
XXiX. évfolyam 6. szám 2020. március 31. lokálpatrióta lap alapítva: 1992• •

Gödöllői SzolGálat
szolgalat.com

Az elmúlt hetekben jelentősen megváltozott 
az élet városunkban is. A koronavírus-világjár-
vány miatt az egész országban életbe lépett 
a kijárási 
korlátozás, 
bezártak a 
kulturális in-
tézmények, 
m e g v á l t o -
zott a boltok 
nyitva tartása 
és életkor-
hoz kötött, ki 
mikor vásá-
rolhat. A 65 
év alattiak az 
üzletek nyitá-
sától 9 óráig, 
valamint 12 
óra után zárá-
sig tartózkod-
hatnak az üzletekben, 9-12 óra között kizá-
rólag a 65 év felettieknek biztosított vásárlás 
lehetősége.

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

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

mozgásukban korlátozottak ellátása, valamint 
az oktatási intézmények bezárása miatt ott-
hon lévő gyerekek közétkeztetése. Szintén 

megoldott a gyerekek óvo-
dai és bölcsődei ügyelete, 
amit azok a szülők vehetnek 
igénybe, akiknek muszáj 
dolgozni menni. Mindezek 
mellett megváltozott az or-
vosi ellátás rendje is.

(További részletek
a 2-6. oldalon.)

Koronavírus: Percről-Perce változiK a helyzet
A gödöllői hivAtAlos tájékoztAtásért kövessék A város honlApját és fAcebook-oldAlát!
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– A március 11-én, a korona-
vírus-járvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzet kapcsán na-
gyon sok önkormányzati fela-
dat van. Ilyenkor a jogszabály 
a polgármestert jelöli meg 
ezek végrehajtására – mondta 
Gémesi György. – Természe-
tesen nem egyedül, hanem 
sok munkatársammal együtt 
dolgozunk ezek megoldásán. 
Az első ilyen volt, az iskolák 
bezárása után, a közétkezte-
tés további biztosítása azok 
számára, akik ezt igényelték. 
Ezt a közétkeztetést végző 
Kalória Nonpofit Kft. révén bonyolítjuk. Az 
ellátás minden feltételnek megfelel, és a to-
vábbi igényeket is, amennyiben erre szük-
ség lesz, ki tudjuk elégíteni.

A második feladat az óvodás és bölcső-
dés gyerekek ügyeleti ellátása volt, ameny-
nyiben a szülők ezt igényelték. Minden 
szülővel felvették a munkatársaink a kap-
csolatot. Ennek megfelelően két intézményt 
jelöltünk ki az ügyeleti szolgáltatás biztosí-
tására. 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 megfelelő-
en át kellett szervezni az egészségügyi el-
látást is. Ezt dr. Dunai Györggyel, a Tormay 
Károly Egészségügyi Központ igazgatójá-
val közösen végeztük el. Mivel a 65. évüket 
betöltött orvosok esetében a beteg-orvos 
kapcsolatot megtiltották, őket ki kellett ven-
ni az akut gyógyító ellátásból és meg kellett 
szervezni az akut sürgősségi ellátás bizto-
sítását.

 A járvány miatt több ezer olyan orvos-be-
teg találkozót kellett lemondani, ami elő-
zetesen egyeztetve volt. Természetesen 
az alapellátásban továbbra is biztosítjuk a 
gödöllőiek ügyeleti, illetve mindennapi sür-
gősségi ellátását. Ez is működik a megfele-
lő jogszabályi kereteken belül.

– Közterületen milyen felada-
tokat kellett megoldani?

– Fertőtlenítettük, illetve a VÜ-
SZI munkatársai folyamatosan 
fertőtlenítik a köztereket, és pre-
ventív jelleggel fertőtlenítettük a 

játszótereket is. Mivel a jelen helyzetben a 
játszóeszközök használata nem javasolt, 
ezért ezeket a helyeket a múlt héten lezár-
tuk.

– Mindössze néhány nap alatt meg-
szervezték a 70 éven felüliek ellátását. 
Hogyan sikerült megoldani ezt a felada-
tot?

– A legnagyobb kihívás az idősek ellátá-
sa volt, akiknél a jogszabály úgy rendelke-
zett, hogy amennyiben vállalják az önkén-
tes otthonmaradást, onnantól számukra a 
szükséges ellátásról a polgármester kö-
teles gondoskodni. Négy ilyen ellátási fe-
lületet nyitottunk meg. Az egyik a meleg 
étkeztetés, illetve a napi étkeztetés biztosí-
tása, 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 csekk-
befizetések biztosítása. 

Felállítottunk egy diszpécserközpontot, 
ahol folyamatosan zajlik a beérkező kéré-
sek feldolgozása. Szeretném felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy nemcsak a 70 év feletti-
eknek nyújtunk segítséget, hanem azoknak 
a 65 év felettieknek is, akik ellátásában 
rokonaik, ismerőseik nem tudnak segíteni, 
valamint azoknak a rászorulóknak, akik va-
lamilyen okból mozgásukban korlátozottak 
és nem számíthatnak más segítségre.

– 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 

mivel a jelenlegi számítások szerint a jár-
vány elhúzódik, június végéig valamennyi 
városi rendezvény elmarad. 

Egyedül a könyvtár nyújt olyan szolgál-
tatást, ami az intézmény belső tereinek 
igénybevétele nélkül biztosítja a megren-
delt könyvek, olvasnivalók átadását és ami 
akár az idősebbeknek vagy akár a távokta-
tás feltételeinek biztosításában is segítsé-
get tud nyújtani.

– Úgy tudjuk, több vállalkozástól, civi-
lektől érkeznek felajánlások…

– Ez így igaz. Ezúton szeretném meg-
köszönni mindenkinek a munkáját, adomá-
nyát, 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 diszpé-
cserközpontban állnak helyt – hogy csak 
néhány példát mondjak.

Nem tudok mindenkit felsorolni, de na-
gyon köszönöm, aki ebben a valóban nehéz 
veszélyhelyzetben segít abban, hogy mi itt 
Gödöllőn minél kisebb baj és probléma nél-
kül átvészeljük a vírushelyzetet. Vigyázza-
nak egymásra, vigyázzanak magukra!

Itt is kérek mindenkit: felajánlást kizáró-
lag a koronavirusgodollo@gmail.com 
e-mail címre küldjenek! Ezzel nagyban se-
gítik  a koordinálást.          (ny.f.)

Összefogás: adományok csak e-mailben!
A koronavírus-járvány Gödöllőn is 
megváltoztatta az emberek életét 
és rendkívül sok feladatot adott 
az önkormányzatnak. Dr. Gémesi 
György polgármester a Gödöllő-
Nettv-nek nyilatko-
zott a kialakult hely-
zetről.
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– Az elmúlt hetekben több jelen-
tős intézkedést kellett bevezetni 
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma utasításai alapján – mondta 
dr. Dunai György. – Első körben 
a fogorvosi ellátást állították le, 
illetve csak a sürgősségi ellátást 
engedélyezték. Így a gyerekfogá-
szatunk, illetve a városban a fog-
orvosi szolgáltatók csökkentett 
üzemmódra álltak át.

A 65 évnél idősebb orvosok 
védelme érdekében az ő mun-
kájukat tulajdonképpen fel kellett 
függeszteni, illetve a javaslat az 
volt, hogy lehetőség szerint táv-
konzultációban és olyan tevé-
kenységekben vegyenek részt, 
ami nem igényli a közvetlen or-
vos-beteg kontaktust. A járóbe-
teg-szakellátásban valamennyi 
tervezett, előjegyzett ellátást le 
kellett mondanunk. Csak a sür-
gősségi és a sürgős szükség 
körébe tartozó ellátásokat lehet 
elvégezni.

Vannak olyan szakrendelések, 
amik teljes egészében kiestek a 
65 év feletti orvosok távolmara-
dása miatt. Ilyen például a bőr-
gyógyászat, a nőgyógyászatnak 
egy része, a reumatológia, az 

urológia, illetve a sebészeti el-
látás is. Sebészeti betegeinket 
a veresegyházi Misszió Egész-
ségügyi Központba, míg a sze-
mészeti pácienseket a kistarcsai 
kórház szemészeti ambulanciá-
jára irányítjuk.

Honlapunkon megtalálhatók 
az egyes szakrendelések elérhe-
tőségei, amiknek közvetlen tele-
fonszámait 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 betege-
ket. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
szakorvosi javaslatok érvényes-
ségi idejét meghosszabbították 
a válsághelyzet megszűnését 
követő 90 napig. Tehát emiatt 
nem szükséges szakrende-
lést felkeresni. Így a szükséges 
gyógyszert a háziorvos is meg 
tudja hosszabbítani – nyilatkozta 
Dunai György. 

A főorvos felhívta a fi-
gyelmet arra, a betegek 
kizárólag sürgős esetben 
keressék fel a rendelőt!

Az ellátási korlátozás 
a védőnői szolgálatot is 
érinti, itt is a távkonzultá-
ció ajánlott. A szülőknek 
azonban nem kell attól 
tartani, hogy a kötelező 
védőoltások elmaradnak, 
az ezzel kapcsolatos 
feladatokat a házi gyer-
mekorvosok szervezik. 
Az iskolaegészségügyi ellátás 
leállása miatt azonban a kam-

pányoltásokat majd egy későbbi 
időpontban fogják pótolni.

(ja)

új helyzet az egészségügyi ellátásban
Az elmúlt napokban Gödöllőn is jelentősen átalakult az egészségügyi el-
látás. A változásokat a Tormay Károly Egészségügyi Központ honlapján, 
Gödöllő város Facebook-oldalán, valamint a szolgalat.com-on folyama-
tosan nyomon követhetik. Dr. Dunai György, a Tormay Károly Egészég-
ügyi Központ igazgatója a GödöllőNettv-nek foglalta össze a legfonto-
sabb tudnivalókat.

