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Tisztelt Ikladi Polgárok! Kedves Ikladiak!

A tartalomból…
Aus der Grundschule

Ismét eltelt egy év. S úgy, mint az előző, ez az év sem volt kiemelkedően sikeres. A világgazdasági válság mindeddig nem enyhült, életszínvonalunk sajnos nem emelkedett. Önkormányzatunk sem mondható
kiemelkedően sikeresnek.
A nehéz körülmények ellenére, működőképességünket megőriztük.
Már készülünk a válság utáni időszakra. Mint az elmúlt év legnagyobb
beruházása befejeztük az óvoda tetőtér beépítését, s teljesen átépítettük a konyhát, hogy az óvoda és az iskola tanulói európai színvonalú
ellátásban részesülhessenek. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy
mindehhez hitelt sem kellett felvennünk. Szintén fontos, hogy minden
intézményünk rendeltetésszerűen működik.
Megnyertük a Leader pályázat keretén belül a falu felső végén építendő
játszótér építési költségeit.
Megérkezett az iskola fűtéskorszerűsítéséhez elnyert 10 millió Ft is.
Mindkét beruházást a 2010-es évben valósítjuk meg.
Vannak benyújtott pályázataink, amelyeknek még nem volt eredményhirdetésük. Mindezt nem dicsekvésként említem meg, hanem bizonyítandó, hogy hivatalunk és képviselő-testületünk dolgozik községünk
épüléséért és szépüléséért.
Szeretném megköszönni minden ikladi lakosnak a segítséget, aki a
faluért valamit tett.
Községünk lakóinak legendás összetartása a nehéz időkben előrehaladást jelentett a településen élőknek. Szűkebb környezetünk, faluközösségünk mindent megtesz a maga lehetőségei szerint.
Csak reménykedni tudunk abban, hogy az ígért fellendülés bennünket
is elér és életszínvonalunk emelkedni fog!
Kérem! Nézzék el nekem, hogy a válság közepén, bár tudom, hogy vannak gondjaink, de mégis hiszek abban, hogy problémáinkat le tudjuk
győzni, s így országunk és településünk sorsa a felemelkedés és nem
az elbukás lesz.
Hiszek abban, hogy a józan ész felül fog emelkedni a gondokon.
Hiszek az ifjúságban, az ország leendő – gazdájában – hogy ők a gondokat másként kezelve hozzájárulnak a válság megoldásához, a fellendüléséhez.
Engedjék meg, hogy a község képviselő-testülete és a magam nevében
a község minden lakójának sok boldogságot, békességet, családjuknak
sok örömöt, egészséget kívánjak.
Tisztelettel:
Madarász István
Polgármester

December elején jött a
Mikulás, majd megrendeztük a Karácsonyi Projektnapokat. Mindhárom
napot Betlehemi képpel
nyitottuk és zártuk le,
melyet a felső tagozatosak mutattak be.
részletek a 3. oldalon
Az óvoda életéből
November végén került
megrendezésre a hagyományos
Katalin
Bál,
majd a karácsonyi játék
és könyvvásár is sikeresen zárult. Minden csoport ajándék játékokat
kapott a bevételünkből.
részletek a 6. oldalon
Állati Jótanácsok
E havi cikkünkben a kutya táplálásáról olvashatnak. Mivel etessük, s
mivel ne a házi kedvencünket? Mennyi ideig
legyen előtte az étel? Adjunk-e neki vitaminokat?
Mekkora adagot adjunk?
részletek a 7. oldalon
„Szomszédolás”
Január 23-án tisztelettel
várunk minden ikladit a
Szomszédolás c. Komplex
Kistérségi Kulturális Napok rendezvényére, mely
az Általános Iskola tornatermében kerül megrendezésre.
részletek a 10. oldalon
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Anyakönyvi hírek

Elhunytak

2009. január 1-től december 31-ig

Születtek

1.

Kovács Zsombor

2009. 01. 27.

2.

Kancsár Péter

2009. 02. 11.

3.

Kikillai Alina

2009. 02. 18.

4.

Mravik Viktória

2009. 03. 11.

5.

Kiss Bence

2009. 03. 14.

6.

Fáncsik Sándor

2009. 04. 08.

7.

Kékesi Zsófia

2009. 04. 29.

8.

Szénási Ferenc

2009. 05. 17.

9.

Vadas Zalán

2009. 06. 08.

10.

Balogh Viktória

2009. 07. 12.

11.

Som Jázmin

2009. 07. 12.

12. Wágenszommer Eszter 2009. 07. 19.
13.

Turba Hanga Enéh

2009. 08. 03.

14.

Furák Rebeka

2009. 08. 20.

15.

Zsámboki Dóra Adél

2009. 08. 30.

16.

Romfa Benjámin

2009. 10. 13.

17.

