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Karácsonyi rendezvényeink
Mézeskalácshordás
Az Általános Iskola diákjai a mézeskalácsot
december 16-án, szerdán 16 órától viszik.
Kérjük, hogy fogadják a diákokat, akik versekkel,
egy kis csomaggal és néhány jó szóval szeretnének
kedveskedni Önöknek Karácsony alkalmából.

Gála
December 17-én 18.00 órától
Karácsonyi Gála lesz a tornateremben.

Karácsonyi vásár
December 18-án, pénteken a
Művelődési Ház előtt 16:30-18:00 óráig.
Hangulatos zene és sok érdekesség,
finomság várja az érdeklődőket!

Falukarácsony
Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket
december 18-án, pénteken, 18 órai kezdettel
tartjuk az iskola tornatermében! E rendezvényre
szeretettel várunk minden ikladi polgárt.
Kérjük, hogy egy-egy gyertyát és néhány
csillagszórót hozzanak magukkal, mert szeretnénk,
ha az este meghitté, varázslatossá válna!

Sikeres, boldog új esztendőt kívánunk!
Iklad község Képviselő-testülete nevében
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Testületi Hírek

Óvodavezetői pályázat

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) 2015. november
27-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

Iklad Község Önkormányzata pályázatot írt ki az
ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos
Óvoda óvodavezetői beosztásának ellátására.

A testületi ülés vendége volt Braunné Wildmann
Tünde, az ikladi Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke, és Ecker József az egyesület választmányának tagja. A vendégek tájékoztatták a testületet az egyesület tevékenységéről,
programjairól és a gazdálkodási adatokról, különös
tekintettel a 2015. évi majálisra kapott 150.000.-Ft
önkormányzati támogatás felhasználására. Ungi
József 2 havi alpolgármesteri, Filó Gábor fél havi
képviselői tiszteletdíját ajánlotta fel az egyesületnek.

A részletes pályázati
www.kozigallas.gov.hu
honlapon.

kiírás megtalálható a
és
a
www.iklad.hu
Madarász István
polgármester

Hulladékszállításról

A testület elfogadta a DAKÖV Kft. 2016-2030 közötti Gördülő Fejlesztési Tervét.

Aki tartozik, nem kaphat új matricát!

A testület a Magyar Államkincstár jelzése alapján
módosította az óvoda alapító okiratát, ezen belül is
jóváhagyta az intézmény új elnevezését: Ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda (Deutscher Nationalitäten Kindergarten Iklad).

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 65 ezer ügyfélcímet
szolgál ki 45 településen. Az ügyfelek többsége
rendszeresen befizeti számláit és nincs tartozása a
hulladékszolgáltató társaság felé. Az Ügyfelek ezzel
a felelős magatartással járulnak hozzá a Zöld Híd
265 munkahelyének megtartásához, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás színvonalas működtetéséhez, a közegészségügyi és járványügyi veszélyhelyzetek elkerüléséhez és a környezetbiztonság
fenntartásához.
Sajnos azonban közel 14 000 olyan ügyfél van, aki
nem fizeti rendszeresen a hulladékszállítási díjat.
Gyakorlatilag minden ötödik ügyfélnek van tartozása! Sőt sokan évek óta „potyautasok”, azaz úgy
veszik igénybe a szolgáltatást, hogy nem szerepelnek a közszolgáltató nyilvántartásában. A Zöld Híd
Régió Nonprofit Kft-nél mindezek miatt 500 millió
forintos hiány keletkezett: ennyi pénzből 9 hónapon keresztül tudnák biztosítani az összes dolgozójuk munkabérét.
A közszolgáltató ezúton is szeretné felhívni az
érintett ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben
lejárt tartozásuk van, azaz nem fizették meg a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellenértékét, nekik nem tudják biztosítani a 2016-os
évre érvényes matricát!
Ahhoz tehát, hogy 2016. január 01-től a hulladékokat el tudják szállítani, érvényes, 2016. évi matrica
szükséges.

A testület elbírálta a közterületek hóeltakarítására beérkezett pályázatokat. Az előírt határidőben
egy pályázat érkezett, Káré Tibor egyéni vállalkozótól, akivel az önkormányzat szerződést köt a 2016.
február végéig tartó munkára. (7.500.-Ft/óra+
ÁFA)
A testület zárt ülésén
1. Elbírálta a szociális célú tűzifa támogatásra
beérkezett kérelmeket. A tűzifa kiszállítása
december első hetében megkezdődik.
2. Négy fő beteggondozási támogatásra
jogosultságát felülvizsgálta és további egy
évre megállapította.
3. Egy főnek temetési támogatást állapított
meg 20.000.-Ft összegben,
4. Egy főnek rendkívüli települési támogatást
állapított meg 20.000.-Ft összegben.
A régi hagyományt megtartva, a testület idén is jóváhagyta a községünk 70 éven felüli polgárainak
küldendő karácsonyi csomagok tartalmát, melyet
az érintettek még az ünnepek előtt megkapnak.
Dr. Braun Pál
jegyző

A hónap gondolata
„A szeretet barátságos; nem féltékeny, nem
kérkedik. … A szeretet lényegéhez tartozik,
hogy nem számol…”

(ismeretlen)

Web: www.iklad.hu

A Zöld Híd Régió kéri, hogy akinek tartozása van,
az haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal az ismert címeken és elérhetőségeken.
A közszolgáltató a 2016-os matricák postázását
2015. november 16-tól kezdi meg.
Zöld Híd Régió
Nonprofit Kft.

