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Katalin Bál
Várunk minden kedves szülőt
és táncolni szerető Ikladi
polgárt
a

A tartalomból…
Aus der Grundschule
Októberben is rengeteg
program várt a nebulókra. Többek között megemlékeztünk az aradi
vértanúkról, részt vettünk a Nemzetiségi Délutánon, s megtartottuk a
pályaválasztási napokat.
részletek a 2. oldalon

2009. november 21-én,
szombaton 20 órától
tartandó bálra.

Helyszín: Ikladi Iskola tornaterme
Zenél: Klagyivik Attila

„Állati jótanácsok”
E havi számunkban az
ivartalanításról olvashatunk. Miért érdemes, mikor kell, s hogyan csinálják más országokban.
Ezekre a kérdéseinkre is
választ kapunk, ha elolvassuk a cikket.
részletek a 3. oldalon

Közreműködnek: Az Interoperett sztárjai

Jegyek elővételben az óvodában kaphatók.
Jegyárak:
vacsorával: 2500.vacsora nélkül: 1500.- (22 órától)

Nemzetiségi egyesület
Egyesületünk
tánccsoportja (Blaublumen) a
nyári szünet után újult
erővel és új tagokkal bővülve dr. Braun Pálné
vezetésével egy különleges táncot tanult be, Népek tánca címmel.
részletek az 5. oldalon

Jó mulatást!
Márton napi lámpás felvonulás
November 11-én, 16 órától
Gyülekezés az óvoda bejárata előtt

Foci, foci, foci…
Az elmúlt hónapban négy
mérkőzést játszott a csapat felemás eredményekkel. Két győzelem, s két
vereség volt az előző havi
mérleg. Ennek ellenére a
klub a 3. helyen áll a
tabellán. Hajrá Iklad!
részletek a 8. oldalon
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Kistérségi hírek
A Többcélú Társulás Tanácsa
október 21-i üléséről
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa október 21-én tartotta soron következő ülését, amelyen - egyebek között a társult önkormányzatok polgármesterei elfogadták a Társulás 2010. évi együttműködésének
alapelveit. E mellett szó volt a közösen ellátott
feladatokhoz igényelhető költségvetési támogatás
felhasználásáról, valamint a normatív forrásokkal
le nem fedett költségek önkormányzatok általi
finanszírozásának módjáról.
A továbbiakban a Tanács módosította a Társulás
éves költségvetését, valamint a törvényi változásokat követve aktualizálta Közbeszerzési szabályzatát.
„Szomszédolás” - KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS
NAPOK
A kistérségi kulturális napok októberben Aszódon
elkezdődött rendezvénysorozata november 22-én
folytatódik. Ezúttal Tura városa látja vendégül a
kistérség településeit.
A „szomszédolás” további alkalmai: 2010. január 10. - Galgahévíz, január 16. - Bag, január
23. - Iklad, március 12. - Domony, március vége Kartal, április 24. - Hévízgyörk.
Az eseményekről készült felvételeket az érdeklődők a Galga Televízióban tekinthetik meg.
A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló
aktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről
bővebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak
(www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

