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Március 5-én, szombaton 20 órától 
a Ráday Gedeon Művelődési Házban 

Jótékonysági bált rendezünk, melynek teljes bevételét 
Marsal Mihály családjának ajánlunk fel. 

Zenél: a Győri - Seres duó 

Belépődíj: 500.- Ft- az ajánlott összeg, de ki-ki „tehetsége” szerint felülfizethet! 

Kérjük, aki teheti jöjjön el a rendezvényre! 

Nőnapi koncert 
 

Március 6-án, vasárnap 16 órától az Általános Iskola tornatermében 

Közreműködik: 
 A Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület fúvószenekara 
 Művészeti vezető: Varga Sándor 
 Galgamenti Vegyeskar (Aszód városi valamint a Püspökhatvani Pro Musica kórus) 
 Művészeti vezető: Pál Katalin és Pál Lajos 
 Budai András: ének – gitár 
 Podmaniczky Művészeti Iskola Galgagyörki és Püspökhatvani tagozatának népzenei és 

harmonika tanszakos növendékei    
 Művészeti vezető: Pál Lajos és Rónai Zoltán 

Ünnepi megemlékezés 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 
2011. március 15-én, kedden 17 órakor ünnepi megem-
lékezést tartunk a Művelődési Házban, melyre tisztelettel 
hívjuk településünk polgárait. 

Közreműködnek: 
Az Általános Iskola hatodik osztályos tanulói 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Kistérségi hírek 

A Többcélú Társulás Tanácsa 
február 16-i és február 23-i üléséről 

2011. február 16-án tartotta idei második ülését 
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása Tanácsa.  
Elsőként az Aszódi Kistérségi Iroda és az Aszódi 
Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata gaz-
dálkodására vonatkozó belső ellenőrzési jelentés 
megállapításait tárgyalta a Tanács. 

Ezek után sor került a Társulás Fenntartói Minő-
ségirányítási Programjának elfogadására, amely a 
Társulás közoktatási intézménye működése tekin-
tetében a fenntartó elvárásait, illetve a szakmai, 
törvényességi, pénzügyi ellenőrzés rendjét hatá-
rozza meg. 

A következőkben a 2010. évi belső ellenőrzési fel-
adat-ellátásról hallgatott meg beszámolót a Ta-
nács, amely 8 településen összesen 35 költségve-
tési szervre terjed ki. A belső ellenőrök 447 ellen-
őrzési napon 46 ellenőrzést végeztek el, megfelelve 
a képviselő-testületek által meghatározott éves 
belső ellenőrzési tervekben foglaltaknak. E mellett 
elkészült a Belső ellenőrzési kézikönyv éves aktua-
lizálása is. 

A 2011. évre vonatkozó közös feladat-ellátáshoz 
szükséges önkormányzati hozzájárulások felosztá-
si módja feladatonként eltérően alakul. A nevelési 
tanácsadás, iskolapszichológia feladat kapcsán az 
egyes településeken az ellátásra fordított óraszám 
a meghatározó; a logopédiai feladatnál a települé-
senkénti óraszám, illetve a normatív ellátotti lét-
szám arányában alakul a hozzájárulás. A pedagó-
giai szakmai szolgáltatások feladat finanszírozását 
a közoktatási intézmények statisztikai létszámada-
tai határozzák meg; a munka- és tűzvédelem terü-
letén pedig a súlyozott intézményszám a meghatá-
rozó. A Társulási Tanács üléseinek televíziós felvé-
tele és adásba juttatása feladat ellátásának finan-
szírozása lakosságszám-arányosan történik. A 
pályaválasztási tanácsadás, a gyógy-testnevelés, a 
korai fejlesztés, és a belső ellenőrzés nem igényel 
önkormányzati hozzájárulást, a normatív támoga-
tásból működtethető. Amennyiben az elfogadott 
változtatásokhoz a vonatkozó megállapodások 
módosítása szükséges, a döntés hatálybalépéséhez 
szükséges a kistérség települési képviselő-
testületeinek elfogadó határozata. 

