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Adatik tudtára Iklad lakóinak,
vénnek és ifjúnak, kicsinek és nagynak,
hogy megérett a szőlő nedűt adó leve,
eljött hát a szüret vígságos ünnepe.
Ezért hát Nyemecz Péter bíró urunk
a szüreti felvonulást elrendelte.
Kékesi és bandája húz talpalávalót,
bort ihat a vendég, 3-4-5 akót.
Jöjjön el néném is, jöjjön el bátyám is
és ha nem szégyelli, hozza el a párját is.
Ha a lába fáj, vagy göthös a háta,
Egy csak a gyógyszer: a szüret vigassága.
Este 8-kor kezdjük a szüretnek bálját,
Odavárjuk falunk apraját és nagyját!
Kezdődjék hát a szüreti felvonulás!
Bíró uraméknak és a felvonulóknak, na meg a
közönségnek kívánok jó szórakozást!

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden
ikladi, és Ikladról elszármazott polgárt a
szeptember 17-én, vasárnap tartandó
szüreti felvonulásra, mulatságra és az azt követő bálra.
A felvonulás 1430 órakor indul a Ráday-térről a Csokonai utcáig, ahol visszafordul a menet,
majd domonyi kitérő után halad tovább Aszód irányába. Valentínyiéknál megfordulnak, és a
Sárköznél leszállás, ahonnan már menettánccal térnek vissza a felvonulók a Ráday térre.
19.00-tól Szüreti bál a Művelődési Házban
Zenél: a Szignál zenekar
Belépődíj: 1000.- Ft
Felvonulóknak: ingyenes
A Ráday téren a fúvószenekar szórakoztatja a közönséget.

A téren must és fánkkészítés várja az érdeklődőket.
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XXV. Falunapi rendezvényeinkről
Idén is kétnapos rendezvénnyel vártuk községünk
lakóit és az idelátogatókat. Augusztus 19-én két
helyszínen, a Községi sportpályán és a Művelődési
Házban zajlottak programjaink. A sportpályán főzőverseny, rönkhúzó bajnokság, kutyaszépségverseny, futballpálya átadás és focimérkőzés várta az
érdeklődőket. Este hat órától Molnár Márta művésztanár „Hangulatok” című akvarell kiállítását
tekinthettük meg a Művelődési Házban. Ezt követően az Aszódi Fiúnevelő Intézet színjátszói szórakoztattak bennünket. A Ráday téren este nyolc órakor volt a Caroline Street zenekar koncertje, majd
Somogyi András humorista szórakoztatta vendégeinket. Az esti bálon a Szignál zenekar zenélt.
Az államalapítás ünnepén és falunapunkon augusztus 20-án délelőtt a Falumúzeumban kenyérsütés, népviseleti találkozó, bolhapiac, vándorjátszóház és népi játszótér várt az ide látogatókra. A
Községi sportpályán az Iklad Kupát, és a Valentínyi
Lengőteke versenyt rendeztük meg. Az ünnepi műsor a Ráday téren este hat órakor kezdődött. Ezután Maczkó Mária Magyar Örökség és Prima Primissima díjas énekes műsora szórakoztatta a nézőket. Este nyolc órakor Balázs Feco, majd a Szegény Szofi Trió koncertje volt. Ezt követően sor került a támogatói jegyek sorsolására, amelyben értékes nyereményeket nyerhettünk és a versenyek
eredményhirdetésére. Végül 22 óra 45 perckor tűzijáték zárta falunapi ünnepségünket.
Bálint Nóra
A süteménysütő versenyre 9 nevezés érkezett, és
bizony ismét nehéz volt választani a zsűri tagjainak, hiszen szebbnél szebbek, és finomabbnál finomabbak voltak a benevezett sütemények.
A szoros mezőnyben az első három helyezett:
I. Gyáros menyecskék
Házi rétes
II. Fóti Szilvia
Gyümölcsös kelt tészta
III. Takács Istvánné
Schneebergi szelet
A főzőversenyre három csapat nevezett:
A főzőverseny első három helyezettje:
I. Apa – lyánya csapata
Marhapörkölt nokedlivel
II. Jim Beam
Vadas zsemlegombóccal
III. Mayerné és társa
Lapockapörkölt