12. szám

A Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület beszámolója
A november 27-én megtartott Képviselő-testületi ülés első napirendjén hangzott el.
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelenleg 135 tagja (rendes és pártoló) van az egyesületnek. Az Egyesület égisze alatt működik tánccsoport, énekkar, fúvós-zenekar és ettől az évtől
gyermek tánccsoport, akik az általános iskola alsó
tagozatosai közül kerültek ki.
A zenekart Varga Sándor, az énekkart Csobán
Gitta, a felnőtt és gyermektánccsoportot dr. Braun
Pálné vezeti.
Fontosnak tartom megjegyezni, mind az énekkar,
mind a tánccsoport minden tagja egyesületi tag is.
A táncosok és az énekkar tagjai nemcsak a fellépéseken vannak jelen, de az ő munkájuk, segítségük
nélkül Ikladon egy program sem tudna megvalósulni, mindig számíthat rájuk a község.
Az Egyesület állandó programja közé tartozik minden évben a Malenkij robotra elhurcoltakról való
megemlékezés, amelyet január első napjaiban tartunk meg fáklyás felvonulás keretében, valamint
Majális rendezése május első napjaiban. Továbbá
minden évben két alkalommal zártkörű – csak az
egyesületi tagok és hozzátartozóik részére – rendezvényt szervezünk; februárban a nyugdíjasokkal közösen farsangi karnevált és decemberben évzáró
bulit. Amennyiben anyagi lehetőségeink engedik
évközben a tagok részére kirándulást vagy közös
bográcsolást rendezünk.
Ebben az évben sok fellépése volt csoportjainknak:
 május 10-én, a „Nemzeti Kultúrák Napján” Turán vett részt a tánccsoport, amelyet a televízió
is közvetített
 május 17-én, Sződön a Mezőgazdasági Kiállításon lépett fel a tánccsoport,
 május 24-én, Budapesten a Svábhegyi Pünkösdi
Búcsúra kapott meghívást az énekkar és a tánccsoport,
 május 30-án, Isaszegen, Májfadöntés ünnepségre kapott meghívást a zenekar és a tánccsoport, de sajnos a zenekar nem tudott részt venni,
mivel a zenekar Kisnémediben lépett fel,
 május 30-án, a pomázi falunapon lépett fel az
énekkar,
 Június 18-án, Erdőkertesen szerepeltek a táncos lányok
 augusztus 1-jén Dunaszentmiklóson volt a tánccsoport
 Szeptember 20-ára a Budai Sváb Délutánra kapott meghívást a tánccsoport Budapestre a
MOM Parkba.

Fentieken kívül természetesen minden helyi rendezvényen képviseltetik magukat a csoportok.
Idegenben fellépő csoportjainknak igyekszünk a
fellépés helyszínére az utazást biztosítani.
Természetesen ennek is anyagi korlátaink szabnak
határt.
Bevételeink a tagdíjakból adódnak, amely 2000,Ft/fő/év. Továbbá minden évben pályázatot nyújtunk be az Egyesület működési költségére, illetve a
rendezvények költségeinek fedezésére. Az elmúlt
években mindig sikerült nyerni e pályázatokon
100-200 ezer forint közötti összegeket. Mivel az
Egyesületünk közhasznú, ezért jogosultak vagyunk
az adók 1 %-ára, ez évben már harmadik alkalommal kaptuk meg ezt a támogatást.
Ebben az évben 2x100.000 Ft-ot nyertünk pályázaton az Emberi Erőforrás Minisztériumától működési költségek, illetve rendezvények finanszírozására.
Az adók 1 %-ából 330.000 Ft-ot kaptunk.
Idén a Majális megszervezésére 150.000 Ft támogatást kaptunk az önkormányzattól.
A kapott támogatásból a tánccsoport tagjai részére
cipőt vásároltunk, az énekkar tagjainak blúzokat
varrattunk, a zenekart pedig hangszervásárlással
támogattuk.
Egyesületünk fennállásának és működésének köszönheti a község, hogy az önkormányzat segítségével a Ráday tér pályázati pénzből felújításra került,
hiszen ennek finanszírozásához szükséges pénzeszközt a község az Egyesület neve alatt nyerte, továbbá szintén az Egyesület nyertes pályázatával sikerült a falunak egy vadonatúj, 18 személyes Ford
kisbusz birtokába jutni.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy azok az egyesületi
tagok, akik részt vesznek az Egyesület munkájában, mindenki térítés nélkül, társadalmi munkában végzi munkáját.
Egyesületünk fellépéseiről, rendezvényeiről a Facebookról is kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők,
amelyet Kiss Regina tart karban.
Iklad, 2015. november 20.
Braunné Wildmann Tünde s.k.
Egyesület elnöke

Közmeghallgatás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. december 9-én, szerdán 18 órai kezdettel Közmeghallgatást tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel hívja és várja településünk - nemzetiségi ügyek,
illetve az önkormányzatunk munkája iránt érdeklődő - lakóit!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Német Nemzetiségi Kulturális
Közhasznú Egyesület Hírei
Egyesületünk szórakozni vágyók részére TÁRSASJÁTÉK PARTYT szervez a közösségi házban
2015. december 21-én 17:00 órától – 22:00
óráig.

Fedezzük fel együtt!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. július
első felében 6 napos, önköltséges, autóbuszos
utazást szervez Stájer-országba. (Nem a testvérfalusi kapcsolat keretén belül!)
Felkeressük azokat a helyeket, ahonnan őseink egy
része származik.

Sok szeretettel várjuk mindazokat a 7 és 14 év közötti gyerekeket szülői kísérettel(!), illetve 14 év feletti fiatalokat és idősebbeket, akik szeretnek társaságban játszani, s szeretnének egy kellemes estét
együtt eltölteni.
A játékokat Gyürefi András (Budapest) biztosítja
számunkra, aki ismerteti a játékszabályokat is.
Várnak rád a legújabb és legmenőbb, mint például:
Dobble, Dixit, Mysterium, Vigyázz6, Hanabi,
Aranyásók, Agricola és még sok más érdekesség.
Belépő nincs, illetve egy doboz sütit, ropit vagy egy
üveg üdítőt szívesen veszünk, amelyet az este alatt
közösen elfogyaszthatnak a játékosok.
Immár hagyományosan, idén is megrendezzük év
végi bulinkat.
Ebben az évben december 29-én, 17:00 órától
várjuk kedves egyesületi tagjainkat, párjukkal
együtt a közösségi házba.
Az ételt, italt az egyesület biztosítja, azonban egy
kis süteményt szívesen fogadunk, hogy megédesíthessük az estét.
Az este folyamán a jó zenét Braun János (Kenyeres)
és Szabolcs fia biztosítja az Egyesület pedig sok
meglepetéssel várja vendégeit.