A Tanács a Társulás 2011. évi költségvetése meg-
tárgyalására február 23-ára soron kívüli ülés meg-
tartása mellett döntött. 
Február 23-án a Tanács egyhangúlag elfogadta a 
Társulás 2011. évre vonatkozó költségvetését. A 
tervezett bevételek összege 137,3 millió Ft, mely 

tartalmazza az állami normatív hozzájárulást (107 
m Ft), az önkormányzatoktól átvett pénzeszközö-
ket (21 m Ft). A főbb kiadások a következők: ön-
kormányzatoknak feladatokra átadott pénzeszkö-
zök (45,5 m Ft), a Társulás közös feladatai ellátá-
sának kiadásai (34,4 m Ft) és az Aszódi Kistérség 
Pedagógiai Szakszolgálata működése (57,3 m Ft).  

A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló aktuá-
lis eseményekről és pályázati lehetőségekről bővebben 
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társu-
lása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu). 

dr. Kórós Tímea 
kistérségi referens 

Az előző hónapban hírt adtunk, hogy az önkor-
mányzat szerződést kötött Sipos József 
ebrendésszel a kóbor kutyák befogására. A követ-
kezőkben közöljük a vállalkozó elérhetőségeit, va-
lamint egy rövid bemutatkozást tevékenységéről. 

EBFARM ÁLLATOTTHON 

Cím: 2115 Vácszentlászló, Erő utca 75. 

Sipos József: 06-20/203-2359 
Ebrendész, állatmentő 

Állatotthon vezetője 

E-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com 

Örökbe fogadható, talált állatok: 
http://www.ebfarm.eoldal.hu 

Az emberek többsége tart otthonában állatot, de 
sajnos nem mindig megfelelően gondoskodik róla. 
Nem azért mert nem akar, csak pusztán nem tud-
ja, mire van szüksége kedvencének. Egyre több 
személyt érint ez a probléma és csak megfelelő 
szakember segítségével lehet orvosolni a kérdést.  

Az állattartási kérdésekkel foglalkozni kell és vé-
leményem szerint már gyermekkorban el kell kez-
deni a felvilágosítást. Fontos, hogy már gyermeke-
ink is megértsék milyen fontos, hogy tudjanak 
gondoskodni kedvencükről. Így elkerülhető, hogy 
még több kutya kerüljön utcára.   

Én Dunakeszin ORFK Oktatási központban dol-
goztam, mint kutyakiképző. Életem a kutya. Fon-
tosnak tartom, hogy minél több ember ismerje 
meg ezeket a csodálatos állatokat. Ismerjék meg 
mire van szükségük, mik az igényeik.  

Ezúton kérem a lakosság együttműködését, hívja-
nak bizalommal, bármilyen állattal kapcsolatos 
kérdésekben. Vagy ha úgy érzik, segíteni tudok 
megoldani a problémájukat. 

Sipos József 

 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

3 03. szám 

 

Az iskola programjából 

Beszámoló a februári programunkról 

Február 10-én két tanulónk, Marosvölgyi Erika a 6. osztályból, valamint Garamszegi Anna a 7.b osz-
tályból vett részt Aszódon a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen. Mindkét diákunk szépen szerepelt. A 
versenyt követően sok hasznos tanácsot hallhattak Pécsi Ildikó színművésznőtől, amelyeket megfogad-
va, reméljük, a jövőben még szebb eredményt érhetnek el. 

Február 12-én tartottuk farsangi felvonulásunkat, amire a 8. osztályosok tánccal, a többi diák jelme-
zes előadással készült. Színvonalas produkciókat, ötletes álarcokat láthattunk. A felvonulást követően 
az alsósok délelőtt tomboláztak, zsákbamacskáztak, felső tagozatosoknak a délután tánccal, zenével, 
tombolahúzással, bálkirálynő- és bálkirályválasztással folytatódott. Jó hangulatban telt a farsang. Kö-
szönjük az SZMK-nak a büfé üzemeltetését! 

