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Koronavírus: Percről-perce változik a helyzet
A gödöllői hivatalos tájékoztatásért kövessék a város honlapját és facebook-oldalát!
Az elmúlt hetekben jelentősen megváltozott
az élet városunkban is. A koronavírus-világjárvány miatt az egész országban életbe lépett
a
kijárási
korlátozás,
bezártak a
kulturális intézmények,
megváltozott a boltok
nyitva tartása
és
életkorhoz kötött, ki
mikor vásárolhat. A 65
év alattiak az
üzletek nyitásától 9 óráig,
valamint
12
óra után zárásig tartózkodhatnak az üzletekben, 9-12 óra között kizárólag a 65 év felettieknek biztosított vásárlás
lehetősége.

A megváltozott helyzet napról-napra, óráról-órára új feladatok elé állítja az önkormány-

zatot. A helyi operatív stáb
munkájának
eredményeként
néhány nap alatt megoldottá vált a 70 éven felüliek és a

mozgásukban korlátozottak ellátása, valamint
az oktatási intézmények bezárása miatt otthon lévő gyerekek közétkeztetése. Szintén
megoldott a gyerekek óvodai és bölcsődei ügyelete,
amit azok a szülők vehetnek
igénybe, akiknek muszáj
dolgozni menni. Mindezek
mellett megváltozott az orvosi ellátás rendje is.
(További részletek
a 2-6. oldalon.)
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Összefogás: adományok csak e-mailben!
– Közterületen milyen feladatokat kellett megoldani?
– Fertőtlenítettük, illetve a VÜSZI munkatársai folyamatosan
fertőtlenítik a köztereket, és preventív jelleggel fertőtlenítettük a

– Különleges helyzet, hogy ebben a
városban, ahol mindig egymást váltják
a kulturális rendezvények, most zárva
vannak azok kapui.
– A kulturális területen a jogszabályoknak
megfelelően az intézményeket bezártuk, és

játszótereket is. Mivel a jelen helyzetben a
játszóeszközök használata nem javasolt,
ezért ezeket a helyeket a múlt héten lezártuk.
– Mindössze néhány nap alatt megszervezték a 70 éven felüliek ellátását.
Hogyan sikerült megoldani ezt a feladatot?
– A legnagyobb kihívás az idősek ellátása volt, akiknél a jogszabály úgy rendelkezett, hogy amennyiben vállalják az önkéntes otthonmaradást, onnantól számukra a
szükséges ellátásról a polgármester köteles gondoskodni. Négy ilyen ellátási felületet nyitottunk meg. Az egyik a meleg
étkeztetés, illetve a napi étkeztetés biztosítása, reggeli, ebéd és vacsora formájában.
A második ilyen szolgáltatás a napi vagy
heti bevásárlás biztosítása, a harmadik a
gyógyszerek kiváltása, a negyedik pedig a
pénzbefizetés, a havonta esedékes csekkbefizetések biztosítása.
Felállítottunk egy diszpécserközpontot,
ahol folyamatosan zajlik a beérkező kérések feldolgozása. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak a 70 év felettieknek nyújtunk segítséget, hanem azoknak
a 65 év felettieknek is, akik ellátásában
rokonaik, ismerőseik nem tudnak segíteni,
valamint azoknak a rászorulóknak, akik valamilyen okból mozgásukban korlátozottak
és nem számíthatnak más segítségre.

mivel a jelenlegi számítások szerint a járvány elhúzódik, június végéig valamennyi
városi rendezvény elmarad.
Egyedül a könyvtár nyújt olyan szolgáltatást, ami az intézmény belső tereinek
igénybevétele nélkül biztosítja a megrendelt könyvek, olvasnivalók átadását és ami
akár az idősebbeknek vagy akár a távoktatás feltételeinek biztosításában is segítséget tud nyújtani.
– Úgy tudjuk, több vállalkozástól, civilektől érkeznek felajánlások…
– Ez így igaz. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, adományát, segítségét, támogatását. Sokan most
nem az eredeti munkájukat végzik. Kiváló
kulturális szakemberink most az időseknek
segítenek élelmet vinni, bevásárolni, több
óvónő maszkokat varr, mások a diszpécserközpontban állnak helyt – hogy csak
néhány példát mondjak.
Nem tudok mindenkit felsorolni, de nagyon köszönöm, aki ebben a valóban nehéz
veszélyhelyzetben segít abban, hogy mi itt
Gödöllőn minél kisebb baj és probléma nélkül átvészeljük a vírushelyzetet. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra!
Itt is kérek mindenkit: felajánlást kizárólag a koronavirusgodollo@gmail.com
e-mail címre küldjenek! Ezzel nagyban segítik a koordinálást.		
(ny.f.)

A koronavírus-járvány Gödöllőn is
megváltoztatta az emberek életét
és rendkívül sok feladatot adott
az önkormányzatnak. Dr. Gémesi
György polgármester a GödöllőNettv-nek nyilatkozott a kialakult helyzetről.

– A március 11-én, a koronavírus-járvány miatt kihirdetett
veszélyhelyzet kapcsán nagyon sok önkormányzati feladat van. Ilyenkor a jogszabály
a polgármestert jelöli meg
ezek végrehajtására – mondta
Gémesi György. – Természetesen nem egyedül, hanem
sok munkatársammal együtt
dolgozunk ezek megoldásán.
Az első ilyen volt, az iskolák
bezárása után, a közétkeztetés további biztosítása azok
számára, akik ezt igényelték.
Ezt a közétkeztetést végző
Kalória Nonpofit Kft. révén bonyolítjuk. Az
ellátás minden feltételnek megfelel, és a további igényeket is, amennyiben erre szükség lesz, ki tudjuk elégíteni.
A második feladat az óvodás és bölcsődés gyerekek ügyeleti ellátása volt, amen�nyiben a szülők ezt igényelték. Minden
szülővel felvették a munkatársaink a kapcsolatot. Ennek megfelelően két intézményt
jelöltünk ki az ügyeleti szolgáltatás biztosítására. Az egyik a Szent János utcai Mesék
Háza Óvoda, a másik pedig a Palotakerti
Bölcsőde. Itt fogadják azokat a gyerekeket,
akiknek a szülei nem tudják megoldani az ő
felügyeletüket.
A megváltozott szabályoknak megfelelően át kellett szervezni az egészségügyi ellátást is. Ezt dr. Dunai Györggyel, a Tormay
Károly Egészségügyi Központ igazgatójával közösen végeztük el. Mivel a 65. évüket
betöltött orvosok esetében a beteg-orvos
kapcsolatot megtiltották, őket ki kellett venni az akut gyógyító ellátásból és meg kellett
szervezni az akut sürgősségi ellátás biztosítását.
A járvány miatt több ezer olyan orvos-beteg találkozót kellett lemondani, ami előzetesen egyeztetve volt. Természetesen
az alapellátásban továbbra is biztosítjuk a
gödöllőiek ügyeleti, illetve mindennapi sürgősségi ellátását. Ez is működik a megfelelő jogszabályi kereteken belül.
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új helyzet az egészségügyi ellátásban
Az elmúlt napokban Gödöllőn is jelentősen átalakult az egészségügyi ellátás. A változásokat a Tormay Károly Egészségügyi Központ honlapján,
Gödöllő város Facebook-oldalán, valamint a szolgalat.com-on folyamatosan nyomon követhetik. Dr. Dunai György, a Tormay Károly Egészégügyi Központ igazgatója a GödöllőNettv-nek foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.
– Az elmúlt hetekben több jelentős intézkedést kellett bevezetni
az Emberi Erőforrások Minisztériuma utasításai alapján – mondta
dr. Dunai György. – Első körben
a fogorvosi ellátást állították le,
illetve csak a sürgősségi ellátást
engedélyezték. Így a gyerekfogászatunk, illetve a városban a fogorvosi szolgáltatók csökkentett
üzemmódra álltak át.
A 65 évnél idősebb orvosok
védelme érdekében az ő munkájukat tulajdonképpen fel kellett
függeszteni, illetve a javaslat az
volt, hogy lehetőség szerint távkonzultációban és olyan tevékenységekben vegyenek részt,
ami nem igényli a közvetlen orvos-beteg kontaktust. A járóbeteg-szakellátásban valamennyi
tervezett, előjegyzett ellátást le
kellett mondanunk. Csak a sürgősségi és a sürgős szükség
körébe tartozó ellátásokat lehet
elvégezni.
Vannak olyan szakrendelések,
amik teljes egészében kiestek a
65 év feletti orvosok távolmaradása miatt. Ilyen például a bőrgyógyászat, a nőgyógyászatnak
egy része, a reumatológia, az

urológia, illetve a sebészeti ellátás is. Sebészeti betegeinket
a veresegyházi Misszió Egészségügyi Központba, míg a szemészeti pácienseket a kistarcsai
kórház szemészeti ambulanciájára irányítjuk.
Honlapunkon megtalálhatók
az egyes szakrendelések elérhetőségei, amiknek közvetlen telefonszámait is elérhetővé tettük,
hogy ha szükséges, könnyebben
tudjanak beszélni orvossal vagy
asszisztenssel.
Több szakrendelésen is a
kollégák felhívják a betegeket,
érdeklődnek állapotukról, ha
a páciensnek olyan speciális
gyógyszerre van szüksége, amit
csak szakrendelő orvosa írhat
fel, azt természetesen felírják,
tanácsokkal látják el a betegeket. Fontos hangsúlyozni, hogy a
szakorvosi javaslatok érvényességi idejét meghosszabbították
a válsághelyzet megszűnését
követő 90 napig. Tehát emiatt
nem szükséges szakrendelést felkeresni. Így a szükséges
gyógyszert a háziorvos is meg
tudja hosszabbítani – nyilatkozta
Dunai György.

Az egyre súlyosbodó koronavírus-járvány közepette természetes
cél, hogy egyre több tesztet lehessen elvégezni, hiszen ezzel további
megfertőződéseknek lehet elejét venni. Két módszer létezik a fertőzés tesztelésre: az egyik a vírus ellen termelődött ellenanyagok
kimutatásán alapuló gyorsteszt, amely egyéntől függően a fertőzést
követő 5-7 napon belül jelez pozitivitást. A másik (PCR-vizsgálat) a
vírus örökítő anyagának (RNS) jelenlétét mutatja ki, gyakran az ellenanyagszint megemelkedése előtt. Gödöllőn ez utóbbi vizsgálat
elvégzésére nincs lehetőség, mivel ehhez speciálisabb személyi és
tárgyi feltételek szükségesek, ami járóbeteg-szakellátást végző intézményünkben jelenleg nem megvalósítható – fogalmazott érdeklődésünkre dr. Dunai György.
Az igazgató-főorvos azt mondta: a fekvőbeteg-ellátásban a tesztek nagy segítséget nyújtanak az ellátó személyzetnek, azonban a
járóbeteg-szakellátásban – a hazai protokollt figyelembe véve – ennek bevezetése, rutinszerű alkalmazása jelenleg nem indokolt.
Úgy tudjuk, azon dolgoznak a szakemberek, hogy egyre több
olyan laboratórium legyen az országban, amelyik képes egy ilyen
PCR-vizsgálat elvégzésére. Információink szerint egyelőre a kistarcsai kórházban sem végeznek még ilyen teszteket.
Dr. Dunai György emlékeztetett arra is, hogy a járvány megfékezése érdekében jelenleg az orvos-beteg „találkozások” minimalizálása
a cél. A protokoll szerint, ha egy fertőzésre gyanús beteget észlel a
háziorvos vagy szakorvos, akkor ő értesíti a járványügyi hatóságot,
illetve ha a beteg otthonában kezelhető, akkor az Országos Mentőszolgálatot területen történő légúti diagnosztikai mintavétel céljából.

A főorvos felhívta a figyelmet arra, a betegek
kizárólag sürgős esetben
keressék fel a rendelőt!
Az ellátási korlátozás
a védőnői szolgálatot is
érinti, itt is a távkonzultáció ajánlott. A szülőknek
azonban nem kell attól
tartani, hogy a kötelező
védőoltások elmaradnak,
az ezzel kapcsolatos
feladatokat a házi gyermekorvosok szervezik.
Az iskolaegészségügyi ellátás
leállása miatt azonban a kam-

pányoltásokat majd egy későbbi
időpontban fogják pótolni.
(ja)

A GÖDÖLLŐI HÁZI GYERMEKORVOSOK
2020. MÁRCIUS 23-TÓL ÉRVÉNYES
ELLÁTÁSI RENDJE:
A gödöllői házi gyermekorvosok 2020. március 23-tól a COVID-19
járványügyi vészhelyzet végéig új ellátási rendet alakítottak ki.
Dr. Csikós Tamás a saját betegeit a Páter Károly u. 1. alatti telephelyen továbbra is maga látja el a megszokott rendelési rend szerint.
Dr. Pédery Zsuzsanna, aki 65. életévét betöltötte, nem vesz részt a
közvetlen betegellátásban. Saját betegeit telefonon és egyéb digitális eszközökön keresztül látja el, definitív ellátásra törekszik. Fizikális vizsgálatot igénylő betegeit a 2-es rendelőbe irányítja. Praxisának
adminisztrációját saját asszisztense végzi. A kötelező védőoltások
beadását dr. Kiss Zsuzsa vállalta. A 2-es rendelő többi orvosa (dr.
Kiss Anna, dr. Kiss József, dr. Kiss Zsuzsanna, dr. Páll Gabriella, dr.
Tatár Emese) közös rendelési rendet alakított ki.
Minden orvos ellátja saját betegeit telefonon és egyéb digitális
eszközökön keresztül a hét minden hétköznapján, munkaidőben.
Definitív ellátásra törekednek. Biztosítják a betegek számára a vényköteles gyógyszerek elektronikus receptjének EESZT-rendszeren
keresztüli patikába juttatását, elvégzik a saját betegek táppénzes adminisztrációját, elvégzik az újszülöttek ellátását, megtartják a csecsemőtanácsadást, ami az életkorhoz kötött kötelező védőoltások
beadására, valamint az egészségkárosodással fenyegető krónikus
állapotok szűrésére és ellátására koncentrál, megszervezik a szakrendelői vagy kórházi ellátást igénylők betegútjait.
A 2-es rendelőben egyszerre egy orvos tartózkodik asszisztensével, ellátja mind a hat praxis nem légúti, a kollégák által odairányított
betegeit. Az ellátás tervezett rendje az alábbiak szerint alakul:

Hétfő
8-tól 13 óráig:
dr. Kiss József
13-18: dr. Tatár Emese
Kedd
8-13: dr. Kiss Anna
13-18: dr. Kiss Zsuzsanna
Szerda
8-13: dr. Kiss Zsuzsanna
13-18: dr. Kiss Anna

Csütörtök
8-13: dr. Páll Gabriella
13-18: dr. Kiss József
Péntek
8-13: dr. Tatár Emese
13-18: dr. Páll Gabriella
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Ezekben segít az önkormányzat
Városunk 70 év fölötti lakói és az egyéb
okokból mozgásukban korlátozott rászorulók
március közepén levélben kaptak tájékoztatást arról, hogyan tudnak segítséget igényelni
az étkezéshez és a bevásárláshoz. Ehhez
az önkormányzat létrehozott egy diszpécserközpontot, ahol az érintettek hideg reggelit,
meleg ebédet és hideg vacsorát igényelhetnek, valamint a gyógyszerek kiváltásához, a
postai csekkek befizetéséhez és az alapvető
élelmiszerek bevásárláshoz kaphatnak segítséget.
A diszpécser-központban regisztrálják
azokat, akik önkéntesen vállalják a házi karantént és igénylik ezt az ellátást.
A feladatellátásban az óvodai, bölcsődei
és kulturális területen felszabadult munkatársak vesznek részt.
A munkát Varga Lilla, a Palotakert Óvoda
vezetője koordinálja, aki a GödöllőNettv-nek
elmondta az ételek rendelése mellett gondoskodnak a gyógyszerek beszerzéséről és
kiszállításáról és havonta egy alkalommal a
postai csekkek befizetéséról.