Az iskola programjából

Felső tagozaton első helyezést ért el a 6.a osztály (197,23 kg/fő), második lett 7. osztály
(155,16 kg/fő) és harmadik lett a 6.b osztály
(137,83 kg/fő).
Köszönjük minden szülőnek és tanulónak a
lelkes munkát!
Október 1-én öt alsó tagozatos diákunk vett részt
a kartali iskola programján, melyen képzeletben
Mátyás udvarában lehettünk vendégek. Volt íjászat, meseolvasás, kézműves foglalkozás és még
sok érdekes program.
Október 2-án a Zenei világnap alkalmából képzeletben elrepültünk minden kontinensre és megismerkedtünk több ország zenéjével, hangszereivel.
Október 3-án a Galga-Zagyva Zöldút alakuló
rendezvényén vett részt öt tanuló és két tanár.
Biciklivel tették meg az utat Kartalig, ahol aztán
izgalmas feladatok várták őket.
Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanukra. Köszönjük a 4.a és 4.b osztályosok ünnepi műsorát.
Ebben az évben sem maradhatott el a töklámpás
faragó délutánunk, ahol nemcsak lámpásokat
készítettünk, hanem szép madárijesztőkkel díszítettük iskolánk bejáratát. Köszönjük Fekete
Andreának és Fekete Árpádnak a bála szalmát a
dekorációhoz.
Október 10-én, szombaton iskolánk tanulói is
részt vettek a Nemzetiségi délutánon. Hallottunk verset, végzőseink táncoltak, valamint iskolánk színjátszó csoportja mutatott be egy kis jelenetet.
Október 14-én negyedik alkalommal rendeztük
meg a német nyelvű szépkiejtési versenyt iskolánkban. Tanulóinknak idegen szöveget kellett
felolvasniuk a zsűri előtt, aki öt szempontot figyelembe véve pontozott. Az első helyezettek könyvjutalmat, valamennyi versenyző német nyelvű
újságot kapott.
Gratulálunk minden résztvevőnek a
szép szereplésért!

Beszámoló az októberi programokról
Először is szeretnénk ismertetni a papírgyűjtés
eredményeit.
Alsó tagozaton első helyezett lett a 2. a osztály
(100,26 kg/fő), második a 3. osztály (98,28
kg/fő) és harmadik lett az első osztály (78,18
kg/fő).

Web: www.iklad.hu

Október 19-22. között tartottuk meg a Pályaválasztási napokat. Az alsó tagozatosok rajzokat
készítettek Mi leszek, ha nagy leszek? címmel,
illetve vetélkedőn vettek részt a felsősök irányításával. A felsőbb évfolyamosok szakmacsoportokkal ismerkedtek meg, illetve tájékozódtak a környező települések középiskoláiról. Végzőseink

10. szám
pedig személyre szabott tanácsokat kaptak a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó munkatársaitól.
Október 21-én ismét átsétáltunk az óvodába,
ahol az Erntedankfest (Betakarítási ünnep) alkalmából csemegéztünk a sok finomságból. Volt
lekvár, sütőtök, magok, gyümölcs és sok más,
illetve német nyelvű műsorral kedveskedtünk
egymásnak. Köszönjük a meghívást!
Október 22-én a Köztársaság napjára emlékeztünk. Köszönjük a 7. osztályosok műsorát, melyet a faluünnepségen is előadtak.

Nov. 16-17.
Nov. 20.

Nov. 27.
Nov. 30.

Teremlabdarúgás Kartalon
Sulibál
Alsósoknak: 14:00-16:30
Felsősöknek: 17:00-20:00
Iskolagyűlés
17:00 SZMK megbeszélés
17:00 Szülői értekezlet

A hónap folyamán lesz az Iklad története vetélkedő őszi fordulója.
Braun Anikó

Sportélet
Tanulóink nagyon szépen szerepeltek az idei mezei futóversenyen, amit október 8-án rendeztünk meg. Minden összesítésben első helyen végeztünk. Egyénileg: I. Pittlik Panna, Podlaviczki
Ármin, II. Greskó Vanessza, III. Fekete Boglárka.
Csapatban: I. 3-4.o. lány csapat, és az 5-6 o. lány
csapat. II. 1-2. o. lány és az 1-2. o. fiú csapat,
valamint az 5-6. o. fiú csapat. A vándorserleget
Iklad szerezte meg Kartal és Galgahévíz elől. Gratulálunk a szép eredményhez!
Október 3-án, vadász-íjász versenyen vettünk
részt Hatvanban. Bognár Zsolt (7.o.) I., Strasszer
Zsombor (4.b) III. Wilhelm Fanni (3.o.) IV. lett.
Gratulálunk nekik is!
Köszönet: Hajdu Vanda 2.a o. szüleinek, akik a
papírgyűjtéshez a mázsát biztosították. Szeretnénk megköszönni Balogh Jánosnak a gyerekek
nevében, az iskolánknak adományozott mikroszkópot.
Köszönjük Pelyvás Attila 3.o. tanuló szüleinek azt
a két nagy cserép virágot, amivel aulánkat díszítettük.
Köszönjük az elsősök szüleinek, hogy időt és fáradtságot nem sajnálva a színpad összeszerelésével, illetve szétszedésével segítették a Német Nemzetiségi Nap megrendezését. Név szerint: Raffai
Panna, Tóth Viktória, Hackerschmidt Patrícia,
Kassai Regina, Moharos Boglárka, Imre Viktória
édesapjának és unokatestvérének.
Voltak olyan apukák is, akik mind a két alkalommal részt vettek a munkában. Az ő munkájukat külön köszönjük. Ők: Lados Katalin, Horosz
Mátyás, Hankai Emese, Blaubacher Barnabás,
Kékpataki Karina és Szászi Dorottya édesapja.
Novemberi programunk
Nov. 4-5.
Nov. 11.
Nov. 16-19.