Mayer Armida Freya

2009. 10. 17.

18.

Zdenkó Angéla

2009. 11. 30.

19.

Braun Benedek

2009. 12. 29.

Házasságot kötöttek

1.

Deme Krisztián
–
Mayer Mária

2.

Mayer Péter
–
Fristácki Henrietta

3.

Rigó Zsolt
–
Marsal Tímea

4.

Ecker Sándor
–
Bodorkós Edit

06. 06.

06. 27.

07. 11.

07. 18.

Születési idő

Haláleset
ideje

#

Név

1.

Klenk János
Dezső

1948. 09. 30. 2009. 01. 18.

2.

Valentinyi
János

1944. 02. 06. 2009. 01. 20.

3.

Deszk Krisztián
2008. 09. 11. 2009. 02. 06.
István

4.

Deszk Jánosné
(Klenk
Zsuzsanna)

1922. 04. 08. 2009. 03. 01.

5.

Bellai Pálné
(Blaubacher
Zsuzsanna)

1940. 02. 15. 2009. 03. 23.

6.

Löte Sándor

1951. 07. 15. 2009. 04. 02.

7.

Puskely István

1941. 10. 19. 2009. 04. 06.

8.

Dudás Pál

1933. 08. 13. 2009. 06. 28.

9.

Sztrehovszki
Tibor

1932. 10. 15. 2009. 07. 06.

10.

Mayer Jánosné
(Ecker Katalin)

1924. 02. 15. 2009. 07. 10.

11.

Apostol Éva
Erzsébet
(Györgyi Éva
Erzsébet)

1948. 02. 19. 2009. 09. 12.

12.

Nardai Imre

1931. 11. 01. 2009. 09. 20.

13.

Dudás Mihály

1933. 09. 09. 2009. 09. 24.

14.

Laki Pálné
(Pásztor
Zsuzsanna)

1930. 07. 20. 2009. 10. 27.

15.

Tüke Pál

1965. 06. 03. 2009. 11. 19.

16.

Raffai Józsefné
(Jónás Mária)

1929. 10. 31. 2009. 11. 27.

17.

Blaubacher
Jánosné
(Mayer Katalin)

1919. 10. 18. 2009. 12. 22.

18.

Pöppl Miklósné
(Ács Erzsébet)

1931. 10. 21. 2009. 12. 24.

19.

Ecker József

1960. 05. 28. 2009. 12. 25.

Eckerné Kmety Ágnes
Igazgatási előadó

Web: www.iklad.hu
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Az iskola programjából
Beszámoló a december havi programról

December 4-én 45 tanulónk utazott a Sportarénába, ahol Nemzeti Gyermek Lovas Napot tartottak.
Vendéglátóink, a domonyvölgyi Lázár testvérek igen izgalmas programokkal várták a gyerekeket, volt
galopp és fogathajtó verseny, lovas akrobatika, díjugratás és Mikulás felvonulás. Köszönjük ezt az ajándék kirándulást!
December első hete minden osztály számára a házi Mikulás ünnepséget jelentette. Mindenki máshogyan tette emlékezetessé ezt a napot.
Hagyományos karácsonyi projektnapjainkra december 18 és 20 között került sor.
Mindhárom napot élő betlehemi képpel nyitottuk meg és zártuk le, melyet a felső tagozatosok mutattak
be.
18-án, pénteken megsütöttük a mézeskalácsot, mellyel minden évben a falu lakóinak kedveskedünk.
Majd osztályonként karácsonyi témákat dolgoztunk föl. Délután 5 órakor a zeneiskolások ünnepi koncertjére került sor.
19-én, szombaton a felső tagozatosok becsomagolták a mézeskalácsot, míg az alsósok betlehemi makettet és karácsonyi képeslapokat készítettek. A rendhagyó énekórán karácsonyi dalokat énekeltünk. A
délelőtti eseményeket a Csillag születik házi döntőjével zártuk. Délután 4 és 6 óra között hordták tanulóink a mézeskalácsot.
20-án, vasárnap az osztályok részt vettek az Aranycsengettyű vetélkedőn, majd egy hangulatos osztályfőnöki órán teát és süteményt fogyasztottak. Köszönjük a szülőknek a finom süteményeket. Délben
megtekintettük a karácsonyi műsort, melyet az 5. osztály adott elő. A szép betlehemi jelenetet köszönjük Kongsaysakné Gérecz Mária osztályfőnöknek.
Projektnapunkat a karácsonyi vásár zárta, ahol az osztályok saját készítésű termékeiket árulták.
December 12-13-án Egerben voltunk az AGRIAPIPE Kupa Nemzetközi utánpótlás Teremlabdarúgó
Tornán. Itt sportiskolásokkal, fociakadémiásokkal mérték össze gyerekeink tudásukat. 16 csapatból a
97-es korosztály X. 99-es korosztály a XII. és a 2001-es korosztály a XI. helyezést érte el. Gratulálunk a
kemény küzdelmekhez! Köszönjük az edzők felkészítő munkáját, a szülők fáradozását, hogy hétvégéjük
2 napját is a versenynek szentelték, valamint Kiss Gábor képviselő úrnak az anyagi támogatást!
Kartalon a Diákolimpián a 99/ 2000-es, 1997/98-as és az 1995/96-os korosztályunk II. helyezést ért
el. Gratulálunk a szép eredményhez!
Köszönjük Mátó Andrásnak a szép fenyőfát, valamint a színpadépítést az elsős apukáknak.