Bevásárlást hetente kétszer intéznek.
Van egy alapellátási élelmiszerlista, ebből
kell bediktálni, hogy mit szeretnének.
Varga Lilla hangsúlyozta, fontos tudni,
hogy ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevétele mivel jár:
– Munkatársaink a beszerzést és a kiszállítást ingyenesen végzik, de a megrendelt ételt éppúgy ki kell fizetni, mint a
boltból megrendelt árut vagy a patikából
kért gyógyszert. Ezért nagyon fontos tudni,
hogy azok a munkatársaink, akik segítenek
az ellátásban, fényképes, pecséttel ellátott,
Gödöllő Város Önkormányzata által kiállított
igazolvánnyal rendelkeznek, ezzel igazolják
magukat, bennük megbízhatnak. Sajnos
már kaptunk olyan jelzéseket, miszerint
egyesek megpróbáltak visszaélni a rászorulók bizalmával!
Kérjük, hogy akinek segítségre van szüksége, ne forduljon
idegenekhez, hanem bennünket
keressen!
(bd)

A hívásokat az alábbi telefonszámokon fogadják (7-19 óra
között):
06-70/886-8690
06-70/886-8790
06-70/886-8742
06-70/886-8743
Zöld szám: 06-80/180-037
Krízisvonal: 06-70/334-0134
Ezt azonban, kérjük, csak végszükség esetén hívják!

Az időseket, a diákokat és
a családokat is ellátja a Kalória
A közétkeztetési feladatokat továbbra is a Kalória Nonprofit Kft. látja el, alkalmazkodva a
megváltozott körülményekhez. Hatolkai Máté,
az intézmény vezetője így nyilatkozott az elmúlt időszak tapasztalatairól.
– Az iskolák bezárásának március 13-i bejelentése után a Kalória Kft. elsődleges célja
volt, hogy azokat a családokat, akik továbbra
is igénylik a melegételt, el tudjuk látni. Ezért
a bejelentést követő hétvégén a teljes adminisztratív stáb azon dolgozott, hogy minél
több családdal felvegyük a kapcsolatot, illetve, hogy meg tudjuk szervezni az ellátást úgy,
hogy az iskolák nincsenek nyitva. Ezért új átvételi helyeket jelöltünk ki az erre vonatkozó kormányrendelet betartásával. Ahogy
ez a folyamat elindult, megjelent az a szülői igény is, hogy ha már jönnek a gyermek
ebédjéért, az egész család számára rendelnének. Erre reagálva úgy döntöttünk,
ezt is biztosítjuk.
Időközben megjelent egy államkincstári kötelezvény, ami utasította az önkormányzatokat, és a közintézmények fenntartóit arra, hogy az iskolaidőhöz hasonlóan a nevelési és oktatási intézményekkel jogviszonyban lévő gyermekeket ellássuk. Ez alátámasztotta az általunk már meghozott intézkedéseket. Igyekeztünk
rugalmasan alkalmazkodni ahhoz a kormányrendelethez is, ami szerint a 70 éven
felüliek ellátását az önkormányzatoknak kell megoldaniuk.
– Jelenleg hányan élnek az Önök nyújtotta lehetőséggel?
– Jelenleg 130 fölött van azoknak a 70 éven felülieknek a száma, akik számára
eljuttatják az ételt az önkormányzat által megbízott segítők, a diákoknak és a családok számára pedig több mint 800 adag ételt készítünk. A normál étkezésen felül
diétás igényeket is kiszolgálunk ugyanúgy, mint ahogy iskolaidőben is. Az uniós
rendelet által előírt 14 allergénre, illetőleg az egészségügyi alap diétákra koncentrálunk, mint például a diabétesz vagy egy epebeteg diéta, amik elterjedtebbek.
– Milyen egyéb igények merültek fel az ellátással kapcsolatban?
– Nem volt egyszerű meghatározni az átvételi helyek nyitva tartását. Kezdetben
sokan jelezték, hogy a munka miatt nem tudják a korábban kijelölt idősávban átvenni a megrendelt ételeket, ezért ezt meghosszabbítottuk, ám kiderült, hogy a valós
igények ennél jóval alacsonyabbak. Így jelenleg hét közben 15 óráig lehet elvinni
az ebédet.
– Hogy érinti a Kalóriát, hogy jelentősen lecsökkentek az igények?
– A kormányzati intézkedések, amik a vendéglátóipari szektor megsegítésével
kapcsolatban születtek, a Kalóriát is érintik, így az a célunk, hogy a lehető legtöbb
munkatársunkat meg tudjuk tartani. Nem szeretnénk elengedni azoknak az embereknek a kezét, akik húsz-harminc éve a városért dolgoznak.

A KORONAVÍRUSSAL
TERJEDNEK A CSALÓK!
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a napokban arra
hívta fel a figyelmet, hogy a a koronavírus terjedéséről
szóló hírek mellett megjelentek a témával kapcsolatban
elkövetett csalások, csalási kísérletek.
Arra kérik az időseket, legyenek körültekintőek, ha lakásuknál, házuknál megjelennek védőruhát/maszkot viselő személyek és felajánlják az ingatlan fertőtlenítését,
orvosi vizsgálatot, vagy koronavírus mintavételét!
Felhívják a figyelmet arra, koronavírus fertőzöttség
kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik,
így az sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon, sem személyesen nem kapható! A fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg
kizárólag állami egészségügyi ellátó rendszerben végeznek!
A rendőrség figyelmeztet az online vásárlás és az
e-mailben küldött reklámok veszélyeire is, kérik, hogy
ezek hitelességéről mindig győződjenek meg.
Szintén felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben
hatóság tagjaként bemutatkozó személy csenget be valakihez, kérje az azonosítást, kérdezze meg, honnan érkezett, majd anélkül, hogy beengedné otthonába, telefonáljon az adott hatósághoz, a valóságtartalom ellenőrzése
céljából
Ha valaki úgy gondolja, csalás áldozatává vált, azonnal
értesítse a rendőrséget a 107 vagy a 112-es telefonszámon, pénzügyi tranzakció esetén a számlavezető bankját
is, a későbbi, esetleges kártalanítás érdekében!
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új kihívások a szociális szférában
ködő hajléktalanszállót is
új kihívások elé állította a
koronavírus járvány miatt kialakult helyzet. Az
ott ellátásra kerülő, körülbelül 30 személy azért
nem hagyhatja el az intézményt, illetve nem is
mehet vissza oda, mert
mozgásuk a vírus terjedése szempontjából
nagyon komoly faktor
lehet. Így itt is ki- és bejárási tilalom van.
A Nefelejcs Napköziotthon tekintetében más a helyzet. Azok a
családok, akik ezt a gondozóházat igénybe veszik, többségében
otthon tartják gyermekeiket, de
azok, akik nem tudják ezt megoldani, számíthatnak a város segítségére.
A Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Szociális irodája a
továbbiakban várja azok jelentkezését, akiknek segítségre van
szükségük a kialakult helyzet
miatt. Kérjük, hogy munkatársainkkal telefonon egyeztessenek
időpontot!

Nincsenek könnyű helyzetben a szociális intézmények sem. Erről Bajkó
Norbert alpolgármester
nyilatkozott a GödöllőNettv-ben.
Mint elmondta, Gödöllőn található idősek otthona, gondozóház,
valamint hajléktalanszálló is, és
mindegyik speciális helyzetben
van.
– Az Egyesített Szociális Intézményben jelenleg 50 fő ellátottról gondoskodnak az ott dolgozók. Az itt élők számára most
az is komoly nehézséget jelent,
hogy védelmük miatt látogatási
tilalom van érvényben, így nincs
lehetőség a hozzátartozókkal a
személyes kapcsolatok ápolására és azok sem hagyhatják el az
intézményt, akik egyébként kijárhatnak onnan.
A Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Központban mű-

Ha kell, Házhoz megy
a könyvtár
A gödöllői könyvtár is zárva tartja kapuit, de munkatársai folyamatosan arra törekszenek, hogy az olvasók
igényeit, amennyire tudják, kiszolgálják.
Az olvasóknak lehetőséget biztosítanak arra, hogy
emailen, a konyvtar@gvkik.hu címen adják le a könyvekre vagy filmekre vonatkozó kéréseiket. Ezeket a
könyvtár munkatársai összekészítik, és az intézmény
hátsó bejáratnál, megfelelő távolságból az udvaron
adják ki számukra az összeállított csomagot – nyilatkozta Fóthy Zsuzsanna, a Gödöllői Városi Könyvtár
igazgatója. Elmondta azt is, elkészül egy olyan online
chat felület, ahol a honlapon keresztül, rögtön segítséget tudnak kérni az érdeklődők, személyesen tudnak a
könyvtárosokkal beszélni. Ezen keresztül akár kutatás
támogatást is tudnak nyújtani, vagy csak egyszerűen
elmagyarázni, hogyan tudják a katalógust használni.
Odafigyelnek idős olvasóikra, akinek az elérése sokkal nehezebb. Akikről tudnak, hogy igénylik az olvasmányokat, de az internetes lehetőséggel nem tudnak élni,
felhívják, összekészítik nekik a könyveket és házhoz
viszik, természetesen fertőtlenítés után, maszkban és
kesztyűben.
A városi könyvtár munkatársai kérik, hogy ha tudnak
olyan személyről, akinek szüksége lenne az ilyen szolgáltatásra, annak nyújtsanak segítséget, hogy felhívhassák a könyvtárat!
Mindezek mellett folyamatosan olyan online tartalmakat készítenek, amik segítenek a diákoknak a tanulásban, továbbá gyűjtik a többi könyvtár által és a többi
megosztó portál által közzétett digitális tartalmakat.
Mindezek mellett naponta kerülnek fel a könyvtár oldalára a digitális oktatáshoz, a digitális tanuláshoz kapcsolódó, könnyen elérhető és jól kezelhető tartalmak.

– Számítanak arra, hogy a
következő időszakban megnövekedhet a segítséget, pontosabban segélyt kérők száma?
– Az önkormányzat felkészült
arra, hogy az esetlegesen meg-

növekedett igényeket is feldolgozzuk, de a rászorultság megítélése továbbra is ugyanazon
keretrendszereken történik, mint
ahogy eddig is.
(ny.f.)

Ügyelet bölcsiben az oviban
Március 17. óta rendkívüli szünet van a városi óvodákban és bölcsődékben. Természetesen az ügyeleti ellátás itt is biztosított azok számára, akik nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését. Az óvodásokat a gödöllői Mesék Háza
Óvoda fogadja, a bölcsődéseket pedig az Egyesített Gödöllői Palotakert Bölcsődében várják, itt biztosítják azoknak a gyermekeknek az ellátását, akiknek a
szülei dolgoznak.
Dr. Pappné Pintér Csilla
óvoda vezető és Varga Gyöngyi bölcsődevezető elmondták, fontos, hogy a gyerekeket
csak abban az esetben tudják
az intézmények befogadni,
hogyha valóban egészségesek! Bár normál esetben erről szükséges lenne orvosi
igazolás, de mivel jelenleg
nem ajánlott az egészséges
gyermekeket bevinni a rendelőintézetbe, ezért a szülőknek
egy nyilatkozatot kell kitölteniük.
Aki szeretné igénybe venni az ügyeletet, annak első körben a saját óvódájával vagy bölcsődéjével kell felvennie a kapcsolatot. Ezt követően ki kell tölteni
a gyermek egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot, amivel fel tudják venni a
kapcsolat az ügyeleti ellátást nyújtó
intézménnyel.
Az ügyeletes intézmény a gyermek
adatainak birtokában intézi a befogadást és az étkeztetést.
Mint megtudtuk, az ügyeleti lehetőséggel jelenleg kevesen élnek, a
Mesék Háza Óvodában lapzártánk
idején 5, a Palotakert bölcsiben pedig
3 kisgyermekről kellett gondoskodni.
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Érkeznek az adományok és felajánlások
A koronavírus miatt kialakult helyzetben
rendkívüli módon összefognak városunk
lakói. Szinte az első perctől érkeznek a felajánlások az önkormányzathoz, amivel a városunkban élő idősek és rászorulók ellátását szeretnék
segíteni, vagy hozzájárulni ahhoz a munkához,
amit el kell látni.
A munka egyszerűbb
koordinálása
érdekében
az önkormányzat létrehozta a koronavirusgodollo@
gmail.com e-mail címet.
Fontos, hogy aki bármilyen
felajánlást szeretne tenni, az
kizárólag erre a címre küldje
el!
Valamennyi adományt nem
tudunk felsorolni, így csak néhányat emelünk ki a beérkezettek közül, hogy bemutassuk azt
a széles körű összefogást, amit városunk
lakói, és az itt működő vállalkozások tanúsítanak.