Így látogatjuk meg többek között: Zlemet - a Loresserek, Espangot - a Mayerek, Irdninget – a Hirnek (Hien), Lissing-Waldot – a Mißbrandnerek,
Birnberget – a Daumlehnerek szülőföldjét. Utunk
során eljutunk Pürggbe és Admontba is, az őseink
életének, és történelmünknek jelentős településeire. Főhadiszállásunk Tauplitzban lesz, ahonnan

Azért, hogy az ételről-italról megfelelően gondoskodni tudjunk, kérjük Önöket, hogy december 22ig jelezzék részvételi szándékukat a következő email címen: nnkke.iklad@gmail.com, illetve az
alábbi személyeknél: Csibi Zsuzsi, Óbereki Kati, Rigóné Kati, Novákné Teri, Bálintné Mayer Kati.
NNKKE vezetősége

Véradás
2016. január 7-én, csütörtökön
15-18 óra között véradást tartunk.
Helyszín: Művelődési Ház
Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját kérjük feltétlenül hozza magával!

Web: www.iklad.hu

például az Ecker, a Kreutzer, a Prechtl, a Strimitzer családok származnak.
A szállás költsége 220 Euró körül várható, az ellátástól függően, az útiköltség a résztvevők számának
ismeretében kerül kiszámításra.
További információ és jelentkezés Mayer Józsefnél a 06-30-572-5528-as, és Holicza Sándorné Terinél a 06-30-364-7912-es telefonszámon 2016. január 30-ig.
Az utazás tervezett programjáról január 15-én,
pénteken 17 órakor tájékoztatást tartunk az érdeklődőknek a Művelődési Házban.

12. szám

Sajtóközlemény

Előjegyzési rendszer bevezetése az
aszódi és hatvani laboratóriumi
vizsgálatokhoz

A fejlesztések folytatódnak – megkezdődött az
MRI vizsgáló és a kiszolgáló helyiségek építészeti kialakítása.
Még idén, december 18-án újabb eszköz, egy
MRI berendezés érkezik a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetbe. A beruházás keretében - melynek értéke bruttó 400 millió forint - már megkezdték az MRI vizsgáló, valamint
a leletező, az előkészítő, a technikai helyiség és
az öltözők kialakítását.
Az új berendezés, melynek gyártója a Siemens Zrt.,
azt a fejlesztést koronázza meg, amelynek köszönhetően már az idei év első felében egyetlen helyre –
a főépület földszintjére - került a teljes képalkotó
diagnosztikai egység. A most kialakítandó vizsgáló
elhelyezkedésénél így nagyon fontos szempont volt,
hogy az a nemrégiben megújult Radiológiai Osztály
szerves részét képezze. Ugyanakkor az eszköz jelentős helyigénye és a speciális elhelyezési követelmények miatt nem lehetett közvetlenül beintegrálni az
osztály területére.
A kapcsolat megtartása érdekében - a szintén a
földszinten elhelyezkedő - Intézeti Gyógyszertár helyiségeiben kezdődtek meg az átalakítási munkálatok, a Radiológia egyfajta megtoldásaként. Az építészeti kialakításnál figyelemmel kellett lenni a 1,5
T (Tesla) mágneses indukciójú berendezés biztonsági előírásaira. Ezek egyrészt a nagyteljesítményű
mágnes védelmére, illetve a mágnes környezetre és
emberekre gyakorolt hatásának minimalizálására
vonatkoznak, másrészt arra a követelményre, miszerint a berendezést el kell szigetelni minden más
elektromos berendezéstől, vezetéktől, valamint a
nagyméretű mozgó fémtárgyaktól is (pl. lift, járművek).
Valamennyi követelményt figyelembe véve megkezdődtek az Intézeti Gyógyszertár három helyiségének építészeti átalakításai, valamint a főépület "A"
szárnya villamos kapcsolóterének és egy közlekedő
folyosójának egybebontási munkálatai.
Az MRI vizsgálat jelenleg az egész orvostudomány
egyik csúcsát jelenti. Haszna és jelentősége a betegellátásban rendkívüli, jelenleg ez nyújtja a legtöbb képi információt az emberi testről és kimagaslóan megbízható eredményt biztosít.
Albert Schweitzer
Kórház - Rendelőintézet
Hatvan

Ezúton értesítjük településünk lakóit, hogy 2015
november 16-tól csak előjegyzett betegeket tud
fogadni az aszódi és a hatvani laboratórium.
Időpontkérés informatikai rendszeren keresztül, illetve személyes megjelenés, valamint telefonos bejelentkezés alapján történik.
Háziorvosi beutalóval érkező betegek részére Centrum-Lab Hatvanban 11 és 15 óra között, Aszódon
munkanapokon 12-15 óra között biztosít személyzetet az időpontok kiadására, ami vonatkozik a személyesen vagy a telefonon történő időpontkérésekre egyaránt.
Az előjegyzésre Hatvanban külön mobiltelefont biztosítanak, aminek a száma a következő: 06-30180-61-42. Aszódon hívható telefonszám 06-30498-4918
Az érintettek csak tájékoztató időpontot kapnak,
hogy melyik napon lesz vérvétel. A vérvételek időpontja 07 órától 10 óráig lesz.
Albert Schweitzer
Kórház - Rendelőintézet
Hatvan

Művelődési Ház programjából


Színházlátogatás:


December 13-án, vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi bérlet 3. előadás
Angyalföldi ballada
Utazási költség: 1000 Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor



December 28-án, hétfő este
József Attila Színház
Három Sárkány
Jegyárak: 2300.- 2900.Utazási költség: 1000 Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor



December 30-án, szerda délelőtt
Madách Színház
Vuk
Jegyárak: 1700.- 2300.Utazási költség: 1000 Ft/fő
Autóbusz indul: 9:00 órakor
Bagyin Katalin

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Iskolai Hírek
Beszámoló a novemberi eseményekről
November 11-én a hagyományokhoz híven megtartottuk Márton napi lámpás felvonulásunkat. A hetedikes lányok köszöntője és egy kis közös éneklés után együtt indultunk lámpásainkkal, hogy egy kisebb
séta után körbeálljuk a tüzet.
Ebben





a hónapban több alkalommal is részt vettek tanulóink a tankerületi foci versenyeken:
november 18-án az 1-2. osztályosok rúgták a bőrt és az 5. helyen végeztek,
november 19-én a 3-4. osztályosok fociztak és a 3. helyet érték el,
november 25-én az 5-6. osztályosok kerültek sorra és 4.-ek lettek,
november 26-án a legidősebbek bizonyíthattak, a 7-8. osztályos fiúk végül szintén a 4. helyen
végeztek.