Januári programunk:
Január 8.
Január 11.
Január 11-15.
Január 15.
Január 18.
Január 22.
Január 22. 18:00

Iskolagyűlés
Fogadóóra a bukásra álló, illetve gyengén teljesítő tanulók szüleinek
A magatartás, szorgalom illetve szaktárgyi jegyek lezárása
Az első félév vége
Életbe lép az új órarend
A félévi értesítők kiosztása
SZMK megbeszélés
Braun Anikó

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


Nyugdíjas klub pótszilvesztere:
Január 10-én, 16 órától.
Nyugdíjas klub összejövetele:
Január 24-én, 16 órától.



Felhívás
Újra beköszöntött a tél, kérjük településünk polgárait, hogy a lakóházak előtti járdaszakasz tisztántartásáról, illetve a síkosság mentesítéséről
gondoskodjanak, valamint az utcán parkoló autókkal ne akadályozzák a hókotró munkáját.

Színházlátogatás:


Polgármesteri Hivatal

Január 10-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 2. előadás
Hamlet
Utazási költség: 900.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:15 órakor



A baba-mama klub foglalkozásai: csütörtökönként, 9:30-12 óra között Botyik Katalin
védőnő várja a babákat és a mamákat.



Starlight Dance Company
Péntekenként, 16 órától
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.
Vezeti: Zádeczki Viki
Tel: 06-70-263-6996
Web: www.starlightdance.eu

Alapítványi Hírek
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kéri az
egyetemek, főiskolák nappali tagozatán első
diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, hogy a
2009/2010 tanév I. félévéről szóló iskolalátogatási igazolást, vizsgák után pedig az index
másolatot legkésőbb január 15-ig jutassák el
(aki eddig nem tette meg) a Művelődési Házba,
vagy a Polgármesteri Hivatalba, mert a kuratóriumnak csak így áll módjában folyósítani a
kifizetéseket.
A kifizetésre 2010. január 20-án, szerdán
13-16 óra között kerül sor a Polgármesteri
Hivatalban.
(A kifizetés a 2-3-4-5 éves hallgatókat érinti.)
A támogatás kizárólag a fenti időpontban
vehető át, ha másként nem oldható meg,
akkor felnőtt családtag meghatalmazásával!
Az Alapítvány kuratóriuma

Véradás
2010. január 13-án, szerdán
15-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszöni:
A Magyar Vöröskereszt valamint az Országos Vérellátó Szolgálat.

Jelentkezés, beiratkozás a helyszínen, folyamatosan. (5-18 éves korig)
Bagyin Katalin

Web: www.iklad.hu

Köszönjük

Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját feltétlenül mindenki hozza magával!
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Egy kis mese…

A róka és a favágó
A róka menekült a vadászok elől. Amint megpillantott egy favágót, könyörgött neki, hogy rejtse el őt. Az
biztatta, hogy menjen csak be az ő kunyhójába, és ott bújjon el. Nemsokára odaértek a vadászok, és
megtudakolták a favágótól, hogy nem látta-e erre jönni a rókát. Az hangosan bizonykodott, hogy nem
látta, de ugyanakkor kezével intve jelezte, hova rejtőzött el. Mikor a róka látta, hogy eltávoznak, előbújt,
és szó nélkül elosont. A favágó szidni kezdte, hogy ő mentette meg, és erről egy szót sem ejt, a róka
azonban így szólt vissza: "Megköszöntem volna neked, ha kezed mozdulata is szavaidhoz hasonló
lett volna."
Aiszóposz

A kakasok és a fogoly
Egy ember kakasokat tartott a házában. Mikor talált egy eladó szelídített foglyot, azt is megvette és hazavitte, hogy együtt nevelje amazokkal. Azok azonban csipkedni kezdték, és üldözték, úgyhogy a fogoly
elbúsult, és azt hitte, azért nézik le, mert más fajtából való. Kevéssel később azonban, ahogy látta, hogy
a kakasok egymás ellen is viaskodnak, és nem hagyják abba, míg nem véreznek, így szólt magában: "Én
már nem is neheztelek ezekre, amiért megvertek, mert látom, hogy még egymást sem kímélik."
A mese bizonyítja, hogy az eszes emberek könnyebben elviselik mások gőgjét, mikor látják, hogy azok az
öveiket sem kímélik.
Aiszóposz

