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

2010. november 27-én,
szombaton 20 órától tartandó
óvodás szülők Katalin báljára.
Helyszín: Ráday Gedeon Művelődési Ház
Zenél: Skála Duó (Ádám Gábor és Braun József)
Belépődíj: 1500.-

Jó mulatást!
Márton napi lámpás felvonulás
November 11-én, 16 órától
A menet az óvodától indul, az Iskola-téren át a Szabadság út 35-ig, ahonnan a Petőfi utcán haladva visszatér
az óvodához, ahol tábortűz várja a felvonulókat.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az AFI bemutatja…
Török Rezső: Testamentom
November 7-én, vasárnap délután, egy év elteltével, újra találkozhatunk az
aszódi javítóintézet munkatársainak színjátszó csoportjával.
Az „Amatőr Fellépő Intisek” ezúttal Török Rezső: Testamentom című parasztkomédiáját
mutatják be az érdeklődőknek.
A délutáni előadás 16 órakor, az esti 18 órakor kezdődik
a Művelődési Házban.
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Testületi hírek

A Német Nemzetiségi
Önkormányzat hírei

Október
2010. október 16-án megalakult az új összetételű Képviselő-testület. Az új szabályok értelmében,
és az előző évektől eltérően az új Képviselőtestület már csak 7 főből áll (6 képviselő és a
polgármester). Az ülésen Hrncsár Pálné, a helyi
választási bizottság elnöke röviden beszámolt a
választások lebonyolításáról és ismertette a választás hivatalos végeredményét. Ezután a megválasztott képviselők és a polgármester letette a
hivatali esküt és megkapták megbízóleveleiket.
Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjaként a
képviselők megállapították a polgármester fizetését, mely a település nagyságához igazodóan a
köztisztviselői illetményalap 10,8 –szerese lett.
Az alakuló ülés másik kötelező napirendi pontjaként a polgármester javaslatot tett az alpolgármester személyére, melyről a képviselők titkos
szavazással döntöttek. A szavazás eredményeképpen az alpolgármester Braun Pál lett. A frissen megválasztott alpolgármester ezután letette a
hivatali esküjét és átvette megbízólevelét.

2010. október 14-én megalakult a Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Az ülésen Hrncsár Pálné a választási bizottság elnöke is jelen volt, aki ismertette a választás eredményét, majd a 4 fős önkormányzat tagjainak az eskütétel után átadta megbízólevelüket.
Nyílt szavazással, egyhangúlag Blaubacher Dórát
választották az önkormányzat elnökévé, az elnökhelyettes Braun Pál lett.
Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek és
tagoknak, eredményes munkát kívánunk!
Holicza Sándorné
képviselő

Programajánló!
2010. november 13-án, Budaörsön kerül megrendezésre a XI. Kultúrgála, ahová az ikladiakat is vendégül hívták. 14:00-tól zenés vendégvárás, 15:00-tól
pedig a hivatalos program veszi kezdetét különböző
német nemzetiségi együttesek szórakoztatják a vendégeket műsorukkal. Dirndl vásárlásra is lesz lehetőség!
2010. november 20-án, szintén Budaörsön pedig
svábbált rendeznek, ahová nagy szeretettel invitálják a táncolni vágyókat.
Jelentkezni november 7-ig lehet a következő telefonszámon vagy a Műv. Házban. 06-30-372-7654.
NNÖK

Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület hírei
Az új Képviselő-testület és a jegyző
Balról: Kékesi Gábor, Bazsik Csaba Andrásné,
Klenk Zoltán, Madarász István (polgármester),
Braun Pál (alpolgármester), Bagyin Katalin, Braun
János, Dr. Braun Pál (jegyző)

Hrncsár Pálné a HVB elnöke adja át
Madarász Istvánnak a megbízólevelét!