Gratulálunk nekik és felkészítő edzőiknek!
November 19-én az egészségnap keretén belül különböző programokat kínáltunk tanulóinknak. Az alsó
tagozatosok vetélkedőn vettek részt, majd egészséges desszertet készítettek. A felső tagozatosok foglalkoztak az egészséges táplálkozással, sportoltak, zöldség és gyümölcs szobrokat alkottak, a 7-8. osztályos
tanulóknak pedig vendégünk, Dicső Emese tartott felvilágosítást, akinek ezúton is köszönjük, hogy elvállalta felkérésünket!
Decemberi programunk
December 4.
December 11.
December 16.
December 17.
December 18.
December 19 – január 3.
2016. január 4.

Mikulás buli
Gyengén teljesítő tanulók szüleinek értesítése
Karácsonyi projektnapok kezdete
16.00 Mézeskalács kihordás
18.00 Karácsonyi Gála
16.30 Karácsonyi vásár a Művelődési Ház előtt
Téli szünet
Első tanítási nap
Fogadóóra a gyengén teljesítő tanulók szüleinek

Tanulóink évről évre nagyon várják a karácsonyi projektnapokat. Az előző tanévben egy kérdőívet töltöttek
ki diákjaink, melyből kiderült, hogy az egyik legkedvesebb program számukra a mézeskalács kihordás.
Többen utaltak arra, hogy szívesen találkoznak a falu lakóival, szeretnek az itt élő emberekkel beszélgetni.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben lehetőségük van, december 16-án 16 órától fogadják tanulóinkat, akik
versekkel, egy kis csomaggal és néhány jó szóval szeretnének kedveskedni Önöknek karácsony alkalmából.
Immár három éve veszünk részt az országosan meghirdetett Cipősdoboz akcióban. Minden évben 50 fölötti cipősdoboznyi ajándékot gyűjtöttünk össze, melyek bizonyára boldog gazdára találtak az ország különböző pontjain. Ebben az évben december 15-ig várjuk a becsomagolt cipős dobozokat, melyekbe elsősorban olyan már nem használt, de jó állapotú játékokat, mesekönyveket csomagolhatnak, melyekre otthon már nincs szükségük. Lehet még kedveskedni egy kis édességgel, írószerrel, néhány kedves sorral.
A csomagra annyit kell írniuk, hogy milyen korú, illetve nemű gyermeknek szánják az ajándékot.
Az iskola tanulói és dolgozói

Menetrend módosítások
A VOLÁNBUSZ tájékoztatja a lakosságot, hogy a munkaszüneti napok menetrendi kínálatának bővítése,
valamit az aszódi vasúti- és autóbusz csatlakozások javítása érdekében 2015. december 13-ától
Aszód - Iklad vonalakon menetrend módosítást terveznek.
Munkaszüneti napokon 6 új Aszód – Iklad – Domony – Aszód kőrjárat indításával tervezik bővíteni
a szolgáltatást.
Munkanapokon az esti időszakban lesznek változások, mely a jobb csatlakozást is hivatott szolgálni.
Javasoljuk, hogy mielőtt útnak indulnak, előtte tájékozódjanak a változásokról.

Web: www.iklad.hu
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Könyvtári Hírek
Új könyvek a könyvtárban
Felnőtt olvasmányok:
- Méhes György: Egyetlenem
- Daniela Sacerdoti: Vigyázz rám (Amikor minden elveszni látszik, a segítség a legváratlanabb helyről jön)
- Gárdos Péter: Hajnali láz (író szüleinek valós
szerelmi története, decemberben a mozikban
rendezője maga az író)
- Fejős Éva: Úton hozzád
- Náray Tamás: Az utolsó reggel Párizsban (1.2. kötet egyben)
- Boldizsár Ildikó: Meseterápia
- Csányi Vilmos: Íme, az ember
- Paula Hawkins: A lány a vonaton (krimi)
- Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló
1935-1946 I-II.
- Köszönjük, Elnök Úr! Szerk.:László Ágnes
(Göncz Árpád emlékére)
- Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve
- Schäffer Erzsébet: Álmok kertje
- Alföldi Róbert - Csáki Judit: Magánügy
- Kovács Eszter: Let's kifli
- Brené Brown: Bátraké a boldogság
- Christie Agatha: A szárnyak szava
- Anna Gavalda: Édes életünk
- Vavyan Fable: Szamurájszív
- A magyar helyesírás szabályai (új helyesírás)
Gyermek olvasmányok:
- Beck Andrea : A Titoktündér, A Titok Akadémia, A Titok Klub, A Tündérek Könyve, Tündérek Kalendáriuma
- Berg Judit: Hisztimesék, Meseleves
Lengemesék I., II.. III.
- Bosnyák Veronika: A sirály a király? (1. osztályosoknak ajánlva, mert segít betűket tanulni)
- Julia Boehme: Marci, a mosómedve - Mesekönyv az igaz barátságról
- Michael Schober: Bárcsak lennék vagány bárány!
- Tóth Krisztina: Orrfújós mese
- Geronimo Stilton: A kalózmacskák hajója
Ifjúsági:
- Szabó Tünde: Balla Adrienn 2. - Dopping
Balla Adrienn 3. - A hacker
(14 éves kortól ajánlom, az első
rész is kölcsönözhető)
Kiegészítve hiányzó klasszikusokkal: Egri csillagok,
Candide, Két Lotti, Légy jó mindhalálig, Emil és a
detektívek.