Iklad község nagyrendezvényei a 2010-es esztendőben
Január 23. – Szomszédolás (Kistérségi kulturális bemutató)
Február 13. – Farsangi Bál (Napközben a diákoknak, este Szülők Bálja)
Február 14. – Óvodások népi farsangja
Március 7. – Fúvós-zenekar nőnapi koncertje
Április – Öregdiák találkozó
Április 30. – Májusfaállítás
Május 19. – Kihívás napja
Május 29. – Nemzetiségi Nosztalgia Majális
Június 12. – Ballagás – évzáró az Általános Iskolában
Június 26. – Múzeumok éjszakája
Augusztus 20-21. – Falunap
Szeptember 19. – Szüreti mulatság
Október 9. - Nemzetiségi Nap
November 11. – Márton napi lámpás felvonulás
November 20. Katalin bál (Óvodás szülők jótékonysági bálja)
December – Falukarácsony
December 28. – Ünnepi koncert

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület hírei
December 6-án tánccsoportunk Csomádon szerepelt a helyi nyugdíjas napon.
December 20-án az ikladi Falukarácsonyon zenekarunk, és énekkarunk színesítette az ünnepi
műsort.
December 30-án Óévzáró bulit tartottunk, ahová
nemcsak az aktív tagokat, hanem minden egyesületi tagot és támogató tagot meghívtunk. Az
óévet finom falatok, és vidám zene mellett nagyon
jó hangulatban búcsúztattuk.
Megköszöntük Braun Dánielnek és feleségének
(Bunyi bácsi, Sári néni), hogy hosszú éveken keresztül ápolták a német hagyományokat. Hálánk
jeléül egy kis ajándékkal kedveskedtünk nekik,
amit nagy örömmel fogadtak.
Reméljük, az idén még többen csatlakoznak hozzánk, az énekkarba, a zenekarba, vagy a tánccsoportba. Minden új tagot nagy szeretettel várunk.
Januári programok:
Január 9-én, szombaton 15 órai kezdettel a Művelődési házban megemlékezés a „málenkij robotra” elhurcoltakról.







Visszaemlékezések felidézése
Egy túlélő naplójából - részletek
Archív filmfelvételek
Még élő túlélők - hogyan látták, élték meg az
eseményeket
Kérdések - Válaszok

Amennyiben érdekel a múlt és nem közömbös a
jövő szeretettel várunk.
Január 30-án Nemzetközi Svábbál a Margit –
szigeti Thermál szállóban
"Batyus" belépő: 7000.Vacsorával: 11000.Jelentkezni január 15-ig lehet a Művelődési
Házban vagy az egyesület vezetőségénél.

Az óvoda életéből
Novemberben tartottuk hagyományos „Katalin
Bál”-unkat.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki segítségével, vagy személyes részvételével a
bálon hozzájárult ahhoz, hogy rendezvényünk
sikeres legyen.
A bál bevétele 340 ezer forint volt. Ennek egy részéből karácsonyra játékokat vásároltunk a gyerekeknek, a másik része befizetésre kerül az óvoda számlájára.
Köszönjük segítségét: az SZMK-nak és vezetőjének Mayerné Tündinek, az óvoda összes dolgozójának, a segítő szülőknek, a COOP áruháznak,
aki a vacsora alapanyagával segített, a CBA-nak,
akik fődíjként
a tombolába egy
felnőtt
Montenbike kerékpárt ajándékozott, Klagyivik
Attilának, aki egész este ingyenesen szolgáltatta a
jobbnál jobb zenéket, Szilágyi Gábornak, aki szintén zenélt és barátjának, a váckisújfalusi polgármesternek, akivel néhány zeneszám erejéig, színvonalas gitárszólóval tisztelték meg estünket,
Szilágyi Györgyné („Rőfös” méterárunak), Balatoni zöldségesnek, Budai Józsefnek, Budai Dánielnek, Ábrahám Lászlónak, Braun Jánosnak (Sonka), Laukó Józsefnek (Penomit Rt), Rezeda virágboltnak, Romhányi Ferenc fényképésznek, Bernadett Hajstúdiónak, Gagyi Tamásnak, Cseri
Bélánénak (Divatvarázs), Kreidlmayer Katalinnak
(Lepke), Eckerné Bankó Erzsébetnek.
A Mikulás napon nyújtott segítségét köszönjük
Kovács Istvánnak.
A karácsonyi ünnepségre Kovács Dorkáéktól
(Iklad, Sport út 34.) egy szép fenyőt kaptunk
ajándékba, melyet a gyermekek nagy izgalommal
díszítettek fel.
Az ünnep alkalmából a gyermekek az óvónőktől
egy meglepetés bábozást kaptak ajándékba. A
mese, melyet az óvónők báboztak el: A Télapó
kesztyűje volt. A gyerekek nagyon jól szórakoztak
és vidáman tapsolták meg előadásunkat.