A sportrendezvények helyezettjei:
Kispályás labdarúgó torna:
I. Jim Beam
II. Jóbarátok
III. Ambulance
Legjobb kapus: Juhász Márton
Legjobb mezőnyjátékos: Kékesi Roland
Legeredményesebb góllövő: Ecker Bence
Tizenegyes rúgó verseny (felnőtt):
I. Bartha Gusztáv
II. Rébb Róbert
III. Kékesi János
Tizenegyes rúgó verseny (ifjúsági):
I. Varga Dániel
II. Danis Martin
III. Bartha Balázs
Lengőteke versenyre 8 hölgy nevezett:
I. Bartha Hajnalka
II. Ecker Aliz
III. Rácz Hajnalka
Falunapi rendezvényünk segítői, támogatói voltak:
Adamek Teri és Lajos, Aszódi Malom, Barkácsház
94 Kft (Aszód), , Car-Star Kft (Aszód), Buborék Reklám és Dekor Stúdió Bag, Borkesz Tibor Aszód,
Centaurium Gyógyszertár, Chiliburger Aszód, Domonyvölgyi Tüzép, Gagyi Tamás, Galga Coop, Galgatáj Vadásztársaság, Katica virágbolt, Korona
cukrászda (Aszód), Kuckó Sóbarlang Kartal, Langa
Bútor, Marcsek Csuda Csemege és Fagyizó, MegaGlass Kft, Mezőgazdasági Szövetkezet Iklad, Pizzasziget Aszód, Rosenbrot Kft, Rőfös méterárú
(Aszód), Sváb Pálinkaház, Toman Zsuzsanna, Totálterv – Balatoni zöldséges, Valentinyi László, Veresegyházi Medveotthon, Vörpi Aszód.
Köszönjük minden fellépőnek, hogy előadásával
színesítette programunkat.
Köszönjük Baksza Csaba, Bakonyi László, Pauló
Pál Kenyérsütésben, Dr. Braun Pálné, Laczik Jánosné, Mondokné Jónás Katalin dekoráció készítésben, Danielisz Pál, Mayer Péter, Galbaviné Takács Katalin, Masznyik Lászlóné, Mayer Zsuzsanna, Podlaviczkiné Hajdú Edit, Radics Lászlóné,
Szokoly Györgyi, ételkészítésben, felszolgálásban,
Rébb Róbert a sport rendezvények lebonyolításában, Pálya Tibor kiállítási tárgyak őrzésében, Kiss
Regina, Puskely Tibor, fotózásban nyújtott segítségét, Ecker Péter falugondnok, nyári diákmunkásaink és közmunkásaink aktív segítségét a rendezvény zavartalan lebonyolításában, valamint településünk intézményeinek, civil szervezeteinek támogató hozzáállását.
Köszönjük mindenkinek, aki névvel, vagy név nélkül hozzájárult a falunapi rendezvények sikeréhez.
Bagyin Katalin
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Fotók: Puskely Tibor

Falunap képekben

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Kitüntetések
Szép hagyománya a Falunapi rendezvénynek, hogy
a Képviselő-testület döntése alapján Ikladért
Emlékplakettet adományoz az arra méltó
személyeknek.
Ebben az esztendőben Braun József és Galbavi
József lett a kitüntetett.

Nyílt levél
Kedves Olvasó!
Napok óta jár a fejemben, hogyan és kiknek köszönjem meg azt a nagy megtiszteltetést, amiben az
ünnepen részesültem?
Hálás vagyok mindazoknak, akik lehetővé tették,
hogy az elmúlt 20 esztendőben – kedves nejemmel
együtt – tartalmas nyugdíjas éveket élhettem. Köszönöm, és kis falunk minden egyes polgárának
erőt, egészséget és boldogságot kívánok!
Tisztelettel:
Braun József
nyugalmazott tanár