Hangolódjunk együtt a
karácsonyi ünnepekre!
Kedves Szülők, Gyerekek!
Elkezdődött az Advent, az ünnepre való várakozás
és a készülődés időszaka…
Akinek van kedve és ideje, hogy együtt hangolódjunk 2015. december 8-án (kedd) 14 órától 18
óráig könyvtárban, óvodásokat, kisiskolásokat nagyobb testvéreikkel, szüleikkel, nagyszüleikkel szeretettel várok!
Néhány alapkellék (színes papírok, fenyőág, toboz,
ragasztó, stb) a könyvtárban már előkészületben
rendelkezésre áll, de akár hozott anyagból is mindenki kreatív ötleteit megvalósíthatja.
Kiss Regina
könyvtáros

Egy mondatban
 December hónapban már nem lesz zöldhulladék
szállítás. Viszont a szelektív hulladékgyűjtési
rend változik, marad a csütörtöki nap, csak a
páros számú hetekben lesz, tehát december
10-én és 24-én, csütörtökön reggel 6:00-ra kell
kihelyezni a szelektív zsákokat az ingatlan elé.
A szelektív szállításban ez a rend március 31-ig
tart.
Jelezzük továbbá, hogy az ünnepek ellenére
sem lesz változás a vegyes települési szilárd
hulladékgyűjtési rendben. Reggel 6:00-ra kell
kihelyezni a hulladékgyűjtő edényeket az ingatlan elé.
 Tisztára mosott tejfölös vödröket tetővel, vagy
jégkrémes dobozokat szintén tetővel, kérjük,
hogy ne dobják ki, mivel ételosztásnál nagy
hasznát lehet még venni. ha segíteni szeretne,
hozza el a Művelődési Házba, vagy adja le Botyik
Katalin védőnőnél.
 Ruhagyűjtést szervezünk
Amennyiben szeretne segíteni a rászorulóknak
ezt úgy is megteheti, hogy ruhaadományát behozza a Művelődési Házba december 14-én,
hétfőn és mi eljuttatjuk adományát az Oltalom Alapítványhoz.
 Legyen Az Ön Szívügye Is Alapítvány
Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet, műszaki
berendezéseinek fejlesztését szolgáló Támogatói
jegy 500.- illetve 1000.- Ft-os címletekben továbbra is kapható a Művelődési Házban.

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Nemzetiségi ösztöndíj
Gratulálunk!
Október 13-án hét nemzetiség középiskoláinak
tizenkilenc tehetséges diákja kapott nemzetiségi ösztöndíjat. Az ünnepségen Soltész Miklós
az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős
államtitkára hangsúlyozta, hogy ezek a diákok
már nemzetiségi közösségeik jövőjét szem előtt
tartva folytatják tanulmányaikat. Elmondta, hogy
ma az itt élő és dolgozó nemzetiségi közösségek tagjai ápolhatják nyelvüket és hagyományaikat, és
szerethetik hazájukat, Magyarországot is. Szólt
a nemzetiségek önkormányzati rendszeréről is,
mely lehetővé teszi, hogy oktatási és kulturális intézményeket működtessenek.

Soltész Miklós és helyettese, Fülöp Attila adta
át az ösztöndíjakat a tanulóknak, köztük falunk
szülöttének, Bálint Andreának is, aki a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulója. Tagja volt a helyi Blaublumen tánccsoportnak, rendszeresen részt vesz
és segédkezik a helyi nemzetiségi rendezvényeken.
Andi, gratulálunk az ösztöndíjhoz, további jó tanulást, és sok sikert kívánunk!
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Lehet más az ünnep?
Nem tudom, ki hogy van vele, de én néhány évvel
ezelőtt besokalltam a karácsonytól. Persze nem attól, amit ilyenkor ünneplünk, hanem a körülötte
levő felhajtástól, a „kötelező” ajándékozástól, a
giccses reklámoktól, a gyerekeket elborító műanyag
játéközöntől. És akkor elkezdtem körbe kérdezni az
ismerőseimet, hogy ők hogy védekeznek ez ellen,
van-e, amit másképp csinálnak?

Web: www.iklad.hu

A többség egyetértett velem abban, hogy a mostani
karácsonynak már semmi köze ahhoz, amit még
gyerekkorunkban izgatottan vártunk, és amit igazi
ünnepként éltünk meg. De hogyan varázsoljuk ezt
vissza az életünkbe? Van néhány trükk, apró változtatás, ami segíthet, lássuk, mik ezek:
1. Ajándékozzunk másképp
Ha nagy a család, sokkal egyszerűbb közösen öszszefogni, így nem kell annyit törni a fejünket, és
akár egy nagyobb ajándék is belefér, ha mindenki
belead valamennyit. Még jobb, ha a neveket december elején bedobjuk egy kalapba, és mindenki csak
azt ajándékozza meg, akit húzott.
2. Kerüljük a sablonos ajándékokat
Ajándékozzunk valami egyedit, személyre szabottat, amiből látja a másik, hogy tényleg szívből adjuk. Figyeljünk oda már hónapokkal karácsony
előtt a körülöttünk élőkre; ki mire vágyik, mire
lenne szüksége.
3. Készüljünk együtt az ünnepre
A ráhangolódást segíti, ha adventkor együtt készülődik a család. Készítsünk a gyerekekkel együtt valamit, amit akár ajándékba is adhatnak a nagyszülőknek. Ez lehet asztali dísz, karácsonyfadísz, mézeskalács, vagy egy szép rajz. Tervezzük meg a karácsonyi menüt, ebben a férfiak is szívesen részt
vesznek.
4. Ne hagyjuk a vásárlást az utolsó pillanatra
Ezt mindenki tudja, mégis sokan csak ekkor jönnek rá, hogy valaki kimaradt az ajándékokból. Írjunk listát arról, hogy kiket szeretnénk megajándékozni, és ha valami eszünkbe jut, véssük fel a neve
mellé. A beszerzés ráér, ha megvan az ötlet.
5. Lélekben is készüljünk fel
Egyre kevesebb ember tekint a karácsonyra úgy,
mit vallási ünnepre. Pedig e nélkül az egész kiüresedik! Ilyenkor nézzünk magunkba, tegyük félre a
haragot, a rohanást, a stresszt, figyeljünk oda jobban a körülöttünk levőkre, segítsünk a rászorulókon. Nálunk már hagyomány a cipős doboz készítése, amiben a gyerekek is segédkeznek, közben pedig elmeséljük nekik, hogy miért van szükség erre.
Látogassunk el ilyenkor egy gyülekezetbe még akkor is, ha nem vagyunk nagy templomba járók, hiszen a pásztorjáték, az élő zene, egy szép karácsonyi beszéd megnyugtatja a lelket, ünnepi hangulatot teremt.
Végül következzen néhány nem szokványos ajándékötlet a Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrumból:
Ha valaki szereti a kozmetikumokat, de nem a hagyományos tusfürdő-dezodor kombinációt adnánk
neki, válasszunk vegyszer- és tartósítószer mentes,
kézzel készített szappant, krémeket (szemránckrémtől az ajakbalzsamig), természetes izzadás gátlót. Ha az illető kreatív, meglephetjük egy kencekészítő kurzussal, vagy szappankészítő tanfolyammal.