Január 15-ig még lehet jelentkezni az áprilisban
megvalósuló 7 napos Ausztria, Németország,
Svájc - "Őseink nyomában" autóbuszos utazásra.
Bővebb információ: Holicza Sándornénál.

Középsőseink a Falukarácsonyon németül és magyarul is mondtak köszöntéseket, énekeltek és
kis történetet meséltek el. Köszönjük szépen a
műsort a gyerekeknek és felkészítőiknek is.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület nevében
kívánunk mindenkinek eredményekben gazdag, békés boldog újévet!

Karácsony alkalmával szervezett játék és könyvvásárunk sikeresen lezárult. Köszönjük mindazoknak, akik ellátogattak hozzánk és vásároltak
a kínálatból. Minden csoport 1-1 ajándék játékot
kapott a bevételünkből.

Az egyesület elnöksége

Web: www.iklad.hu

01. szám
Néhány önkormányzati képviselő tiszteletdíjának
egy részét az óvodánknak ajánlotta fel. Név szerint. Ungi József 50 ezer forintot, Marton Zsuzsanna 60 ezer forintot, melyekből a csoportok
részére tányérokat, szőnyegeket és diavetítőt vásároltunk. Kékesi Gábor 80 ezer forintot ajánlott
fel minden csoportnak 1-1 ultrahangos hidegpárásító vásárlására. Balogh János 100 ezer forintot
ajánlott fel intézményünknek, melyből a gyermekmosdók állandó langyos víz ellátását kívánjuk felújítani, mert a régi rendszer teljesen elavult. Köszönjük a gyermekek nevében is felajánlásukat, segítségüket.
Január 26.-án minden csoportban szülői értekezletet tartunk, melyre minden szülőt várunk.
Marton Zsuzsanna
óvodavezető

Diós rácsos
40 dkg liszthez egy csomag sütőport keverünk,
10 dkg zsírral elmorzsoljuk, 10 dkg kristálycukorral, egy egész tojással, 1 citrom levével (vagy
egy evőkanál ecettel) és reszelt héjával, 1 dl tejjel
vagy tejföllel jól összegyúrjuk.
Letakarva pihentetjük fél órát.
A tésztát kétfelé osztjuk egy kisebb és egy nagyobb részre. A nagyobbik részt kinyújtjuk 30x40
cm-es tepsibe téve baracklekvárral megkenjük,
majd a következő tölteléket tesszük rá.
20 dkg kristálycukor, 3 tojás sárgája, 1 csomag
vanília cukorral habosra keverünk, beleadunk 15
dkg darált diót, a 3 tojás nagyon keményre vert
habját, elkeverjük könnyedén és lekvárral megkent tésztára simítjuk.
A megmaradt tésztából rácsokat készítünk a tésztára, sütés előtt a rácsokat tojással megkenjük.
Halványszínűre sütjük, kihűlve szeleteljük.
Jó étvágyat!