Kékesi Gábor
képviselő

Web: www.iklad.hu

2010. október 9-én ismét megtartottuk hagyományos Nemzetiségi Napunkat.
Az ünnepség a polgármesteri hivatal előtti emlékmű
koszorúzásával kezdődött.
Braun Pál NNÖK képviselője rövid beszédében megemlékezett arról a négy ikladi férfiról, akik a német
hagyományok ápolásában aktívan munkálkodtak,
de már sajnos nem lehetnek közöttünk. A megemlékezés koszorúit helyeztük el az emlékműre.
Ezután a tornateremben kezdődött a kultúrműsor.
A solymári hagyományőrző asszonykórus és a tánccsoport szép műsorral kedveskedett a nézőknek.
Köszönjük a helyi óvodásoknak, iskolásoknak valamint kultúrcsoportoknak a szép produkciókat.
A szép napsütéses szombat délutáni program finom
vacsorával, és vidám táncos mulatsággal ért véget.
Itt szeretnénk megköszönni az óvoda konyhásainak
a finom ételt, és mindenkinek a segítségét, aki
munkájával a rendezvény sikeres lebonyolításához
hozzájárult.
NNKE vezetősége

10. szám

Út az ismeretlenbe
Korán kezdődött a nap október 15-én a nyugdíjas
klub tagjainak, hiszen célunknak megfelelően, hogy megismerjük hazánk távoli tájait, - a felső
Tisza vidékére kirándultunk.
Ez a vidék gazdag természeti szépségekben, műemlékekben és híres emberekben. Itt született
Esze Tamás a Rákóczi féle szabadságharc legendás hőse. Itt látta meg a napvilágot a Himnusz
írója Kölcsey Ferenc, és a magyar irodalom egyik
legnagyobb alakja Móricz Zsigmond.
A reggel hat órai indulás után, utunk első célja
Vásárosnamény volt. A Tisza, Szamos és a Kraszna összefolyásánál fekvő város a Beregi Tiszahát
központja.
Neve utal arra, hogy már a 15. század eleje óta
vásártartási joggal rendelkezett. Itt célunk a
Tomcsáni Kastély és a kastélyban kialakított állandó kiállítás megtekintése volt. A tárlatvezető
részletes ismertetése segített abban, hogy minél
érdeklődőbben nézzük meg a különböző kiállított
tárgyakat. Volt, akit a fából faragott szobrok, népi
tárgyak érdekeltek, de mindenki elámult az öntöttvas kályha gyűjteményen (melyből mintegy
ötszáz darab található itt), vagy a számtalan kiállított beregi kézimunka gyűjteményen, valamint a
kerámia és hímes tojás kiállításon is.
A kastélynak történelmi vonatkozása, hogy II.
Rákóczi Ferenc itt megszállva bocsátotta ki a
“naményi pátens”-t amelyben hadba hívta a szabolcsi nemességet.
Sajnos csak egy órát tölthettünk itt, bár talán
több órán át is gyönyörködhettünk volna a látnivalókon. Sietnünk kellett, mert sok volt a látnivaló, amit programunkba vettünk, így a kb. 10 kmre lévő tákosi református templomot, melyet
egyedisége miatt “mezitlábas Notre – Dame”-nak
is neveznek. Az úgynevezett paticsfalas, zsindelyes műemlék a 18. században épült népi barokk
stílusban. Az 58 kazettából álló, virágokkal díszített, gyönyörű, festett famennyezetes 1766-1779
között készült, érdekessége, hogy nincs két egyforma, és mégis egységet alkot. A mennyezet és a
szószék díszítése Asztalos Lander Ferenc munkáját dicséri. A templom mellett álló fa, un. szoknyás harangtornyot 1986-ban restaurálták. A
harangtorony előtt álló emlékmű a II. Világháborúban elesetteknek és a málenkíj-robotra elhurcoltaknak állít emléket. Miután leróttuk kegyeletünket máris indultunk a 3 km-re fekvő Csarodára, amely már a 13. századtól lakott település
volt, utunk célja itt is az 1200-as évek második
felében épült műemlék református templom,
amely a késő román falusi templomok egyik legszebbike, tornya tűhegyes, zsindellyel fedett sisakban végződik. A templom belsejében a festmények bizáncias jellegű szigorú rendben sorakoznak a falon, itt láthattuk a “mosolygó“ orvos
szenteket is. A templom belső falfelületét népi
jellegű kék, piros levélcsokrok sora díszíti.