A szüreti felvonulásról
A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében
kérünk minden felvonulni szándékozót, hogy
amennyiben még nem tette meg a jelentkezését a
jelzett határidőig, feltétlenül jelezze részvételi szándékát legeslegkésőbb szeptember 12-ig.
Szeptember 17-én, vasárnap 13:30-kor a gyülekezés a Ráday téren a felvonulók számára.
Fotózás után felszállás a kocsikra.
Köszönettel vesszük a rendezvény szőlővel, lekvárral, borral, fánkkal való támogatását.
Az előkészületi munkálatokhoz 16-én, szombaton
16 órától, ill. 17.-án, vasárnap reggel 7.30 órától
várjuk községünk segítő szándékú lakóit.
Aki fánksütésben tudna segíteni, azt megköszönnénk. Természetesen az alapanyagot biztosítanánk
számára. Kérnénk, hogy szeptember 12-ig keddig
jelezze a Művelődési Házban.
Bagyin Katalin

Web: www.iklad.hu
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Kéményseprés

Művelődési Ház programjából

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ, mint a jogszabály által
kijelölt kéményseprő-ipari szerv tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy Iklad községben a kéményseprő-ipari sormunka tervezett ideje:



 Október 1-én, Vasárnap este
József Attila Színház
Békeffi Bérlet 1. előadás
Légy jó mindhalálig
Utazási költség: 1000.- Ft/fő
Autóbusz indul: 17:30 órakor

2017. szeptember 1 – október 30.
Az ütemterv és a tevékenységgel kapcsolatos minden további információ a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ honlapon elérhető.

Idősek világnapja
2017. október 1-én vasárnap 14.30 órai kezdettel
az IDŐSEK VILÁGNAPJÁT ünnepeljük a Művelődési Házban.
Köszöntőt mond: Madarász István polgármester
A műsorban örökzöld dallamok, népszerű melódiák
csendülnek fel.
Iklad község Önkormányzata sok szeretettel meghívja településünk szépkorú lakóit e műsoros rendezvényre!

Színházlátogatás:



Gépjárművezetői tanfolyamot indítunk.
2017 szeptember 18-án (hétfőn) 18 órai kezdettel a Művelődési Házban. Bővebb információt, részleteket Hegedűs Károly oktatótól kaphatunk.

 A Művelődéi Ház előterében jelképes összegért
elvihető szép és szakirodalmi könyvek között
válogathatnak az érdeklődők! Becsület kaszszába való bedobással fizethetnek
 Iklad feliratos póló újra rendelhető női – férfi
és gyermek méretben is. Minta példányok a
Művelődési Házban megtekinthetőek.
Bagyin Katalin

Egy mondatban…
Szösz-Mösz tábor Iklad 2017
A legtöbben valamilyen formában ismerjük a szösz
mösz tábort. Hallhatunk róla a gyermekeinken
vagy az unokáinkon keresztül. Erről szeretnék
mondani pár szót. A szösz mösz tábor a Kistérségi
Család és Gyermekjóléti szolgálat keretein belül kerül megrendezésre. A tábor elsődleges célja a gyermekek lekötése kreativitásuk és tehetségeik felfedezése és azok használata. Ezeknek a képességeknek a fejlesztésében segítségünkre vannak az óvónők, tanárok és rengeteg önkéntes ember. A táborban elsősorban kreatív foglalkozásokkal kötik le a
gyermekeket. Mint például üvegfestés készítése,
csuhé baba készítés és egyéb kreatív és ügyes kézműves dolgok. Azokkal a gyerekekkel, akiket ez
nem köt le át szoktunk menni, focizni, amit az iskola jóvoltából használhatunk, Ki kell emelni, hogy
a tábor nem, jöhetne létre az Ikladi lakosok segítsége nélkül. Rendkívül hálásak vagyunk mindenfajta segítségért és szeretnénk, megköszöni azt a
rengeteg adományt, amivel a tábort támogatják.
Reméljük, hogy ez a csodálatos hagyományt és tábort folytatni tudjuk még jó sokáig Iklad életében.
Zeller Máté
családsegítő