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 fer-
tőzés 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 el-
lenanyagszint megemelkedése előtt. Gödöllőn ez utóbbi vizsgálat 
elvégzésére nincs lehetőség, mivel ehhez speciálisabb személyi és 
tárgyi feltételek szükségesek, ami járóbeteg-szakellátást végző in-
tézményünkben jelenleg nem megvalósítható – fogalmazott érdek-
lődésünkre dr. Dunai György.

Az igazgató-főorvos azt mondta: a fekvőbeteg-ellátásban a tesz-
tek nagy segítséget nyújtanak az ellátó személyzetnek, azonban a 
járóbeteg-szakellátásban – a hazai protokollt figyelembe véve – en-
nek 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 kistar-
csai kórházban sem végeznek még ilyen teszteket.

Dr. Dunai György emlékeztetett arra is, hogy a járvány megfékezé-
se 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 Men-
tőszolgálatot területen történő légúti diagnosztikai mintavétel cél-
jából.

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 telep-
helyen 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 digitá-
lis eszközökön keresztül látja el, definitív ellátásra törekszik. fiziká-
lis 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 vény-
köteles gyógyszerek elektronikus receptjének eeszT-rendszeren 
keresztüli patikába juttatását, elvégzik a saját betegek táppénzes ad-
minisztrációját, elvégzik az újszülöttek ellátását, megtartják a cse-
csemőtanácsadást, ami az életkorhoz kötött kötelező védőoltások 
beadására, valamint az egészségkárosodással fenyegető krónikus 
állapotok szűrésére és ellátására koncentrál, megszervezik a szak-
rendelői vagy kórházi ellátást igénylők betegútjait.

a 2-es rendelőben egyszerre egy orvos tartózkodik asszisztensé-
vel, 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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Városunk 70 év fölötti lakói és az egyéb 
okokból mozgásukban korlátozott rászorulók  
március közepén levélben kaptak tájékozta-
tást arról, hogyan tudnak segítséget igényelni 
az étkezéshez és a bevásárláshoz. Ehhez 
az önkormányzat létrehozott egy diszpécser- 
központot, ahol az érintettek hideg reggelit, 
meleg ebédet és hideg vacsorát igényelhet-
nek, valamint a gyógyszerek kiváltásához, a 
postai csekkek befizetéséhez és az alapvető 
élelmiszerek bevásárláshoz kaphatnak segít-
séget. 

A diszpécser-központban regisztrálják 
azokat, akik önkéntesen vállalják a házi ka-
rantént és igénylik ezt az ellátást.

A feladatellátásban az óvodai, bölcsődei 
és kulturális területen felszabadult munkatár-
sak vesznek részt.

A munkát Varga Lilla, a Palotakert Óvoda 
vezetője koordinálja, aki a GödöllőNettv-nek 
elmondta az ételek rendelése mellett gon-
doskodnak 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 igény-
bevétele mivel jár:

– Munkatársaink a beszerzést és a ki-
szállítást ingyenesen végzik, de a meg-
rendelt 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 rászoru-
lók bizalmával! 

Kérjük, hogy akinek segítség-
re van szüksége, ne forduljon 
idegenekhez, hanem bennünket 
keressen!

(bd)

EzEKbEN SEGít Az öNKORMáNyzAt

A közétkeztetési feladatokat továbbra is a Ka-
lória Nonprofit Kft. látja el, alkalmazkodva a 
megváltozott körülményekhez. Hatolkai Máté, 
az intézmény vezetője így nyilatkozott az el-
múlt időszak tapasztalatairól. 

– Az iskolák bezárásának március 13-i be-
jelentése 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 ad-
minisztratív stáb azon dolgozott, hogy minél 
több családdal felvegyük a kapcsolatot, illet-
ve, hogy meg tudjuk szervezni az ellátást úgy, 
hogy az iskolák nincsenek nyitva. Ezért új át-
vételi 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 önkor-
mányzatokat, és a közintézmények fenntartóit arra, hogy az iskolaidőhöz hason-
lóan a nevelési és oktatási intézményekkel jogviszonyban lévő gyermekeket el-
lássuk. 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 csa-
ládok 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 koncentrá-
lunk, 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 átven-
ni 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 embe-
reknek 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 la-
kásuknál, házuknál megjelennek védőruhát/maszkot vi-
selő 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 te-
lefonon, sem személyesen nem kapható! a fertőzés ki-
mutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg 
kizárólag állami egészségügyi ellátó rendszerben végez-
nek!

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 vala-
kihez, kérje az azonosítást, kérdezze meg, honnan érke-
zett, majd anélkül, hogy beengedné otthonába, telefonál-
jon az adott hatósághoz, a valóságtartalom ellenőrzése 
céljából

Ha valaki úgy gondolja, csalás áldozatává vált, azonnal 
értesítse a rendőrséget a 107 vagy a 112-es telefonszá-
mon, pénzügyi tranzakció esetén a számlavezető bankját 
is, a későbbi, esetleges kártalanítás érdekében!

A hívásokat az alábbi telefon-
számokon 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 vég-
szükség esetén hívják!

Az IDőSEKEt, A DIáKOKAt éS
A CSAláDOKAt IS EllátjA A KAlóRIA
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Mint elmondta, Gödöllőn találha-
tó idősek otthona, gondozóház, 
valamint hajléktalanszálló is, és 
mindegyik speciális helyzetben 
van.

– Az Egyesített Szociális In-
tézményben jelenleg 50 fő ellá-
tottról gondoskodnak az ott dol-
gozók. 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 ápolásá-
ra és azok sem hagyhatják el az 
intézményt, akik egyébként kijár-
hatnak onnan. 

A Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Központban mű-

ködő hajléktalanszállót is 
új kihívások elé állította a 
koronavírus járvány mi-
att kialakult helyzet. Az 
ott ellátásra kerülő, kö-
rülbelül 30 személy azért 
nem hagyhatja el az in-
tézményt, illetve nem is 
mehet vissza oda, mert 
mozgásuk a vírus ter-
jedése szempontjából 
nagyon komoly faktor 

lehet. Így itt is ki- és bejárási ti-
lalom van.

A Nefelejcs Napköziotthon te-
kintetében más a helyzet. Azok a 
családok, akik ezt a gondozóhá-
zat igénybe veszik, többségében 
otthon tartják gyermekeiket, de 
azok, akik nem tudják ezt meg-
oldani, számíthatnak a város se-
gítségére.

A Polgármesteri Hivatal Köz-
igazgatási és Szociális irodája a 
továbbiakban várja azok jelent-
kezését, akiknek segítségre van 
szükségük a kialakult helyzet 
miatt. Kérjük, hogy munkatársa-
inkkal telefonon egyeztessenek 
időpontot!

– Számítanak arra, hogy a 
következő időszakban megnö-
vekedhet a segítséget, ponto-
sabban segélyt kérők száma?

– Az önkormányzat felkészült 
arra, hogy az esetlegesen meg-

növekedett igényeket is feldol-
gozzuk, de a rászorultság meg-
ítélése továbbra is ugyanazon 
keretrendszereken történik, mint 
ahogy eddig is.

(ny.f.)

új KIhíváSOK A SzOCIálIS SzféRábAN
Nincsenek könnyű hely-
zetben a szociális intéz-
mények sem. Erről Bajkó 
Norbert alpolgármester 
nyilatkozott a Gödöllő-
Nettv-ben.

hA KEll, házhOz MEGy
A KöNyvtáR

A gödöllői könyvtár is zárva tartja kapuit, de munka-
társai 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 köny-
vekre vagy filmekre vonatkozó kéréseiket. Ezeket a 
könyvtár munkatársai összekészítik, és az  intézmény  
hátsó bejáratnál, megfelelő távolságból az udvaron 
adják ki számukra az összeállított csomagot – nyi-
latkozta fóthy zsuzsanna, a Gödöllői városi Könyvtár 
igazgatója.  Elmondta azt is, elkészül egy olyan online 
chat felület, ahol a honlapon keresztül, rögtön segítsé-
get 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 sok-
kal nehezebb. Akikről tudnak, hogy igénylik az olvasmá-
nyokat, 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 szol-
gáltatásra, annak nyújtsanak segítséget, hogy felhív-
hassák a könyvtárat!

Mindezek mellett folyamatosan olyan online tartal-
makat készítenek, amik segítenek a diákoknak a tanu-
lásban, továbbá gyűjtik a többi könyvtár által és a többi 
megosztó portál által közzétett digitális tartalmakat. 
Mindezek mellett naponta kerülnek fel a könyvtár olda-
lára a digitális oktatáshoz, a digitális tanuláshoz kap-
csolódó, könnyen elérhető és jól kezelhető tartalmak.

ügyeleT bÖlcsiben az oViban
március 17. óta rendkívüli szünet van a városi óvodákban és bölcsődékben. Ter-
mészetesen az ügyeleti ellátás itt is biztosított azok számára, akik nem tud-
ják megoldani gyermekük elhelyezését. az óvodásokat a gödöllői mesék Háza 
Óvoda fogadja, a bölcsődéseket pedig az egyesített gödöllői Palotakert bölcső-
dében várják, itt biztosítják azoknak a gyermekeknek az ellátását, akiknek a 
szülei dolgoznak. 

dr. Pappné Pintér csilla 
óvoda vezető és Varga gyön-
gyi bölcsődevezető elmond-
ták, fontos, hogy a gyerekeket 
csak abban az esetben tudják 
az intézmények befogadni, 
hogyha valóban egészsége-
sek! bár normál esetben er-
ről szükséges lenne orvosi 
igazolás, de mivel jelenleg 
nem ajánlott az egészséges 
gyermekeket bevinni a rende-
lőintézetbe, ezért a szülőknek 
egy nyilatkozatot kell kitölte-
niük.

aki szeretné igénybe venni az ügyeletet, annak első körben a saját óvódájá-
val 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 befoga-
dást és az étkeztetést.

mint megtudtuk, az ügyeleti lehe-
tőséggel jelenleg kevesen élnek, a 
mesék Háza Óvodában lapzártánk 
idején 5, a Palotakert bölcsiben pedig 
3 kisgyermekről kellett gondoskodni.
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A koronavírus miatt kialakult helyzetben 
rendkívüli módon összefognak városunk 
lakói. Szinte az első perctől érkeznek a fel-
ajánlások az önkormányzathoz, amivel a vá-
rosunkban élő idősek és rászo-
rulók ellátását szeretnék 
segíteni, vagy hozzájá-
rulni ahhoz a munkához, 
amit el kell látni. 