Utunk következő állomása Tarpa. Nevét már a
13. századi oklevelek is említik, itt a református
templom 15. századi egyetlen hatalmas tölgyfából
faragott kovácsoltvassal merevített ajtaját láthattuk. Neves szülötte Esze Tamás, aki Rákóczi brigadérosaként a kuruc seregek élén harcolt. Szobrát a polgármesteri hivatal mellett láttuk, ahol a
mellékelt fotó is készült.

Bajcsy-Zsilinszky Endre országgyűlési képviselőként az 1930-1940-es években küzdött e terület
népéért. Szobrának megtekintése után utunk a
Tiszántúl egyetlen megmaradt szárazmalmához
vezetett, amely fából épült és a tetejét zsindellyel
fedték. Kellően megéhezve a malommal szemközt,
kissé már fáradtan költöttük el közös ebédünket,
hogy utunkat Szatmárcseke irányába folytassuk.
A művelődési ház állandó kiállítása, Kölcsey életútját és néhány személyes tárgyát- többek között
az asztalt, melyen 1823. január 22-én a Himnuszt írta – mutatja be. Az ismertető szöveg befejezéseként elénekeltük majd meghallgattuk a
Himnuszt. Innen a védett temetőhöz vezetett
utunk ahol megkoszorúztuk a költő fehérmárvány síremlékét, elámultunk és megrendültünk a
kb. 600, tölgyfából faragott, csónakos fejfás síremléken.
Következő állomásunk Tiszacsécse ahol megnéztük Móricz Zsigmond taposószalmával fedett házát, tájékoztatást kaptunk az író életéről, küzdelmeiről. Megnéztük, itt látható személyes tárgyait, az udvaron megkoszorúztuk Varga Imre
alkotását, Móricz Zsigmond szobrát.
16 km után Túristvándiba érkeztünk, amely kirándulásunk utolsó állomása volt. A település
műemlékét a messze földön híres 18. század végén épült vízimalmot néztük meg. KözépEurópában is ritkaságnak számító malomnak a
gépészeti berendezése 1904-ben készült el. Lenyűgöző e gépek között nézelődni, és utána látni,
hallani a vízimalom kerekein átzúduló víz robaját,
amely elindította a malom működését. Túristvándiban lehetőségünk volt nosztalgiázni un. tejfölös-kapros kenyérlángost enni.
A mozgalmas és látnivalóban bővelkedő programunk után utunk hazafelé vezettet. A hosszú út
miatt elfáradva, de vidáman érkeztünk haza késő
este.
Egy kiránduló

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Az iskola programjából
Nyári eseményeink
A tanév végén újra megszerveztük a kosártábort, ahol 130 Pest-megyei vendégdiák és 15 ikladi sportoló
vett részt. A tábor szokás szerint jó hangulatban telt. Várunk jövőre is mindenkit!
Idén első alkalommal szerveztünk német nyelvterületre nyári tábort. A helyszín Itterben, Ausztria legzöldebb táján, Tirolban volt. A gyerekeknek kihívást jelentett az 1600-2000 m magasságok meghódítása. A napok múlásával egyre bátrabban merték német nyelven kifejezni magukat. Ebben a tanévben is
újra meghirdetjük ezt a programot.
Június 26-án, szombaton este a Múzeumok éjszakája nevű rendezvényen képviselte magát iskolánk az
ikladi Falumúzeumban. A Rampenlicht színjátszócsoport a Meister und Werk - A képregényfiú című
német nyelvű jelenettel kedveskedett a múzeum udvarán egybegyűlt vendégeknek. Köszönet a fellépő
tanulóknak: Szabó Zoltán, Braun Bálint, Garamszegi Anna, Garamszegi Lídia, Talló Viktória, Greskó
Vanessza, Hajdú Laura, Bohunka Dávid, Becskereki Bence, Mayer Rita, Szegedi Vilmos.
Augusztus 2. és 8. között iskolánk 11 tanulója német nyelvű színjátszótáborban vett részt Pilisvörösváron. Játékos vetélkedők, vidám színpadi próbák tették igazán élménygazdaggá az együttlétet a Kelebiából, Pilisvörösvárról, Tarjánból és Kislődről érkezett gyerekekkel. Profi színházi szakemberek segítették
a tanulók felkészülését. Az utolsó nap délutánján a Friedrich Schiller Gimnázium színháztermében öt
német nyelvű zenés színdarabban is szerepeltek az ikladi gyerekek. Mindenki kellemes élménnyel tért
haza.