Február 17-én, csütörtökön rendeztük meg a nemzetiségi ’Ki mit tud?’ vetélkedőt. 
A helyezettek az oklevél mellett még értékes német szótárakban, nyelvkönyvekben, német nyelvi 
DVD-kben, játékokban részesültek, melyeket Braun Pál, a német nemzetiségi önkormányzat tagja és a 
községi önkormányzat képviselője ajánlott fel versenyzőinknek. 
A diákönkormányzat jóvoltából édességjutalomban is részesültek a csoportos fellépők. Köszönjük a zsű-
rinek, Kékesi Józsefnének, Holicza Sándornénak és Braun Pálnak, hogy szabadidejüket velünk töltöt-
ték. 

Február 18-án 15 kiváló matematikusunk képviselte iskolánkat az Aszódon megrendezett Zrínyi ma-
tematika versenyen. Tanulóink mindent beleadva szerepeltek a versenyen. Izgatottan várjuk az ered-
ményeket. 

Február 5-én, Aszódon tartottuk a IV. Vilmos Kupát. A 97-es korosztályunk 8 csapat közül a 3. helye-
zést érte el. (5 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség a körmérkőzések során) Köszönjük Blaubacher Balázs 
(Bergi), Braun József (Matti) és a szülők segítségét! 

Köszönjük Heiczinger Márknak a szép új polcokat, amin a használt tankönyveinket tudjuk tárolni. 
Köszönjük Braun Gábornak, hogy segített a polcok összeállításában.  

Köszönjük Podlaviczki Róbertnek, hogy felújította tábláinkon a festést.  

Köszönjük Bohunka Zoltánnak a csempézést a mosdókban.  

Köszönjük az elsős apukák közül: Bartha Tibornak, Klagyivík Attilának, Odler Zsoltnak és Pittlik Ká-
rolynak, hogy február 9-én este felállították a színpadot a farsangra. Köszönjük Braun Józsefnek (kar-
bantartónak), hogy irányította ebben a munkában a nyolcadikos fiúkat, akik közül jelen volt: Bajkai 
István, Csábi Martin, Csóri Dominik, Dicse Dániel, Laukó Péter, Oláh Lajos, Papp Olivér, Rell Kristóf. 
Köszönjük az ő munkájukat is!  

Márciusi programunk 
 
Március 7. (H) Próbanyelvvizsga a 7. osztályosok közreműködésével 

Március 10.(Cs) Német Nemzetiségi ’Ki mit tud’ Vecsésen 

Március 11. (P) Nyílt nap az első 4 órában 

 12 órakor március 15-i ünnepély 

Március 14. (H) Tanítás nélküli munkanap 

Március 23.(Sz) Német Nemzetiségi Énekverseny Biatorbágyon 

Braun Anikó 



 

Web: www.iklad.hu 

4 Ikladi Hírek 

A Galga Környezetvédelmi Egyesület 
beszámolója az SZJA 1 %-os  
felajánlások felhasználásáról 

 
Egyesületünk a 2010-es évben 85.589 Ft-ot ka-
pott az SZJA 1 %-os felajánlásokból.  
Terveink szerint ezt az összeget, ill. a korábbi évek 
SZJA 1 %-os felajánlásaiból maradt összeget, ösz-
szesen kb. 200.000 Ft-ot a Csokonai utcai új ját-
szótéren hinta vásárlására fogjuk fordítani. 

A játszótér létesítését már a tavalyi évben is támo-
gattuk 198.000 Ft összeggel. 

Egyúttal arra kérünk mindenkit, hogy a 2011-es 
esztendőben is támogassa egyesületünket szemé-
lyi jövedelemadója 1 %-ával: 
Név: Galga Természet- és Környezetvédelmi 
Közhasznú Egyesület 
Adószám: 18695113-1-13 
 
A támogatásokat előre is köszönjük: 

Klenk József 
elnök 

Kézimunkakör 

Március 27-én, vasárnap, délután 15 órakor 
tartja következő összejövetelét a Művelődési Ház-
ban a Kézimunkakör, ahol most a kötés, horgolás 
rejtelmeivel ismerkedhetnek az érdeklődők.  
Hívjuk és várjuk a kézimunkát kedvelő, és az azt 
megismerni kívánó lányokat, asszonyokat. 
Fonalat, és hozzávaló tűt, kérjük, mindenki hoz-
zon magával. 