A munka egyszerűbb 
koordinálása érdekében 
az önkormányzat létrehoz-
ta 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 né-
hányat emelünk ki a beérkezet-
tek közül, hogy bemutassuk azt 
a széles körű összefogást, amit városunk 
lakói, és az itt működő vállalkozások tanúsí-
tanak. 

Király Mónika például 50 db 
kézműves szappant juttatott el 
az önkormányzathoz. Az ado-

mány abba a városi 
bölcsődébe és óvo-
dába kerül, ahol a 
gyerekek számára 
ügyeletet biztosí-
tanak.

A Surányi Mű-
szaki Áruház már 
több adomány-
nyal igyekezett 
segíteni. Töb-
bek között egy 
levegőtisztítót 
ajánlottak fel, amit egy im-
munproblémával is szen-
vedő gyermek kapott meg, 
lapzártánkkal egyidőben 
pedig a vállalkozás képvi-

seletében Vargáné Surányi Marianna 
egy varrógépet ajándékozott azoknak, a Me-
sék Háza Óvoda dolgozóinak, akik az egyik 
helyiségben maszkokat varrnak. 

Czuczor Attila pedig 5 asztali számítógé-
pet ajánlott fel olyan gyerekeknek, akiknek 
nem volt egyközük ahhoz, hogy otthonról 
tanuljanak.

Gödöllő Város Önkormányzata ezúton is 
köszönetét fejezi ki minden felajánlásért, tá-
mogatásért, amivel segítik ennek a rendkívül 
összetett feladatnak az ellátását!

KJ

éRKEzNEK Az ADOMáNyOK éS fElAjáNláSOK

A MáltAI SzEREtEt-
SzOlGálAt A vESzély-
hElyzEtbEN IS váRjA 

A RáSzORulóKAt
A Máltai Szeretetet Szolgálat tájékoz-
tatja a rászorulókat, hogy a jelenlegi 
vészhelyzetben is elérhetőek szociális 
szolgáltatásai városunkban. 

Gödöllőn a szervezetnek két szolgál-
tatása működik a Palotakert 2/A szám 
alatt, melyeket továbbra is biztosítják 
az Országos tisztifőorvos határozata-
iban és az EMMI miniszter útmutatói-
ban leírtakkal összhangban.

1. Támogató szolgáltatás: folyama-
tos kapcsolattartás a klienseinkkel, in-
formáció nyújtás, tanácsadás, szükség 
esetén bevásárlás, gyógyszerek kivál-
tása a személyes kontaktus minimális-
ra csökkentésével.

2. Szenvedélybetegek részére nyúj-
tott közösségi alapellátás: telefonos/
online kapcsolattartás a klienseinkkel, 
tanácsadás, krízis kezelés.

a szolgáltatás irodájában személyes 
ügyfélfogadás nincs.

inTÉzzük online!
az önkormányzatoknál is van lehetőség bi-
zonyos ügyeket online elintézni. fontos, hogy 
akik csak tehetik, a járvány miatt használják 
ki ezt a lehetőséget!

az e-önkormányzat portál, az asP-rend-
szert igénybe vevő települések ügyfelei szá-
mára biztosít elektronikus ügyintézési szol-
gáltatásokat.

személyes megjelenés, postai sorban állás 
nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásai- 
kat, ellenőrizhetik adószámla-kivonatukat,

feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és 
ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, 
díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzat-
nál.

a portál használata külön regisztrációt nem 
igényel. első bejelentkezéskor a kaü-azono-
sítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi 
igazolvány, telefonos azonosítás) és az általá-
nos szolgáltatási feltételek (ászf) elfogadá-
sa után használható.

az egyes funkciók használatáról a Tájékoz-
tató a portálról menüben részletes leírás ol-
vasható.

TáJéKoZTATáS A PolGárMESTEri HivATAl 
üGyFélszolGálAtávAl KApcsolAtos 
iNtézKEdésEKről
Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet 
hirdetett ki Magyarországon. A járvány megelőzése és megakadályozása érde-
kében 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 felü-
letén 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 ügy-
intézés 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.                  Dr. Kiss Árpád sk.
            polgármester                                      jegyző

Tájékoztatjuk
a tisztelt lakosságot, hogy

dr. Kiss ÁrpÁd
jegyző

áprilisi fogadónapja elmarad.

Megértésüket köszönjük.
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A kijárási korlátozáshoz igazodva rendkívüli menetrendi módosításo-
kat 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 szakaszo-
kon is törlik a menetrendből március 30-tól. A kimaradó vonatokról a 
www.mavcsoport.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

A járványügyi helyzetre való 
tekintettel, az utasok és az 
autóbusz-vezetők védelmé-
ben hozott új, rendkívüli in-
tézkedés értelmében március 
23-tól készpénzmentessé vált 
a jegyvásárlás a Volánbusz 
valamennyi járatán. Márci-
us 25- től pedig a tanszüneti 
menetrend lépett érvénybe az 
országos, regionális és elő-
városi autóbuszjáratokon, va-
lamint a városok menetrend 
szerinti helyi közlekedésében 
egyaránt – tájékoztatott a Vo-
lánbusz Zrt.
A Volánbusz Zrt. és a Nem-
zeti Mobilfizetési Zrt. meg-
állapodása alapján az autó-
busz-közlekedési társaság 
valamennyi helyközi járatán, 
valamint azon települések he-
lyi járatain, ahol a Volánbusz 
a szolgáltató, elérhetővé vált 
a készpénzmentes jegyvásár-
lás.
Az együttműködésnek kö-

szönhetően megvalósult az 
applikációban történő jegy-
vásárlás lehetősége a Volán-
busz valamennyi járatán. A 
mobiljegyvásárlás bevezeté-
sével egyidőben a társaság 
minden helyi, országos, re-
gionális és távolsági járatán 
felfüggesztette az első ajtónál 
történő felszállást, a járműve-
zetőket szalagkordonnal ha-
tárolják el az utastértől.
Az országos veszélyhelyzet-
tel összefüggő, a társaság 
autóbuszjáratait, menetrend-
jét, jegy- és bérletváltási sza-
bályait érintő változásokról az 
utasok a volanbusz.hu/koro-
navirus oldalon tájékozódhat-
nak.

Az állam foly-
tatná a fővárosi 
önkormányzat-
tól átvéve a gö-
döllői HÉV és a 
2-es metró ösz-
szekötésének 
előkészítését 
a XVI. kerület 
polgármeste-
re, valamint 
fideszes országgyűlési képvi-
selőjének javaslatára – közölte 
a Budapest Fejlesztési Központ 
(BFK).
Mint írták, az átadást követően a 
BFK folytatná a tervezést egysé-
gesen kezelve az agglomerációs 
és budapesti fejlesztési szem-
pontokat. A BFK emlékeztetett, 
a Tarlós István vezette fővárosi 
önkormányzat 2017-ben kezdte 
meg a projekt előkészítését és 
az elmúlt években jelentős ösz-
szeget fordított a feladatra. A ter-
vezés befejezéséhez szükséges 
összegek azonban a főváros 
költségvetésében idén már nem 

szerepelnek - mutattak rá.
A szentendrei, csepeli és rácke-
vei HÉV-vonalak egyesítésével 
létrehozni tervezett 5-ös metró, 
mint elsődleges prioritást él-
vező HÉV-fejlesztési program 
kapcsán megindult munka nem 
zárja ki és nem akadályozza 
a gödöllői HÉV fejlesztésének 
és 2-es metróval való össze-
kötésének előkészítését - írták, 
hozzátéve, hogy ez a keleti ag-
glomerációból ingázók és az 
érintett fővárosi kerületek lakói 
számára teheti a jövőben lehe-
tővé, hogy átszállás nélkül, gyor-
sabban érjék el a belvárost.

Folyamatosan zajlanak a vasút-
felújítási munkák.  Dolgoznak a 
perontetők zárásán és a világí-
tás kiépítése is megkezdődött.  
Folyik a munka a HÉV végállo-

máson, ahol építik a vágányo-
kat, amint az egyik elkészül, 
arra helyezik át a forgalmat, 
és azután kezdik el a másik ki-
alakítását. A HÉV közlekedése 

eközben zavar-
talan lesz. Aki 
HÉV-vel utazik, 
a jegykiadó au-
tomatából vehet 
jegyet és bér-
letet. Ennek a 
megközelítése 
folyamatosan 
biztosított. 
A vasúttal uta-
zók számára 
továbbra is az 
Ady sétányon, a 

kisbolt melletti konténerváró-
ban működik a jegypénztár, 
itt azonban kizárólag vonat-
jegyek és bérletek vásárolha-
tók. A vasútállomás és a HÉV 
területe jelenleg munkaterü-
let, ezért kérik, hogy mindenki 
fokozott figyelemmel közle-
kedjen! Továbbra is az üte-
mezésnek megfelelően zajla-
nak a vasútfelújítási munkák 
és a HÉV végállomás átépí-
tési munkálatai a gödöllői 
vasútállomáson. Folyama-
tosan dolgoznak a peronfe-
désen és a leendő állomás-
épület építésén. A lakosság 
a kivitelezéssel kapcsolatos 
észrevételekkel, kérdésekkel 
az alábbi elérhetőségeken 
keresheti meg a beruházó 
Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t: 
E-mail: godollohatvan@va-
suttechnika.hu Telefonszám: 
+36-30/641-0601 (hétköznap 
8:00-16:00)

Vasútfelújítás 

Figyelem! Változások a Vasúti közlekedésben

Gödöllői HÉV – 2-es metró összekötés 
Lehet belőle valami?

mobiljegy és a tanszüneti menetrend 
a volánnál



2020. március 31.8 gödöllői szolgálat közélet

Bár a változékony időjárás hol télies, hol nyárias, a VÜSZI virág-
dekorációi tavaszi hangulatot varázsolnak mindennapjainkba. A 
kertészeti részleg munkatársai a korlátokra kihelyezték az árvács-
kákat, amik a nyár elejéig díszítik a belvárosi korlátokat. 