Beszámoló a szeptemberi programjainkról
Szeptember 19-én tanulóink is részt vettek a Szüreti felvonuláson. A fiúk lelkesen árulták a finom
perecet, míg a lányok a feldíszített lovas kocsiról integettek és énekeltek. Az idő is kedvezett nekünk,
délutánra még a nap is kisütött. Mindenki jól érezte magát.
Október 4-én elkezdődtek a délutáni foglalkozások. Tanulóink a következő szakkörökön és sportfoglalkozásokon tölthetik el hasznosan és kellemesen szabadidejüket: környezetvédelem, képzőművészet,
néptánc, énekkar, színjátszó, számítástechnika, informatika, matek tehetséggondozó, sakk, tömegsport,
foci, íjászat, kézilabda.
Folytatódik az aszódi zeneiskola kihelyezett szolfézs –és zongora, és néptánc oktatása iskolánkban.
A szabadidős tevékenységek kezdési időpontjai az iskolai faliújságon megtekinthetők.

Külön köszönjük:
 Az Ezer-Apró Csillájának a tollakat, amivel a pedagógus kollegák el kezdték a naplókat kitölteni.
 Bohunka Zoltánnak, hogy társadalmi munkában leburkolta az ebédlőben a kiadó ablakok alatti
falat.
 Péter Lajosnénak, az aszódi festékbolt tulajdonosának, az első osztályosok tütéjének dekorálásához
adott öntapadós tapétát.

 Pittlik családnak játszóvár karbantartásához a gerendákat.
 Juhász Péternek az iskolai szertár épületrész tervrajzának elkészítéséért és a kazánház vakolásáért
és meszeléséért.
 Ungi Józsefnek, hogy rendszeresen ellátja kollegáinkat jegyzetpapírokkal.
 Braun Jánosnak (Kenyeres) és Mrkva Attilának, hogy felrakták a 7.a osztályosok termében a lambériát.
folytatás a következő oldalon….