Tájékoztató 

Az aszódi Centaurium Patika Bt. ikladi fiók-
gyógyszertára 2011. március elsejétől az alábbi 
egészségpénztári kártyákat fogadja el: 

 Patika Egészségpénztár 
 AXA Egészségpénztár 
 OTP Egészségpénztár 
 Honvéd Egészségpénztár 
 Postás Egészségpénztár 
 Generali Egészségpénztár 
 Dimenzió Egészségpénztár 
 MKB Egészségpénztár 
 K&H Egészségpénztár 

Hamarosan: Tempo Egészségpénztári kártyát is. 

Művelődési Ház programjából 

 Nyugdíjas klub összejövetele: 
Március 20-án, 16 órától 

 Hip–Hop tánc minden pénteken 
- 16 órától kicsiknek 
- 18 órától felnőtteknek 

Vezeti: Zádeczki Viktória 

 Színházlátogatás: 

 Március 8-án, Kedd este 
Játékszín 
Kaktusz virága  
Belépődíj: 1375.- 1625.- 1775.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

 Március 13-án, Vasárnap este 
Játékszín 
Bubus 
Belépődíj: 1375.- 1625.- 1775.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor  

 Április 24-én, Vasárnap délután 
Budapesti Operettszínház 
Rebecca 
Belépődíj: 5000.- 5500.- 5900.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 13:15 órakor 

 Fúvósoktatás gyermekeknek 
minden csütörtökön és pénteken 14 órától 

 A március 5-én tartandó jótékonysági bálra 
tombola tárgyakat szívesen fogadunk, aki a 
támogatás ilyen formáját választja, kérjük, 
hogy az adományokat a bál kezdetéig adja le a 
Művelődési Házba. 

Bagyin Katalin 

Egy mondatban 

 Unterjesingeni meghívást kaptunk, az uta-
zás várható időpontja július hónap harmadik 
hétvégéje. 

 Működőképes, elektromos terménydarálót 
keres egy család, ajánlatot a Művelődési Ház-
ba kérjük. 

 Április 9-én, szombaton kirándulási lehető-
ség: Fertődi kastély megtekintése, ausztriai 
csokoládégyár látogatása, vásárlási lehetőség-
gel. 
Érdeklődés: 
  Braunné Monánál: 06-30-635-8467 
  Mikus Pálnál: 06-30-381-6829 
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Német Nemzetiségi Közhasznú 
Kulturális Egyesület hírei 

2011. január 08-án fáklyás felvonulással emlé-
keztünk meg a „málenkij robot”-ra elhurcoltak-
ról. A menet a falu két végéről indult, majd az em-
lékmű megkoszorúzása után a Művelődési Házban 
folytatódott a rendezvény, ahol Incze Zsuzsa 
(Duna TV: Csellengők műsorvezetője) által ren-
dezett Békés-békétlenek című, a „málenkij ro-
bot”-ról készült film került vetítésre. A filmvetítést 
a rendezőnő személyesen nyitotta meg. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a hideg téli idő 
ellenére sokan felvonultak fáklyáikkal, és a filmve-
títésre is sok együtt érző ember volt kíváncsi. A 
vetítés után az rendezőnő személyesen is beszélge-
tett azokkal a még közöttünk élő emberekkel, aki-
ket falunkból elhurcoltak. 
Köszönjük Incze Zsuzsa előadását, és az ikladiak 
érdeklődését. 
Szeretnénk ebből a januári felvonulásból hagyo-
mányt teremteni, tisztelettel emlékezve arra a 47 
ikladi emberre, akik ebben a szörnyű megpróbál-
tatásban szenvedtek. 