A Máltai Szeretetszolgálat a veszélyhelyzetben is várja
a rászorulókat
A Máltai Szeretetet Szolgálat tájékoztatja a rászorulókat, hogy a jelenlegi
vészhelyzetben is elérhetőek szociális
szolgáltatásai városunkban.
Gödöllőn a szervezetnek két szolgáltatása működik a Palotakert 2/A szám
alatt, melyeket továbbra is biztosítják
az Országos Tisztifőorvos határozataiban és az EMMI miniszter Útmutatóiban leírtakkal összhangban.
1. Támogató szolgáltatás: folyamatos kapcsolattartás a klienseinkkel, információ nyújtás, tanácsadás, szükség
esetén bevásárlás, gyógyszerek kiváltása a személyes kontaktus minimálisra csökkentésével.
2. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás: telefonos/
online kapcsolattartás a klienseinkkel,
tanácsadás, krízis kezelés.
A szolgáltatás irodájában személyes
ügyfélfogadás nincs.

Tájékoztatjuk
a tisztelt lakosságot, hogy

dr. Kiss Árpád
jegyző

áprilisi fogadónapja elmarad.
Megértésüket köszönjük.

Király Mónika például 50 db
kézműves szappant juttatott el
az önkormányzathoz. Az adomány abba a városi
bölcsődébe és óvodába kerül, ahol a
gyerekek számára
ügyeletet biztosítanak.
A Surányi Műszaki Áruház már
több adomán�nyal igyekezett
segíteni. Többek között egy
levegőtisztítót
ajánlottak fel, amit egy immunproblémával is szenvedő gyermek kapott meg,
lapzártánkkal egyidőben
pedig a vállalkozás képviseletében Vargáné Surányi Marianna
egy varrógépet ajándékozott azoknak, a Mesék Háza Óvoda dolgozóinak, akik az egyik
helyiségben maszkokat varrnak.

Intézzük online!
Az önkormányzatoknál is van lehetőség bizonyos ügyeket online elintézni. Fontos, hogy
akik csak tehetik, a járvány miatt használják
ki ezt a lehetőséget!
Az e-önkormányzat portál, az ASP-rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.
Személyes megjelenés, postai sorban állás
nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla-kivonatukat,

Czuczor Attila pedig 5 asztali számítógépet ajánlott fel olyan gyerekeknek, akiknek
nem volt egyközük ahhoz, hogy otthonról
tanuljanak.
Gödöllő Város Önkormányzata ezúton is
köszönetét fejezi ki minden felajánlásért, támogatásért, amivel segítik ennek a rendkívül
összetett feladatnak az ellátását!
KJ
feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és
ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót,
díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.
A portál használata külön regisztrációt nem
igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi
igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.
Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatával
kapcsolatos
intézkedésekről
Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet
hirdetett ki Magyarországon. A járvány megelőzése és megakadályozása érdekében az alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre a Gödöllői Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatával kapcsolatban.
Kérjük, hogy csak a sürgős, halasztást nem tűrő ügyeket intézzék a veszélyhelyzet
ideje alatt!
Lehetőség szerint elektronikus úton próbálják meg ügyeiket rendezni, illetve telefonon kérjenek
segítséget kollégáinktól! Ügyeiket a www.godollo.hu oldalon elérhető önkormányzati ASP felületén keresztül, vagy az epapir.gov.hu felületen, illetve a pmh@godollo.hu e-mail címen tudják
intézni. Amennyiben kizárólag személyesen tudja ügyeit intézni, a kollégákat minden ügyintézés
előtt fel kell hívni az alábbi telefonszámokon:
Közigazgatási és Szociális Iroda, anyakönyv: 06-28/529-188
Szociális ügyek: 06-28/529-114
Mérnöki Iroda (hatósági ügyek, műszaki ügyek) 06-28/529-246
Főépítészi Iroda: 06-28/529-194
Adó és Ingatlangazdálkodási Iroda: 06-28/529-110
A titkársági telefonokokról az ügyintézőkhöz kapcsolják Önöket és amennyiben sürgős az ügyintézés kollégáink időpontot adnak Önöknek.
Az előzetes időpontegyeztetés utáni ügyfélfogadási időt az alábbiak szerint biztosítjuk:
Hétfő: 8-15 óra
Szerda: 8-15 óra				
Kérjük megértésüket és türelmüket!
					
					

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző
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Vasútfelújítás
Folyamatosan zajlanak a vasútfelújítási munkák. Dolgoznak a
perontetők zárásán és a világítás kiépítése is megkezdődött.
Folyik a munka a HÉV végállo-

máson, ahol építik a vágányokat, amint az egyik elkészül,
arra helyezik át a forgalmat,
és azután kezdik el a másik kialakítását. A HÉV közlekedése
eközben zavartalan lesz. Aki
HÉV-vel utazik,
a jegykiadó automatából vehet
jegyet és bérletet. Ennek a
megközelítése
folyamatosan
biztosított.
A vasúttal utazók
számára
továbbra is az
Ady sétányon, a
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kisbolt melletti konténerváróban működik a jegypénztár,
itt azonban kizárólag vonatjegyek és bérletek vásárolhatók. A vasútállomás és a HÉV
területe jelenleg munkaterület, ezért kérik, hogy mindenki
fokozott figyelemmel közlekedjen! Továbbra is az ütemezésnek megfelelően zajlanak a vasútfelújítási munkák
és a HÉV végállomás átépítési munkálatai a gödöllői
vasútállomáson. Folyamatosan dolgoznak a peronfedésen és a leendő állomásépület építésén. A lakosság
a kivitelezéssel kapcsolatos
észrevételekkel, kérdésekkel
az alábbi elérhetőségeken
keresheti meg a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t:
E-mail: godollohatvan@vasuttechnika.hu Telefonszám:
+36-30/641-0601 (hétköznap
8:00-16:00)

Figyelem! Változások a vasúti közlekedésben
A kijárási korlátozáshoz igazodva rendkívüli menetrendi módosításokat vezettek be a helyközi személyszállításban is, így március 30-tól
nem közlekednek a tanítási időszakban az iskolába jutást biztosító
járatok, melyeket a tantermen kívüli oktatási rend és a szombattól
életbe lépett kijárási korlátozás miatt már csak alig vagy egyáltalán
nem vettek igénybe az utasok. Hétvégéken marad a szombati és a
vasárnapi közlekedési rend. A lezárt határok miatt külföldre már nem
közlekedő egyes nemzetközi vonatokat a magyarországi szakaszokon is törlik a menetrendből március 30-tól. A kimaradó vonatokról a
www.mavcsoport.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Gödöllői HÉV – 2-es metró összekötés
Lehet belőle valami?
Az állam folytatná a fővárosi
önkormányzattól átvéve a gödöllői HÉV és a
2-es metró ös�szekötésének
előkészítését
a XVI. kerület
polgármestere,
valamint
fideszes országgyűlési képviselőjének javaslatára – közölte
a Budapest Fejlesztési Központ
(BFK).
Mint írták, az átadást követően a
BFK folytatná a tervezést egységesen kezelve az agglomerációs
és budapesti fejlesztési szempontokat. A BFK emlékeztetett,
a Tarlós István vezette fővárosi
önkormányzat 2017-ben kezdte
meg a projekt előkészítését és
az elmúlt években jelentős ös�szeget fordított a feladatra. A tervezés befejezéséhez szükséges
összegek azonban a főváros
költségvetésében idén már nem

szerepelnek - mutattak rá.
A szentendrei, csepeli és ráckevei HÉV-vonalak egyesítésével
létrehozni tervezett 5-ös metró,
mint elsődleges prioritást élvező HÉV-fejlesztési program
kapcsán megindult munka nem
zárja ki és nem akadályozza
a gödöllői HÉV fejlesztésének
és 2-es metróval való összekötésének előkészítését - írták,
hozzátéve, hogy ez a keleti agglomerációból ingázók és az
érintett fővárosi kerületek lakói
számára teheti a jövőben lehetővé, hogy átszállás nélkül, gyorsabban érjék el a belvárost.

Mobiljegy és a tanszüneti menetrend
a Volánnál
A járványügyi helyzetre való
tekintettel, az utasok és az
autóbusz-vezetők védelmében hozott új, rendkívüli intézkedés értelmében március
23-tól készpénzmentessé vált
a jegyvásárlás a Volánbusz
valamennyi járatán. Március 25- től pedig a tanszüneti
menetrend lépett érvénybe az
országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon, valamint a városok menetrend
szerinti helyi közlekedésében
egyaránt – tájékoztatott a Volánbusz Zrt.
A Volánbusz Zrt. és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megállapodása alapján az autóbusz-közlekedési
társaság
valamennyi helyközi járatán,
valamint azon települések helyi járatain, ahol a Volánbusz
a szolgáltató, elérhetővé vált
a készpénzmentes jegyvásárlás.
Az együttműködésnek kö-

szönhetően megvalósult az
applikációban történő jegyvásárlás lehetősége a Volánbusz valamennyi járatán. A
mobiljegyvásárlás bevezetésével egyidőben a társaság
minden helyi, országos, regionális és távolsági járatán
felfüggesztette az első ajtónál
történő felszállást, a járművezetőket szalagkordonnal határolják el az utastértől.
Az országos veszélyhelyzettel összefüggő, a társaság
autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait érintő változásokról az
utasok a volanbusz.hu/koronavirus oldalon tájékozódhatnak.
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Így készül a futókör

2020. március 31.

Növényápolási munkák

Bár a változékony időjárás hol télies, hol nyárias, a VÜSZI virágdekorációi tavaszi hangulatot varázsolnak mindennapjainkba. A
kertészeti részleg munkatársai a korlátokra kihelyezték az árvácskákat, amik a nyár elejéig díszítik a belvárosi korlátokat.
Ütemesen haladnak a futókör
kialakításának munkái az Alsóparkban. Az elmúlt napokban a
nyomvonalat már kialakította a kivitelező és jól halad a szegélyezés
és az alapozás is. A létesítmény 1
km hosszú, és 1,22 m széles lesz,
a Rákos-patak mentén, a Művészetek Háza mögötti hídtól az Ady
Endre sétányról a parkba vezető
hídig vezet, majd onnan a parkon
át visz vissza a kiindulásiponthoz.
A futókörre – amire Gödöllő Város
Önkormányzata pályázati forrásból 29.998.765 forint támogatást
nyert – a Magyar Atlétikai Szövetség által jóváhagyott, az atlétikai pályáknál is használt gumiburkolat kerül. A futókör tovább bővíti
városunk szabadtéri sportolási lehetőségeit, kiszolgálva ezzel sokak
igényét. Az Alsópark egyébként is kedvelt célpontja azoknak, aki szeretnek a szabadban sporttevékenységet folytatni. A futókör a mellékelt
ábrán látható nyomvonalon halad majd.

Helyükön a fedlapok

Helyükre kerültek a csatornafedelek a Szent János utcában. A VÜSZI elvégezte a csapadékvíz-csatornához kapcsolódó víznyelők szükség szerinti javítását, a megsüllyedt fedeleknek és azok környezetének helyreállítását, szintbehozását. A munkálatok kizárólag a csapadékvíz-elvezető
csatorna fedlapokat érintette. A december hónapban a szennyvízcsatorna aknák környezetében történt munkálatok miatt keletkezett hibákat a
DMRV a tavasz folyamán fogja elvégezni.

Folyamatos a növényzet ápolása a városban. Ehhez hozzátartozik a fák permetezése is. A napokban Gödöllő közterületein – időjárás függvényében – a platánfák, hársfák, fenyőfák és vegyes fák
lemosó permetezését végzik a VÜSZI munkatársai. A felhasználásra kerülő szerek: Vektafid A (rovarölő) 20l/ha Champ DP (gombaölő) 2kg/ha, a méhekre nem veszélyesek. A munkálatok várhatóan április 8-ig tartanak.