Web: www.iklad.hu

10. szám
Beszámoló az októberi eseményekről
Október 4-én rendeztük meg a Kistérség keretein belül a mezei futóversenyt, amelyen 400 tanuló vett
részt. Iskolánk összetettben a 4. helyezést érte el. Gratulálunk a résztvevőknek és a nyerteseknek!
Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról. A megható ünnepi műsort a 4.osztály adta elő,
köszönjük Budai Tünde osztályfőnök felkészítő munkáját!
Október 8-án az alsó tagozatosok töklámpásokat faragtak, melyekkel az aulát és az iskola bejáratát
díszítettük.
Október 11-én iskolánk diákjai is részt vettek a Nemzetiségi Délutánon. Szerepelt az énekkar, volt
táncműsor és a színjátszó szakkörösök is bemutatták legújabb darabjukat. Köszönet Huszár Xéniának,
dr. Braun Pálnénak és Szilágyi Józsefnek a felkészítésért!
Október 13-án ötödik alkalommal került sor a német szépkiejtési versenyre. 20 tanulónk mérte öszsze tudását a háromtagú zsűri előtt. Mindenki nagyon szépen szerepelt. Gratulálunk minden versenyzőnek!
Október 14-én tartottuk a betakarítási ünnepet. Alsósaink átsétáltak az óvoda udvarára, felső tagozatosaink pedig az iskola udvarán terítettek meg. Szavaltunk, énekeltünk, majd kóstolgattunk a finom
csemegékből.
Október 15-én tartottuk meg őszi papírgyűjtésünket, melyen számításaink alapján 11505 kg hulladékot sikerült összegyűjteni. Alsó tagozaton a legtöbb papírt gyűjtő osztályok: I. 4. osztály (75.3 kg/fő),
II. 3.a osztály (62.1 kg/fő), III. 3. b osztály (59.1 kg/fő). Felső tagozaton az eredmények: I. 7.b osztály
(77.5 kg/fő), II. 6. osztály (69.4 kg/fő), III. 8. osztály (45.1 kg/fő).
Köszönjük a szülőknek és a diákoknak a gyűjtést, szállítást, valamint a 8. osztályosoknak a pakolásban
való segítséget! Találkozunk tavasszal is!
Október 22-én emlékeztünk meg az 1956-os eseményekről. Az ünnepi műsort a 7.a és 7.b osztályos
tanulók adták, melyet a este a Művelődési Házban is bemutattak. Köszönjük Takács Istvánné és Braun
Anikó osztályfőnökök felkészítő munkáját!
Október 29-én tartottuk pályaválasztási projektnapunkat, amely jó hangulatban telt és mindenki sok
új és érdekes információval bővíthette ismereteit.
A DÖK a papírgyűjtés bevételéből a diákok kezdeményezésére 21.700Ft (fejenként 100Ft) adományt
utalt át a vörös iszap károsultjainak.

Novemberi programunk
November 2-5.
November 8.
November 11.
November 19.
November 26.
November 29.

Őszi szünet
Első tanítási nap
Márton napi lámpás felvonulás
Egészségnapi projektnap
Iskolagyűlés
Sulibál
17 óra Szülői értekezlet
18 óra Pályaválasztási szülői értekezlet
Braun Anikó

** Ez úton kérek elnézést, hogy az októberi újságból kimaradtak az iskolai hírek.
Ecker Gábor

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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December 4-én 16:30 órakor

Segítségnyújtás

SZÁNCSENGŐ címmel

a vörösiszap-katasztrófa
károsultjainak

Mohos Péter és a Hangfogó együttes mikulási
gyermekműsora lesz látható és hallható a Művelődési Házban.
Az óvodás és általános iskolás korosztálynak szóló koncertműsorban, egy világkörüli utazásra
visszük el a gyerekeket. Országról-országra járva
ismerkednek meg más népek gyermekdalaival,
hangszereivel, játékaival. A barangolás során
természetesen Lappföldre is ellátogatunk, ahol a
Mikulás is „beszáll” a zenekarba, elénekelve néhány közismert dalt.
Szeretettel várunk minden gyermeket!

Ultrahangos szűrés
2010.11.20-án szombaton, de. 9-től általános
ultrahang szűrés lesz a védőnői rendelőben.
A vizsgálat díja: 3500Ft
Bejelentkezés és időpontkérés a védőnőnél
(Iklad, Szabadság u. 61), vagy a 28-403-384es telefonszámon.
Botyik Katalin

Zöldhulladék szállítás

Felhívással fordultunk településünk lakóihoz,
hogy október 11-15-e között gyűjtést szervezünk
a bajbajutottak megsegítésére. Kérésünk meghallgatásra talált.
Öt nap alatt az alábbi adomány gyűlt össze a Művelődési Házban.
40 kg liszt, 36 liter tej, 30 kg cukor, 345 l ásványvíz, 3 karton tartós élelmiszer (tészta, édesség, kávé, tea, keksz) 510 db konzerv, 72 l tisztítószer.
18 db vödör, 24 db munkaruha, 10 db gumicsizma, 50 db paplan, takaró, 110 zsák ruha.
Az összegyűjtött adományok gépkocsira pakolásában Kovács Bence, Laukó Milán, Rell Norbert
volt a segítségünkre a kora reggeli órában, hogy
Madarász István polgármester és Kácser Mihály
gépkocsivezető (Braun János teherautójával) október 17-én vasárnap elindulhassanak Devecserre az Ikladiak adományával.
Köszönjük mindenki jó
munkáját, szolgáltatását.