Folyamatos a növényzet ápolása a városban. Ehhez hozzátarto-
zik a fák permetezése is. A napokban Gödöllő közterületein – idő-
járás függvényében – a platánfák, hársfák, fenyőfák és vegyes fák 
lemosó permetezését végzik a VÜSZI munkatársai. A felhaszná-
lásra kerülő szerek: Vektafid A (rovarölő) 20l/ha Champ DP (gom-
baölő) 2kg/ha, a méhekre nem veszélyesek. A munkálatok várha-
tóan április 8-ig tartanak. 

A kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a vÜSZi Non-
profit Kft.  a 3. valamint a 11. zónában jelenleg használatban 
lévő (2019-ben kiadott) ingyenes és a tartózkodási lakóhely-
lyel rendelkezők részére kiállított kedvezményes árú vára-
kozási engedélyek érvényességi idejét 2 hónappal, azaz 
2020. május 31. napjáig meghosszabbította. A biztonságos 
ügyintézés érdekében kérjük, hogy a bérletek cseréjét lehe-
tőség 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 (ugyfelszolga-
lat@vuszikft.hu) nyújtsák be, vagy az igénylőlapot az ügy-
félszolgálati 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 honlap-
ján a megtalálhatóak, és pdf formátumban letölthetőek. 
A nyomtatványok kitöltése kapcsán felmerült kérdésekre a 
vÜSZi munkatársai telefonon állnak az ügyfelek  rendelke-
zésétr a +36/28-410-295 telefonszámon

A szükséges tudnivalókról bővebben a www.vuszikft.hu ol-
dalon tájékozódhatnak az érintettek. 

Helyükre kerültek a csatornafedelek a Szent János utcában. A VÜSZI el-
végezte a csapadékvíz-csatornához kapcsolódó víznyelők szükség sze-
rinti javítását, a megsüllyedt fedeleknek és azok környezetének helyreál-
lítását, szintbehozását. A munkálatok kizárólag a csapadékvíz-elvezető 
csatorna fedlapokat érintette. A december hónapban a szennyvízcsator-
na aknák környezetében történt munkálatok miatt keletkezett hibákat a 
DMRV a tavasz folyamán fogja elvégezni. 

Ütemesen haladnak a futókör 
kialakításának munkái az Alsó-
parkban. Az elmúlt napokban a 
nyomvonalat már kialakította a ki-
vitelező 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 Művé-
szetek 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 forrás-
ból 29.998.765 forint támogatást 
nyert – a Magyar Atlétikai Szö-
vetség által jóváhagyott, az atlé-
tikai 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 sze-
retnek a szabadban sporttevékenységet folytatni. A futókör a mellékelt 
ábrán látható nyomvonalon halad majd. 

Így kÉszül a fUTÓkÖR nöVényápolási munkák

HelyükÖn a fedlaPok 

Tovább érvényes több 
parkolási engedély
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A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. továbbra is ellátja a jogsza-
bályok által előírt hulladékgazdálkodási feladatait, azonban a 
koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet bizonyos változta-
tásokat 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 ér-
deklődők. 

A kialakult helyzetre való tekintettel a szolgáltatás igénybevé-
telére feljogosító matricák ellenőrzését ideiglenesen szünetel-
tetik, 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 le-
gyen a külső!
A felsorolt változások mellett a Zöld Híd folytatja a jogszabá-
lyok által is előírt hulladékgazdálkodási tevékenységét.

Változik a korábban meghirdetett gyűjtési rend is. A gyűjté-
si naptárakban https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hul-
ladekgyujtesi-naptarak találnak  pontos információkat arra vo-
natkozóan, 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 ütemezésé-
re. 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy munkatársaik nem egy elő-
re meghirdetett napon látogatnak el az adott településre, ha-
nem ahogy a kapacitások koncentrálása ezt lehetővé teszi. A 
társaság igyekszik kéthetes rendszerességgel biztosítani ezt a 
szolgáltatást. 

A zöld gyűjtőpontokon továbbra is megtalálják a megfelelő kon-
ténereket, amelyeket a Társaság telítettségük fényében ürít.

Az elmúlt hetekben rendkívül 
sokan kérdezték, hogy miért 
kerültek kitűzésre városszerte 
karók és sokak számára isme-
retlen berendezések. 

Ezeket az eszközöket – ahogy 
arról már korábban tájékoztat-
tunk az OGD Mogyoród Kon-
cessziós Kft.  – mint bánya-
vállalkozó – megbízásából a 

„Mogyoród” kutatási területen 
lévő bányatelkeken az Acoustic 
Geofizikai Szolgáltató Kft. tele-
pítette, mivel szeizmikus mé-
rést végeznek.
A kutatást a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Bányafelügyeleti 
Főosztálya hagyta jóvá.
A tervezett teljes mérési terü-
let kiterjedése: 402.84 km2, az 
alábbi 25 település kül- és bel-
területét érinti:
Aszód, Bag, Boldog, Domony, 
Galgagyörk, Galgahévíz, Gal-
gamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, 
Iklad, Isaszeg, Jászfényszaru, 
Kálló, Kartal, Kerepes, Sza-
da, Szentlőrinckáta, Tóalmás, 
Tura, Vácegres, Váckisújfalu, 
Vácszentlászló, Valkó, Veres-
egyház, Zsámbok;
A kutatás az egész kutatási 
területre vonatkozóan előre-
láthatólag 2020. április 15 -ig 
tart. 
A mérések első fázisában a 
2-3 fős geodéta mérőcsoport 
végezte a tervezett szeizmi-
kus vonalak kitűzését. GPS 
segítségével kijelöték és szá-
mozott fakarókkal megjelöl-
ték az érzékelők pontjait az 
ingatlanokon, közutakon és 
a települések utcái mentén. 
Zárt/bekerített ingatlanokat 
a mérés nem érint, amennyi-
ben mégis szükséges lenne 
érzékelők elhelyezése, akkor 

az csak az életvitelszerűen la-
kott ingatlanoknál, a tulajdonos 
jelenlétében/engedélyével tör-
ténik.
Következő lépésként a kábe-
les csoportok a kijelölt pontok 
mellé geofonokat helyeztek el, 
amelyeket hegyes végükkel a 
talajba szúrnak. Ezek a speci-
ális eszközök csak szeizmikus 
kutatásra használhatók, más 

számára értéktelenek, használ-
hatatlanok.
Harmadik fázisként a szeizmi-
kus jelgerjesztés történik önjá-
ró vibrátor gépekkel. A gépek 
működése a mezőgazdasági 
gépekhez hasonló zajjal jár, 
valamint vibrációs hatás érzé-
kelhető, amely az épületek biz-
tonságát, állagát nem veszé-
lyezteti.
A mérési munkálatok végezté-
vel minden kábelt és jelölőkarót 
eltávolítanak a terepről.
Kérik, hogy a kitűzött karókat 
és a rezgésérzékelő műszere-
ket ne mozdítsák el a helyükről, 
azokat a szakemberek a mun-
ka végeztével eltávolítják!

Figyelem! 
Fontos Változások a 

hulladékgyűjtés 
rendjében

szeizmikUs mÉRÉsekeT 
VÉgeznek gÖdÖllŐn is
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2015. októberében alapított 
christi’s choco csokoládé Ma-
nufaktúra újabb bronzéremmel 
gyarapodott. Szoboszlai Krisz-
tina ezúttal egy meggyes-kar-

damomos-rumos bonbonnal 
aratott sikert a 2020-as lon-
doni Academy of chocolate 
(Aoc) világversenyén. Így már 
6 Aoc bronz és 1 Kelet-euró-
pai ezüst boldog tulajdonosa. 
Mint azt lapunk megkeresésé-
re elmondta, a versenyre való 
nevezést február elején zárták 

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

láscsokik értékelése még nem 
történt meg. Akik szeretnék 
megkóstolni az újabb különle-
gességet, azoknak sajnos még 
várniuk kell, hogy a koronaví-
rus járvány után újra nyisson 
Szoboszlai Krisztina PUrE.
coffee and more kávézója. 

Nem marad el, csak későbbi 
időpontra került a Nemzetközi 
Természet- és Környezetvé-
delmi Fesztivál a koronavírus 
járvány miatt.  A nagyszabású 
rendezvényt 2020. szeptem-
ber 11-13-án tartják meg, kap-
csolódva a Belvárosi Napok 
rendezvényeihez. A változást a 
napokban jelentették be a fesz-
tivál honlapján. 
A helyszín ez alkalommal na-
gyobb részben a Királyi Kastély 
területe lesz.  A tervek szerint 
minden programot megtarta-
nak, a meghirdetett pályázato-
kat sem függesztik fel, azokat 

a kiírások szerint szervezik és 
bonyolítják.  Amennyiben még-
is változások lesznek, arról a 
fesztivál weboldalán és a hazai 
pályázati oldalakon adnak majd 
tájékoztatást. A Fesztivál orszá-
gos kísérő programjait is meg-
tartják az új időpontban, így a 
minden évben nagy sikert arató 
Trash Art Magyarország szob-
rai is ismét megérkeznek majd 
Gödöllőre. 
A Nemzetközi Természet- és 
Környezetvédelmi Fesztiválra 
több mint 2000 nevezés érke-
zett - derül ki a tájékoztatóból. 