NNKKE 
 

 

 

 

 

 

Főzzön játszóteret 

A Delikát által újra kiírásra került, immár 5. alka-
lommal a „Főzzön játszóteret” program, melynek 
keretében ebben az évben is országos szinten 8 
játszótér kialakítására és átadására kerül sor. 
Szeretnénk mi is újra részt venni az akcióban, és 
természetesen jó lenne a 8 település egyikének 
lenni, aki megnyeri az 5 millió forint értékű játszó-
teret. Tudjuk, hogy ez csak együtt sikerülhet. Ké-
rünk ezért mindenkit, aki ebben segíteni tud, 
hogy a kiürült „Delikát8”-as tasakokat juttassa 
el a gyűjtőhelyek egyikére: CBA, Coop, Óvoda, 
Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház, Könyvtár, 
Élelmiszerbolt /Szabadság út 167/. 

 

 

 

 

 

 

A hónap aforizmája 

„A fociban az a lényeg, hogy a labdát ah-
hoz passzold, akin ugyanolyan színű mez 
van, mint rajtad. Ja! És futni kell! A vízi-
labdában ezt már rég kitalálták: aki nem 
úszik – megfullad!” 

(Hofi Géza) 
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Az antioxidánsokról 

Az antioxidáns egy olyan anyag, amely megvédi 
szervezetünket és más dolgokat attól a folyamat-
tól, amelyet oxidációnak hívunk. A legjobb példa 
erre a folyamatra pl., amikor a vas rozsdásodik. Az 
oxigén, amely alapvetően szükséges az élethez, egy 
nagyon reaktív elem. A vassal tehát reakciója so-
rán rozsdát képez. Hasonló folyamat játszódik le 
szervezetünkben is életünk előre haladtával. Minél 
inkább növekszik éveink száma, annál inkább 
hajlamosabbakká válunk az oxidációra – bizonyos 
értelemben sajnos testünk is rozsdásodni kezd. 
Minden, ami megelőzi vagy lassítja az oxidációs 
folyamatokat, antioxidánsnak minősül.  

Az antioxidánsok jelentősége  

Az egészségükkel foglalkozó emberek egyre többet 
hallhatják, olvashatják az "antioxidáns" és a "sza-
badgyök" kifejezéseket. A szervezetünkben termé-
szetesen is képződő, de a környezeti ártalmak és a 
helytelen életmód következtében felszaporodó sza-
badgyökök megkötése az antioxidáns enzimrend-
szer feladata. A védelmi rendszer működéséhez 
szükséges vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz 
megfelelő táplálkozással juthatunk hozzá.  

Az antioxidánsok az anyagcsere és a fertőzések 
elleni védekezés során keletkező szabad gyököktől 
védik a szervezetet. Bizonyos körülmények között, 
például tartós szmog, ultraibolya-sugárzás, beteg-
ségek, dohányzás, tartós stressz hatására a sza-
bad gyökök termelődése fokozódhat. A szabadgyö-
kök károsító hatása sok betegségben kimutatható: 
nagy szerepet játszanak a sejtek öregedési folya-
mataiban, a koszorúér-elmeszesedés, a szívinfark-
tus, a rákos megbetegedések, bőrgyógyászati meg-
betegedések,chron szindróma, és több májbeteg-
ség kialakulásában. Érthető tehát az antioxidáns-
ok fontos szerepe ezen betegségek megelőzésében, 
gyógyításában. 

A környezeti és életmódbeli hatások következtében 
felszaporodott szabad gyökök ártalmatlanításához 
ezért az antioxidánsokból is nagyobb mennyiségre 
van szüksége a szervezetnek. A négy legfontosabb 
gyökfogó: az E- és a C-vitamin, A-vitamin és a 
szelén. Az enzimrendszer működését segíti még a 
cink, a réz, és ugyancsak antioxidáns hatásúak a 
gyümölcsökben, zöldségekben megtalálható 
fitovegyületek, a bioflavonoidok. 