Tovább érvényes több
parkolási engedély
A kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a VÜSZI Nonprofit Kft. a 3. valamint a 11. zónában jelenleg használatban
lévő (2019-ben kiadott) ingyenes és a tartózkodási lakóhel�lyel rendelkezők részére kiállított kedvezményes árú várakozási engedélyek érvényességi idejét 2 hónappal, azaz
2020. május 31. napjáig meghosszabbította. A biztonságos
ügyintézés érdekében kérjük, hogy a bérletek cseréjét lehetőség szerint elektronikusan intézzék.
Az engedélyek cseréje kapcsán kérik, hogy a várakozási
engedélyek hosszabbítását, valamint egyéb, a VÜSZI-vel
kapcsolatos ügyintézést csak a legszükségesebb esetben
intézzenek személyesen. Lehetőség szerint a kitöltött és
aláírt dokumentumok elektronikus felületen (ugyfelszolgalat@vuszikft.hu) nyújtsák be, vagy az igénylőlapot az ügyfélszolgálati iroda mellett felszerelésre került postaládába
lezárt borítékban helyezzék el, esetleg postai úton juttassák
el a VÜSZI Ügyfélszolgálat, 2100 Gödöllő, Dózsa György út
12. címre.
A szükséges nyomtatványok a társaság megújult honlapján a megtalálhatóak, és pdf formátumban letölthetőek.
A nyomtatványok kitöltése kapcsán felmerült kérdésekre a
VÜSZI munkatársai telefonon állnak az ügyfelek rendelkezésétr a +36/28-410-295 telefonszámon
A szükséges tudnivalókról bővebben a www.vuszikft.hu oldalon tájékozódhatnak az érintettek.
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Szeizmikus méréseket
végeznek Gödöllőn is
Az elmúlt hetekben rendkívül
sokan kérdezték, hogy miért
kerültek kitűzésre városszerte
karók és sokak számára ismeretlen berendezések.
Ezeket az eszközöket – ahogy
arról már korábban tájékoztattunk az OGD Mogyoród Koncessziós Kft. – mint bányavállalkozó – megbízásából a

„Mogyoród” kutatási területen
lévő bányatelkeken az Acoustic
Geofizikai Szolgáltató Kft. telepítette, mivel szeizmikus mérést végeznek.
A kutatást a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti
Főosztálya hagyta jóvá.
A tervezett teljes mérési terület kiterjedése: 402.84 km2, az
alábbi 25 település kül- és belterületét érinti:
Aszód, Bag, Boldog, Domony,
Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk,
Iklad, Isaszeg, Jászfényszaru,
Kálló, Kartal, Kerepes, Szada, Szentlőrinckáta, Tóalmás,
Tura, Vácegres, Váckisújfalu,
Vácszentlászló, Valkó, Veresegyház, Zsámbok;
A kutatás az egész kutatási
területre vonatkozóan előreláthatólag 2020. április 15 -ig
tart.
A mérések első fázisában a
2-3 fős geodéta mérőcsoport
végezte a tervezett szeizmikus vonalak kitűzését. GPS
segítségével kijelöték és számozott fakarókkal megjelölték az érzékelők pontjait az
ingatlanokon, közutakon és
a települések utcái mentén.
Zárt/bekerített
ingatlanokat
a mérés nem érint, amennyiben mégis szükséges lenne
érzékelők elhelyezése, akkor

az csak az életvitelszerűen lakott ingatlanoknál, a tulajdonos
jelenlétében/engedélyével történik.
Következő lépésként a kábeles csoportok a kijelölt pontok
mellé geofonokat helyeztek el,
amelyeket hegyes végükkel a
talajba szúrnak. Ezek a speciális eszközök csak szeizmikus
kutatásra használhatók, más

számára értéktelenek, használhatatlanok.
Harmadik fázisként a szeizmikus jelgerjesztés történik önjáró vibrátor gépekkel. A gépek
működése a mezőgazdasági
gépekhez hasonló zajjal jár,
valamint vibrációs hatás érzékelhető, amely az épületek biztonságát, állagát nem veszélyezteti.
A mérési munkálatok végeztével minden kábelt és jelölőkarót
eltávolítanak a terepről.
Kérik, hogy a kitűzött karókat
és a rezgésérzékelő műszereket ne mozdítsák el a helyükről,
azokat a szakemberek a munka végeztével eltávolítják!
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Figyelem!

Fontos változások a
hulladékgyűjtés
rendjében
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. továbbra is ellátja a jogszabályok által előírt hulladékgazdálkodási feladatait, azonban a
koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet bizonyos változtatásokat okoz a szolgáltatásban.
Határozatlan ideig szünetelteti ügyfélszolgálatain a személyes
ügyfélfogadását. Az online csatornákon keresztül továbbra is
elérhetőek munkatársaik, ezekről bővebben a https://www.
zoldhid.hu/ugyfelszolgalat oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

A kialakult helyzetre való tekintettel a szolgáltatás igénybevételére feljogosító matricák ellenőrzését ideiglenesen szüneteltetik, akárcsak a házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást.
Korlátozzák a nógrádmarcali és a kerepesi hulladékkezelő
központba történő lakossági hulladékok beszállítását: csak a
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. és a szerződött alvállalkozók
gépjárműi hajthatnak be a területre.
Mindezek mellett kérik, hogy a fertőzésveszély csökkentése
érdekében a hulladékgyűjtő edényekbe – kukákba – kizárólag
lezárt zsákokban helyezzék el a hulladékot!
Amennyiben a hulladékgyűjtő edény mellé plusz hulladékot
helyeznek el, ezt egészségügyi okokból dupla zsákban tegyék
meg, ügyelve arra, hogy a társaság által biztosított gyűjtő legyen a külső!
A felsorolt változások mellett a Zöld Híd folytatja a jogszabályok által is előírt hulladékgazdálkodási tevékenységét.
Változik a korábban meghirdetett gyűjtési rend is. A gyűjtési naptárakban https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak találnak pontos információkat arra vonatkozóan, hogy melyik hulladékot mikor szállítják el.
Ennek eredményeként a Zöld Híd a tervezettől eltérően 2020.
április 1-jétől kezdődően nem áll át a zöldhulladék házhoz
menő és gyűjtőpontos zöldhulladék-gyűjtés nyári ütemezésére.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy munkatársaik nem egy előre meghirdetett napon látogatnak el az adott településre, hanem ahogy a kapacitások koncentrálása ezt lehetővé teszi. A
társaság igyekszik kéthetes rendszerességgel biztosítani ezt a
szolgáltatást.
A zöld gyűjtőpontokon továbbra is megtalálják a megfelelő konténereket, amelyeket a Társaság telítettségük fényében ürít.
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Folytatódik az élelmiszermentés
a járvány ideje alatt is
Pontosan három éve működik sikeresen a Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület
élelmiszermentő
programja városunkban
gödöllői partnerszervezetük, a Megújult
Nemzedékért Alapítvány (MNA) részvételével,
mely
mögött a Szeretet
Lángja Gyülekezet áll. A projektet széles körű
civil
összefogás
hívta
életre és működteti a
mai napig, jelentősen támogatja
kezdetektől fogva Gödöllő Város
Önkormányzata is.
Az élelmiszermentés és rászorulók
közötti szétosztása különösen aktuális napjainkban, a koronavírus
okozta vészhelyzetben, sokaknak
jelentős segítséget nyújt megváltozott élethelyzetükben.
Több civil szervezet – jelenleg az
MNA, a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok és az Ózon-Pajzs
Polgárőr Egyesület – valamint
magánszemélyek sorából közreműködő önkéntesek, vállalva a
fertőzésveszély rizikóját szállítják
el most is az Élelmiszerbank élelmiszermentő programjába bevont
gödöllői TESCO, ALDI, KFC, és
külön szervezésben a JÓkenyér
pékségből az élelmiszerfelesleget
és osztják ki a rászorulók között a
hét minden napján az önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott
helyiségben. A sok munkával járó
koordinálást kezdetektől fogva az
MNA tagja, Bocsor Krisztina végzi
nagy odaadással. A napi ügyintézéshez elengedhetetlen telefon és
internet-kapcsolat költségeit – az
elmúlt években egy magán család
– idén a Plastexpressz Kft. biztosítja.
A jelenlegi vészhelyzet már néhány dologban érezteti hatását a
megszokott napi munkamenetben.
A naponta érkező élelmiszer men�nyiségében jelentősen megmutatkozott az elmúlt hetek pánikszerű
felvásárlási láza, mostanra azonban visszaállt újra az átlagos napi
200-250 kg élelmiszer mennyisége.
Változás érzékelhető a rászorulók
körében is. Most többen érkeznek
a fiatalabbak közül is, akik otthon
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vannak és elvesztették a
munkájukat. Mivel
egyre
kevesebb
nyugdíjas tud
jelen lenni
az osztáson, nekik
az
élelmiszer-osztók
kapacitásuktól
függően igyekeznek házhoz
szállítani az adományokat. Ebben
komoly
szerepet
vállaltak még az
Ózon-Pajzs Polgárőr Egyesület
önkéntesei, akik sokat segítenek a
helyszínen a rend és a szükséges
2 méter távolság betartásában is.
Szeretnénk ezúton is felhívni
a lakosság figyelmét, hogy
akinek még segíthetnek az
élelmiszermentésből származó adományokkal, keressék
Bocsor Krisztinát a +36-70325 8729-es számon vagy
az
elelmiszergyujtes.info@
gmail.com emailcímen! Kérjük figyeljenek fokozottan
embertársaikra, szomszédjaikra, ismerőseikre is! Ugyanakkor a szervezők örömmel
fogadnak további önkénteseket – lehetőleg jogosítvánnyal
rendelkezőket –, akik segíteni
tudnak a házhozszállításban,
kérjük, ezzel kapcsolatban
szintén Bocsor Krisztinát keresni!
A szállításában nagyon jó szolgálatot tesz a tavaly – a Bayer Hungária Kft. nagymértékű támogatásának köszönhetően – megvásárolt
jármű, melynek üzemeltetéséhez
a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete mellett jelentős
segítséget nyújtott – és várhatóan
nyújt idén is – az önkormányzat.
A jelenlegi helyzetben indokolt
többlet házhozszállítások azonban
megnövelik az üzemanyag költségeket, így a Megújult Nemzedékért
Alapítvány köszönettel fogad adományokat a 11600006-0000000032708972 számlaszámára, a közleménybe kérjük feltűntetni, hogy
„Élelmiszermentés”!
A cikk teljes terjedelmében a szolgalat.com oldalon olvasható.
Kecskés Judit, civil referens

Szeptemberben tartják meg a Nemzetközi
Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált

Nem marad el, csak későbbi
időpontra került a Nemzetközi
Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál a koronavírus
járvány miatt. A nagyszabású
rendezvényt 2020. szeptember 11-13-án tartják meg, kapcsolódva a Belvárosi Napok
rendezvényeihez. A változást a
napokban jelentették be a fesztivál honlapján.
A helyszín ez alkalommal nagyobb részben a Királyi Kastély
területe lesz. A tervek szerint
minden programot megtartanak, a meghirdetett pályázatokat sem függesztik fel, azokat

a kiírások szerint szervezik és
bonyolítják. Amennyiben mégis változások lesznek, arról a
fesztivál weboldalán és a hazai
pályázati oldalakon adnak majd
tájékoztatást. A Fesztivál országos kísérő programjait is megtartják az új időpontban, így a
minden évben nagy sikert arató
Trash Art Magyarország szobrai is ismét megérkeznek majd
Gödöllőre.
A Nemzetközi Természet- és
Környezetvédelmi Fesztiválra
több mint 2000 nevezés érkezett - derül ki a tájékoztatóból.

Édes siker Londonban
2015. októberében alapított
Christi’s Choco Csokoládé Manufaktúra újabb bronzéremmel
gyarapodott. Szoboszlai Krisztina ezúttal egy meggyes-kar-

le, de az eredményről most
kaptak tájékoztatást a résztvevők. Most csak a töltött csokik,
bonbonok, trüffelek értékelése
zajlott a járvány miatt. A táb-

damomos-rumos bonbonnal
aratott sikert a 2020-as londoni Academy of Chocolate
(AOC) világversenyén. Így már
6 AOC bronz és 1 Kelet-európai ezüst boldog tulajdonosa.
Mint azt lapunk megkeresésére elmondta, a versenyre való
nevezést február elején zárták

láscsokik értékelése még nem
történt meg. Akik szeretnék
megkóstolni az újabb különlegességet, azoknak sajnos még
várniuk kell, hogy a koronavírus járvány után újra nyisson
Szoboszlai Krisztina PURE.
Coffee and more kávézója.
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Húsvét, az öröm ünnepe – Szent napok jönnek
Húsvétra készül a világ kereszténysége. Ez az ünnep azonban az idén más lesz, mint a
korábbi években, hiszen a hívek az ünnepi eseményeket,
szertartásokat csak online követhetik majd figyelemmel. Ebben a nehéz,
különleges helyzetben a
megszokottnál nagyobb
hangsúlyt kap a lelki felkészülés.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó
ünnepek közé tartoznak,
március 22. és április 25.
közé esnek, idén április
második hetében emlékezünk, és ünnepeljük a
csaknem kétezer esztendővel ezelőtt történteket.
Az ezt megelőző napok a
Szent Háromnap, nagycsütörtök, nagypéntek, és
nagyszombat. Ezeknek a napoknak a szertartását
a fény, a víz, a kenyér és a bor
jelei határozzák meg, majd az
ünnep kiteljesedésekor, nagyszombaton este, a húsvéti
gyertya meggyújtása hirdeti az
örömhírt: Jézus feltámadt.
Nagycsütörtök az utolsó vacso-

ra emléknapja, az Eukarisztia
(oltáriszentség) alapításának
ünnepe. Ilyenkor, a székesegyházakat kivéve, minden templomban csak egy mise van –

az esti órákban. Utána húsvét
vigiliájáig se az orgona, se a
csengő nem szól, a harangok
Rómába mennek, ami azt jelképezi, hogy senki nem szólt
Jézus mellett.
A némasághoz a reformátusok
mind a mai napig sok templomban harangoznak ilyenkor

Pészách ünnepe

Miközben a világ keresztény
fele a húsvétot, a zsidóság a
pészáchot ünnepli. A pészach ünnepnapjai niszán hónap
tizenötödikétől huszonkettedikéig, míg Izraelben csak huszonegyedikéig tartanak, idén
a Gergely naptár szerint április 8-tól 16-ig.
Az ünnep első napja az
Egyiptomból való kivonulásra,
utolsó napja pedig a tengeren

való átkelésre emlékeztet.
Pészách legfontosabb feladata, hogy emlékeztessen arra,
hogy Isten gondoskodott a
zsidóságról és kiszabadította
őket a rabszolgaságból.
Pészách ünnepéhez két nagyon fontos szokás is kötődik.
Az első a kelt tészta evésének
és tulajdonlásának tilalma az
ünnep nyolc napja alatt, ami
jelent minden liszttel készí-

is, azonban az utóbbi időkben
több presbitérium határozott
arról, hogy ezen a két napon
némák maradnak a harangok,
és majd csak a húsvétvasárnapi feltámadást hirdetik
csengő hangon.
Nagypénteken nincs
mise, hanem igeliturgia van, áldoztatással. Nagyszombaton
napközben
semmilyen szertartás nincs.
A katolikus időszámításban szombat este
a sötétedés után már
vasárnap van, ezért
a szombat esti misét
húsvét
vigíliájának
nevezik. Ennek része
a fényliturgia, aminek során megáldják
a tüzet, majd arról
meggyújtják a húsvéti
gyertyákat.
A húsvéti gyertya Krisztus szimbóluma, aki előttünk jár szóval és tettel, megvilágítva azt
az utat, amelyet járnunk kell.
A húsvéti gyertyába szúrt öt
tömjénszem Krisztus öt sebére
emlékeztet. Az Alfa és Ómega
betűk Krisztus időfelettiségére
utalnak.
tett élelmiszert, amit nem
a pészáchi előírásoknak
megfelelően készítettek el.
Ehhez kötődik az első nap
kötelező macesz vagy pászka
evésének kötelessége, ami
lisztből és vízből készített, keletlen tésztaféle.
A másik fontos szokás az
első este (vagy a diaszpórában első két este) tartott szédereste. Az este során elmesélik az egyiptomi kivonulás

