaink:
1. (Cs.)
2. (P.)
8. (Cs.)
9. (P.)
10. (Szo.)
12. (H.)
14. (Sze.)
17. (Szo.)
21. (Sze.)
22. (Cs.)
28. (Sze.)
30. (P.)

9.00
17.00
14.00
14.30

Május 1. tanítási szünet
Tanítás nélküli munkanap (5. nap)
Informatika verseny Turán
Tanulmányi kirándulások. Ismerd meg hazádat projekt nap
Iklad Kupa a községi sportpályán
Szülői értekezlet
LÜK verseny Hatvanban
Iklad története vetélkedő
Nemzetiségi Táncfesztivál Vecsésen
III. Nemzetközi Karate Verseny Kartalon
Kihívás napja
Népdaléneklési verseny Galgahévízen
OKÉV mérés 6. és 8. évfolyamon olvasás-szövegértésből és
matematikából
Iskolagyűlés

A hónap folyamán: Nemzetiségi kompetencia mérés 8. osztályban.
Az iskola tanulói és dolgozói

Lomtalanítás

Braun János, Hackerschmidt Pál, Szabó Attiláné,
Gregus Józsefné, Sztrecskó Balázs.

Április 12-én megtartottuk településünkön a szokásos lomtalanítást, ezzel is hozzájárulva községünk tisztaságának fenntartásához. Összegyűjtöttünk és elszállíttattunk 270 m3 különféle lomot.
Köszönjük mindenkinek, aki önállóan elhozta a
gyűjtőhelyekre, vagy telefonon kérte az összekészített hulladék elszállítását. Sajnos még most is
előfordult, hogy kérésünk ellenére egyesek túl
korán kitették a házuk elé, így lehetőséget adva a
kéretlen, hívatlan „gyűjtögetőknek”, hogy a számukra értékesnek ítélt anyagok után kutatva, a
többit szétszórva, helyi segítőinknek plusz munkát adjanak, mivel annak összeszedése időben is
tovább tartott, mintha a kapu mögött elkészített
dolgokat egy mozdulattal kihozták és a kocsira
pakolták volna. És olyan is volt, aki a gyűjtőhelyek közelében lakva sem tudta az általa összegyűjtött hulladékot a néhány tíz méterre lévő konténerbe vinni, elvárva a „teljes kiszolgálást”.

Ezúton is köszönjük mindnyájuk önzetlen
munkáját!

Segítőink voltak, az iskolások közül: Rajta Norbert, Budai Kristóf, Csábi Martin, Braun Márton,
Mayer Albert, Teréki Dominik, Rajta Viktória,
Blaubacher Pál, Kékesi János, Braun Bence, Makó Csaba, Ecker Zalán, Kácser Kristóf, Braun
Fanni.
A felnőttek közül: Kovács Zoltán Szabolcs, Ecker
József (Kossuth u. 48), Bagyin János, Csóri Dominik, ifj. Király Károly, ifj. Oravecz József,
Sztrehovszki Tibor, Oravecz Bence, Braun József,
Braun Pál, dr Braun Pál, Rajta Sándor, Kovács
Kinga, Deszk Bálint, Ecker Zsuzsanna, Schlenk
Benjámin, Blaubacher Pál, Szegedi Vilmos,
Becskereki Bence, Mayer Tamás, Kiss Regina,
Dudás István, Bakonyi Lajos, Madarász István,

Web: www.iklad.hu

Egy mondatban…


Kérjük a lakosságot, hogy, ha kóbor állatot
lát, munkaidőben jelezze a Polgármesteri Hivatalban, ezen túl hívja közvetlenül Sipos József ebrendészt a 06-20-203-2359-es telefonszámon.



Könyvvásárt tartunk – 50.- 100.- 200.- Ft-os
egységáron a Művelődési Házban nyitva tartási idővel megegyezően.



Iklad feliratos póló újra rendelhető már
gyermek méretben is. Minta példányok a Művelődési Házban megtekinthetőek.