Erdei táboros előleg befizetése
(3000 Ft)
Márton napi lámpás felvonulás
Egészséghét

Állati jótanácsok
Az ivartalanításról
Magyarország menhelyein és sintértelepein már
nemcsak keverékek, hanem a fajtatiszta kutyák
is egyre nagyobb számban találhatók meg!
Kóborolnak étlen-szomjan, télen fagyoskodva
róják az utcákat. Sokszor látjuk őket ugyanazon
a környéken, mígnem befogadja őket valaki, vagy
elviszi a sintér, vagy már csak a végső megoldás
marad az elaltatás. Szomorú sorsok, szívszaggató
látvány, az emberi felelőtlenség, tudatlanság következményei.
Hogyan tehetnénk ez ellen?
A gazdátlan kutyák többsége a felelőtlenül létrehozott szaporulatokból származik.
„A szukának életében egyszer szülnie kell!” – halljuk sokszor ezt a nagyon elterjedt téves eszmét,
általában magára az állatorvosra hivatkozva. Ezt
az elavult nézetet ma már az állatorvosok is megcáfolják. Az ivartalanítás a szukánál állategészségügyi szempontból nem több, mint a két tüzelés közötti időszak állandósítása!
„Csak kiskutyázni szeretne a család” – szintén
egy mondat, ami sokszor elhangzik, és amitől egy
felelős kutyatartó szeme előtt megjelenik mindaz,
ami majd ezekkel a kölykökkel előfordulhat:
- Minden jó szándék ellenére nem sikerül gazdát
találni az összes kölyöknek, akik nőnek, egyre
többet esznek, oltatni, nevelni kellene őket. Sajnos ilyenkor az alomtól már úgy szabadul mindenki, ahogy tud. Nem válogatnak a gazdák között, ingyen vagy jelképes összegért osztogatják a
kölyköket. Nem mérik fel, hogy a gazdajelölt alkalmas-e egy temperamentumos kutya gondozására, nevelésére és megfelelőek-e a kutya számára a körülmények, ahová viszik őket.
- Az alom tulajdonosa megszabadult a szaporulattól, ám új helyén csak később szembesülnek