szándékú

segítségét,

Polgármesteri Hivatal

Alapítványi hírek
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma
kéri az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán
első diplomát szerző azon hallgatóit, akik alapítványi támogatásban részesülnek, hogy a
2010/2011 tanév I. félévéről szóló iskolalátogatási igazolásokat november 30-ig jutassák el a
Művelődési Házba, mert a kuratóriumnak csak
így áll módjában kifizetni az esedékes támogatást.
Az alapítvány kuratóriuma

Értesítjük a lakosságot, hogy önkormányzatunk
idén is mennyiségi korlátozás nélkül elszállítja a
biológiailag lebomló zöldhulladékot. Novemberben
még egy alkalommal:

November 8. (hétfő)
Kérjük, hogy a hulladékot összekötözve, illetve
zsákban tegyék ki a házuk elé.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a zöldhulladékot szállítjuk el, más jellegű hulladékot (pl.:
kommunális hulladék, építési törmelék, lom, elhullott állat stb.) nem szabad kitenni!
Kérjük a fenti előírások betartását!
Iklad Község Önkormányzata

Web: www.iklad.hu

Szemétdíj befizetés
A 2010. augusztus 31-ig kivetett szemétdíj befizetési határideje lejárt. Kérjük, hogy aki ezen fizetési kötelezettségének nem tett eleget, haladéktalanul tegye meg.
Polgármesteri hivatal
pénzügyi csoport

Az Ikladi Diáksportkör Alapítvány
(Adószáma: 19177531-1-13)
közzéteszi, hogy az alapítvány részére 2009-ben
átutalt SZJA 1%-át, 307.213Ft-ot sportszerek
vásárlására, utazási támogatásra, és tartalékolásra fordította.
Az alapítvány kuratóriuma

10. szám

Állati Jótanácsok
Kutyás sportok, avagy sportoljunk a kutyával!
(1. rész)
Tavasszal és ősszel megnő a lelkes kutyások
száma a különböző kutyaiskolákban. Persze csak
nagyon kevesen bírják ki az esőben, szélben, hóban is megtartott kiképzéseket. Mégis évről-évre
gyarapszik azon kutyatartók létszáma, akik már
unják a hagyományos iskolák nyújtotta engedelmességi és őrző-védő foglalkozások egyhangúságát és valami újra váltanának.
Minden kutyás sport arra épít, hogy a gazdának
és kutyájának mozgásra van szüksége, így egészségesek maradunk és sikerélményünk is lesz.
Persze ezek a sikerek nem jönnek könnyen, tehát
itt is, mint az élet többi pontján, áldozatokat kell
hozni és keményen meg kell dolgozni a legkisebb
eredményért is. Sokszor azonban bennünk van a
hiba és felülünk olyan sztereotípiáknak, melyek
skatulyába húzzák az adott fajtákat. Így talán
eszünkbe sem jut, hogy a lábunknál heverésző
kanapé kutyánk, akár élvonalbeli Agility vagy
DogDancinges versenyző is lehetne. Tehát ha
sportolni szeretnénk, és nem félünk a kihívásoktól, kutyánk is van, íme néhány lehetőség mire is
„használhatjuk” kedvencünket:
Agility
Az Agility leginkább az iskolából ismerős vesszőfutásokra hasonlít: adott egy pálya, amin 12-20
akadályt helyeztek el. Ezen a pályán a kutyáknak
minél gyorsabban, és minél kevesebb hibapontot
gyűjtve kell végig jutniuk. Az a kutya nyer, akinek
a végén a legkevesebb hibapontja van. Ezen a versenyeken bárki indulhat és bármilyen fajtájú kutyával (nem szükséges törzskönyv), az egyetlen
feltétel, hogy az eb jó egészségnek örvendjen.