Pontosan három éve mű-
ködik sikeresen a Magyar 
Élelmiszerbank Egye-
sület élelmiszermentő 
programja városunkban 
gödöllői partnerszer-
vezetük, a Megújult 
Nemzedékért Alapít-
vány (MNA) rész-
vételével, mely 
mögött a Szeretet 
Lángja Gyüleke-
zet áll. A projek-
tet széles körű 
civil össze-
fogás hívta 
életre és működteti a 
mai napig, jelentősen támogatja 
kezdetektől fogva Gödöllő Város 
Önkormányzata is. 
Az élelmiszermentés és rászorulók 
közötti szétosztása különösen ak-
tuális napjainkban, a koronavírus 
okozta vészhelyzetben, sokaknak 
jelentős segítséget nyújt megválto-
zott élethelyzetükben. 

Több civil szervezet – jelenleg az 
MNA, a Gödöllői Fészek Nagy-
családosok és az Ózon-Pajzs 
Polgárőr Egyesület – valamint 
magánszemélyek sorából közre-
működő önkéntesek, vállalva a 
fertőzésveszély rizikóját szállítják 
el most is az Élelmiszerbank élel-
miszermentő 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 önkormány-
zat által rendelkezésre bocsájtott 
helyiségben. A sok munkával járó 
koordinálást kezdetektől fogva az 
MNA tagja, Bocsor Krisztina végzi 
nagy odaadással. A napi ügyinté-
zéshez elengedhetetlen telefon és 
internet-kapcsolat költségeit – az 
elmúlt években egy magán család 
– idén a Plastexpressz Kft. bizto-
sítja.
A jelenlegi vészhelyzet már né-
hány dologban érezteti hatását a 
megszokott napi munkamenetben. 
A naponta érkező élelmiszer meny-
nyiségében jelentősen megmutat-
kozott az elmúlt hetek pánikszerű 
felvásárlási láza, mostanra azon-
ban visszaállt újra az átlagos napi 
200-250 kg élelmiszer mennyisé-
ge. 

Változás érzékelhető a rászorulók 
körében is. Most többen érkeznek 
a fiatalabbak közül is, akik otthon 

vannak és elvesztették a 
munkájukat. Mivel 

e g y r e 
k e v e -
s e b b 

n y u g -
díjas tud 

jelen lenni 
az osztá-

son, nekik 
az élelmi-

szer-osztók 
kapacitásuktól 

függően igye-
keznek házhoz 

szállítani az ado-
mányokat. 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.

A szállításában nagyon jó szolgála-
tot tesz a tavaly – a Bayer Hungá-
ria Kft. nagymértékű támogatásá-
nak köszönhetően – megvásárolt 
jármű, melynek üzemeltetéséhez 
a Gödöllői Fészek Nagycsaládo-
sok Egyesülete mellett jelentős 
segítséget nyújtott – és várhatóan 
nyújt idén is – az önkormányzat. 
A jelenlegi helyzetben indokolt 
többlet házhozszállítások azonban 
megnövelik az üzemanyag költsé-
geket, így a Megújult Nemzedékért 
Alapítvány köszönettel fogad ado-
mányokat a 11600006-00000000-
32708972 számlaszámára, a köz-
leménybe kérjük feltűntetni, hogy 
„Élelmiszermentés”!
A cikk teljes terjedelmében a szol-
galat.com oldalon olvasható.

Kecskés Judit, civil referens

folyTaTÓdik az ÉlelmiszeRmenTÉs 
a JáRVány ideJe alaTT is

Szeptemberben tartják meg a Nemzetközi 
Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált

Szeretnénk ezúton is felhívni 
a lakosság figyelmét, hogy 
akinek még segíthetnek az 
élelmiszermentésből szárma-
zó adományokkal, keressék 
Bocsor Krisztinát a +36-70-
325 8729-es számon vagy 
az elelmiszergyujtes.info@
gmail.com emailcímen! Kér-
jük figyeljenek fokozottan 
embertársaikra, szomszédja-
ikra, ismerőseikre is! Ugyan-
akkor a szervezők örömmel 
fogadnak további önkéntese-
ket – lehetőleg jogosítvánnyal 
rendelkezőket –, akik segíteni 
tudnak a házhozszállításban, 
kérjük, ezzel kapcsolatban 
szintén Bocsor Krisztinát ke-
resni!

Édes siker Londonban
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Húsvétra készül a világ keresz-
ténysége. Ez az ünnep azon-
ban az idén más lesz, mint a 
korábbi években, hiszen a hí-
vek az ünnepi eseményeket, 
szertartásokat csak on-
line követhetik majd figye-
lemmel. Ebben a nehéz, 
különleges helyzetben a 
megszokottnál nagyobb 
hangsúlyt kap a lelki felké-
szülés.   

A húsvét és a hozzá kap-
csolódó ünnepek a mozgó 
ünnepek közé tartoznak, 
március 22. és április 25. 
közé esnek, idén április 
második hetében emlé-
kezünk, és ünnepeljük a 
csaknem kétezer eszten-
dővel ezelőtt történteket. 
Az ezt megelőző napok a 
Szent Háromnap, nagy-
csütörtök, nagypéntek, és 
nagyszombat. Ezeknek a na-
poknak a szertartását
a fény, a víz, a kenyér és a bor 
jelei határozzák meg, majd az 
ünnep kiteljesedésekor, nagy-
szombaton este, a húsvéti 
gyertya meggyújtása hirdeti az 
örömhírt: Jézus feltámadt.
Nagycsütörtök az utolsó vacso-

ra emléknapja, az Eukarisztia 
(oltáriszentség) alapításának 
ünnepe. Ilyenkor, a székesegy-
házakat kivéve, minden temp-
lomban csak egy mise van – 

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

is, azonban az utóbbi időkben 
több presbitérium határozott 
arról, hogy ezen a két napon 
némák maradnak a harangok, 
és majd csak a húsvétvasárna-

pi feltámadást hirdetik 
csengő hangon.
Nagypénteken nincs 
mise, hanem igelitur-
gia van, áldoztatás-
sal. Nagyszombaton 
napközben semmi-
lyen szertartás nincs. 
A katolikus időszámí-
tásban szombat este 
a sötétedés után már 
vasárnap van, ezért 
a szombat esti misét 
húsvét vigíliájának 
nevezik. Ennek része 
a fényliturgia, ami-
nek során megáldják 
a tüzet, majd arról 
meggyújtják a húsvéti 
gyertyákat.

A húsvéti gyertya Krisztus szim-
bóluma, aki előttünk jár szó-
val 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. 

A vigília része a keresztvíz 
megáldásának szertartása 
ezen az éjjelen. A víz, ami az 
élethez nélkülözhetetlen, el-
lentétes jelentéseket hordoz 
magában. A piszkos, felkavart, 
ihatatlan víz a gonoszság jelké-
pe, míg a tiszta az erkölcsös-
ség szimbóluma. Az Egyház a 
vizet az isteni élet és a kegye-
lem jelképének tette meg. A ke-
resztségben új ember születik. 
A szentmisében a kenyér és a 
bor átváltozik Krisztus testévé 
és vérévé. A kenyér a legalap-
vetőbb táplálék és az
élet jelképe, míg a bor az örö-
mé. Az öröm különösen fontos, 
hiszen ezt hirdetik az újra meg-
szólaló harangok is: Jézus fel-
támadt!

***
A Máriabesnyői Nagyboldo-
gasszony Bazilika korábban 
meghirdetett ünnepi prog-
ramjait online követhetik 
majd figyelemmel az érdek-
lődők. Az eseményekről pon-
tos tájékoztatást a bazilika 
honlapján a  www.mariabes-
nyo.hu oldalon találnak a hí-
vek, fontos, hogy ezt köves-
sék figyelemmel!