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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azzal, hogy mit is vállaltak. Elindul a tovább
ajándékozás, vagy szélnek eresztik őket, leadják
egy menhelyre, vagy a sintértelepre.
- Mások kedvencnek vásárolt kutyájukat fogják
szaporításra egy kis haszon reményében.
Az ivartalanítást nem csak a keverék kutyáknak
ajánljuk, hanem minden olyan fajtatiszta kutyának is, akit nem kívánnak tudatosan tovább tenyészteni. Nagyon jó rendszer működik Amerikában, ahol a tenyésztők ivartalanítási kötelezettséggel adnak el minden olyan fajtatiszta kölyköt,
akit családi kedvencnek vásárolnak és nem tovább tenyésztésre. Ezzel megakadályozható, hogy
a szuka tulajdonosa a kedvencnek vásárolt kutyát később mégis tenyésztésbe vonja! A tenyésztők ezzel saját piacukat és a minőséget is megvédhetik a felelőtlen személyektől!
Nálunk a menhelyeken, sintértelepeken sok a
fajtatiszta kutya is, és ezek általában nem tenyésztőktől származnak, hanem a család szórakoztatására, vagy kimondottan haszonszerzésre
létrehozott almokból. Papír nélkül, tetoválás vagy
mikrochip nélkül, sokszor oltás-féreghajtás nélkül ajándékozta el a család, vagy adta el a szaporító ezeket a jobb sorsra érdemes kölyköket, akik
ma a menhelyeken egyre nagyobb létszámban,
reménytelenül várják az igazi gazdát!
A kóbor kutya kérdés miért ismeretlen fogalom a
szomszédos Ausztriában, Németországban, vagy
Amerikában? Mert ezeken a területeken már általánosan elterjedt gyakorlat az ivartalanítás.
Ez az a fogalom, ami a kutyatartók körében a
legnagyobb vitákat váltja ki, kérdések özönét hozza elő.
Ivartalanítsunk-e egyáltalán, ha igen akkor
mikor, és milyen hatással lesz ez az állat későbbi életére?
Nagyon sokan úgy gondolják, hogy vétek megcsonkítani egy állatot és ezzel megfosztani a szaporodástól. A természetben még vadon élő kutyafajták csoportosan, falkában, élnek. A falka élén
a legrátermettebb vezető az alfa pár áll. A szaporodás joga kizárólagosan az övék. A legtöbb egyed
soha nem jut abba a pozícióba, hogy kölykeik
legyenek. Ugyanígy a háziasított kutyáknak sem
okoz semmiféle lelki elváltozást vagy sérülést az,
hogy nem lesznek utódaik.
Ugyanakkor egyre többen számolnak be arról,
hogy a szaporodási lehetőséghez jutott kutyájuk
utána nehezebben kezelhető, nem fogad szót,
verekedősebb, szökősebb. Ez szintén az előzőekben leírtakra vezethető vissza. A kutya szaporodott, ezzel vezető pozícióban érzi magát és ezt a
pozíciót próbálja megőrizni.