Folytatódik a zöldhulladék szállítás, erre a
célra külön zsák kapható a Művelődési Házban és a Polgármesteri Hivatalban 51 Ft/db
áron. Az alábbi linkre kattintva látható a következő három hónap gyűjtési naptára:
http://www.zoldhid.hu/kft/Iklad

A hónap gondolata
„Másnak lenni nagyon könnyű,
de jobbnak lenni nagyon nehéz.”
(Jony Ive)

05. szám

Az óvoda életéből
Áprilisi program
 Április 1-jén, bolondok napja alkalmából fordított napot tartottunk az óvodában, amikor
is dolgozóinknak sikerült betekintést nyerniük más munkakörökbe. A felnőttek és a gyerekek is nagyon élvezték az ,új’ szereposztást.
 Április 2-án anyák napi fotózást tartottunk.
 Április 7, 8 és 9-én lezajlottak a szülői és
SZMK értekezletek.
 Április 14.-ei héten Húsvét hete volt az óvodában. Verset mondtunk, locsolkodtunk,
húsvéti tojásokat kerestünk az óvoda udvarán, barkafát díszítettünk, sőt, még igazi nyuszikat is simogathattunk.
 Április 15-én került megrendezésre a kiscsoportosok évzáró és anyák napi műsora.
 Április 27-én nagycsoportosaink Vecsésre látogattak a Német Nemzetiségi Óvodák Találkozójára, ahol színvonalas műsorral léptek
színpadra. Köszönjük a szülőknek, hogy személyautókkal könnyítették az utazást.
 Április 28-án a két nagycsoport Budapestre
látogatott, a Zuglói Óperenciás Óvoda meghívására.
 Április 30-án májusfát állítottunk.
Májusi programunkról
 Május 1-2 - az óvoda zárva tart
 Május 05. - 16:30-kor anyáknapi ünnepség a nagycsoportban
 Május 5-10 - Óvodai beiratkozás
 Május 8. - Légvár, arcfestés
 Május 14. - Meseelőadás
 Május 15. – Évzáró a 4. csoportban
 Május 20. – Évzáró az 5. csoportban
 Május 21. – Kihívás napja/ gyerek nap
 Május 30. – Ballagás az óvodában 16:00
Az óvoda vezetősége

Együtt az Ikladi Óvodáért Alapítvány
Számlaszám: 11742166-20104041
Az őszi illetve a tavaszi papírgyűjtésből befolyt összeg
már felkerült alapítványunk számlájára.
Köszönjük Varga-Kis Botond, bagi óvodásunk szüleiAz óvodavettünk
vezetősége
nek a pénz felajánlást, amelyből bútorokat
az
óvodába.
Továbbra is várjuk a felajánlásokat!

Véradás
A 2014. április 9-i véradáson részt vettek:
Babinecz Judit, Bagyin Norbert, Bagyinné Erdei Ibolya, Balázs István Géza, Borza Attila
Zoltán, Braun Pál, Bujdosó Elek Zsolt, Deme
Tibor, Deszk Zoltánné, Dévai Jánosné, Dudás
János, Ecker Dániel Mihály, Ecker Endre, Ecker
Zsuzsanna,
Furák Mihály
Róbert,
Jancsovics Mihály, Jónás Viktor, Kmety Mihály György, Laczik Csaba, Marcsek Lilla,
Mozes Bernadett, Nagy Barna Attila, Raffai
Sándor, Refléné Schmidinger Csilla Rigó József, Rosenberger Dánielné, Schlenk József,
Schmidinger Béla, Schmidinger Gabriella, Tóth
Józsefné, Wilhelm Zsuzsanna.
Minden beteg nevében köszönjük önzetlen
segítségüket!