A vigília része a keresztvíz
megáldásának
szertartása
ezen az éjjelen. A víz, ami az
élethez nélkülözhetetlen, ellentétes jelentéseket hordoz
magában. A piszkos, felkavart,
ihatatlan víz a gonoszság jelképe, míg a tiszta az erkölcsösség szimbóluma. Az Egyház a
vizet az isteni élet és a kegyelem jelképének tette meg. A keresztségben új ember születik.
A szentmisében a kenyér és a
bor átváltozik Krisztus testévé
és vérévé. A kenyér a legalapvetőbb táplálék és az
élet jelképe, míg a bor az örömé. Az öröm különösen fontos,
hiszen ezt hirdetik az újra megszólaló harangok is: Jézus feltámadt!
***
A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika korábban
meghirdetett ünnepi programjait online követhetik
majd figyelemmel az érdeklődők. Az eseményekről pontos tájékoztatást a bazilika
honlapján a www.mariabesnyo.hu oldalon találnak a hívek, fontos, hogy ezt kövessék figyelemmel!
csodás történetét, ahogy azt
a Biblia és a hagyomány elbeszéli. Ez az este mindenki
számára fontos tanulási lehetőség, de ilyenkor főleg a
gyerekekre figyelnek és őket
próbálják bevonni a beszélgetésbe.
Az Újszövetség utolsó vacsorája a zsidó hagyomány szerint megült szédereste volt.
(forrás: balinthaz.hu)
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kamasz-szakasz
csak a tanárnak
van bekapcsolva
a kamerája, és mi
alapértelmezetten
le vagyunk némítva, viszont bármikor feloldhatjuk a némítást, ha
kérdezni szeretnénk. A többi önálló
munka.
Karanténban a barátokkal való
kapcsolattartást általában hanghívásban vagy videóhívásban lehet
megvalósítani, de olyan ,,humoros” barátot, aki csak azért jön be
a hívásba, hogy 3 percen át szétfújja a mikrofont, nem érdemes
meghívni.
Igaz, nem tudhatjuk, milyen egyetemistának lenni, de ez a mostani
életforma egyre inkább az egyetemi élethez hasonlít. Hirtelen teljesen a mi felelősségünk lett, hogy
mennyit tanulunk és hogyan. Kicsit
fura, de valamikor fel kell nőni,
nem igaz?
Pozsgai Klára – Ujvári Marcell
(Médiaklub)

Távoktatás diákszemmel

Médiaklub a Kamaszhídon és a szolgálatban
A Médiaklub az a hely, ahol
bármelyik fiatal megtanulhat
újságcikket írni, kipróbálhatja magát a tévékamera előtt,
megismerkedhet a Twitterrel,
a Pinteresttel, a Twitch-csel,
a Reddittel és a többivel. A
Gödöllői Könyvtár és Információs Központ Kamaszhídján minden második pénteken minden fiatalt várunk a
klubba, aki gondolkozott már
azon, hogy egyszer újságíró
vagy influenszer lesz. A tagok
ezentúl állandó jelleggel megosztják írásaikat, gondolataikat az újságunkban.
A mindenki által jól ismert helyzet
miatt az oktatás otthonról folytatódik. Ez nekünk, diákoknak elsőre
jól hangzik, mert nem kell iskolába menni, nem kell korán kelni és
más hétköznapi kötelezettségek
is lekerülnek a vállunkról. De ha
nem a vállunkat, hanem a hátunkat kérdezik, az már nem tud sok
pozitívummal szolgálni. Igen, sajnos napi 4-5 órákat is eltöltünk a
gép előtt tanulással, ami iskolai viszonylatban nem tűnik soknak, de
vesztegzárban egészen máshogy
telik az idő.
Azért a legtöbben próbáljuk rendszeres testmozgással elkerülni a
farizmok befásulását, de ez nem

Karantén-órarend
7:00 Ébresztő szól, te kinyomod
7:55 Ránézel az időre, elfutsz a
konyhába és megfogod az első
ehető dolgot amit meglátsz, majd
leülsz a gép elé
8:00-12:35 ,,Iskolában vagy”, van,
Fotó: Kovács Máté

mindig sikerül. Az időérzékünk
olyan zavarodott lett, akár a nyári
szünetben: nem tudjuk, hogy kedd
délután tanulunk, éppen vagy
szombat hajnalban. A tanárok
most nem figyelnek minket annyira, mint az iskolában, tehát saját
magunkat kell fegyelmeznünk.
A mi tanáraink egész jó dózisban
adagolják nekünk a „feladatlöketeket”. Nem érezzük azt, hogy az
ablakon sem látunk ki a beadandó
feladatoktól, de a semmittevés kategóriához sem közelít a mérleg.
Eleinte a tanároknak is alkalmazkodniuk kellett az új helyzethez,
de mostanára (sajnos) sikerült nekik. Nekünk is fura volt az elején,
hogy kevés feladatot kapunk, de
nem igazán elleneztük. Kezdtük
azt hinni, hogy ez lesz a megszokott mennyiség, de ez az illúzió túl
szép volt ahhoz, hogy igaz legyen.
Naponta átlagosan két online tanítási óránk van, ahol általában olyan
dolgokról beszélünk, amiket nem
értettünk a házi feladattal kapcsolatban. Viszont vannak olyan órák,
ahol mindössze előre megkapott
szövegeket olvasunk fel hangosan, online hívásban. Talán hogy
jobban emlékezzünk osztálytársaink hangjára, ki tudja? Az órákon
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hogy bealszol órán, vagy másra tanulsz, igazából azt csinálsz
körülbelül, amit akarsz. Viszont
szünetekben nem úszod meg a
házimunkát, édesanyád mindig
rádszól, hogy emeld fel a sejhajod és segíts neki, amit persze te
,,örömmel” megcsinálsz.
12.35 VÉGRE EBÉD!
14:00 Lehet elkezdeni kidolgolgozni az órai jegyzeteket vagy pótolni,
ha elaludtál.
14:10 Nem bírod tovább, így hát
elkezdesz videochatelni barátokkal
16:00 Megint nekiállsz
17:30 Észreveszed, hogy nyálas a
füzeted. Elaludtál leckeírás közben
17:35 Elmész beszélgetni a családdal, mert nem akarsz tanulni
18:00 Megsétáltatod a kutyát, mert
még mindig nincs kedved nekiállni
leckét írni
18:30 Vacsora a „megerőltető”
mozgás után
19:00 Pörgeted a netet, igazából
semmi értelmeset nem csinálsz
20:00 Nekiállsz a leckének, mert
már nem tudod tovább húzni, ha
aludni is akarsz
22:00 Lefekvés
23:00 Mostmár tényleg lefekvés
Szabó Zsuzsi – Bautista Réka
(Médiaklub)

Liska Dóra: Fehér lepkék
Fehér lepkék, olyan fehérek,
hogy együtt tarkábbak, mint a téged körülvevő virágoskert.
Felnevetsz rájuk, ahogyan ijedtükben felrepülnek.
Ezután rám nézel, és hirtelen
én is azok közé a fehér lepkék közé akarok tartozni,
hogy finoman hozzád érhessek,
megcsiklandozzalak, mielőtt megijedek és itt hagylak.
Pávakék szemed most arcomra száll.
Nem tudok és nem is akarok megmozdulni.
Te viszont lassan felém rebbensz,
az egész világ közelebb jön hozzám.
Kilépsz a liliomok közül. Már csak egy lepkényi távolság van közöttünk.
Négyen vagyunk.
A kert, örökké tartó táncával és zenéjével,
az én egész lényem
és a tiéd, amik így még egészebbek lettek,
és a lepkék, akik ebben a pillanatban ragadtak, akárcsak mi.
Gyönyörű, meleg, időtlen.
Liska Dóri: 18 éves, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium tanulója. Szabadidejében legszívesebben gitározik, a barátaival van, filmekről szövegel, illetve az irodalom bugyraiban mászkál, legyen az könyv, színház, vagy az írás.
Pusztítók – a Gödöllői Városi Könyvtár diák íróköre
Mindenki ír kamaszkorában. Aki nem, az is. Verset, vagy novellát,
esetleg naplót, vagy fanfictiont, slamet, blogot, fent van a wattpad-en.
A Pusztítók egy olyan diák írókör, ahol a tagok közül néhányan már
elvégezték a Mentsd meg a macskát! írókurzust, néhányan többször
is, vagy egyszer sem. Vannak kortárs szövegek, kreatív írásfeladatok,
szövegcincálás. És persze pusztítva vihogás.
Kreatív feladatunk volt: írj egy szöveget a szecessziós irodalmi motívumok felhasználásával: legyen benne pillangó, kert, színek (különösen
a fehér). Használd az érzékszerveidet!
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Adós, fizess!
„A Köd Hercegét olyan regénynek írtam, amit én is szívesen
elolvastam volna tizenhárom-tizennégy évesen, és ami még
huszonhárom, negyvenhárom
vagy nyolcvanhárom évesen is
magával ragad” – így vall könyvéről Carlos Ruiz Zafón.
A Köd Hercege több szempontból is figyelemre méltó
történet. Bár a gyermekirodalomba sorolják, mégis nyugodtan helyet kaphatna a thrillerek
között.
A történet 1943-ban Spanyolországban játszódik. A
Carver család a háború elől a
városból az Atlanti-óceán partjára menekül. Apa, anya, kislány, nagylány és kamasz fiú.
Max, a család kamasz fia
már a kis falu vasútállomásán különös dolgokra lesz figyelmes, az új házban pedig
egymás után tesz rejtélyes
felfedezéseket. Hamar egyértelművé válik számára, hogy
ezek valamilyen kapcsolatban
vannak az előző tulajdonosokkal, akikenk a jelenléte szinte
tapintható. Max örül, hogy hamar sikerül barátra találnia Rolandban, a világítótorony őrének unokájának személyében,
nem sejti azonban, hogy ez a
kapcsolat az egész családjának a sorsára hatással lesz.
Roland, Max és fiú nővére
Alicia közösen indulnak el felfedezni az Orpheus roncsát.

A hajó sok évvel korábban
veszett a tengerbe, egyetlen
túlélője Roland nagyapja volt,
aki egy sötét titok felett őrködik. Amikor Max és családja

felbukkannak érzi, hogy már
nincs sok idő hátra, a gonosz
újra erőre kap. Azután a múlt
ködéből lassan kibontakozik
egy ördögi figura: a Köd Hercege, aki minden kívánságot
teljesít – de megkéri az árát, s
jaj annak, aki nem akar fizetni!
A Köd Hercege a Köd trilógiájának első kötete.
Zafón 2001-ben, A szél árnyéka megjelenését követően
vált világszerte híres íróvá, A
köd hercege elnyerte a gyermekirodalom neves spanyol
kitüntetését, az Edebé-díjat.
Korondi Judit

Gödöllő Nettv:

Színes kulturális programok
A GödöllőNettv folyamatosan
frissülő és bővülő műsor kínálattal igyekszik segíteni, hogy a
kényszerű otthon tartózkodást
kellemesebb és tartalmasabb
legyen városunk lakóinak.
A www.facebook.com/godollonettv oldalra folyamatosan
kerülnek fel a gödöllői művészeti csoportok felvételei, s
ezek mellett, hétköznaponként
a gyerekeknek szóló foglalkozásokkal bővül a műsor, amit
városunk óvodapedagógusai
állítanak össze.
A Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ munkatársai könyvajánlókkal és
irodalmi ízelítőkkel várják az

érdeklődőket, Sz. Jánosi Erzsébet festőművész, a Levendula Galéria vezetője pedig
rajzórát tart a képzőművészetet kedvelőknek.
Mindezek mellett az idősebbeknek torna bemutató segít
majd abban, hogy a lakásban
maradva is tudjanak mozogni,
felfrissülni.
A folyamatosan frissülő információk mellett a helyi intézkedésekről és a legfontosabb
tudnivalókról heti összefoglaló
készül. Ezeket GödöllőNettv
oldalán és a Gödöllő város Facebook-oldalán is megtekinthetik.
KJ
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Irodalmi Díj 2020
Keressük Gödöllő tehetséges,
pályakezdő költőit, íróit. Gödöllő Város Önkormányzata, a
Gödöllői Városi Könyvtár Irodalmi KerekAsztala, az Irka és
a Gödöllői Ottlik Kör irodalmi dí-

A pályázat jeligés. Nevezési
díj nincs, a nevezés alsó korhatára 14 év.
A pályaműveket elektronikusan az irodalmidij@gvkik.hu
email címre, valamint nyom-

jat alapított 2012-ben, melynek
célja Gödöllő és a gödöllői kistérség tehetséges, pályakezdő
irodalmi alkotóinak felkutatása,
támogatása, elindítása az írói
pályán, valamint elismerésben
részesítése. A díj fővédnöke
dr. Gémesi György polgármester és dr. Nánási Éva, Gödöllő
nyugalmazott főjegyzője. A díjat
évente meghirdetett pályázat
keretében neves szakmai zsűri
bírálja el.
Pályázni április 19-ig két kategóriában – próza és vers –
lehet. A pályázatra még nem
publikált (Facebook-megjelenés nem számít publikálásnak)
írásokat várunk olyan alkotóktól, akiknek önálló kötete még
nem jelent meg (magánkiadás
nem számít).
2020 a #napi20percolvasás
éve a gödöllői könyvtárban. Az
olvasással beléphetünk a csodák birodalmába, elvarázsol,
elrepít messzi tájakra, különleges álomvilágokba. Idén olyan
írásokat, novellákat, meséket,
verseket várunk, melyek a valóság és álom kapcsolatáról, keveredéséről, a képzelet világáról, a belső utazásról szólnak.
Egy pályázó maximum kettő
verset és egy prózai írást küldhet be. Versnél terjedelmi korlát nincs, prózánál maximum
15 ezer karakter (szóközökkel
együtt). A pályázatra a jelentkező kizárólag saját szellemi tulajdonát képező művet küldjön
be. Ha a pályázó máshonnét
vesz át szöveget/szövegrészletet, akkor mindig pontosan tüntesse fel az átvétel tényét.