A béta-karotin az antioxidáns hatás mellett bőrvé-
dő tulajdonságú, megtalálható az élénk narancs-
sárga zöldségekben és gyümölcsökben (pl. sárga-
répa, sütőtök, cékla, sárgabarack, sárgadinnye). A 
C-vitamin (szinte minden gyümölcs- és a zöldség-

féle tartalmazza) nem csak antioxidáns, hanem 
erősíti az immunrendszert, védelmet nyújt a 
stresszel és a rákkeltő anyagokkal szemben.  

Az E-vitamin védi a sejthártyákban és a szövetek-
ben lévő többszörösen telítetlen zsírsavakat a sza-
bad gyökök oxidáló hatásától. Jó forrásai a növé-
nyi olajok, kemény héjú gyümölcsök pl.dió és a 
búzacsíra. A szelén igen fontos eleme a szabad-
gyök fogó enzimrendszernek, hiánya következté-
ben romlanak az immunfunkciók, megnő a szív és 
érrendszeri betegségek, valamint a rák kialakulá-
sának kockázata.. 

Köztudott, hogy a zsírdús, növényekben szegény 
étkezés a dohányzás és a stressz elősegítik az ér-
elmeszesedés kialakulását. Az érfalkárosodást 
főként nem a magas koleszterinszint okozza, in-
kább a koleszterin oxidációs termékei. Tanulmá-
nyokkal igazolták, hogy antioxidáns vitaminok (E-
vitamin, béta-karotin és C-vitamin) és nyomele-
mek (szelén) adásával még magasabb koleszterin-
szint mellett is csökkenteni lehetett az érelmesze-
sedés mértékét. Az E-vitamin és a béta-karotin 
zsíroldékony vitaminok, a sejthártyákat alkotó 
zsírsavakat védik az oxidációtól. A következő né-
hány betegséghez hozzájárul az antioxidáns-
hiány:  

• bizonyos rákfajták: tüdő-, mell-, bőr-, prosztata-, 
béldaganat, különösen dohányzás esetén 

• érelmeszesedés, érrendszeri betegségek 
• Parkinson-kór, Alzheimer-kór 
• asztma, allergia 
• reumás artritisz – ízületi gyulladás 
• csontritkulás 
• csökkent ellenálló képesség 
• látásgyengülés, hályogképződés 
• agyvérzés, szívinfarktus 
• cukorbetegség 
• krónikus fáradtság. 

Miközben az intenzív mezőgazdasági módszerek 
megfizethető élelmiszerek széles körét tette elérhe-
tővé a városi emberek számára, hozzájárult ahhoz 
is, hogy az így megtermelt élelmiszerek tápanyag-
értéke csökkent. Az elmúlt 50 évben, egyes élelmi-
szerek tápanyagértéküknek akár 30-40%-át is 
elveszítették. Ez részben azért van, mert sok ke-
reskedelmi mennyiségben termesztendő termény 
esetében nem a tápanyagtartalmon, hanem a 
megjelenésen és az eltarthatóságon van a hang-
súly. 

Ráadásul a kor előre haladtával, dohányzás illetve 
erős légszennyezettség esetén, valamint betegsé-
gek idején a szervezetnek több antioxidánsra van 
szüksége. Ha táplálkozásunkkal nem tudjuk fe-
dezni a szabad gyökök képződésének megfékezé-
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séhez és hatástalanításához nélkülözhetetlen an-
tioxidánsokat, a megfelelő készítményekkel pótol-
hatjuk őket. 

Merre mutat mérleg nyelve?  
Ma már van válasz a kérdésre!  
Lessünk be az antioxidáns raktárakba; lézerfény-
nyel megtehetjük.  
A módszer elvi alapjait Raman dolgozta ki; Nobel 
díjjal honorálták.  
Az antioxidánsszint-mérés kiváló állapotfelmérő 
módszer, amely akár az évenként javasolt kivizs-
gálási listába is felvehető. Korán jelzi, ha szerveze-
tünk kimerült, kifogyott antioxidáns-tartalékaiból, 
ezáltal lehetőséget nyújt a korai beavatkozásra. 
Kezdetben az antioxidánsok hiányának nincsenek 
tünetei, vagy jellegtelenek: gyakori levertség, fára-
dékonyság, bizonytalan panaszok, amelyek hátte-
rében nem találnak semmilyen elváltozást. 