A kutya táplálása
A különböző kutyafajták testméretében, testfelépítésében jelentős különbségek vannak. Ezeket
az eltéréseket az okozza, hogy az idők során az
egyes fajtákat más és más célból tenyésztették ki.
Ez eredményezte pl. az agár aerodinamikus vagy
a rottweiler robusztus testfelépítése közötti különbséget, vagy a yorkshire terrier és az ír farkaskutya mérete közötti eltéréseket. Ezek a hatalmas
genetikai különbségek azt is mutatják, hogy az
egyes fajták tulajdonságai és igényei jelentős mértékben eltérnek, így mások a táplálkozási igényeik is. Az egyes fajták táplálékát mindig a fajta
jellemzőinek figyelembevételével kell meghatározni.
Akárcsak az embernél, az egyik legfontosabb
szempont a kutya fejlődésében is az, hogy helyesen és megfelelően táplálkozzon. Hogy ez így legyen, a gazdának a feladata erről gondoskodni.
De mégis milyen úton induljunk el, honnan tudjuk, hogyan etessük helyesen kedvencünket?
A kutyák táplálékigénye nemcsak egyedenként,
de fajtánként és életkoronként is változik. Másképp kell etetni egy kölyökkutyát, másként egy
fejlődésben lévőt, egy felnőttet és megint csak
másképp egy idős kutyát, vagy aktívan dolgozó
munkakutya társát.
A kutyák etetése a kereskedelmi tápok megjelenése és elterjedése óta nagyon egyszerű feladatnak tűnik, pedig nem az. Sok ismeretre van
szükség ahhoz, hogy megfelelő legyen.
A kutyára is igaz a mondás: az vagy, amit eszel.
Minél jobb a táplálék minősége, annál kisebb
bizonyos megbetegedések valószínűsége. Természetesen még a prémium minőségű tápok etetése
sem garantál betegségmentességet, de a jó minőség a betegségmegelőzés egyik nagyon fontos
eleme. A megfelelő alkalmazás szükségességére
pedig jó példa az, hogy ott, ahol megengedhetik a
kutyatartók maguknak a prémium minőséghez
tartozó tápok etetését, vagyis az Egyesült Államokban a kutyák csaknem fele túlsúlyos. Ez pedig, jó táp ide, jó táp oda, megrövidíti a kutyák
életét.
A kölykök táplálása
Már kölyökkorban el
kell kezdeni a megfelelő étkezési szokások
kialakítását.
Adjon
megfelelő időt a táplálék elfogyasztására. Ez
ne legyen túl rövid, de
túl hosszú sem. Általában 15 perc után vegye el a kutya elől maradékot. A kölyköknek 8 hetes korban naponta 5-ször
kell enni adni, ami 6 hónapos korra fokozatosan
napi 2 etetésre csökkenthető. Fontos, hogy ebben
az életkorban puppy tápot etessünk, mert a fel-
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nőtt kutyatápok nem fedezik a kölyök fejlődéséhez szükséges tápanyagokat. A nevesebb gyártók
külön tápot gyártanak a kistestű és a nagytestű
fajtákba tartozó kölykök számára. Itt inkább a
reklámfogás a lényeg, hiszen a kutya emésztőrendszere nem változik, beszéljünk akár egy dogról vagy yorkiról. Mindenképpen kis szemcseméretű tápot válasszunk, hiszen a kölyök tejfoga,
annak mérete majd leváltása, még bőven kölyökkorra tehető.
A felnőtt kutyák táplálása
A különböző kutyafajták eltérő korban válnak
felnőtté. A törpe és a mini fajták 10 hónapos korukra érik el a kifejlett kori testtömegüket, az
óriás fajták kölykeinél ez 18 hónapot, esetleg még
ennél is többet igényel. A teljes érettség eléréséhez még további 1-2 évre van szükségük. Szabályként elfogadhatjuk, hogy ez utóbbi is annyi
ideig tart, míg a magasság növekedése, vagyis egy
törpefajta alig több, mint másfél év után felnőttnek tekinthető, addig egy óriásnak ehhez legalább 3 év kell. Ekkor át kell térni a felnőtt tápok
etetésére.
A felnőtt kutyáknak elvileg napi egy etetés is
elégséges, de jobb a megfelelő adagot kétfelé osztani és a kisebb részt reggelire, a nagyobbat pedig
vacsorára adni. A kistestűek gyorsabb anyagcseréjük miatt feltétlenül napi kétszeri etetést igényelnek.
Az etetés szabályai:
-

Figyeljünk a kutyatápot gyártó cég nevére,
megéri jó minőséget venni kutyusunknak, kerülni kell a hangzatos színes reklámokat, sokszor ennek költségei az eledelek minőségi romlásával hozhatóak kapcsolatba.

-

Nem érdemes a bevált tápon változtatni egyegy akció kedvéért, hiszen a gyártók különböző
eledel összetételezésük miatt akár többnapos
hasmenést is okozhatnak.

-

Romlott ételt soha ne adjunk neki, annak ellenére, ami sokakban tévhitként alakult ki, miszerint a kutya még megeheti azt, amit az ember már nem.

-

Legyen mindig friss víz az állat előtt. Nyáron
többször is cseréljük ivóvizét, télen figyeljünk a
víz jégtelenítésére.

-

Macskaeledelt soha ne etessünk, mert annak
magas a fehérjetartalma allergiás reakciókat
és elhízást okozhat.

-

Forró vagy nagyon hideg ételt ne tegyünk kedvencünk elé, a legjobb a szobahőmérsékletű
étel.

-

Ha az étel, amit kiteszünk elé, nem fogy el,
öntsük ki, ne adjuk neki oda később.

-

Újabb tévhit a csont! Soha ne adjunk szilánkosan törő csontot, például csirkecombcsontot.

Web: www.iklad.hu

-

Nyers disznóhúst tilos adni kutyának és
macskának egyaránt!

-

Asztalról a kutya nem kaphat ételt!

-

Az etetés előtt a kutyát leültetjük, majd tiéd
vezényszóval engedjük enni.

-

Az un. koplaló napot télen nem szabad beiktatni, ill. beteg, vemhes vagy aktívan dolgozó
kutyák esetében sem ajánlatos az étkezések
kihagyása.

-

Ami bemegy ki is jön. Ám ennek állaga, menynyisége sokatmondó egy gazda számára. Ha a
kutyánk naponta több mint kétszer végzi
nagydolgát, változtassunk étrendjén!