Web: www.iklad.hu

Sokan úgy gondolják, hogy az ivartalanítás után
a kutya elhízik. Amennyiben a kutyáját kizárólag
az tartotta megfelelő súlyban, hogy ivarzási időben hosszú időre eltűnt és evés nélkül üldögélt a
tüzelő szuka lakhelye előtt vagy az évente megszületendő alom soványította le, nos abban az
esetben igen. Ha a kutya a korának és méretének
megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot
kap, lehetősége van mozogni, ugyanúgy nem fog
elhízni az ivartalanítás után, ahogy előtte sem.
Mikor is ivartalanítsunk?
A nőstény kutyák ivartalanítását legkorábban 7-8
hónapos korban lehet elvégezni, kan kutyánál
meg kell várni az 1 év körüli életkort. Ekkora az
állat kifejlődik, hormonszintje eléri a felnőtt állatét.
Mi az ivartalanítás előnye?
- Elsősorban a meg nem született kiskutyák tömkelege. Ma Magyarországon közel egymillió kóborló, kivert kutya található. Ezek számát minden
egyes nem kívánt alom szaporítja. Fajtatiszta
kutyák esetében nem kívántnak minősítünk miden olyan almot, mely a fajta tenyésztési szempontjai szerint nem kívánt, vagyis nem a fajta
nemesítését szolgálja!
- Másodsorban az ivartalanítással csökkenthetjük
annak esélyét, hogy kutyánknál ivarszervi daganat alakuljon ki.
- Az időben elvégzett ivartalanítással, nagy valószínűséggel megelőzhetjük, hogy kutyánk minden
párzási időszakban nekiinduljon a nagyvilágnak.
Az ivartalanítás - mondják sokan - annyira drága
műtét, hogy ők nem engedhetik meg maguknak.
Ha összeszámoljuk egy kutya életében a szökések
és a tüzelő szukához bejutni kívánó kanok által
szétszedett kerítések javítási költségeit, az összetépett fülek, lábak kezelésének állatorvosi költségeit, az esetleges nem kívánt alom felnevelésének
és gazdához juttatásának költségeit, bizony könynyen észrevehetjük, hogy az egyszer kifizetett
nagyobb összeggel valójában még spóroltunk is.
Évente több alkalommal szerveznek különféle
ivartalanítási akciókat, melyeknél profi orvosok
igencsak kedvező áron vállalják kutyáinkmacskáink végleges ivartalanítását!
(Kérjük, hogy a felmerülő kérdéseket jutassák el
az allatijotanacsok@iklad.hu e-mail címre, vagy
beírhatják a község honlapjának fórumába az
„Állati jótanácsok” témába. www.iklad.hu)
Fekete Andrea
Kutya-kozmetikus
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Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület hírei
Egyesületünk Blaublumen tánccsoportja a nyári
szünet után újult erővel és új tagokkal bővülve
dr. Braun Pálné vezetésével egy különleges táncot
tanult be Népek tánca címmel. Ez a tánc 12 ország táncát mutatta be közel 20 percben, melyet
lányaink augusztus 20-án mutattak be először. A
nagy sikerre való tekintettel polgármesterünk
kérésére augusztus 21-én ismét eltáncoltuk az új
koreográfiát.
Zenekarunk is színvonalas műsort adott a falunapunkon.
Tánccsoport fellépései:
Szept. 6. Galgamácsa, Sportnap - német tánc
Szept. 12. Galgamácsa, polgárőr bál,
Népek tánca
Szept. 19. Ceglédbercel német tánc
Szept. 26. Szlovákia, német tánc és Népek tánca
Okt. 22.
Aszódi javítóintézet – Népek tánca
Zenekarral közös fellépéseink:
Szept. 27. Vecsési káposzta fesztivál - német
tánc
Okt. 23.
Aszód-szomszédolás - német tánc
Idén is megrendeztük hagyományos Nemzetiségi
napunkat. A csobánkai tánccsoport és énekkar, a
perbáli zenekar, valamint a helyi óvodások, iskolások, tánccsoportunk és zenekarunk tette élvezetessé ezt a délutánt is. Az esti bálban fúvós
zenekarunk szolgáltatta a zenét hatalmas sikerrel, ahol a csobánkai csoport fergeteges hangulatban mulatott a helyi csoportokkal.
Köszönjük minden résztvevő közreműködését, és
minden segítő munkát. (hangosítás, büfé)
Külön köszönjük az óvoda konyhásainak a finom
vacsorát.
Reméljük a téli napokban is tovább tudjuk folytatni próbáinkat. Szeretettel várunk minden új
tagot a nemzetiségi énekkarba, tánccsoportba és
a fúvós-zenekarba!
Az Egyesület elnöksége

Közzététel
Az IKLADI DIÁKSPORTKÖR ALAPÍTVÁNY
(Adószám: 19177531-1-13) közzéteszi, hogy
az alapítvány részére 2008-ban átutalt SZJA
1%-át, 150.376 Ft-ot az alapítvány működését segítő sporteszközök beszerzésére, valamint tartalék képzésére fordította.