Minden gyógykezelés alapja a mérés!! 
Mi szükség lenne, teszem plusz inzulinra, ha nem 
magasabb a vércukor? Ha viszont magasabb, 
kontroll mérések nélkül hogyan is tudnánk beállí-
tani az ideális dózist? 
Nincs ez másképp a vitaminháztartással sem. 

Utoljára: 

Nem lehet kellőképp hangsúlyozni: ma már szak-
mai hiba vitamin-antioxidáns készítmények fo-
gyasztását javasolni az egyéni antioxidáns-vitamin 
balance ismerete és a változás nyomon követése 
nélkül! 

Mindezt figyelmükbe ajánlotta: 
Botyik Katalin 

védőnő 

Farsangoltunk 

2011. február 26-án  egyesületünk a helyi nyug-
díjasklubbal ismét közös farsangot tartott. 
A táncos lányok meglepetésként első bálozókként 
egy gyönyörű keringőt adtak elő a közönség nagy 
tetszésére. 
A nyugdíjasok is néhány jelmezzel kedveskedtek, 
ezután tombolahúzás, majd vidám mulatozás kö-
vetkezett. A jó hangulathoz az egyesület zenekara 
húzta a talpalávalót, amit ezúton is köszönünk 
nekik. 
Reméljük, ez a közös rendezvény hagyománnyá 
válik, és jövőre újból együtt tudunk vigadozni. 

Bazsik Csabáné

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ikladon a Művelődési Házban 
szerdánként 10 órától 

mondókás tornával, bábokkal, gyermek-
versekkel és játékokkal várja az 

Izgő-Mozgó Meseház 
az egy éves kort betöltött gyermekeket. 
Foglalkozások részvételi díja: alkalman-

ként 600 forint 
Mindenkit szeretettel várok! 

Kalmár-Bodor Ágnes: 0620-534-3266 
E-mail cím: szofianna.bodor@gmail.com 
Honlap: izgomozgomesehaz.blogspot.com

Sok kicsi sokra megy 

Tisztelt adófizető polgárok! 
Településünkön az alábbi civil szervezetek jo-
gosultak a személyi jövedelemadó 
1%-ára: 

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete  
18081651-2-13 

Galga Tenisz Egyesület 
18664593-1-13 

Galga Természet és Környezetvédelmi 
Közhasznú Egyesület 

18695113-1-13 
Iklad Község Ifjúságáért Alapítvány 

19181675-1-13 
Iklad Diák Sportkör Alapítvány 

19177531-1-13 
Tasnádi Lajos Alapítvány 

18687817-1-13 
(Evangélikus gyülekezet alapítványa) 

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

Köszönjük! 
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Legyünk óvatosak az idegenekkel! 

Az elmúlt napok egyikén történt az alábbi eset, 
amelyet tanulságképpen szeretnék részletesen 
megosztani. 
 