Receptek
Leveles sajtos rúd
24 dkg margarin, 40 dkg liszt, só, 2 tojássárgája,
3 dl tejföl.
A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, /egy kis zsírt
is tehetünk bele/ megsózzuk, a tojás sárgákkal és
tejföllel gyors mozdulatokkal lágy tésztává gyúrjuk. Enyhén lisztezett deszkán téglalap alakúra
nyújtjuk és jobbról is, balról is középre hajtjuk,
majd ahol a tészta középen találkozik, újra félbehajtjuk. Letakarva 20 percre a hűtőbe tesszük.
/közben főzhetünk, takaríthatunk, esetleg unokázhatunk.../ Mert ezt a hajtogatást még 3-szor
megismételjük. Utána kinyújtjuk téglalappá, felvert tojással megkenjük, derelyevágóval csíkokra
vágjuk, és megszórjuk reszelt sajttal. Ne rakjuk
szorosan a tepsibe, mert nőni fognak! Kb. 18-20
perc alatt pirosra sütjük. ...És persze megkóstoljuk...
Sajtos pogácsa
50 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 2dl tej, 1 tojás, 1 pohár
tejföl, só, 20 dkg margarin.
A tejben felfuttatjuk az élesztőt, a liszt közepébe
öntjük, rá a sót, a tojást, a tejfölt és összegyúrjuk.
Fél órát pihentetjük. Kinyújtjuk, rákenjük a vaj
felét /amit egy kissé megpuhítunk/, összegyúrjuk, pihentetjük /fél órát/. Majd újra kinyújtjuk,
rákerül a maradék vaj, összegyúrjuk és pihen, ha
kipihente magát, jöhet a nyújtás, szaggatás. Megkenjük tojással, megszórjuk sajttal és előmelegített sütőben megsütjük.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Aki szereti, megvárja
Nagynéném bízta rám ezeket a szavakat, nagynéném, akit éppen úgy hívnak, mint engem. Kértem,
hogy meséljen, és csak késve jöttem el hozzá, anynyi év lehetőségét elmulasztottam, mert gyáva és
kényelmes voltam.
Most ülök nála megilletődve, amikor már felkelni
sem bír, nyakában 88 év súlyos terhe, és a halál
szomorú, éjsötét tekintete itt leskelődik a szobája
ablakában…Nagynéném elhessenti valahányszor
beljebb merészkedne: ne még, hiszen itt van a
szép család, az unokák, dédunokák, akikben gyönyörködni lehet, jövő, s annak megannyi hamvas
arca...
Marasztalja élete filmjének számtalan epizódja is,
amelyeken még dolgozni kellene egy kicsit, mielőtt
a mennyei vágószobában elkészül a végleges verzió. Hiszen a vége felirat előtt, az agónia lehangoló
képkockáit, még a leges-legutolsó pillanatban is
felválthatja valami váratlan: egy fontos mondat,
egy látogató, egy megbocsátott sérelem, egy elfogadó, befogadó, vagy éppen elengedő gesztus,
bármi. Azután ott a legidősebb lánya, akivel
együtt él, aki ápolja, két húga segítségével, s akinek a nyugdíja olyan kevés.
Nem, tényleg nem lehet menni még!
S lehet, még itt van egy történet is, itt, a nyelve
hegyén, amit el kellene mesélni, mert egyszerűen
gyönyörű. Mindössze csak szavakba önteni rendkívül nehéz, mert a szív tiszta, őszinte érzései béklyót raknak a nyelvre, ezt mindenki tudja, akinek
megadattak ezek az ajándékok valaha. A szavak
különben olyan sokszor hazudtak már.
Nagy megerőltetés beszéd annak, akinek lábait
már megmarkolta, és mohón rántaná magába a
túlvilág.
„Én szívesen kölcsönzöm neki a szavakat, és feltett szándékom visszatükrözni, amit átélt, s kérem
a mindenhatót, igaz legyen, amit elmondok most,
még ha a pontos, történeti valóság, folytonos és
szabályos interjú híján, helyenként homályban
marad is.”

Felvillan az idáig múltba révedő tekintete, mikor
kérem, mesélje el a történetét, azt a háborús történetet. Efféle emlékkincset, alig őriz már valaki
az élők sorában...
Amikor mesél, – halkan, szaggatottan, de tiszta
tudattal – emlékezete felfrissül, mintha fiatalkori
önmaga képe, új energiákkal töltené fel, elvirágzott, nehezen elmúló apró testét. A haldoklás lassú folyamata megtorpan egy rövid időre, mert a
fiatalságból átmentett emlékérzetek varázsereje
percekre újra életet lehel beléje.
Azzal kezdi mondandóját, hogy nemrég egy fehérhajú öregember látogatta meg. Ezt mondja nagynéném, a fehérhajú öregasszony, fáradt mosollyal,
szája jobb sarkában.
A hófehér hajú öregember, az ő legfiatalabb öccse
volt, apám. Egykorúvá tette őket az öregség, pedig
majdnem egy egész generációnyi korkülönbség
van köztük…
Édesanyjuk, az én apai nagyanyám, tizenegy
gyermeket szült, közöttük apám a legfiatalabb, s
akik közül nyolcan megélhették a békés öregkort
is. De az odáig vezető út nem haladt rózsás, és
gondtalan gyermekkoron keresztül. A család története természetesen, nem 1941-ben kezdődik,
hanem sokkal korábban, de ha a címben szereplő
mondathoz hű akarok maradni, itt kezdem, mert
nagynéném is ennél az évnél kezdi az emlékezést.
Talán, mert ebben az évben született apám, a család Benjáminja. Nagynéném, mint a szülői háznál
maradt legidősebb lány, a kicsik nővére, dajkája,
pótanyja volt egyszerre. Ő akkor 16 évesen, csaknem felnőttként élte meg az eseményeket.
Milyen világ is volt az a régi, második világháború
alatti világ? Kemény világ volt, nehéz élet, nélkülözés. Jó esetben, heti három kenyeret, és egy
cipót sütöttek, amíg tartott, azt ette a nagy létszámú család.
Dudás Mihályné, Dudás Katalin és Rébb Dániel
visszaemlékezései alapján írta:
Bereczkiné Rébb Terézia
folytatjuk…
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