tatott formában is a következő címre kell küldeni: Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa
György út 8.
Mindkét esetben fel kell tüntetni az üzenet tárgyában vagy
a borítékon: Gödöllői Irodalmi
Díj 2020. A pályaművekre csak
a jelige kerüljön. Kézírásos
pályaműveket nem fogadunk
el, és a pályaműveken személyes adat NE szerepeljen.
A pályázathoz külön, zárt borítékban (emailben külön word
dokumentumban) kérünk egy
adatlapot: jelige, név, életkor,
kategória, lakcím, telefonszám,
email-cím, bemutatkozás. A
jelentkezőktől pár soros bemutatkozást kérünk, valamint a
gödöllői kötődés részletezését,
amennyiben nem rendelkezik
állandó gödöllői lakhellyel.
A beérkezett műveket neves személyekből álló szakmai
zsűri bírálja el:
– Borda Réka, költő
– Karafiáth Orsolya, költő,
– Kiss Judit Ágnes, József
Attila-díjas költő, író.
A pályázat összdíjazása
bruttó 400.000 forint, melyet
a zsűri a beérkezett alkotások
függvényében oszt meg. Ezen
felül a díjazottak oklevélben részesülnek.
A Gödöllői Irodalmi Díjat
2020 júniusában, a Könyv Ünnepe Gödöllőn rendezvénysorozat keretében adják át.
További információ: Istók
Anna 06-20/967-1408, vagy
istoka@gvkik.hu
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Kastély a neten
kicsiknek és nagyoknak
A Gödöllői Királyi Kastély most
csak az interneten, virtuális
túra keretében látogatható, ám
ha valaki azt gondolná, megállt

het a már megszokott nagyszabású hangversenyekre.
A történelem iránt érdeklődők
színes, érdekes történeteket
olvashatnak a kastély egykori lakóinak életéből, a gyerekeknek pedig a
kastély munkatársai
olvasnak fel fejezeteket a kastély híres
mesehőse, Herceg
Egérváry
Elemér
kalandjaiból.

az élet a patinás falak között,
az nagyot téved. A különbség
mindössze annyi, hogy most
az intézmény Facebook-oldalán „váltják egymást az események”.
Az oldalon folyamatosan bővülő
tartalom ad ízelítőt mindabból,
ami általában a kastélyban várja a most kényszerűségből távol
maradó látogatókat.
A zenerajongóknak Szilasi Alex
Liszt-díjas zongoraművész, a
kastély művészeti igazgatója
mini koncert felvételei nyújtanak
kárpótlást, amíg ismét sor kerül-

Levendulás kiállítások
másképpen

Gödöllői Magazin
Nemcsak könyvmolyoknak
Nem
hisszük,
hogy van olyan
ember, aki ne
szeretne olvasni.
Csak olyan ember van, aki még
nem vette kezébe
azt a könyvet, ami
megszerettetné
vele a betűk titkainak fürkészését.
És aki egyszer
rákap az ízére, az
bizony hipp-hopp azon kapja
magát, hogy el sem tudja képzelni az életét könyvek nélkül.
Pláne egy ilyen városban, mint
Gödöllő, ahol régen is és ma is
gazdag hagyományai vannak
az irodalomnak, a könyvek szeretetének.
Ebbe a különleges világba enged bepillantást a Gödöllői Magazin legújabb száma. Az olvasók megtudhatják többek között
kik voltak azok a neves költők
és írók és múzsák, akiknek a

neve összefonódott
városunkkal, és kik
azok, akik napjainkban az ő nyomukban haladnak.
Megismerhetik azokat a könyveket,
amik
városunkat
és annak nevezetességeit ismertetik
meg az érdeklődőkkel, és azokat, amik
a legifjabb olvasókhoz szólnak.
A magazin igazi csemegékkel
szolgál a helytörténet iránt érdeklődőknek is, megtudhatják
például, hány könyvvel nyitotta
meg kapuját több, mint fél évszázada városunk könyvtára,
valamint, hogy milyen emlékeket őriznek annak igazgatói.
A Gödöllői Magazin a következő
hetekben valamennyi gödöllői
postaládába eljut, ám ha valakihez mégsem érkezik meg, az a
Városháza portáján megtalálja.

A Levendula Galéria megtervezett kiállításaira később kerül
majd sor, de addig sem kell nélkülözni a galériában megszokott
hangulatot az érdeklődőknek. Sz.
Jánosi Erzsébet festőművész, a
galéria vezetője különleges tárlatvezetésekkel várja a képzőművészetet kedvelőket.
Egyrészt videófelvételekkel eleveníti fel a korábbi megnyitókat,
másrészt egyenként mutatja be
azokat a művészeket, akiknek a
munkáit a galériában az elmúlt
évek kiállításain megtekinthették
a látogatók. Az összeállítások
különleges művészeti kalando-

zásokra adnak lehetőséget, és
rávilágítanak, a gödöllői képzőés iparművészeti élet sokszínűségére.
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Virtuális kiállítások a
Gödöllői Városi
Múzeumban
Bár a koronavírus-járvány miatt
a Gödöllői Városi
Múzeum jelenleg
zárva tart, az interneten azonban
számtalan érde-

kességgel várják valamennyi korosztály érdeklődőit.
Újra indul a korábbi nagy sikerű „A hónap műtárgya” sorozat,
mely hetente a múzeum gyűjteményének egye-egy értékes
darabját mutatja be.
A múzeum kiállításainak egy jelentős része, különösen azok,
melyek közkedveltek és kiemelt oktatási jelentőséggel bírnak,
elérhetőek lesznek az intézmény honlapján a www.godolloimuzeum.hu oldalon, a kiállításokról szóló bemutató alatt.
Hetente három alkalommal közösségi médiába régi fényképek,
újságcikkek és videók kerülnek fel, amik Gödöllő múltjába kalauzolják el az érdeklődőket.
Nem maradunk új időszaki kiállítás nélkül sem. Igaz, ez egy
kicsit más lesz, mint a korábbiak.
Mivel a korábban tervezett tárlat most nem valósulhat meg, az
Tisztelt Látogatóink!
Könyvtárunk 2020. március 17-től személyesen
nem látogatható! Lejárt kölcsönzésű könyveket
nem kell visszahozni, ezekre késedelmi díjat nem
számolunk fel.
Lehetőség van e-mailen (konyvtar@gvkik.hu)
könyveket, DVD-ket, CD-ket kérni. Könyvtárosaink összeállítják a csomagot és a következő
napon megbeszélt időpontban át lehet venni a
földszinten.
Idős, mozgásukban korlátozott tagjainknak továbbra is fenntartjuk a lehetőséget, hogy kiszállítjuk a kért könyveket. E-mailben jelezzék az igényüket: konyvtar@gvkik.hu)
Friss információkat honlapunkon és Facebook-oldalainkon folyamatosan közlünk!
Használják ki online szolgáltatási lehetőségeinket www.gvkik.hu, és a magyar elektronikus
könyvtárat www.mek.oszk.hu, no meg a Könyvsúgót! https://konyvsu-go.gvkik.hu/

intézmény munkatársai most a gyerekeket bíztatják arra, töltsék meg korábbi múzeumi élményeikről készített rajzokkal a
virtuális időszaki kiállítótermet.
A gyerekek otthon elkészített rajzairól készült fotókat a szülők e-mailen küldhetik be az alábbi címre: k.noemi.muzeum@
gmail.com. Kérik, hogy az üzenetben írják meg az alkotó gyermek nevét és életkorát! A fotókat 2020. április 19-ig várjuk. A
virtuális kiállítás internetes „megnyitóját” 2020. április 30-ra
tervezik.

gödöllői iparművészeti
műhely
A Gödöllői Iparművészeti Műhely szubjektív válogatást mutat be az elmúlt 5-10 év eseményeiből
Facebook-oldalán
(www.facebook.com/GodolloiIparmuveszetiMuhely).
2-3 naponta egy-egy számunkra nagyon kedves kiállítással, programmal vagy műalkotással jelentkezünk,
így vagy újraláthatják a rég látott műveket vagy
újakkal ismerkedhetnek meg.
Mindenkit várunk sok szeretettel erre a virtuális
visszatekintésre!
Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660
email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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A magyar madártani egyesület Interaktív tartalmai
A legkisebbekre gondolva létrehoztuk a www.csipogo.hu gyermekhonlapunkat. Számos témát
dolgoztunk fel „gyereknyelven”
illusztrációkkal, egyszerűbb játékokkal. Olyan érdekes kérdésekre keressük a választ a
honlapon, hogy: mitől madár a
madár, miért színesek a tollaik, miért vonulnak. A madarak
menüpont alatt megismerkedhetünk a fecskékkel, gólyákkal,
és az év madaraival. A letölthető anyagok között http://www.
csipogo.hu/letolthetoanyagok
a Madártávlat folyóiratunk Csipogó rovatának pdf-jei között
válogathatunk, ha színezőkre,
kézműves ötletekre, játékos feladatokra van szükségünk.
Szintén a kicsikre gondolva született meg a Sas és az ember
című mesénk e-book formában,
amely bemutatja a parlagi sasokra leselkedő veszélyeket és
a védelmi lehetőségeket. (http://
www.mme.hu/legkisebb-gyerekek-reszesei-lehetnek-parlagi-sasok-vedelmenek) A mese
ingyenesen letölthető App Store:
https://goo.gl/nLz9fd és a Google Play: https://goo.gl/kaaCNd
webáruházakból
táblagépre,
okostelefonra.

a „Lexikon” funkció ad lehetőséget, tudásunk tesztelésére pedig
a „Játék” funkció, mindkét alkalmazás esetében.

A nagyobb korosztály már az
okostelefonok világában él, éppen ezért szerettünk volna olyan
ingyenes és hasznos alkalmazásokat létrehozni (Android és
iOS ) amelyek „kivezetik” a gyerekeket a természetbe és a készülékük segítségével élményszerűen tudnak új ismeretekre szert
tenni. A Madárhatározó (http://
www.mme.hu/madarhatarozo-mobiltelefonos-alkalmazas)
mobiltelefonos alkalmazás hazánk 157 leggyakoribb madár-

faját tartalmazza ingyenesen. A
látott madarak beazonosítását
269 illusztráció és 203 hang segíti. A Kétéltű és hüllőhatározó
applikáció (http://www.mme.hu/
keteltu-es-hullohatarozo-mobiltelefonos-alkalmazas) a hazánkban előforduló 17 kétéltű és
18 hüllő faj terepi azonosításához nyújt segítséget 41 színes
illusztrációval, 12 béka hangjával és részletes fajleírásokkal.
Ha nem határozni szeretnénk,
csak a fajokkal ismerkedni, erre

A pedagógusok munkáját segítheti a www.mme hu honlap Tudástár menüpontjában található
Magyarország madarai (http://
www.mme.hu/magyarorszagmadarai ) és Magyarország
kétéltűi és hüllői (http://www.
mme.hu/keteltuek-es-hullok) aloldalak, amelyek folyamatosan
frissülnek állomány adatokkal,
ezen túl pedig fotók, videók és
hangok teszik változatossá a fajok szakmai leírását. A Natura
2000 területek (http://www.mme.
hu/natura2000-teruletek) aloldalon összefoglalva megtalálható
a területkezeléssel kapcsolatos
dokumentumok, kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek.
Honlapunk letölthető anyagai
között http://www.mme.hu/letoltheto_anyagok
konferenciák
anyagai, év madara plakátok,
natura 2000 óvodai, iskolai módszertani segédlet, madárbarát
előadások is megtalálhatóak.
(Magyar Madártani Egyesület,
mme.hu)

ÁLLATKERT HELYETT: A LEGJOBB ÉLŐ WEBKAMERÁK KARANTÉN IDEJÉRE

A gyerekesek számára egyébként is fájdalmas a bezártság,
ráadásul a természetismeret
iránt legtöbbször rajongó diákok
is be kell most érjék egy-egy
Redmenta-feladattal, vagy önállóan feldolgozandó tankönyvi
anyagrésszel. Ezt és a távtanulásban rejlő kiaknázatlan lehetőségeket ismerte fel egy magyar

apa, aki otthon oktató weboldalán csokorba szedte a legjobb
vadkamerákat, hogy legyen mit
nézni addig, míg emberek és állatok is home office-ból dolgoznak.
A gyűjtésben szereplő kamerákon többek között egy gemenci
feketególya-fészekbe vagy a
kongói–ugandai határon lévő

Grace gorillarezervátumba kukkanthatunk be, sőt ha úgy tarja
kedvünk, a kikapcsolódásnak
egy egészen új szintjét is megismerhetjük a Monterey Bay
Aquarium medencéiben szállingózó medúzákat bámulva.
A vadles nemcsak a gyereknek
szórakoztató: családilag is versenyezhetünk,
ki látja kikelni a
https://tavtan.hetfonhet.hu/2020/03/24/a-legjobb-elo-webkamerak-karantenra/

fiókákat, vagy ki van épp a gépnél, amikor végre elkapnak egy
lazacot a barna medvék. Érdemes közös megfigyelési naplót
is készíteni: aki épp ráér, megnézheti, mi a helyzet, és feljegyezheti a dolgot a többiek okulására is. Hamar kiderül, hogy
mennyi rendszeresség van az
állatok életében: nagyon sokat
tanulhatunk tőlük.
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Kert, szabadidő kicsit másképpen
Koronavírus járvány van és úgy
néz ki, még egy darabig lesz is
sajnos, így rengeteg ember marad otthon és foglalkozik a kerttel,
ki-ki a maga módján.
Betartva az óvintézkedéseket, ez
mindenképpen jó ötlet, hiszen a

Ebben az időszakban
jobban van időnk a körülöttünk lévő dolgok
rácsodálkozásának,
a meglévő környezetünk tiszteletéhez.
Ehhez a kertünket is

tömegeket elkerülve, kisétálva
a kertbe levegőn is vagyunk, ráadásul remek kikapcsolódás és
program(!) is ebben az időszakban. A gyerekek, akiknek ugyanúgy kényelmetlen ez a helyzet,
talán a kertben történő levegőzések során kedvet kapnak a kertészkedéshez is.

otthonosabbá, használhatóbbá
tehetjük akkor is, ha éppen most
nem tudunk boltról, boltra járni,
hogy a legújabb kerti bútorokat
megvásároljuk.
De minek is kellene elmennünk,
amikor elég otthon szétnézni és
összeszedegetni azokat a tárgyakat, amelyek némi vidámsá-