Egyik sétánk közben lettem figyelmes egy falubeli 
ház előtt álló személygépkocsira, amelyben két 
utas ült, míg a sofőr a kapuban lévő idős tulajdo-
nossal beszélgetett. Már korábban is észrevettem 
hasonló szituációt a falunkban, ezért – jól értesül-
vén a média felhívásairól – gyanúval tekintettem 
az ilyen helyzetekre. Ez alkalommal utam a szó-
ban forgó személyek mellett vezetett el. Beszélge-
tésükre lettem figyelmes, amelyben a hölgy nyája-
san társalog a (feltehetően számára ismeretlen) 
idős úrral. Gondolataimban átcikáztak a figyel-
meztető jelek és egy szóra én is megálltam, amely-
ben említést tettem a bácsinak, hogy lehetőség 
szerint ne adjon pénzt a hölgynek (hogy miért pont 
ezt mondtam, én sem tudom). A következő pilla-
natban már célponttá váltam, ugyanis keresetlen 
szavakkal próbált a hölgy ledorongolni bizonygat-
va, hogy valós budapesti cég megbízásából aján-
déknapot(!) tartanak, amikor is a számukra szim-
patikus embert megajándékozzák, és különben is 
miért szólok bele. (Hát azért, mert mégiscsak 
falumbeli…) Mivel a reakció elég figyelemre méltó 
volt, érdekelni kezdett a hölgy ajánlata. Erre fe-
nyegetőzni próbált, hogy a kocsiban ülő egyik kol-
léganőjének érvényes(??) rendőrigazolványa van. 
No, mondom, hadd lássuk! Persze, hogy nem ke-
rült elő az igazolvány… (Tőlem viszont kért volna, 
de sétálgatás közben miért hordanék magamnál 
ilyesmit… én itthon vagyok.) Ehelyett távolabb, a 
kocsiban ülő egyik hölgy lobogtatott egy paksamé-
tát, amelyben az állítólagos cégpapírok léteztek. 
Mivel ragaszkodtam a járdán való maradáshoz, az 
idős bácsi hozta a kezembe (mondván, ő úgy sem 
tudja elolvasni), majd igyekeztem belenézni a do-
kumentumba. A fejlécig jutottam („Eseti megbízás” 

és cégbélyegző), majd a közelünkben álló hölgy 
hirtelen kikapta a kezemből. Nem lepődtem meg 
rajta, hiszen a bemutatkozásunk is hasonló ve-
hemenciájúra sikeredett. Viszont feltűnt, hogy 
nyugtatömb lapul a csomagban. Rákérdeztem, 
melyre a felelet, hogy az csak egy átvételi elismer-
vény. (Persze, hogy az nyugtatömb volt, hisz felis-
merhető!) Ha átvételi lenne, akkor arra miért van 
szükség? Mert tudni szeretnék, kinek adják az 
ajándékot. De várjak csak, mert azonnal hívják a 
budapesti telefonszámon a kollégájukat. Hívták is. 
Egy kedves úrral beszéltem, illetve érdeklődtem 
társaságuk tevékenységéről (közben igyekezve a 
hátam mögött folyamatosan rikácsoló(!) hölgyeket 
figyelmen kívül hagyni). Apránként megvilágoso-
dott előttem, hogy a hölgyek valóban a cég megbí-
zásából folytatnak KERESKEDELMI tevékenysé-
get, olykor „ajándékozhatnak”. Érdeklődésemre, 
hogy várnak-e valamilyen ellenszolgáltatást az 
„ajándékért” cserébe (például adatokat az átvételi 
elismervénynél), tájékoztatott, hogy adatokat nem, 
de amennyiben termékeik elnyerik tetszésünket, 
megvásárolhatók. (Hát ezért a nyugtatömb!) Addig 
már nem fokoztam a feszültségeket, hogy kiderít-
sem, milyen termékeket „értékesítenek”, de legyen 
akármiről szó, félő, hogy a vevő nem leli örömét az 
üzlet megkötésében. Hallottunk már arról, hogy 
„jószándékú” idegenek bekéredzkednek a lakásba, 
ahol kifigyelik az „áldozat” pénztartalékait, majd 
egy óvatlan pillanatban ellopják, vagy olcsó (bóvli) 
árut kínálnak irreálisan magas összegért megvé-
telre, olykor a testi sértéstől sem visszariadva cél-
jaik elérése érdekében. Fenti esetünkben az idős 
bácsinak sikerült még időben elállnia a hölgyek 
ajánlatától, így reménység szerint az őt ért leendő 
kártól is. Sokan vagyunk még községünkben, akik 
jó szándékkal és kedvesen szóba elegyedünk ha-
sonló tulajdonságú idegenekkel. Példánkból okul-
va legyünk óvatosak, ne nyissunk kaput és azon-
nal hívjunk segítséget (akár a rendőrséget is a 
rendszám bediktálásával). 

Egy szemfüles járókelő
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