Felhívás
Tisztelt Fogyasztóink!
Az ÉMÁSZ Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u.
13.) felkéri az ellátási területen lévő ingatlanok
tulajdonosait, kezelőit a településeken a szabadvezetékek-hálózatok biztonsági övezetét sértő fák,
bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, galylyazásának elvégzésére.
A növényzet eltávolítására a balesetek és az
„áramkimaradások” elkerülése érdekében van
szükség.
Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény, valamint a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM
számú rendelet alapján tesszük közzé.
„A biztonsági övezetben lévő fák, bokrok ágait, az
ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezetékek biztonsági övezet határait elérik.” Amennyiben a vezeték biztonsági övezetében az ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a
gallyazást, fa, növényeltávolítást maguk végzik,
kérjük, hogy a munka megkezdése előtt feszültségmentesítést céljából szíveskedjenek értesíteni
az ÉMÁSZ Hálózati Kft-t.
Telecentrum (helyi tarifával hívható telefonszám):
06-40-28-28-28 1/5 menüpont.
A vezeték biztonsági övezetének terjedelme szélső
vezetőtől:
 Kisfeszültségű (0,4 KV-os) csupasz hálózat
esetén: 1 méter
 Középfeszültségű (1-35 KV-os) hálózat esetén:
5 méter, illetőleg belterületen 2,5 méter
 Nagyfeszültségű (120 KV-os) hálózat esetén:
13 méter
A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy
egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg,
ha véglegesen kifejlett állapotban fa vagy növényzet esetén kisfeszültségnél 1,25m-nél 1-35 KV
névleges feszültség között 2 méternél, 120 KV-on
4 m-nél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhívás
megjelenésétől számított 10 munkanapon belül
nem jelenti be, hogy a gallyazást elvégzi, a 11
munkanaptól az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló szakvállalkozók kezdik
meg a növényzet eltávolítását és a gallyazást an-

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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nak érdekében, hogy a biztonsági övezetbe benyúló növények ne veszélyeztessék a folyamatos
villamos energiaszolgáltatást, továbbá az élet- és
vagyonbiztonságot.
A fenti jogszabályok biztosítják azt a jogot az
ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére, hogy a gallyazási
munkálatokat elvégezze, elvégeztesse, és amely
munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa
(kezelője) a Polgári Törvénykönyv 108.§(1) bekezdése alapján tűrni köteles.
A gallyazással kapcsolatos további hasznos információk találhatók az ÉMÁSZ Hálózati Kft. honlapján: http://halozat.emasz.hu/gallyazas
ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Művelődési Ház programjából


Nyugdíjas Klub összejövetele
November 22-én, vasárnap 16 órakor



Csütörtökönként 18 órától
Jóga-tanfolyam
Vezeti: Pásztor Zoltán



A baba-mama klub foglalkozásai: csütörtökönként, 930-12 óra között Botyik Katalin védőnő várja a babákat és a mamákat.



Starlight Dance Company
A Starlight Dance Company tánciskola két
tánctanár: Borsi Anett és Tóth Tamás tánciskolájának egyesülésével jött létre 2005-ben.
Anett az ún. Fashion Dance Táncszövetség
akkor legmeghatározóbb tánctanára volt.
Tóth Tamás, Topa pedig a Black Time tánciskola növendéke és tagja volt a 2005-ös év
Hip Hop világbajnok kiscsoportnak.
A tánciskola fő célja, a mozgás, a csapatszellem kialakítása és a tánc szeretetének kiteljesítése. A táncórákon a Hip Hop és a Dance
stílusú koreográfiák megtanulása mellett játékosan fejlesztjük ritmusérzéküket, állóképességüket.
Várunk mindenkit, aki csak táncolni, mozogni szeret. Várjuk azokat is, akik szeretnék
versenyeken, fellépéseken kipróbálni magukat.
A Tanári csapat fiatalos lendülettel tart jó
hangulatú órákat. Elsősorban Hip Hop, de a
Dance táncstílus szépségeibe is belekóstolhatnak az órákra ellátogató fiatalok.
Jelentkezés 5-18 éves korig.

Web: www.iklad.hu

A táncórák minden héten, pénteken 16 órától
18 óráig lesznek.
Cím: Iklad, Ráday Tér 2. Művelődési Ház,
Nagyterem
Beiratkozás és tanfolyamkezdés november
20-án, pénteken. Később folyamatosan az
órákon…
Elérhetőségek: Zádeczki Viki
Tel: 06 70 263 6996
Web: www.starlightdance.eu
Bagyin Katalin