-

A hideg beköszöntével emeljünk a napi adagoláson, evvel segítve kutyánkat a kemény mínuszok leküzdésében.

-

A rendszeres időpontban való táplálás és séták
segítik a szobatisztaság kialakulását és annak
fenntartását is.

Kutyatáp
Alapvetően 3 formában kapható kutyatáp: konzerv és száraz tápok, valamint félszáraz kutyaeledelek formájában. Mindhárom önállóan is alkalmas a kutyák etetésére. A konzervek háromnegyede víz, és ha utánaszámol, hamar kiderül,
hogy ennél a formánál kerül a legtöbbe a tápanyag. A száraz tápok olcsóbbak, könnyebben
tárolhatóak és tökéletesen megfelelnek a kutyák
táplálására. Ezért, ha teheti, inkább jobb minőségű száraz tápot vegyen, mint olcsónak vélt konzervet.
Ételmaradék és házi koszt
Tradicionálisan a kutyákat ételmaradékkal etették. Sokan még ma is úgy gondolják, hogy jó kiegészíteni ilyesmivel a monotonnak tűnő étrendet, pedig ez nem így van. A kutya nem ember,
nem zavarja, ha napról napra ugyanazt az eledelt
kell fogyasztania. Az ételmaradékok, különösen a
fűszeres vagy zsíros ételek hasmenést és hányást
is okozhatnak. Néhány kutya nem képes megemészteni a tejet, ezért hasmenést kap tőle, a zsír
pedig különösen veszélyes, mert súlyos lezajlású
heveny hasnyálmirigy-gyulladást is okozhat.
A kimondottan a kutyának előállított, kiegyensúlyozott házi koszt jobban megfelel az igényeknek.
Ebben megfelelő arányban legyenek az állati és a
növényi eredetű tápanyagok. Sokféle recept létezik, de mindegyikre igaz, hogy nem teljes értékűek, ezért nem érnek fel a jó minőségű gyári tápokkal. További hátrányuk, hogy sokat kell dolgozni velük és nehézkes a tárolásuk is.
Táplálék-kiegészítők és jutalomfalatok
A gyári tápok etetésekor általában nincsen szükség vitaminokra és ásványi anyag kiegészítőkre.
Ezeket az állatorvosok kizárólag egyes speciális
megbetegedések kezelésére vagy megelőzésére
ajánlják, ok nélkül nem érdemes ilyesmit etetni.
A vitaminpótláskor kérjük ki az állatorvos véle-
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ményét, mert a vitamin túladagolása ugyanolyan
káros lehet, mint a vitamin hiánya.
A jutalomfalatok etetése viszont többnyire ártalmas. Nem tartalmaznak hasznos anyagokat és
nagyon hizlalnak. Ez nem jelenti azt, hogy soha
nem szabad a kutyának jutalomfalatot adni, de
ajánlott jól megválasztani azt és beosztóan, viszszafogottan jutalmazni velük a kutyát. Mi leginkább a nyers sárgarépát javasoljuk erre a célra,
illetve azokat a jutalomfalatokat, amelyek kalóriaszegények és valamilyen más egészségügyi
előnyük van, pl. tisztítják a fogakat.
A táplálék mennyisége
Mint említettük, a minőség mellett ez a másik
alapvető táplálási kérdés. Minden kutyára egyedileg kell meghatározni a tápanyag igényt, ami több
tényező függvénye. Közismert, hogy a munkakutyák, valamint a vemhes és a szoptató szukák
több táplálékot igényelnek. Az alultáplálás káros
egészségi hatásai közismertek, szerencsére ma
már sokkal ritkább probléma, mint a Magyarországon is egyre terjedő túltápláltság, ami viszont
szintén káros. Ha a kutya elhízott, sokkal nehezebb csökkenteni a súlyát, mint fenntartani az
ideális kondíciót. Ezért a gyártók által megadott
napi adagot a kutya tápláltsági állapota szerint
kell korrigálni. Ez a legkönnyebben a mellkasfal
megtapintásával ítélhető meg: ha láthatóak és
könnyen kitapinthatóak a bordái, akkor sovány,
ha nem láthatóak és nem is tapinthatóak, akkor
pedig kövér. A jó az, ha a bordák nem emelkednek ki, de könnyen kitapinthatóak.
Az elhízás jelentősen rontja a kutyák életminőségét. Gyengíti az immunrendszert, megterheli a
szívet és a tüdőt, károsítja az ízületeket és növeli
a cukorbetegség, valamint néhány daganatos
megbetegedés valószínűségét. Ezért a jó gazdi
nem agyoneteti a kutyáját, hanem megfelelően
táplálja! Kezdetben a táp gyártója által megadott
középértéknek megfelelő mennyiséggel ajánlott
etetni a kutyát, amit annak kondíciója alapján
később módosítani kell.
Tápváltás
Mint említettük, a kutyák minden gond nélkül
tartósan etethetőek ugyanazzal a táppal, ami segít a kívánatos kondíció fenntartásában is. Olykor azonban váltani kell, például amikor a kölyök
tápról a felnőtt tápra térnek át. Ilyenkor arra kell
figyelni, hogy a váltás legalább egy hétig tartson
és fokozatos legyen, nehogy hasmenést és hányást okozzon.
Az ivóvíz
A friss ivóvíz életfontosságú minden kutyáknak.
Hiányában hamar elpusztulnak. A magas hőmérséklet, a testmozgás és bizonyos állapotok (szoptatás, hasmenés és egyes betegségek) nagymértékben megnövelhetik a vízigényt. Ezt a gondos
tulajdonos észreveszi és kielégíti. Az indokolatlannak tűnő sokat ivás betegségek jele, ezért tanácsos állatorvoshoz fordulni, ha tartósan fenn-