Zserbó: 3 éves ivartalanított szu- turbó: 11 hónapos, staff keverék
ka. Állatokkal és emberekkel kiváló- kan. Örökmozgó, kutyákkal és eman kijön. Az embereket, gyerekeket berekkel egyaránt barátságos.
imádja, kan kutyákkal is jól kijön.

got hozhatnak azokra az órákra,
melyeket a kertben töltünk?
Szerencsénkre kisebb hideg átmenetekkel, de jön a jó idő is, így
lassan elővehetjük a kerti bútorokat, függőágyakat. Ám kerti bútor
nélkül is alakíthatunk ki a kertben
aranyos beszélgetősarkot, ahol
az otthon maradtak jobb idő esetén még ebédelhetnek is
kint.
Ugyan ajánlatos bevásárlólistával menni most az
élelmiszereket megvenni,
de igyekezve pár egynyári virág és zöldség magját
is meg tudjuk vásárolni a
nagyobb
élelmiszerüzletekben is, így a gyerekeket
akár a kertészet örömeivel
is meg tudjuk ismertetni,
mert így több időnk jut az
egymásra figyelésre, egymással törődésre.
Roppant érdekes lehet a
gyerekek ( és felnőttek) számára is, megfigyelni, hogy
a virág és zöldségmagvak,

Abu: 3 éves, ivaros kan. Felnőtekkel, gyermekekkel kiválóan
kijön, lánykutyákkal összeszoktatható.

hogyan kelnek életre.
Akár veteményest is készíthetünk, így sokak számára, az önkéntes otthonmaradás alatt remek, új elfoglaltságot, hobbit is
jelenthet, melynek pár hét, hónap
múlva a gyümölcsét is élvezhetik.
Nem olyan nehéz, mint gondolnánk, csak tartsuk be minden
növény csomagolásán található
utasítást és persze az elvetett
magokat soha ne hagyjuk kiszáradni, mert ez az új életük alapja.
Most talán több idő van arra is,
hogy az interneten böngészve,
régebbi női vagy barkács magazinokban remek kerti ötleteket
találjunk s összegyűjtsük, sőt a
gyerekek számára akár cikkvadászat versenyt is csinálhatunk a
hidegebb napokon.
Mindenesetre jó egészséget, erőt
kívánok mindenkinek és javaslom, menjenek a kertbe!
Higgyék el, nagyon jót tesz a léleknek!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

dorka: 4 éves, ivartalanított
szuka. Emberekkel, gyerekekkel, kutyákkal remekül kijön.
Kiváló dajkakutya.

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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A Gémesi családnak nincs túl nagy szerencséje az olimpiákkal
Gémesi György polgármester
1984-ben, a keleti blokk bojkottja miatt nem indulhatott
el a Los Angeles-i olimpián.
Most pedig unokaöccsével,
Gémesi Csanáddal babrált
ki a sors. Csak éppen nem a
politika, hanem a vírus, illetve a járvány szólt közbe. Úgy
tűnik, hogy neki viszont csak
további egy évet kell várnia
az olimpiai álom beteljesüléséig.
Két hete, legutóbbi számunkban megjelent Gémesi Csanáddal készített interjú idején még
az apropó a férfi kardcsapat
olimpiai kvótájának bebiztosítása volt. Azóta sokat változtak
a körülmények. 2020-ban biztosan nem lesz olimpia. Leghamarabb pedig csak 2021 nyarán fogják megrendezni.
– „Nagyon vegyesek az érzéseim. Az elmúlt két hét történései után már látszott, hogy
az eredeti időpontban biztosan
nem lesz olimpia. Nyilván ez a
jó megoldás. Eközben viszont
nekem erre volt felépítve az
életem az elmúlt 1-2 évben, sőt,
az egész családom élete. Min-

den erre volt kihegyezve. Ezt
most nem könnyű feldolgozni.
De közben meg tudom, hogy
ennek most így kell lennie.” –
vélekedik a kialakult helyzetről
Csanád.
A 33 éves gödöllői vívó saját bevallása szerint is nehezen állítja
át az agyát még az új időpontra,
az új célra. A szituációból fakadó bizonytalanságot nehezen
tudja megemészteni.
– „Nem egyszerű most aktuálisan minden reggel motivációt

találni az edzésekhez úgy, hogy
még nem is biztos az olimpia
jövő évi időpontja sem, illetve
az sem, hogy mikor lesz egyáltalán a következő versenyünk a
szezonban.”
A NOB döntése értelmében a
halasztás szerencsére nem befolyásolja a már megszerzett
kvótát, így a magyar férfi kardcsapat indulása biztos az olimpia időpontjától függetlenül.
– „A csapatkvótát ez a bejelentés biztosan nem érinti. Azon-

A célkeresztben ezentúl 2021

– A bejelentés óta eltelt már
néhány nap. Hogyan fogod fel
most ezt az új helyzetet?
– Több időnk lesz a felkészülésre.

A 17 éves gödöllői sportlövő, Mészáros Eszter – aki már 2019
májusában megszerezte olimpiai
kvótáját – úgy véli, az olimpia halasztásával csak még bizonytalanabb lett a helyzet.
– Mi volt az első reakciód, gondolatod a NOB döntésével kapcsolatban?
– Először egy picit csalódott voltam.
De annyira nem volt váratlan a bejelentés, mert számos versenyünk
elmaradt már vagy halasztásra került az elmúlt hetekben. Ezek után
ez a döntés nem volt már túl nagy
meglepetés. Annak viszont örülök,
hogy csak halasztásra került, nem
pedig törölték.
– De legalább a bizonytalan
helyzet ezzel megszűnt.
– Igazából csak még bizonytalanabb lesz most. Egyelőre nem tudni
azt sem, hogy a mikor lesz pontosan 2021-ben az olimpia. Ha megvan az új időpont, akkor már tudni
fogjuk, hogy mikorra időzítsük a
formát, és ennek megfelelően tudunk készülni.

ban a csapatba kerülésért ugyanúgy meg kell
harcolni megint, mivel a
megszerzett kvóta nem
névre szól a versenyzőknek, hanem a csapat
indulását garantálja. De
így plusz egy évünk lesz
még arra is, hogy eldőljön, négyünk közül ki
lesz az a három ember,
aki az egyéni versenyben is indulhat a csapat
mellett.”
Az új helyzet viszont új
terveket is szül. Ezt követően az edzésprogramját is totálisan át
kellett alakítania a válogatott versenyzőnek.
– „Gyakorlatilag most egy teljes alapozást kezdtünk ennek
hatására a nulláról. Elvileg szezon közepe van, szóval furcsán
hangozhat, hogy alapozunk, de
erre tudjuk most felhasználni az
időt. A fizikai felkészítésre, ha
már vívni nem tudunk. Ezáltal
sokkal erősebbek leszünk legalább.” – teszi hozzá némileg
viccelődve Csanád a pozitívumokat keresve a jelenlegi körülmények között.
-HBJelen állás szerint nemcsak egy
versenyszámom lenne. A 10 méter
légpuska mellett még indulnék az
50 méteren sportpuska összetettben is. Az 50 méteren viszont rengeteg gyakorlás kell ahhoz, hogy
valaki igazán jó legyen. Erre pedig
most ott lesz a felszabadult nyár.
– A halasztás bármilyen módon
érinti a már megszerzett kvótádat? Kell-e esetleg újra kvalifikálnod magad ezután?
– Úgy tudom, hogy a meglévő kvótákat ez a döntés már nem befolyásolja, szóval nem fogják már
elvenni vagy módosítani.
– Egyébként hogyan tudtok
most edzeni, formában maradni?
– Nem egyszerű kivitelezni, de
meg lehet oldani. Otthon tudunk
egy szimulátoros, számítógépes
szoftver segítségével gyakorolni.
Azzal tudunk célra tartani, rendes
lövéseket nyilván nem tudunk leadni vele, de jobb híján most ezzel tudjuk fejleszteni magunkat.
Továbbá még bejárhatunk a válogatott lőterére, ugyan már csak
heti két alkalommal. A valós körülmények közti edzés most ennyire
korlátozódik.
-HB-
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„Örülnöm kellene, de most nem őszinte a mosolyom.”
Virág-Erdélyi Zsófia gödöllői maratonfutó harmadik olimpiájára
készül. A mostani halasztással
nyert egy évet, hogy kvalifikálni tudja magát, és indulhasson
2021-ben Tokióban. A sérülésekkel teli elmúlt egy évéről, illetve
az ötkarikás játékok elhalasztásával kapcsolatos érzéseiről beszélgettünk vele.
– A közösségi oldaladon a következőt írtad a bejelentés után:
„Nyertem egy évet! Aminek
örülnöm kéne, de valahogy a
mostani helyzetben a mosolyom
nem őszinte.”. Mit jelent ez pontosan?
– Még nem rendelkezem hivatalos
időeredménnyel a szezonban. Az
előző évben sérült voltam szinte
végig. Fájt a sarkam, fájt a csípőm,
csonthártyagyulladásom volt. Ezért
nem volt egyetlen maratoni eredményem sem 2019-ből. Igazából
most kezdődött volna számomra a
kvalifikációs időszak.
– Vagyis már megvoltak a betervezett versenyeid, amelyek
az utóbbi hetekben időközben
meghiúsultak, így az olimpiai

szint megfutására az esélyed
gyakorlatilag odaveszett volna.
– Igen, viszont a szint (2 óra 29
perc 30 mp) teljesítésére a pillanatnyi fizikai állapotomban egyébként
sem lett volna túl nagy esélyem.
Az egyéni csúcsom (2:35:37) is
kevés lenne a szinthez. Viszont a
világranglista helyezésem által - ha
tudtam volna teljesíteni egy félmaratont, meg egy maratont egy-egy
jó idővel – megmaradt volna a
sanszom, hogy beférjek az olimpiai maraton 80 fős mezőnyébe.
Csakhogy először a március 28-i
prágai versenyemet, majd a fő
versenyemnek szánt áprilisi, bécsi
maratont is törölték, így ezzel pedig
szinte biztossá vált volna, ha idén
van az olimpia, nem tudnék ott lenni.
– Akkor számodra az olimpia
elhalasztása – sok más sportolóval ellentétben – inkább megkönnyebbülést jelentett?
– Igen, így a jövő évre abszolút
megvan a realitása, hogy ott tudok
lenni Tokióban.
– Jelen helyzetben ezek után
mennyire jelentett kihívást, hogy
motivációt találj a mindennapi

edzésekhez? Vagy a felcsillant
új esély ebben segített?
– Nem igazán segített. Van két kis
gyermekem, mellettük pedig nagyon nehéz megoldani az edzéseket. A gyerekek most karantén
idején velem vannak otthon, mivel
a férjemnek dolgoznia kell. Máskülönben abszolút motivált, céltudatos ember vagyok, ha egy jól
behatárolható, tiszta cél lebeg a
szemem előtt. Az eddigiek során
az olimpia miatt napi kétszer futottam, heti három alkalommal.

Az a tény azonban, hogy a prágai
versenyemet törölték (szerk: március 11-én) egyfajta törést okozott
bennem, hogy az olimpia elúszott,
nem lesz esélyem már megfutni a
szintet. Egy hétig ezután kicsit kerestem magam. Nem tudtam, hogy
mihez kezdjek. Mostanra nagyjából
rendeztem a dolgokat fejben, így
egy rövid szünet után folytattam a
futó-, illetve az erősítő edzéseket.
Inkább csak szinten tartás jelleggel.
Ősszel majd talán még fogok tudni
futni egy maratont valahol. -HB-

Szerencsére jelenleg
a támogatóim, szponzoraim révén megvan
a lehetőségem, hogy
csak ezzel tudjak foglalkozni. Itt szeretném külön
megköszönni
Gémesi
Györgynek, Gödöllő polgármesterének,
illetve
Dunai Zoltánnak, a Stadler Trains Magyarország
ügyvezető igazgatójának
a támogatását.
– Akkor ennek megfelelően – amikor nincs
éppen járványhelyzet –
járod a világot és a legrangosabb World Tour
versenyeken méretteted
meg magad?
– Igen. Terveztem menni az összes
versenyre ebben a szezonban,
viszont így nem tudom mi lesz.
Elég rendesen felborult most a
versenynaptár. Tavaly sajnos még
csak a kiemelt versenyekre tudtam
elmenni, mivel munka mellett játszottam. Azonban így is 12. helyen
zártam az előző szezont a 247 női
versenyzőből. Most viszont végre meglennének a lehetőségeim,
hogy ott legyek minden állomásán
a Tournak, de közbe jött a koronavírus. Viszont most nem ez a leg-

fontosabb. Hanem az egészség,
és hogy azért viszonylag formában
maradjak.
– Hogyan tudsz most akkor
edzeni? Egyáltalán, mikor játszottál utoljára?
– Pont tegnap (szombat, március
29. – a szerk.). sikerült. A kormányrendelet szerencsére lehetővé
teszi a szabadtéri sporttevékenységet bizonyos szabályok betartásával, így ameddig erre megvan a
lehetőség, menni fogok, és csinálom. Nyilván kevesebbet tudok játszani, mint ideális lenne, de járok.
A kondicionális munkát is át kellett
alakítani edzőmmel, Kiss Dániellel
(szerk: korábbi EB bronzérmes 110
méteres gátfutásban). Azt is szabadtéren csináljuk most a konditerem helyett. Persze csak óvatosan.
– Elsőre azt gondolhatja az ember, hogy ez a sport fizikailag
azért nem túl nagy igénybevétel. Valójában mennyire fontos,
hogy fit legyen az ember?
– Nagyon fontos, több szempontból
is. Kell a rúgóerő, illetve a koncentráció miatt. Fontos, hogy a nap végén, az utolsó lyuknál is oda tudjon
összpontosítani az ember. Pláne
egy nyári meleg napon mondjuk,
amikor akár 10-20 kilométereket is
lesétálunk a pályán.
-HB-

„A világbajnoki dobogó a célom.”
A legutóbbi 2018-as világbajnokságon 4. helyett szerzett gödöllői footgolf játékosnak, Ujvári Izabellának
nem más a célja a soron következő
vb-én, mint az éremszerzés. Sok
más sporteseményhez hasonlóan
a footgolf 2020-as legnagyobb világeseményét is elhalasztották, így
csak jövőre tudja majd teljesíteni
ezen célját a háromszoros magyar
bajnok játékos. Többek között erről, a terveiről, a koronavírus által
megnehezített felkészüléséről kérdeztük.
– Mennyire volt váratlan a szeptember végére kiírt vb elhalasztása? Vagy az olimpia elhalasztása után csupán papírforma
volt már?
– Nyilván én is követem a vírushelyzettel kapcsolatos híreket, szóval már nem ért meglepetésként.
Pláne annak fényében, hogy a mi
világbajnokságunkat is Japánban
rendeznék, nagyjából 150 kilométerre Tokiótól, egy bő hónapnyi eltéréssel.
– Ezt most csalódásként éled
meg?
– Egyáltalán nem. Mindig próbálom

a maximumot kihozni a kialakult
helyzetből, szóval inkább egyfajta újratervezésként fogom fel, és
igyekszem már a következő célra
koncentrálni, alkalmazkodni a körülményekhez. Több időm lesz így
felkészülni, csinálom tovább az
edzéseket. Próbálok mindig pozitív
maradni.
– Mi a kitűzött célod a világbajnokságra?
– Egyértelműen a dobogó, a többit
pedig meglátjuk, mire lesz elég. Ez
múlik a megfelelő felkészülésen is.
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Beküldési határidő:
2020. április 14.
Megfejtés:
Egy gödöllői mesehős.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Pohorilják-Stomp Szilvia, Beck József
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Rutsch Richárd, Maczkó Edit
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Varga László
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Bárdy Tibor, Grunner Gabi
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Szabolcs Józsefné, Bellus Zoltán
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy
a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár
emailben küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!