 Nagyméretűkerti fenyőfa szakszerű kivágásáért
cserébe elvihető, akár tűzifának is. A részletek
megbeszéléséért hívja az alábbi telefonszámot:
06-30-341-5125
 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.
 Újra tűzifa fűrészelés Édesapám nyomdokaiba
lépve
tűzifa
fűrészelés
rendelhető.
Zdenkó Péter, 2181 Iklad, Szabadság út 21.
Tel.: 06-30-3997407

Nippon Zengo
Építs újra önmagad!
Stresszoldó, fogyasztó, zsírégető, alakformáló, csapatépítő tornára várunk kedd esténként a Művelődési Házba.
Érdeklődni: Pázmándi Mártánál
Telefonszám: 06-20-416-7350

E-mail: ikladihirek@iklad.hu
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Rendőrségi Tanácsok
A hosszabb időre üresen hagyott ház meglehetősen
nagy csáberőt jelent a betörők számára, érdemes
tehát ügyelni a biztonságra elutazás előtt. De hogyan védjük meg házunkat, lakásunkat a betörőktől távollétünk alatt? Néhány óvintézkedéssel megnehezíthetjük a betörők dolgát
• Ne „verje nagydobra” a közösségi oldalakon, ne
tegye közzé, hogy elutazik! Az utazás időpontját
csak azokkal ossza meg, akikben megbízik és akiket ismer. Okostelefonján kapcsolja ki a tartózkodási hely meghatározása funkciót. Nem kell mindenkinek tudnia, hogy ön már huzamosabb ideje
nincs otthon. • Hogy minimálisra csökkentsük a
betörés esélyét, először is nézzünk körül az udvaron, kertben, hogy nincs-e olyan tárgy az ablakok
közelében, amely esetleg segítséget nyújthatna a
betörőknek a fal megmászásához. A ház körül például ne maradjon kint létra vagy egyéb kerti bútor.
Ezeket lehetőség szerint tároljuk beltérben, de mindenképpen zárható helyen. • Háza, lakása nyílászáróit – melléképületeket is – elutazás előtt zárja be!
Alkalmazzon időzített kapcsolót, amely azt a látszatot kelti, mintha a háziak otthon lennének! • A villanyóra szekrényét zárjuk biztonságosan, hogy a
behatoló ne tudja előre elsötétíteni a lakást, illetve
ezzel együtt az elektronikus riasztást is kiiktatni! •
Tartsunk rendet közvetlen környezetünkben és a
kertben! A széthagyott kerti szerszámok, gépek, illetve gyerekjátékok, valamint a könnyebben elmozdítható kerti bútorok könnyedén ellophatók, ráadásul vonzzák a besurranó tolvajokat. • Nézze végig a nyílászárókat a szerint, hogy melyik a leggyengébb pont a lakáson. Lássa el kiegészítő zárral az
ajtókat, ablakokat. Semmit sem ér a több százezer
forintos biztonsági bejárati ajtó, ha a pince, vagy a
garázs ajtaja rossz minőségű, illetve gyenge zárszerkezet védi azt. • Indulás előtt győződjön meg arról, hogy mindent bezárt. A legkisebb ablak se maradjon nyitva. • Ablakot még leengedett redőny esetén se hagyjon nyitva. A redőny nem biztonságtechnikai eszköz, még akkor sem, ha feltolás elleni védelemmel rendelkezik.
• Ügyeljen a pince ablakainak zárt állapotára és
kellő (akár ráccsal történő) védelmére is. • Ha hoszszabb időt tölt távol, kérje meg a megbízható szomszédját, hogy ürítse ki a postaládát, locsolja meg a
virágokat, esetleg vágja le a füvet. A gépkocsijával
néha parkoljon az ön kocsibeállójára, így keltse azt
a látszatot, mintha lenne otthon valaki. • Fontos,
hogy a megbízott személy tudja a pontos címet,
ahol a vakációt töltik, és egy telefonszámot, ahol
baj esetén feltétlenül el tudja önöket érni. • Ha
nincs kutyánk, akkor is érdemes beszerezni egy
„harapós kutya” feliratú táblát, illetve egy nagyméretű kutyatálat elhelyezni jól látható helyre, azt a