Miközben a világ keresztény 
fele a húsvétot, a zsidóság a 
pészáchot ünnepli.  A pésza-
ch ünnepnapjai niszán hónap 
tizenötödikétől huszonkettedi-
kéig, míg Izraelben csak hu-
szonegyedikéig tartanak, idén 
a Gergely naptár szerint ápri-
lis 8-tól 16-ig. 
Az ünnep első napja az 
Egyiptomból való kivonulásra, 
utolsó napja pedig a tengeren 

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

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, ke-
letlen tésztaféle.
 A másik fontos szokás az 
első este (vagy a diaszpórá-
ban első két este) tartott szé-
dereste. Az este során elme-
sélik az egyiptomi kivonulás 

csodás történetét, ahogy azt 
a Biblia és a hagyomány el-
beszéli. Ez az este mindenki 
számára fontos tanulási le-
hetőség, de ilyenkor főleg a 
gyerekekre figyelnek és őket 
próbálják bevonni a beszélge-
tésbe.
Az Újszövetség utolsó vacso-
rája a zsidó hagyomány sze-
rint megült szédereste volt. 
(forrás: balinthaz.hu)

húsvét, az öröm ünnepe – szent napok jönnek

Pészách ünnePe



2020. március 31.12 gödöllői szolgálat kamasz-szakasz

Gyűrődések a levendulá-
ban 

A mindenki által jól ismert helyzet 
miatt az oktatás otthonról folytató-
dik. Ez nekünk, diákoknak elsőre 
jól hangzik, mert nem kell iskolá-
ba menni, nem kell korán kelni és 
más hétköznapi kötelezettségek 
is lekerülnek a vállunkról. De ha 
nem a vállunkat, hanem a hátun-
kat kérdezik, az már nem tud sok 
pozitívummal szolgálni. Igen, saj-
nos napi 4-5 órákat is eltöltünk a 
gép előtt tanulással, ami iskolai vi-
szonylatban nem tűnik soknak, de 
vesztegzárban egészen máshogy 
telik az idő.
Azért a legtöbben próbáljuk rend-
szeres testmozgással elkerülni a 
farizmok befásulását, de ez nem 

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 annyi-
ra, mint az iskolában, tehát saját 
magunkat kell fegyelmeznünk.
A mi tanáraink egész jó dózisban 
adagolják nekünk a „feladatlöke-
teket”. Nem érezzük azt, hogy az 
ablakon sem látunk ki a beadandó 
feladatoktól, de a semmittevés ka-
tegóriához sem közelít a mérleg. 
Eleinte a tanároknak is alkalmaz-
kodniuk kellett az új helyzethez, 
de mostanára (sajnos) sikerült ne-
kik. Nekünk is fura volt az elején, 
hogy kevés feladatot kapunk, de 
nem igazán elleneztük. Kezdtük 
azt hinni, hogy ez lesz a megszo-
kott mennyiség, de ez az illúzió túl 
szép volt ahhoz, hogy igaz legyen.
Naponta átlagosan két online taní-
tási óránk van, ahol általában olyan 
dolgokról beszélünk, amiket nem 
értettünk a házi feladattal kapcso-
latban. Viszont vannak olyan órák, 
ahol mindössze előre megkapott 
szövegeket olvasunk fel hango-
san, online hívásban. Talán hogy 
jobban emlékezzünk osztálytársa-
ink hangjára, ki tudja? Az órákon 

csak a tanárnak 
van bekapcsolva 
a kamerája, és mi 
alapértelmezetten 

le vagyunk némítva, viszont bár-
mikor feloldhatjuk a némítást, ha 
kérdezni szeretnénk. A többi önálló 
munka.
Karanténban a barátokkal való 
kapcsolattartást általában hanghí-
vásban vagy videóhívásban lehet 
megvalósítani, de olyan ,,humo-
ros” barátot, aki csak azért jön be 
a hívásba, hogy 3 percen át szét-
fújja a mikrofont, nem érdemes 
meghívni.
Igaz, nem tudhatjuk, milyen egye-
temistának lenni, de ez a mostani 
életforma egyre inkább az egyete-
mi élethez hasonlít. Hirtelen telje-
sen a mi felelősségünk lett, hogy 
mennyit tanulunk és hogyan. Kicsit 
fura, de valamikor fel kell nőni, 
nem igaz?

Pozsgai Klára – Ujvári Marcell 
(Médiaklub)

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, 

hogy bealszol órán, vagy más-
ra tanulsz, igazából azt csinálsz 
körülbelül, amit akarsz. Viszont 
szünetekben nem úszod meg a 
házimunkát, édesanyád mindig 
rádszól, hogy emeld fel a sejha-
jod és segíts neki, amit persze te 
,,örömmel” megcsinálsz.
12.35  VÉGRE EBÉD!
14:00 Lehet elkezdeni kidolgolgoz-
ni 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 csa-
láddal, 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)

táVoktatás diákszemmel

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. Sza-
badidejében legszívesebben gitározik, a barátaival van, filmekről szö-
vegel, illetve az irodalom bugyraiban mászkál, legyen az könyv, szín-
ház, 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 motívu-
mok felhasználásával: legyen benne pillangó, kert, színek (különösen 
a fehér). Használd az érzékszerveidet!

Fotó: Kovács Máté

MédiAKlUB A KAMAszHÍ-
doN és A szolGálAtBAN
A Médiaklub az a hely, ahol 
bármelyik fiatal megtanulhat 
újságcikket írni, kipróbálhat-
ja magát a tévékamera előtt, 
megismerkedhet a twitterrel, 
a pinteresttel, a twitch-csel, 
a reddittel és a többivel. A 
Gödöllői Könyvtár és infor-
mációs Központ Kamaszhíd-
ján minden második pénte-
ken minden fiatalt várunk a 
klubba, aki gondolkozott már 
azon, hogy egyszer újságíró 
vagy influenszer lesz. A tagok 
ezentúl állandó jelleggel meg-
osztják írásaikat, gondolatai-
kat az újságunkban.
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Gödöllő nettv:
színes kulturális ProGramok

„A Köd Hercegét olyan regény-
nek írtam, amit én is szívesen 
elolvastam volna tizenhárom-ti-
zennégy évesen, és ami még 
huszonhárom, negyvenhárom 
vagy nyolcvanhárom évesen is 
magával ragad” – így vall köny-
véről Carlos Ruiz Zafón.

A Köd Hercege több szem-
pontból is figyelemre méltó 
történet. Bár a gyermekiroda-
lomba sorolják, mégis nyugod-
tan helyet kaphatna a thrillerek 
között. 

A történet 1943-ban Spa-
nyolországban játszódik. A 
Carver család a háború elől a 
városból az Atlanti-óceán part-
jára menekül. Apa, anya, kis-
lány, nagylány és kamasz fiú. 

Max, a család kamasz fia 
már a kis falu vasútállomá-
sán különös dolgokra lesz fi-
gyelmes, az új házban pedig 
egymás után tesz rejtélyes 
felfedezéseket. Hamar egyér-
telművé válik számára, hogy 
ezek valamilyen kapcsolatban 
vannak az előző tulajdonosok-
kal, akikenk a jelenléte szinte 
tapintható. Max örül, hogy ha-
mar sikerül barátra találnia Ro-
landban, a világítótorony őré-
nek unokájának személyében, 
nem sejti azonban, hogy ez a 
kapcsolat az egész családjá-
nak a sorsára hatással lesz. 

Roland, Max és fiú nővére 
Alicia közösen indulnak el fel-
fedezni az Orpheus roncsát. 

A hajó sok évvel korábban 
veszett a tengerbe, egyetlen 
túlélője Roland nagyapja volt, 
aki egy sötét titok felett őrkö-
dik. 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 Her-
cege, aki minden kívánságot 
teljesít – de megkéri az árát, s 
jaj annak, aki nem akar fizetni!

A Köd Hercege a Köd trilógi-
ájának első kötete. 

Zafón 2001-ben, A szél ár-
nyéka megjelenését követően 
vált világszerte híres íróvá, A 
köd hercege elnyerte a gyer-
mekirodalom neves spanyol 
kitüntetését, az Edebé-díjat. 

Korondi Judit

A GödöllőNettv folyamatosan 
frissülő és bővülő műsor kíná-
lattal igyekszik segíteni, hogy a 
kényszerű otthon tartózkodást 
kellemesebb és tartalmasabb 
legyen városunk lakóinak.  

A www.facebook.com/godol-
lonettv oldalra folyamatosan 
kerülnek fel a gödöllői művé-
szeti csoportok felvételei,  s 
ezek mellett,  hétköznaponként  
a gyerekeknek szóló foglalko-
zásokkal bővül a műsor, amit 
városunk óvodapedagógusai 
állítanak össze.

A Gödöllői Városi Könyvtár 
és Információs Központ mun-
katársai könyvajánlókkal és 
irodalmi ízelítőkkel várják az 

érdeklődőket, Sz. Jánosi Er-
zsébet festőművész, a Leven-
dula Galéria vezetője pedig 
rajzórát tart a képzőművésze-
tet kedvelőknek.

Mindezek mellett az időseb-
beknek torna bemutató segít 
majd abban, hogy a lakásban 
maradva is tudjanak mozogni, 
felfrissülni.

A folyamatosan frissülő in-
formációk mellett a helyi intéz-
kedésekről és a legfontosabb 
tudnivalókról heti összefoglaló 
készül. Ezeket GödöllőNettv 
oldalán és a Gödöllő város Fa-
cebook-oldalán is megtekint-
hetik.

KJ

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

Adós, fizess!
Keressük Gödöllő tehetséges, 
pályakezdő költőit, íróit. Gö-
döllő Város Önkormányzata, a 
Gödöllői Városi Könyvtár Iro-
dalmi KerekAsztala, az Irka és 
a Gödöllői Ottlik Kör irodalmi dí-

jat alapított 2012-ben, melynek 
célja Gödöllő és a gödöllői kis-
térség tehetséges, pályakezdő 
irodalmi alkotóinak felkutatása, 
támogatása, elindítása az írói 
pályán, valamint elismerésben 
részesítése. A díj fővédnöke 
dr. Gémesi György polgármes-
ter és dr. Nánási Éva, Gödöllő 
nyugalmazott főjegyzője. A díjat 
évente meghirdetett pályázat 
keretében neves szakmai zsűri 
bírálja el. 

Pályázni április 19-ig két ka-
tegóriában – próza és vers – 
lehet. A pályázatra még nem 
publikált (Facebook-megjele-
nés nem számít publikálásnak) 
írásokat várunk olyan alkotók-
tól, akiknek önálló kötete még 
nem jelent meg (magánkiadás 
nem számít). 

2020 a #napi20percolvasás 
éve a gödöllői könyvtárban. Az 
olvasással beléphetünk a cso-
dák birodalmába, elvarázsol, 
elrepít messzi tájakra, különle-
ges álomvilágokba. Idén olyan 
írásokat, novellákat, meséket, 
verseket várunk, melyek a való-
ság és álom kapcsolatáról, ke-
veredéséről, a képzelet világá-
ról, a belső utazásról szólnak. 
Egy pályázó maximum kettő 
verset és egy prózai írást küld-
het be. Versnél terjedelmi kor-
lát nincs, prózánál maximum 
15 ezer karakter (szóközökkel 
együtt). A pályázatra a jelentke-
ző kizárólag saját szellemi tu-
lajdonát képező művet küldjön 
be. Ha a pályázó máshonnét 
vesz át szöveget/szövegrészle-
tet, akkor mindig pontosan tün-
tesse fel az átvétel tényét.