12. szám
Sokan nem is tudják, hogy nemcsak wellness hotelekben lehet infraszaunázni, sóbarlangozni, maszszíroztatni. Nálunk mindez megtalálható, helyben
van, és persze az árak is barátságosabbak. Egy
kombinált ajándékutalvány telitalálat lehet párok
részére.

Gyakori kérdések, és hasznos
tanácsok nem csak beszédhibás
gyermekek szüleinek

A barátok, távoli rokonok ajándékozása mindig nehéz kérdés, erre találtuk ki a karácsonyi vásárt a
Kuckóban. Helyi kézműves termékek nagy választéka kapható ilyenkor nálunk: kerámiák, fonott kosarak, kecsketejes szappanok, babaholmik, stb.

Ki a beszédjavító tanár?
Más néven a logopédus általában azokkal a 4,5
éves kisgyermekkel foglalkozik, akik valamilyen
hangokat hibásan, vagy egyáltalán nem ejtenek beszéd közben, illetve nem az életkoruknak megfelelően beszélnek. Az előbb említett határidő előtt, a
3. évtől egy rövidebb életszakaszig fennáll a veszély, hogy a gyermek beszéd közben megakad.
A feszültség abból adódik, hogy a beszédszervek finom mozgásai nem tudják követni a látottakat, a
gondolatbeli képeket. Ez természetes jelenség. Javítani tilos! Visszatérve a 4,5 éves határhoz: a beszédjavító tanár a meglévő hibákat feltárja, és más
szakemberek vizsgálati eredményeit is felhasználva
megfelelő fejlesztéssel kijavítja a foglalkozások során a sérült beszédet. A kapott információkat bizalmasan kezeli. A szülők gyakran maguk is próbálják
a meglévő hibát, vagy hibákat javítani, de ezzel csak
még jobban tetézik a bajt. A logopédushoz fordulni
nem szégyen, hiszen sok-sok év tapasztalatával, de
legfőképp szakmai tudással és elhivatottsággal kezeli a bajt.
Mik az eredményes kezelés feltételei?
Elsősorban a sérülés mentes idegrendszer, az ép
hallás, és látás, valamint a hibátlan fogsor. 1-2 fog
hiánya nem akadály, de a gyermek fogszakorvosi
kezelése, és prognózisa feltétlenül szükséges. A kisgyermekek nagyon szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, mert azok az ő igényeikhez, illetve életkori sajátosságaikhoz igazodnak. Igen fontos az is,
a szülők is készen álljanak a logopédussal való
együttműködésre. Amennyiben idejük engedi, vegyenek részt a fejlesztő foglalkozáson. Ha ez nem
lehetséges, igényeljék a személyes találkozást, telefonon való információt, vagy egyéb más lehetőséget.
Sokan úgy vélik, hogy a kisgyermekkel való otthoni
gyakorlás egyszeri, vagy esetleg kétszeri nagyobb
idejű házi feladat gyakorlása lesz eredményes. Ez
téves felfogás! Nem szabad ebbe hibába esni. Otthon is érvényes: sokszor keveset. Csakis annyit
szabad gyakorolni, amennyit a szakember javasol.
Az otthoni gyakorlás időpontját a szülő határozza
meg, de ne legyen közvetlenül az óvodából való
haza érkezés után, hiszen a gyermeknek is át kell
állnia a családtagokkal való találkozásra. Nem
utolsó sorban a szülőknek, más családtagoknak is
meg kell hallgatniuk azokat az élményeket, amik
napközben az óvodában történtek. Logopédiában a
tükörnek kiemelkedésű szerepe van. Általánosságban elmondható, hogy a hangfejlesztés utánzáson alapul. A tükör mintegy megjeleníti a helyes
száj-, illetve nyelvállást. Azonban nem mindegy,
hogyan használjuk. Nem a tükröt kell megvilágítani, hanem az arcokat, mert így látható minden

Jó készülődést és hangulatos ünnepeket kíván a
Kuckó Sóbarlang!