Web: www.iklad.hu

benyomást keltve, hogy nagytestű kutya tartózkodik az udvaron. A betörők többsége tart a kutyáktól. • Ne hagyjon otthon komoly értéket. Az otthon
maradó tárgyakról készítsen leltárt és fényképeket.
Eltulajdonítás esetén könnyebben azonosíthatóak
a vagyontárgyak. • Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a kertkaput, a bejárati ajtót,
hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót! A kulcsot ne hagyjuk a zárban! Miközben
a szobában tévézünk, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket. A
zsákmány többnyire táska személyes iratokkal,
készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az
okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot. • Aki kertes házban lakik és a kert hátsó végében dolgozik, zárja be az utcára nyíló ablakokat,
bejárati ajtót, kertkaput. Ellenkező esetben a
nyitva hagyott ablakokon, ajtókon keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt. • A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk, kertes házunk ablakait, ha nem
tartózkodunk a szobában!
Lépcsőházakban
ugyanez igaz a függőfolyosóra nyíló ablakokra is.
Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a szobában és viszi, amit értékesnek talál. • Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a
rendőrséget a 107, 112 segélykérő telefonszámon
közölve a szükséges információkat! Amennyiben lehetséges a helyszínt érintetlenül kell hagyni. Ha a
helyszínen bármilyen változás történt azt a rendőrhatóságnak jelezni kell. • Kössön érték és kockázat
arányos biztosítást, mely egy esetleges káresemény
bekövetkezésekor csökkentheti anyagi veszteségeit.
HA EZÉRT HÍVNAK,
TÁRCSÁZD A RENDŐRSÉGET!
Továbbra is folytatják tevékenységüket a telefonos
csalók. A megnyerő stílusú csalók ismeretlen
számról hívják fel a sértetteket, egy ismert szolgáltató ügyintézőjének kiadva magukat.
Elmondják a hívott félnek, hogy egy nyereményjátékban kisorsolták őket, azonban a nyeremény átvételéhez egy ATM automatánál a csaló által lediktált tranzakciót kell végrehajtani. Azonban ezt nem
követi az ígért nyeremény átutalása! Aki a felszólításnak eleget tesz, a tranzakció végrehajtásával 15
ezertől több százezer forintig terjedő kárt szenvedhet!
Fogadd meg bűnmegelőzési tanácsainkat! • Ne kövesd a csalók utasításait! • Ne tölts fel pénzt a megadott telefonszámra, és ne fizess a hívónak! • Ne
add meg saját bankszámlád, bankkártyád adatait!
• Kérj egy visszahívható központi számot! • Amenynyiben ilyen hívást fogadsz, jegyezd fel a hívás időpontját, majd azonnal tegyél bejelentést az ingyenesen hívható 107 vagy 112 központi telefonszámok valamelyikén!
Gödöllői Rendőrkapitányság

09. szám
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A Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztályának
felhívása a must erjedésének veszélyeivel kapcsolatban
Augusztus végén, a legtöbb borvidéken hivatalosan
is megkezdődött a szüret. A mustgáz ebben az időszakban minden évben több halállal végződő baleset, illetve mérgezés előidézője, pedig a tragédiák
megfelelő elővigyázatossággal megelőzhetők lennének. Közismert tény, hogy a must erjedése közben
mustgáz, vagyis szén-dioxid (CO2) keletkezik, ami
rossz szellőzési viszonyok között a földalatti pincékben a padlószintről indulva felhalmozódik, és kiszorítva a levegőből az oxigént fulladást okoz.
A fentiekre tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya (a továbbiakban:
Munkavédelmi Főosztály) felhívja valamennyi borkészítéssel foglalkozó munkáltató figyelmét a
mustgáz veszélyeire és a munkavállalók egészségének, biztonságának védelme érdekében szükséges
megelőző intézkedések megtételére.
A szén-dioxid a levegő állandó alkotóeleme, színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer
nehezebb gáz. Cukortartalmú növények, gyümölcsök erjedése során keletkezik, például akkor, amikor „forr” a must. Mivel nehezebb a levegőnél, így
alulról fölfelé, a padozattól kiindulva tölti ki a teret,
a pincét és a járatokat. A mustgáz a pincékben öszszegyűlik, kiszorítja a levegőt, így teremtve oxigénhiányos állapotot. A szén-dioxid kis koncentrációban a légzőközpontot izgatja, nagyobb koncentrációban az oxigénhiány miatt fulladást okoz. Hat a
központi idegrendszerre, amelynek jelei a szédülés,
hányinger, illetve mentális zavar. Ezért tapasztalható, hogy az újbor forrásának időszakában gyakran lesznek rosszul a pincékben. A must erjedésének idején a rosszullét, fulladás megelőzése
érdekében előzetes szellőztetés és légtér-elemzés nélkül a borospincékbe szigorúan tilos lemenni!
A gázérzékelő riasztók felszerelésén túl a tragédiák megelőzésére a pinceajtó nyitásához rendelt
reteszelt mesterséges szellőző rendszer használata ad megfelelő megoldást.
Önmagában az úgynevezett „gyertyapróba” alkalmazása nem tekinthető
megbízhatónak! A gyertyapróba lényege az, hogy
a pincébe égő gyertyával mennek le, ha ez elalszik,