áll. Nyáron, nagy melegben ügyeljen arra, hogy ne
hideg, hanem szobahőmérsékletű legyen az ivóvíz.
Túladagolás vagy alultáplálás?
Nem a nagy növekedési sebesség káros a kutyára,
hanem a minél nagyobb testméret elérésére irányuló, összetevőkben túladagolt etetési módok a
veszélyesek. Míg 20-30 évvel ezelőtt sok kutyát
csak ételmaradékkal, silány tápokkal etettek,
akkor előfordult, hogy a nem kielégítő táplálás
okozott gondot. Ma meg már szinte csak a vitaminok, kalcium és a takarmány egyéb alkotórészeinek túladagolása által okozott problémákkal
találkozunk. A „vitaminból, táplálékból minél
több, annál jobb” álláspont hibás, a növekedésben lévő állatnak a szükségleteinek megfelelő
mennyiségre - és nem többre - van szüksége.
Rossz szokások:
A koldulás
Ugye, nem ismeretlen a jelenség, amikor a családi
étkezés közben kutyánk odajön az asztalhoz, és
szánakozó pillantásokkal, vagy akár kitartó ugatással ételt akar kuncsorogni vagy követelni az
asztalról? Ha ilyenkor mindig adunk neki lopva
egy-egy falatot az asztal alatt, csak azt fogjuk
elérni, hogy még inkább rászokik a kéregetésre és
el is fog hízni.
Ha a család étkezéseivel egyszerre kapja az eledelét, akkor kevesebbet fog könyörögni.
Válogatás
Egy felnőtt kutya általában egyszer eszik egy nap.
Sokan esnek abba a hibába, hogy napközben
jutifalatként adott nasikat, nem számolják bele a
napi etetési mennyiségbe, így az elhízlalás mellett
még válogatós is lesz kedvencünk. Ilyenkor a lehető leghamarabb le kell szoktatnunk erről a tulajdonságáról, már csak azért is, mert egyrészt ki
fog enni a vagyonunkból, ha csak húst, házi
kosztot vagy jutifalatot hajlandó enni, másrészt
egyoldalúvá válik a táplálkozása, és ez betegséghez vezethet a későbbiekben. A leszoktatás akár
egy hét kemény munkába is kerülhet, de legyünk
kitartóak, az ő érdekében. Ha nem kell neki az
étel, 15perc elteltével vegyük el előle. A következő
étkezésnél újra tegyünk elé ennivalót. Valószínű,
pár napig (szélsőséges esetekben 1 hétig is!) csak
fintorogni fog, de aztán úgyis győz az éhség, és
akármit meg fog enni, amit csak a táljába teszünk.
Forrás: internet
Fekete Andrea
Kutya-kozmetikus
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel várunk minden ikladit,
„SZOMSZÉDOLÁS” c. Komplex Kistérségi Kulturális Napok rendezvényére,
melyet az Általános Iskola tornatermében tartunk.

2010. január 23. /szombat/ 16 órától
A MŰSORBAN KÖZREMŰKÖDNEK:
Aszód:

Kakucs Katalin, népdal
Juhász Edit, vers

Bag:

Rozmaring vegyes kórus

Domony:

Régi idők iskolája: dramatikus játék

Hévízgyörk:

Nyugdíjas klub népdalköre
Remenár László - furulya

Galgahévíz:

Modern néptánc

Kartal:

Nefelejcs népzenei együttes

Tura:

Turai Komédiások, színjátszó csoport

Verseg:

Asszonykórus

Iklad:

Tánccsoport, fúvós-zenekar

Mindenkit szeretettel várunk a bemutatkozó előadásra!
Kérem, tiszteljék meg jelenlétükkel a környező nyolc község fellépő szereplőit.
Nagyon jó szórakozást kívánunk!
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