Az Aszódi Járási Hivatal
tájékoztatója az ügyfélfogadás
helyszíni és időponti változásairól
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormányablak kialakítása miatt az Aszódi Járási Hivatal ideiglenesen
új helyre költözik.
Az Aszódi Javítóintézetbe
(2170 Aszód, Baross tér.2.)
A költözés miatt az ügyfélfogadás
2015. december 10 – 14-ig szünetel!
December 15-től az Aszódi Járási Hivatal Hatósági
és Gyámügyi osztálya ügyfélfogadási rendje a fenti
címen a következő lesz:
Hétfő: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-18.00
Az okmányiroda szintén a fenti címen, módosult
ügyfélfogadási renddel működik:
2015. december 15. - 2016. áprilisáig az ügyfélfogadás rendje a következő:
Sorszámhúzás: minden nap 12 óráig
Internetes bejelentkezés: 13-15 óráig
Telefonos / személyes bejelentkezés:
16 órától – ügyfélfogadási idő végéig
Az épületben nincs akadálymentesített bejárat, így
kérjük kerekesszékes ügyfeleinket, hogy az átmeneti időszakban szíveskedjenek a legközelebbi (Gödöllő, Tura, Hatvan) okmányirodához fordulni.
Kérjük, további információkért forduljanak a hivatal munkatársaihoz. Megértésüket és türelmüket
köszönjük.
Dr. Böhm András
Járási Hivatalvezető

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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arcrészlet. A tükröt úgy kell elhelyezni, hogy mind
a két fej jót látható legyen, de azonos magasságban.
Mi szükséges a foglalkozásokhoz?
Elsősorban a gyermek jókedve, és egészsége. Beteg,
nyűgös, fejfájós, és fáradt gyermeket nem lehet
eredményesen oktatni. Már ezért is ajánlatos időben lefektetni, altatni. Ne legyen a szobájában a
nyugodt elalvást zavaró semmiféle elektromos
tárgy, eszköz. A szülő próbáljon rövid mesét mondani, olyat, ami gyermekével történt aznap, vagy
olyat, ami megnyugtatja. Az óvodai foglalkozáshoz
magam egyszerű négyzetrácsos/kockás füzetet kérek, amibe az aktuális hang képzését is lerajzolom,
illetve olyan képeket/rajzokat rajzolok, amelyet a
gyermek úgy satíroz ki, ahogy ő akarja. Ezzel egyúttal vizsgálhatom is a rajzhatárok betartását is. A
nyelv mozgása sok levegővel (is) jár, ezért elengedhetetlen a papírzsebkendő használata. A felnőttől/szakembertől is pedig sok-sok türelem, valamint erős hit, a várható siker érdekében.
Miért a legnehezebben megtanulható hang a magyar „R”?
Ezt igen sokszor kell gyakorolni ahhoz, hogy erőteljesen peregjen a nyelv hegye. Mivel a pergetés során
igen nagy mennyiségű levegő távozik a tüdőből, ez
szédülést, fejfájást is okozhat. Óvakodni kell tehát
a fejlesztéssel. Ritkább ok közé tartozik a nyelvfék
lenövése. Ez egyszerű sebészeti eljárással orvosolható. Sokszor még az óvodáskor alatt sem lehet
megtanítani ezt a nehéz hangot, de ez nem akadálya annak, hogy tovább lépjen a nagycsoportos az
1. osztályba. Az erőteljes pergetés megtanulásához
dinamikus, feszes nyak-, és arcizmokra van szükség. Ezért fektesse hanyatt a kisgyermeket, és számolja meg, hányszor tudja felemelni a fejét úgy,
hogy a válla a földön marad. Ez lesz az az alap,
amin elindulhatnak. Kétnaponként mindig eggyel
emelje fel a gyakorlatok számát, de 30-nál többször
ne. Ez is kitartást, és türelmet igényel mindkét fél
részéről. A nyak izmai által a nyelv izmai is megerősödnek.
Több, és hibásan ejtett hang miatt miért nem
javasolják az iskolai tanulmányok megkezdését?
Az olvasás, és írás módszertanában a hangoztatott
hang alapján tanulják meg a nebulók egyeztetni a
hang képét, írását. Ha a kisgyermek hibásan ejti a
hangot, úgy is fogja olvasni, de írni is.(Pl.: jóka,
ozike cisza, stb.) Ugyanitt említem meg, hogy igen
fontos, és elengedhetetlen az azonos oldali szem, és
kéz használata. A jobb kezesnek a jobb szem, a balkezesnek a bal szem. Ha a gyermek csak az orrával
néz egy vastagabb vonalat, akkor még nem alakult
ki az azonos oldaliság, idegen szóval a lateralitás.
Hagyatkozzanak a szakemberek tanácsára, miként
lehet ezen segíteni. Itt hívom fel a figyelmet arra,
hogy nincs szép, és csúnya kéz. A balkézről jobb
kézre való erőszakos átszoktatás igen súlyos
lelki zavarhoz, vagy dadogásra vezethet.(Magam
is balkezes, balszemes, ballábas vagyok.)
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Dysgrafia gyanús az iskolába készülő gyermekem. Milyen tünetei vannak?
Megjegyzem, hogy a dysgrafia, és mellette a dyslexia főképp az iskoláskorba lépő gyermek problémája.
Részképesség zavaráról van szó. Szűkebb értelemben azt a gyermeket soroljuk a dyslexiások
közé, akik az általános iskola alsó évfolyamában az olvasást, s vele párhuzamosan ,ritkábban az írást, nem képesek elsajátítani. Velük is
a logopédus foglalkozik. Az olvasás nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy a grafikai jeleket hangos
beszéddé alakítjuk át, hanem a leírt jelek, és a kiejtett hangok általánosított képzeteit kapcsoljuk
össze egy dinamikus folyamatban.
A dyslexia tünetei óvodáskorban:
Mozgás terén: motoros ügyetlenség, koordinálatlan nagy-, és finommozgások, a beszédmozgások,
valamint az egyensúly érzés zavara.
Irány-, és a téri tájékozódás területén: A jobb, és
a bal irányok makacs tévesztése, testséma zavara,
soralkotásban a jobb, és a bal irány felcserélése. (
Már utaltam korábban arra, hogy a balkezesség
nem egyelő a dyslexiával.)
Emlékezet: Látási, hallási , és beszédemlékezet zavara.
Figyelem területe: Tartós figyelemre nem képesek, figyelmük könnyen elterelhető, többnyire csak
néhány percre képesek bizonyos dolgokra koncentrálni.
Egyéb területen: Beilleszkedési-, és magatartási
zavarok, agresszív magatartás, bohóckodás, túlzott
visszahúzódozás, stb.
Nagyon kérem a szülőket, hogy a fentiek alapján
ne Önök döntsék el, hogy részképesség zavarában szenved-e a gyermekük. Csak néhány intő
jelre kívántam felhívni az Önök figyelmét.
Szakember-e az óvodapedagógus a beszédhibák
felismerésében?
Igen kiemelten fontosak. Az óvónők 4 éven át tanulják az óvodás gyermek fiziológiai, és pszichés fejlődését, sajátosságait. Diplomás pedagógusok,
akik csak a többi szakemberekkel együtt képesek eredményt elérni, hogy az óvodáskor befejezése után iskolaéretten kerüljenek gyermekek az iskolába. Magam 46 év tapasztalatából tudom, hogy nélkülük sokszor nem értem volna el
eredményt. A gyermekek fejlesztése során rendszeresen konzultálok velük, mert általuk is napi szinten kísérhetem figyelemmel egy-egy kisgyermek fejlődését, testi állapotát. Hála, és köszönet nekik.
Kedves Szülők!
A házi feladatok gyakorlása új, és gazdagabb élményhez juttatja szülőt, és a kisgyermeket egyaránt. Nagyon bízzanak a gyermekükben, és a
szakemberekben, mert csak így lehet eredményes a
közösen végzett munka.
Kovács István
ny. gyógypedagógiai tanár-logopédus
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A fűtés is lehet veszélyes