akkor ott feltehetően nagy koncentrációban mustgáz van jelen. A gyertya lángja általában csak 14%os CO2 tartalom esetén alszik el, ezzel szemben egy
ember 9% CO2 tartalmú légtérben történő 5-10
perces tartózkodás alatt halálos fulladást, mérgezést szenvedhet. A 20% CO2 tartalmú légtér pedig
azonnali halált okozhat.
Ha a gyertya lángja menet közben vagy a pincében
elhelyezve kialszik, akkor nagy valószínűséggel
mustgáz van a helyiségben. Ilyenkor haladéktalanul vissza kell fordulni, illetve el kell hagyni a helyiséget.
Javasolt a must forrásának idejére „Figyelem,
mustgáz veszély!” feliratot is elhelyezni a pince bejáratára mások figyelmeztetése céljából.
Gyakori probléma, hogy sokan megfelelő védelem
nélkül próbálnak az összeesett, ájult emberek segítségére sietni, és segítségnyújtás közben maguk
is belélegzik a veszélyes mustgázt, így a segítők is
könnyen bajba kerülhetnek, ezért senki ne próbáljon meggondolatlanul ájult ember segítségére
sietni! Ha nem ismert, hogy milyen mennyiségben
van jelen a mérgező gáz abban a helyiségben, amiből ki akarjuk menteni a sérültet, saját életünket is
kockáztatjuk, ha zártrendszerű légzőkészülék nélkül megyünk be hozzá. Ilyen esetben azonnal
hívni kell a mentőket, illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a 112-es központi segélyhívó számon és meg kell próbálni kiszellőztetni
a helyiséget. A mustgáz-mérgezést szenvedő embereket a tűzoltók biztonsággal, légzőkészülék
használata mellett tudják kimenteni. Amennyiben
van mód a pincehelyiség megfelelő átszellőztetésére
és a CO2-koncentráció ellenőrzésére, a mérgezett
személyt mielőbb ki kell szabadítani a mérgezés
helyszínéről, szabad levegőre kell vinni és a sérült
állapotától függően - kiképzett elsősegélynyújtó bevonásával - meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást
a mentők megérkezéséig. A biztonsági- és egészségvédelmi előírások alkalmazása rendkívül fontos
az önfoglalkoztatók vagy magángazdálkodók saját
védelme érdekében is! A Munkavédelmi Főosztály
által működtetett, ingyenesen hívható, telefonos
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat tájékoztatást
nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos jogosultságokról és kötelezettségekről a munkáltatók, a munkavállalók, az érdekképviseleti szervek és minden,
a munkavédelem kérdései iránt érdeklődő számára. Zöld szám: 06 80 204 292, hívható:
hétfőtől-csütörtökig: 8.30-16.00, pénteken: 8.3013.30-ig. e-mail:
munkavedelem-info@ngm.gov.hu
Budapest, 2017. szeptember 1.
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