A pályázat jeligés. Nevezési 
díj nincs, a nevezés alsó korha-
tára 14 év. 

A pályaműveket elektroni-
kusan az irodalmidij@gvkik.hu  
email címre, valamint nyom-

tatott formában is a követke-
ző címre kell küldeni: Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs 
Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa 
György út 8. 

Mindkét esetben fel kell tün-
tetni az üzenet tárgyában vagy 
a borítékon: Gödöllői Irodalmi 
Díj 2020. A pályaművekre csak 
a jelige kerüljön. Kézírásos 
pályaműveket nem fogadunk 
el, és a pályaműveken sze-
mélyes adat NE szerepeljen. 
A pályázathoz külön, zárt bo-
rítékban (emailben külön word 
dokumentumban) kérünk egy 
adatlapot: jelige, név, életkor, 
kategória, lakcím, telefonszám, 
email-cím, bemutatkozás. A 
jelentkezőktől pár soros bemu-
tatkozást kérünk, valamint a 
gödöllői kötődés részletezését, 
amennyiben nem rendelkezik 
állandó gödöllői lakhellyel.

A beérkezett műveket ne-
ves 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 ré-
szesülnek.

A Gödöllői Irodalmi Díjat 
2020 júniusában, a Könyv Ün-
nepe Gödöllőn rendezvényso-
rozat keretében adják át.

További információ: Istók 
Anna 06-20/967-1408, vagy 
istoka@gvkik.hu

IrodalmI díj 2020 
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A Gödöllői Királyi Kastély most 
csak az interneten, virtuális 
túra keretében látogatható, ám 
ha valaki azt gondolná, megállt 

az élet a patinás falak között, 
az nagyot téved.  A különbség 
mindössze annyi, hogy most 
az intézmény Facebook-olda-
lán „váltják egymást az esemé-
nyek”.  
Az oldalon folyamatosan bővülő 
tartalom ad ízelítőt mindabból, 
ami általában a kastélyban vár-
ja 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-

het a már megszokott nagysza-
bású hangversenyekre. 
A történelem iránt érdeklődők 
színes, érdekes történeteket 

olvashatnak a kas-
tély egykori lakói-
nak életéből, a gye-
rekeknek pedig a 
kastély munkatársai 
olvasnak fel fejeze-
teket a kastély híres 
mesehőse, Herceg 
Egérváry Elemér 
kalandjaiból. 

Nem hisszük, 
hogy van olyan 
ember, aki ne 
szeretne olvasni. 
Csak olyan em-
ber van, aki még 
nem vette kezébe 
azt a könyvet, ami 
megszerettetné 
vele a betűk titka-
inak fürkészését. 
És aki egyszer 
rákap az ízére, az 
bizony hipp-hopp azon kapja 
magát, hogy el sem tudja kép-
zelni az életét könyvek nélkül. 
Pláne egy ilyen városban, mint 
Gödöllő, ahol régen is és ma is 
gazdag hagyományai vannak 
az irodalomnak, a könyvek sze-
retetének. 
Ebbe a különleges világba en-
ged bepillantást a Gödöllői Ma-
gazin legújabb száma. Az olva-
sók megtudhatják többek között 
kik voltak azok a neves költők 
és írók és múzsák, akiknek a 

neve összefonódott 
városunkkal, és kik 
azok, akik napjaink-
ban az ő nyomuk-
ban haladnak.
Megismerhetik azo-
kat a könyveket, 
amik városunkat 
és annak neveze-
tességeit ismertetik 
meg az érdeklődők-
kel, és azokat, amik 
a legifjabb olvasók-

hoz szólnak. 
A magazin igazi csemegékkel 
szolgál a helytörténet iránt ér-
deklődőknek is, megtudhatják 
például, hány könyvvel nyitotta 
meg kapuját több, mint fél év-
százada városunk könyvtára, 
valamint, hogy milyen emléke-
ket őriznek annak igazgatói. 
A Gödöllői Magazin a következő 
hetekben valamennyi gödöllői 
postaládába eljut, ám ha valaki-
hez mégsem érkezik meg, az a 
Városháza portáján megtalálja. 

A Levendula Galéria megterve-
zett kiállításaira később kerül 
majd sor, de addig sem kell nél-
külözni a galériában megszokott 
hangulatot az érdeklődőknek. Sz. 
Jánosi Erzsébet festőművész, a 
galéria vezetője különleges tár-
latvezetésekkel várja a képzőmű-
vészetet kedvelőket. 
Egyrészt videófelvételekkel ele-
veníti 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 képző- 
és iparművészeti élet sokszínű-
ségére. 

kastÉLy a neten 
kicsiknek És nagyoknak

Gödöllői MaGazin 
neMcsak könyvMolyoknak

lEvENDuláS KIállítáSOK 
MáSKéPPEN
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Bár a koronaví-
rus-járvány miatt 
a Gödöllői Városi 
Múzeum jelenleg 
zárva tart, az in-
terneten 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.godolloi-
muzeum.hu  oldalon, a kiállításokról szóló bemutató alatt.
Hetente három alkalommal közösségi médiába régi fényképek, 
újságcikkek és videók kerülnek fel, amik Gödöllő múltjába kala-
uzolják 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 

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

VIrtuálIs kIállítások a 
GödöllőI VárosI 

múzeumban

A Gödöllői Iparművészeti Műhely szubjektív váloga-
tást mutat be az elmúlt 5-10 év eseményeiből  

facebook-oldalán  
(www.facebook.com/GodolloiIparmuveszetiMuhely).  

2-3 naponta egy-egy számunkra nagyon kedves kiál-
lítással, 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

GÖdÖllői ipArMűvészEti 
MűHEly

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. Könyvtáro-
saink összeállítják a csomagot és a következő 
napon megbeszélt időpontban át lehet venni a 
földszinten.
idős, mozgásukban korlátozott tagjainknak to-
vábbra is fenntartjuk a lehetőséget, hogy kiszál-
lítjuk a kért könyveket. E-mailben jelezzék az igé-
nyüket: konyvtar@gvkik.hu)  
Friss információkat honlapunkon és Face-
book-oldalainkon folyamatosan közlünk!

Használják ki online szolgáltatási lehetősége-
inket www.gvkik.hu, és a magyar elektronikus 
könyvtárat www.mek.oszk.hu, no meg a Könyv-
súgót! https://konyvsu-go.gvkik.hu/
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A legkisebbekre gondolva létre-
hoztuk a www.csipogo.hu gyer-
mekhonlapunkat. Számos témát 
dolgoztunk fel „gyereknyelven” 
illusztrációkkal, egyszerűbb já-
tékokkal. Olyan érdekes kér-
désekre keressük a választ a 
honlapon, hogy: mitől madár a 
madár, miért színesek a tolla-
ik, miért vonulnak. A madarak 
menüpont alatt megismerked-
hetünk a fecskékkel, gólyákkal, 
és az év madaraival. A letölthe-
tő anyagok között http://www.
csipogo.hu/letolthetoanyagok 
a Madártávlat folyóiratunk Csi-
pogó rovatának pdf-jei között 
válogathatunk, ha színezőkre, 
kézműves ötletekre, játékos fel-
adatokra van szükségünk.

Szintén a kicsikre gondolva szü-
letett meg a Sas és az ember 
című mesénk e-book formában, 
amely bemutatja a parlagi sa-
sokra leselkedő veszélyeket és 
a védelmi lehetőségeket.  (http://
www.mme.hu/legkisebb-gye-
rekek-reszesei-lehetnek-parla-
gi-sasok-vedelmenek) A mese 
ingyenesen letölthető App Store: 
https://goo.gl/nLz9fd és a Goog-
le Play: https://goo.gl/kaaCNd 
webáruházakból táblagépre, 
okostelefonra.

A nagyobb korosztály már az 
okostelefonok világában él, ép-
pen ezért szerettünk volna olyan 
ingyenes és hasznos alkalma-
zásokat létrehozni (Android és 
iOS ) amelyek „kivezetik” a gyere-
keket a természetbe és a készü-
lékük segítségével élményszerű-
en tudnak új ismeretekre szert 
tenni. A Madárhatározó (http://
www.mme.hu/madarhataro-
zo-mobiltelefonos-alkalmazas) 
mobiltelefonos alkalmazás ha-
zánk 157 leggyakoribb madár-

faját tartalmazza ingyenesen. A 
látott madarak beazonosítását 
269 illusztráció és 203 hang se-
gíti. A Kétéltű és hüllőhatározó 
applikáció (http://www.mme.hu/
keteltu-es-hullohatarozo-mo-
biltelefonos-alkalmazas) a ha-
zánkban előforduló 17 kétéltű és 
18 hüllő faj terepi azonosításá-
hoz nyújt segítséget 41 színes 
illusztrációval, 12 béka hangjá-
val és részletes fajleírásokkal. 
Ha nem határozni szeretnénk, 
csak a fajokkal ismerkedni, erre 

a „Lexikon” funkció ad lehetősé-
get, tudásunk tesztelésére pedig 
a „Játék” funkció, mindkét alkal-
mazás esetében.