Az Erzsébet Királyné Étterem és Kávézó ajánlata
Gödöllő egész területén és szállítási díj nélkül!
Rendelésfelvétel: +36-28-816-819
Levesek:
egységesen 600.- Ft
- Marha húsleves
- Gulyásleves
- Zöldborsó leves
- Hagyma leves
- Gyümölcsleves
Főételek:
egységesen 990.- Ft
• Rántott csirkemell vagy
sertéskaraj
• Rántott sajt, tartármártással
• Sertés Cordon Bleu
• Kijevi jércemell
• Bakonyi pulyka ragu
galuskával
• Csirkemell csíkok tejszínes lilahagyma mártással
• Sertéspörkölt tarhonyával
• Roston sült csirkemell
• Egészben sült sertéskaraj

Köretek:
egységesen 250.- Ft
Petrezselymes burgonya
Hasábburgonya
Burgonyapüré
Hagymás tört burgonya
Jázminrizs
Párolt lilakáposzta
Savanyúság
Desszertek:
egységesen 450.- Ft
• Palacsinta - 2 db (baracklekváros, kakaós, fahéjas)
• Somlói galuska
• Túrós derelye - 3 db
Kedvezményes csomagajánlat 4 fő részére:
• 4 adag leves, 4 adag főétel körettel és 4 adag des�szert
A csomag ára 6.500.- Ft/4
fő.

Kedvezményes csomagajánlatunk 1 fő részére:
• leves, főétel körettel,
desszert
A csomag ára 1.700.- Ft /
fő.
2 fogásos menü esetén
1.500.- Ft / fő.
A rendelés minimális értéke 2.500.- Ft.
Kiszállítást kizárólag Gödöllő területén vállaljuk.
A szállítás INGYENES!
Előrendeléseket felveszünk! Az ételek személyesen is átvehetők az Étteremben!
Kiszállítás minden nap,
HÉTVÉGÉN IS 12:0019:00 között.
Rendelésfelvétel 10:0018:00 között.

A csomagolás díja: 100.Ft / adag
Fizetés:
Készpénzzel,
Bankkártyával és SZÉP
kártyával.
Kérjük készpénzes fizetés
esetén pontos összeget
készítsen elő.
Futár
kollégánk
szájmaszkban és kesztyűben
szállít ki, valamint minden
cím után fertőtlenít.
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Hirdetésfelvétel: a K&H Bank melletti helyiség (volt biztosító)

INGATLAN
+ Máriabesnyőn eladó 2 db 44
nm-es lakóház külön bejárattal.
Befektetésre is alkalmas. Iár:
11,5 MFt. 06-70-779-8529
+ Jászapátin 3 szoba összkomfortos családi ház eladó. 1400
nm telek, termő gyümölcsfák,
szőlő, termálfürdő 10 perc. Irányár: 9,7 M Ft. Tel: 06-30-683-3633
+ Eladó Kistarcsán a Torony lakóparkban egy 2,5 szobás, földszinti, téglaépítésű, cirkófűtéses,
jó állapotú, tehermentes lakás
beépített konyhabútorral, kerámialapos tűzhellyel, mosogatógéppel. 27.900.000 Ft. 06-70-

576-9351
+ Eladó Gödöllőn a Szent János
utcában egy kétszobás lakás a
második emeleten: 49 m2, felújított, redőnyös, erkélyes, cirkó
fűtéssel, pincével. Közel a központ, óvoda, iskola, HÉV, busz.
Irányár: 28mill. Ft. Érdeklődni:
+36-30-910-5151
+ Gödöllőn a Szilhát utcában
Kazinczy lakótelepre néző 310
nm-es telek eladó: 15 millió Ft, illetve a Szilhát utcában 86 nm-es
családi ház 310 nm-es telekkel
eladó: 36 millió Ft. 06-20-5201786
+ Gödöllőn az Irtványban 1500

nm-es bekerített telek gyümölcsfákkal, szőlővel, málnával, 12
nm-es faházzal 2 millió Ft-ért
eladó. Érd: 06-30-858-6229, 0630-362-2270
+ Eladó lakás: Gödöllőn, csendes környéken Szent János utcában, földszinti 43m2-es másfél
szobás, konvektoros, felújított,
redőnyös lakás, pincével. Központ, óvoda, iskola, busz és a
HÉV közel. Irányár: 24.500.000
Ft. Érdeklődni: 06-20-241-0500
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén egy 2szintes, 2nappali+
3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nm-es telken. Az
ingatlan zártkert megjelölésű,
kerítve, villannyal ellátva. I.á.: 26
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 2szintes, 2generációs,
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva, új tetővel, melléképületekkel 773nm-es
telken. I.á.: 48 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, ös�szkomfortos, teljesen felújított
lakóház nagy méretű garázzsal,
2300nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy
5260nm-es, 6 telekre felosztott
zártkerti ingatlan. A telkek darabonként 2,5 mFt-ért megvásárolhatóak. Érd.: 06-20-919-4870
+ Eladók most épülő, földszintes
ikerházak Gödöllőn a Lázár Vilmos és a Gerle utcában, hitelre
és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 52,5
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon lévő,
2200nm-es telken lakóház udvar
megjelölésű ingatlan, mely áll
nappali+ 2szoba összkomfortból. I.á.: 39 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom utcában egy ikerház 440nm-es
telekrésszel, mely áll nappaliból
lent, tetőtérben 2szoba, erkélyekkel, terasszal. I.á.: 30 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában egy téglaépítésű,
2szobás, egyedi fűtéses lakás,
melyben a nyílászárók ki vannak
cserélve. I.á.: 25,5 mFt 0620-
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+ Eladó Gödöllőn a Szabadság
úton egy 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, teljesen felújított öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 4. emeleti, nappali+
2félszobássá alakított, felújított
öröklakás. I.á.: 29,9 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy nappali
(40nm)+ 2szobás teraszkapcsolatos, földszintes, összkomfortos, 2002-ben épült családi ház
1300nm saroktelken. Az ingatlanhoz tartozik egy 1 szoba ös�szkomfortos apartman, valamint
egy 2 beállásos garázs. I.á.: 64
mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 69nm-es, nappali+
2szobás, nagy étkezős, nagy
erkélyes öröklakás konvektoros
fűtéssel. I.á.: 29 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Fácán soron
egy 100nm-es, nappali+ 3szobás, teraszkapcsolatos, háztartási helyiséggel ellátott, gardróbos, kandallós öröklakás. Az
ingatlanhoz tartozik egy garázs
is. I.á.: 49,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az egyik Dózsa György úti 10-emeletes házban egy 44nm-es, 1,5 szobás,
felújított öröklakás. I.á.: 27,2 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben
egy 600nm-es építési telek. I.á.:
15,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legkeresettebb
részén a Harasztban egy 84nmes, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2
külön wc-s családi ház. I.á.: 48
mFt 0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Felújított, gázkonvektoros,
kétszobás, második emeleti, erkélyes lakás kiadó. Érd: 06-30277-8113
+ 95 nm-es, gödöllői, földszinti,
belvárosi lakás elegáns kivitelezésben IRODÁNAK, AKÁR
LAKÁSNAK albérletbe kiadó.
220.000 Ft/ hó + 2 havi kaució.
Számlaképes. 0620-919-4870
+ Gödöllőn csalái ház kerttel kiadó. Tel: 06-20-9455-583.
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ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ GARÁZS kiadó a Patak téri garázssoron: 06-30-277-8113
+ Garázs kiadó a Szent János
utcai (Patak téri) garázssoron.
Érdeklődni: +36 30 9773 488
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel 8
órától este kb 19 óráig) heti több
alkalomra, hosszabb távon. Érd:
06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal egy és
több műszakos munkarendbe
műanyag feldolgozó gödöllői kft.
felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat
is szívesen fogadunk. Érd: 0620-9423-112, www.plastexpress.
hu
+ A Panda söröző PULTOST keres, továbbá az Autómosó női,
férfi munkatársat. KÁRPITTISZTÍTÓ gyakorlattal rendelkezők
előnyben. Tel: 06-20-941-7670

hirdetés

+ 20 éve működő gödöllői műhelyünkbe
AUTÓSZERELŐ
kollégát keresünk! Bejelentett 8
órás állás, bérezés megegyezés
szerint! Jelentkezni a +36304666-930-as
telefonszámon,
illetve a pfgautokft@gmail.com
e-mail címen lehet.
+ Gödöllő és környéki munkahelyre a Fest-Tamás Kft. felvesz
szobafestő-mázoló szak- és segédmunkásokat azonnali kezdéssel. Magas bérezés, bejelentett munkahely. 2-3 fős brigádok
jelentkezését is várom. 06-20435-9650
+ Karbantartó, villanyszereléshez is értő, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező kollégát
keresünk. Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail címre
várjuk: evocool@evocool.eu, 0630-325-5774
+ Gödöllőn középkorú nő idős
ember gondozásába besegítene
heti pár alkalommal. Tel: 06-28792-372, 06-70-584-4535
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS

2020. március 31.

50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.

munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,

godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás,
vegyszeres gyomirtás. Rotációs
kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi
permetezés. Kerti tavak tisztítása. Tüzifa hasogatás. 06-30747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,

régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
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készítése, kisebb javítási, felújítási munkák elvégzése. Hívjon
bizalommal: 06-20-9463-409
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK
forgalmazása, beépítése. Redőnyözés: műanyag és alumínium
redőnyrendszer, motoros is! Fix
és mozgatható szúnyoghálók!
06-20-262-0289
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70361-9679
+ KÖZÖS KÉPVISELETET,
TÁRSASHÁZKEZELÉST válla-

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén
is! Tel: 06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-,
páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ Lapra szerelt BÚTOROK ös�szeszerelése, csillárok, karnisok,
fali polcok, konzolok felszerelése, egyedi méretű kis bútorok

lok 10 éves gyakorlattal: Pesti
Erika +36-20-5162-962
+ FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Gyors, igényes munkavégzés tapasztalt kollégákkal.
Tisztasági festés és üres lakás
esetén kedvezmény. 06-70-7852718
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák,
tetőfedés, ácsmunka, bádogos
munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás,
ereszdeszkák, madárdeszkák
festése, palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is
vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30526-8532
+ Villanyszerelést, gipszkartonozást vállalok. Lakások, házak felújítása. Tel: 06-70-5736-761

EGÉSZSÉG,
TESTÁPOLÁS
+
Gyógyp e d i k ű r :
tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt
gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló
kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-5327275
TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 60 éves férfi korban hozzáillő párját keresi hos�szú távú kapcsolat reményében.
Hívj bátran! Tel: 06-20-618-3011
Oktatás, kultúra
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés
és korrepetálás területén jártas
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár.
Tel: 06-70-559-3918
+ Tapasztalt ANGOL tanárként
általános angol órákat, érettségire, középfokú nyelvvizsgákra
felkészítést, korrepetálást, beszédkészség fejlesztést vállalok.
06-20-358-6057
+ KÖZPONTI FELVÉTELI 8.
OSZTÁLY Koncentráltan a felvételi feladatokra – sokéves,
célirányos tapasztalattal várom
hetedikes (felsős) tanítványaimat, korlátozott üres helyekkel.
Érthetően és személyre szabottan magyarázok. Matematika és
Magyar is, a legjobb gimnáziumi
referenciákkal:
biztos.felveteli.2021@gmail.com
+ MATEMATIKA korrepetálást,
érettségire felkészítést vállal
gyakorlott nyelvtanár. 06-70408-5253
+ Szerepléshez kedvet érzők
jelentkezését várjuk műsorok
(irodalmi, zenei) előadásához
korhatár nélkül. Érd: 06-30-3285625
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szob-
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rokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat
is), régi pénzeket, könyveket,
bizsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT. Legmagasabb
áron vásárolunk első vevőként!
Tel: 70/942-0806, 20/465-1961
+ Eladásra kínálok használt vendéglátóipari gépeket (fagylaltpult, sonkaszeletelő, hűtőszekrény, hűtőláda, egyéb eszközök).
Érd: 06-30-400-4762
Beépített cserépkályha eladó.
Tel: 06-20- 9455-583.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink:
beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 06-30536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu
EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce,
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Most még a régi áron!
Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 1000 Ft/zsák. Szállítás
megoldható. Rendelhető: 06-20469-9295
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hirdetés

Árlista
Férfi vágás
2100 Ft
Női vágás + szárítás
Rövid: 3500
Félhosszú: 4500
Hosszú: 5500
Női szárítás
Rövid: 3000
Félhosszú: 4000
Hosszú: 4500