vőit van esélyünk észlelni). A legnagyobb biztonságot a megfelelően alkalmazott szénmonoxid-érzékelő jelenti.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt
jelenthet a készülék nem rendeltetésszerű használata, a szabálytalan kivitelezés, illetve a műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés elmulasztása. Bár a hűvösebb időben egyre több otthonban kezdenek el
fűteni, még nem késő a hivatalos fűtési szezon kezdete előtt szakemberrel ellenőriztetni a tüzelő-fűtőberendezéseket és az égéstermék-elvezető rendszereket.

A szén-monoxid-mérgezés embert és házi állatot
egyaránt fenyeget, ám a kockázat jelentősen csökkenthető a tüzelő, fűtő és főző berendezések rendszeres karbantartásával, a lakás megfelelő szellőzésének biztosításával, illetve azzal, ha olyan helyiségbe ahol nyíltlánggal üzemelő berendezés van,
szén-monoxid-érzékelőt telepítünk.

A nem rendeltetésszerű használat következtében
jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka
a fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le
káros anyag az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott kéményből pedig a káros anyagok visszaáramolhatnak.
Ezek a veszélyforrások a megfelelő használattal teljesen kiküszöbölhetőek!
A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék viszszaáramolhat, a tüzelő-fűtőberendezések meghibásodhatnak. A zárt térbe visszajutó gázok, így a
szén-monoxid már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az ott tartózkodókra. A
rosszul bekötött eszköz gyakrabban meghibásodhat, azt gyakrabban kell javítani és rövidebb idő
alatt tönkremegy, ráadásul jóval több pénzt kell ráfordítani. Mindez megelőzhető, ha megfelelő minőségű termékeket vásárolunk, a tervezést és a kivitelezést pedig valódi szakember végzi el!
A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a fűtési rendszer biztonságos működtetésének,
hiszen időben kiderül, ha valamilyen karbantartási
vagy javítási munkára van szükség. Ezt a munkát
is minden esetben bízzuk szakemberre. A fűtési
rendszer valamennyi elemét ellenőriztetni kell az
előírás szerinti időszakonként.
(forrás: BM OKF)
A szénmonoxidról bővebben:
A szénmonoxid-mérgezés tünetei nem feltűnőek:
fejfájás, szédülés, bágyadtság. Amikorra kezdenének feltűnővé válni a tünetek, rendszerint késő. Az
ember cselekvésképtelenné válik. Ha van a közelben fűtőberendezés, legyünk gyanakvóak, főleg, ha
a tünetek egyszerre több emberen jelentkeznek! Figyelmeztető jel lehet, ha párásságot, nem erős, de
furcsa, szokatlan szagot érzünk. ( a szénmonoxid
színtelen, szagtalan, csak a füstgáz egyéb összete-

Az érzékelő csak akkor nyújt megfelelő védelmet,
ha a használati utasításnak megfelelő helyen és
módon telepítjük. Érzékelő vásárlása előtt tájékozódjunk a megvásárolható készülékekről, csak
megbízható cégtől, minősített eszközt vásároljunk.
A 2013. október közepe óta hatályos jogszabály értelmében, azokban a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, kórházakban és bentlakásos intézményekben (idősek otthona, rehabilitációs intézmények) szórakozóhelyeken, szállodákban és panziókban kötelező szén-monoxid-érzékelőt használni,
ahol a közösségi helyiségében, vagy az azzal egy légtérben lévő helyiségben nyitott égésterű tüzelőberendezés van.
Azokat az új építésű épületeket pedig, amelyek nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszereltek, már
csak akkor lehet használatba venni, ha ott szénmonoxid-érzékelő működik.
Tavaly december eleje óta jogszabály határozza meg
azt is, hogy mely érzékelők használata esetén tekinthetőek a fenti előírások teljesítettnek. Elfogadhatóak tehát az EU bármely tagállamában és Törökországban gyártott vagy forgalomba hozott, illetve az izlandi, liechtensteini, valamint a norvég
gyártású érzékelők.
A jogszabályi előírások teljesülését a kéményseprők
vizsgálják a kémények időszakos ellenőrzésekor.
A kéményseprő ellenőrzi a szén-monoxid-érzékelő
meglétét és működőképességét is. Bármilyen hiányosság vagy szabálytalanság esetén értesíti a tűzvédelmi hatóságot, amely figyelmezteti az ingatlan
tulajdonosát és a szabálytalanság megszüntetésére
szólítja fel. Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget kötelezettségének, a hatóság ötezertől harmincezer forintig terjedő bírságot szabhat ki.
Ha a szén-monoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás,
émelygés, szédülés) észleli magán vagy a környezetében lévő emberen, azonnal hívja a katasztrófavédelem műveletirányítási központját
a 112-es vagy a 105-ös segélyhívó számon!

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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