Profiterol
Tészta hozzávalók: 10 dkg zsír, 20 dkg liszt, 2 dl
víz, 1 csipet só, 5 db tojás
Elkészítés: A vizet felforraljuk a zsírral, sóval, a
forrásban lévő vízbe belefőzzük a lisztet és addig
kavarjuk, míg elválik az edény falától. A tűzről
levéve egyenként hozzákeverjük a tojásokat, majd
kis golyókat készítünk a sütőlemezre egymástól
távol.
Vanília krém hozzávalók: 1 csomag vanília pudingpor, 2 csomag vanília fagyi por, 100 g fehér
csokoládé, 8 dl tej, 5 dl tejszín
Elkészítés:
- 4 dl tejjel ízlés szerinti cukorral (én 3 evőkanállal teszek hozzá) sűrű krémet főzünk,
hagyjuk kihűlni.
- 4 dl tejjel a tasakon leírtak szerint elkészítjük
a fagyi port (én dr. oetkert szoktam venni ehhez 2-2 dl tej kell, de ha más márkát kapsz,
akkor arányában több fagyi port vegyél, hogy
kb. a 4 dl meglegyen).
- a fehér csokit mikrohullámon felolvasztjuk
(350W-on szoktam, többször keverem, hogy
ne égjen meg, elég annyira olvasztani, hogy
lágy legyen)
- habosra verjük a fele tejszínhabot
A krémet a következők szerint keverjük össze:
A kihűlt pudinghoz hozzáadjuk az olvasztott
fehér csokit. Jól összedolgozzuk, majd hozzáadjuk a fagyi masszát, és a felvert tejszínt is.
Az elkészült krémmel megtöltjük a fánkokat, a
tejszín másik felét is felhabosítjuk és a maradék krémhez keverjük. Az így kapott masszában megforgatjuk a fánkokat és tálaljuk.
A fánkokat jó, ha előző este megtöltjük és egy
éjszakát állni hagyjuk.
Ha csokoládé krémmel szeretnéd elkészíteni, akkor ugyan így járj el, hogy csak a krémhez kell
még adni kakaóport (holland kakaó az igazi), és
fehér csoki helyett használj tej-, vagy étcsokoládét.
Jó étvágyat kívánok!
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A keresztrejtvényt készítette Rigó Krisztián és Ecker Norbert!
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Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
„B” csoport
Eredmények
Valkó KSK – Iklad KFC 7-1
Gólszerző: Styevkó Gábor
Iklad KFC – SK Tóalmás 3-0
Gólszerzők: Styevkó Gábor (2), Ésik
Tamás
Püspökhatvan SE - Iklad KFC 3-1
Gólszerző: Styevkó Gábor
Iklad KFC – Kistarcsai VSC 4-0
Gólszerzők: Blaubacher Bálint (2),
Kovács Balázs, Styevkó Gábor

Őszi sorsolás, 2009
Dátum
08.23.
08.30.
09.12.
09.19.
09.27.
10.03.
10.10.
10.18.
10.25.
11.01.
11.07.
11.14.

Hazai - Vendég
Galgahévízi SC – Iklad KFC
Iklad KFC – Szentmártonkátai SE
Csomád KSK – Iklad KFC
Iklad KFC – Vácrátóti KSE
Tápiógyörgye – Iklad KFC
Iklad KFC – Tápióság KSK
Valkó KSK - Iklad KFC
Iklad KFC – SK Tóalmás
Püspökhatvani SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Kistarcsai VSC
Fót SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Tóth László SE-Újszilvás

FN
1-1
1-1
2-4
1-3
0-3
2-0
7-1
3-0
3-1
4-0

Ifi
1-11
3-1
4-2
7-2
1-2
4-1
2-0
1-4
1-3
1-0

Ifjúsági eredmények
Valkó KSK – Iklad KFC 2-0
Iklad KFC – SK Tóalmás 1-4
Gólszerző: Zádeczki Zoltán
Püspökhatvan SE - Iklad KFC 1-3
Gólszerzők: Gagyi Tamás (2), Zdenkó Roland
Iklad KFC – Kistarcsai VSC 1-0
Gólszerző: Ecker Bence

HAJRÁ IKLAD!
Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiviklad@invitel.hu, Tel.: 06-28-403-381
Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin
Szerkesztők: Braun Anikó, Fekete Andrea
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: 2009. december 2-4.

Web: www.iklad.hu