DogDancing
A DogDancing viszonylag fiatal, alig több mint tíz
éves múltra visszatekintő kutyás sport. Lényege,
hogy a kutya és felvezetője látványos elemekkel
átszőtt, leginkább fegyelmező gyakorlatokra, szabadon követésre emlékeztető kűrt mutat be zenére, ami nagymértékű koncentrációt és tökéletes
összjátékot követel mind a kutya, mind az ember
részéről. Az előadás csak úgy lehet harmonikus,
ha mindkét partner teljes odaadással erre törekszik. A bemutatót több tagból álló zsűri pontozza,
a műkorcsolyázásban megszokott rendszerhez
hasonlóan: technikai kivitelezés és művészi érték
szempontjából.
Fekete Andrea
kutya-kozmetikus

Flyball
A Flyball nevezetű sport 1970-ben indult útjára,
amikor egy kaliforniai férfi, Herbert Wagner kifejlesztette az első teniszlabda kilövő szerkezetét. A
Flyball a következőképpen zajlik. Két – négy-négy
kutyából álló – csapat versenyez két, egymással
párhuzamos, 15-16 méter hosszú pályán. A kutyáknak, egymást váltva le kell küzdeniük 4 ugróakadályt, majd meg kell szerezniük a labdát a
flyball gépből. A labdát ezek után vissza kell vinni
a kiindulópontra, az előzőleg teljesített négy akadályon át. A következő kutya abban a pillanatban
indulhat, amint az előző átlépte a start/célvonalat. A kutyáknak hiba nélkül és a lehető
leggyorsabban kell a feladatot teljesíteniük. A
flyball gép egy kilövő szerkezetből áll, ami egy
pedál megnyomására (amikor a kutya rálép) megfelelő ívben, magasságban és sebességben lövi ki
a labdát, hogy a kutya könnyedén elkaphassa azt
a levegőben.
Erről a sportról többet: www.flyball.hu

E-mail: ikladihirek@iklad.hu

7

8

Ikladi Hírek

Pest megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
„B” csoport
Eredmények
Kerepesi SBE – Iklad KFC 6-2
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (3), Kékesi
Roland, Mayer Péter, Styevkó Gábor
Galgahévíz SK – Iklad KFC 0-0
Iklad KFC – Kistarcsai VSC 2-0
Gólszerzők: Hosszú Péter, Rosenberger
Dániel
SK Tóalmás – Iklad KFC 1-8
Gólszerzők: Rosenberger Dániel (3),
Hosszú Péter (2), Jele Tibor, Pálházi
Lóránt, Styevkó Gábor

Őszi sorsolás, 2010
Dátum
08.28.
09.05.
09.11.
09.19.
09.26.
10.03.
10.09.
10.17.
10.24.
10.31.
11.07.
11.14.

Hazai - Vendég
Abony KID FC – Iklad KFC
Iklad KFC – Tápióság KSK
Fót SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Tápiószőlős KSE
Szada SE – Iklad KFC
Iklad KFC – Tápiógyörgye
Iklad KFC – Kerepesi SBE
Galgahévíz SK – Iklad KFC
Iklad KFC – Kistarcsai VSC
SK Tóalmás – Iklad KFC
Iklad KFC – Pécel-Elitsec
Valkó KSK – Iklad KFC

FN
0-0
2-1
3-3
6-2
1-3
1-4
6-2
0-0
2-0
1-8

Ifi
8-2
4-1
1-2
7-1
0-3
1-3
4-2
0-0
3-2
0-1

Ifjúsági eredmények
Fót SE – Iklad KFC 1-2
Gólszerzők: Ecker Ádám, Simó Róbert
Kerepesi SBE – Iklad KFC 4-2
Gólszerzők: Deszk Ádám (3), Gódor Richárd
Galgahévíz SK – Iklad KFC 0-0
Iklad KFC – Kistarcsai VSC 3-2
Gólszerzők: Deszk Ádám, Gódor Richárd, Zdenkó Roland
SK Tóalmás – Iklad KFC 0-1
Gólszerző: Deszk Ádám

HAJRÁ IKLAD!
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, Braun Pál, 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: 2010. december 2-3.

Web: www.iklad.hu