A pedagógusok munkáját segít-
heti a www.mme hu honlap Tu-
dástár menüpontjában található 
Magyarország madarai (http://
www.mme.hu/magyarorszag-
madarai ) és Magyarország 
kétéltűi és hüllői (http://www.
mme.hu/keteltuek-es-hullok) al-
oldalak, amelyek folyamatosan 
frissülnek állomány adatokkal, 
ezen túl pedig fotók, videók és 
hangok teszik változatossá a fa-
jok szakmai leírását.  A Natura 
2000 területek (http://www.mme.
hu/natura2000-teruletek) alolda-
lon összefoglalva megtalálható 
a területkezeléssel kapcsolatos 
dokumentumok, kijelölés alapjá-
ul szolgáló fajok, élőhelyek.

Honlapunk letölthető anyagai 
között http://www.mme.hu/letolt-
heto_anyagok konferenciák 
anyagai, év madara plakátok, 
natura 2000 óvodai, iskolai mód-
szertani segédlet, madárbarát 
előadások is megtalálhatóak.
(Magyar Madártani Egyesület,

mme.hu)

A gyerekesek számára egyéb-
ként is fájdalmas a bezártság, 
ráadásul a természetismeret 
iránt legtöbbször rajongó diákok 
is be kell most érjék egy-egy 
Redmenta-feladattal, vagy ön-
állóan feldolgozandó tankönyvi 
anyagrésszel. Ezt és a távtanu-
lásban rejlő kiaknázatlan lehető-
ségeket ismerte fel egy magyar 

apa, aki otthon oktató webolda-
lán csokorba szedte a legjobb 
vadkamerákat, hogy legyen mit 
nézni addig, míg emberek és ál-
latok is home office-ból dolgoz-
nak.
A gyűjtésben szereplő kamerá-
kon többek között egy gemenci 
feketególya-fészekbe vagy a 
kongói–ugandai határon lévő 

Grace gorillarezervátumba kuk-
kanthatunk be, sőt ha úgy tarja 
kedvünk, a kikapcsolódásnak 
egy egészen új szintjét is meg-
ismerhetjük a Monterey Bay 
Aquarium medencéiben szállin-
gózó medúzákat bámulva.
A vadles nemcsak a gyereknek 
szórakoztató: családilag is ver-

senyezhetünk, 
ki látja kikelni a 

fiókákat, vagy ki van épp a gép-
nél, amikor végre elkapnak egy 
lazacot a barna medvék. Érde-
mes közös megfigyelési naplót 
is készíteni: aki épp ráér, meg-
nézheti, mi a helyzet, és felje-
gyezheti a dolgot a többiek oku-
lására is. Hamar kiderül, hogy 
mennyi rendszeresség van az 
állatok életében: nagyon sokat 
tanulhatunk tőlük.

a magyaR madáRTani egyesüleT inTeRakTÍV TaRTalmai

ÁLLATKERT HELYETT: A LEGJOBB ÉLŐ WEBKAMERÁK KARANTÉN IDEJÉRE

https://tavtan.hetfonhet.hu/2020/03/24/a-legjobb-elo-webkamerak-karantenra/
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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

Zserbó: 3 éves ivartalanított szu-
ka. Állatokkal és emberekkel kiváló-
an kijön. Az embereket, gyerekeket 
imádja, kan kutyákkal is jól kijön.

turbó: 11 hónapos, staff keverék 
kan. Örökmozgó, kutyákkal és em-
berekkel egyaránt barátságos.

dorka: 4 éves, ivartalanított 
szuka. Emberekkel, gyerekek-
kel, kutyákkal remekül kijön. 
Kiváló dajkakutya.

abu: 3 éves, ivaros kan. Felnő-
tekkel, gyermekekkel kiválóan 
kijön, lánykutyákkal összeszok-
tatható.

Koronavírus járvány van és úgy 
néz ki, még egy darabig lesz is 
sajnos, így rengeteg ember ma-
rad otthon és foglalkozik a kerttel, 
ki-ki a maga módján. 
Betartva az óvintézkedéseket, ez 
mindenképpen jó ötlet, hiszen a 

tömegeket elkerülve, kisétálva 
a kertbe levegőn is vagyunk, rá-
adásul remek kikapcsolódás és 
program(!) is ebben az időszak-
ban. A gyerekek, akiknek ugyan-
úgy kényelmetlen ez a helyzet, 
talán a kertben történő levegőzé-
sek során kedvet kapnak a ker-
tészkedéshez is. 

Ebben az időszakban 
jobban van időnk a kö-
rülöttünk lévő dolgok 
rácsodálkozásának, 
a meglévő környeze-
tünk tiszteletéhez. 
Ehhez a kertünket 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 tár-
gyakat, amelyek némi vidámsá-

got hozhatnak azokra az órákra, 
melyeket a kertben töltünk?
Szerencsénkre kisebb hideg át-
menetekkel, de jön a jó idő is, így 
lassan elővehetjük a kerti bútoro-
kat, függőágyakat. Ám kerti bútor 
nélkül is alakíthatunk ki a kertben 
aranyos beszélgetősarkot, ahol 
az otthon maradtak jobb idő ese-

tén még ebédelhetnek is 
kint. 
Ugyan ajánlatos bevásár-
lólistával menni most az 
élelmiszereket megvenni, 
de igyekezve pár egynyá-
ri virág és zöldség magját 
is meg tudjuk vásárolni a 
nagyobb élelmiszerüzle-
tekben is, így a gyerekeket 
akár a kertészet örömeivel 
is meg tudjuk ismertetni, 
mert így több időnk jut az 
egymásra figyelésre, egy-
mással törődésre. 
Roppant érdekes lehet a 
gyerekek ( és felnőttek) szá-
mára is, megfigyelni, hogy 
a virág és zöldségmagvak, 

hogyan kelnek életre. 
Akár veteményest is készíthe-
tünk, így sokak számára, az ön-
kéntes otthonmaradás alatt re-
mek, új elfoglaltságot, hobbit is 
jelenthet, melynek pár hét, hónap 
múlva a gyümölcsét is élvezhetik. 
Nem olyan nehéz, mint gondol-
nánk, csak tartsuk be minden 
növény csomagolásán található 
utasítást és persze az elvetett 
magokat soha ne hagyjuk kiszá-
radni, mert ez az új életük alapja.
Most talán több idő van arra is, 
hogy az interneten böngészve,  
régebbi női vagy barkács maga-
zinokban remek kerti ötleteket 
találjunk s összegyűjtsük, sőt a 
gyerekek számára akár cikkva-
dászat versenyt is csinálhatunk a 
hidegebb napokon. 
Mindenesetre jó egészséget, erőt 
kívánok mindenkinek és javas-
lom, menjenek a kertbe! 
Higgyék el, nagyon jót tesz a lé-
leknek!
Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

kert, szabadidő kicsit másképpen 
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A GéMESI CSAláDNAK NINCS túl NAGy SzERENCSéjE Az OlIMPIáKKAl

Gémesi György polgármester 
1984-ben, a keleti blokk boj-
kottja 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, illet-
ve a járvány szólt közbe. Úgy 
tűnik, hogy neki viszont csak 
további egy évet kell várnia 
az olimpiai álom beteljesülé-
séig.

Két hete, legutóbbi számunk-
ban megjelent Gémesi Csanád-
dal készített interjú idején még 
az apropó a férfi kardcsapat 
olimpiai kvótájának bebiztosí-
tása volt. Azóta sokat változtak 
a körülmények. 2020-ban biz-
tosan nem lesz olimpia. Legha-
marabb pedig csak 2021 nya-
rán fogják megrendezni.
– „Nagyon vegyesek az érzé-
seim. Az elmúlt két hét törté-
nései 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 be-
vallása szerint is nehezen állítja 
át az agyát még az új időpontra, 
az új célra. A szituációból faka-
dó bizonytalanságot nehezen 
tudja megemészteni.
– „Nem egyszerű most aktuá-
lisan minden reggel motivációt 

találni az edzésekhez úgy, hogy 
még nem is biztos az olimpia 
jövő évi időpontja sem, illetve 
az sem, hogy mikor lesz egyál-
talán a következő versenyünk a 
szezonban.”
A NOB döntése értelmében a 
halasztás szerencsére nem be-
folyásolja a már megszerzett 
kvótát, így a magyar férfi kard-
csapat indulása biztos az olim-
pia időpontjától függetlenül.
– „A csapatkvótát ez a bejelen-
tés biztosan nem érinti. Azon-

ban a csapatba kerülé-
sért ugyanúgy meg kell 
harcolni megint, mivel a 
megszerzett kvóta nem 
névre szól a verseny-
zőknek, hanem a csapat 
indulását garantálja. De 
így plusz egy évünk lesz 
még arra is, hogy eldől-
jön, négyünk közül ki 
lesz az a három ember, 
aki az egyéni verseny-
ben is indulhat a csapat 
mellett.”
Az új helyzet viszont új 
terveket is szül. Ezt kö-
vetően az edzésprog-
ramját is totálisan át 
kellett alakítania a válo-

gatott versenyzőnek.
– „Gyakorlatilag most egy tel-
jes alapozást kezdtünk ennek 
hatására a nulláról. Elvileg sze-
zon 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 leg-
alább.” – teszi hozzá némileg 
viccelődve Csanád a pozitívu-
mokat keresve a jelenlegi körül-
mények között.                   -HB-

A 17 éves gödöllői sportlövő, Mé-
száros Eszter – aki már 2019 
májusában megszerezte olimpiai 
kvótáját – úgy véli, az olimpia ha-
lasztásával csak még bizonytalan-
abb lett a helyzet.
– Mi volt az első reakciód, gon-
dolatod a NoB döntésével kap-
csolatban?
– Először egy picit csalódott voltam. 
De annyira nem volt váratlan a be-
jelentés, mert számos versenyünk 
elmaradt már vagy halasztásra ke-
rült 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 bizonytalan-
abb lesz most. Egyelőre nem tudni 
azt sem, hogy a mikor lesz ponto-
san 2021-ben az olimpia. Ha meg-
van az új időpont, akkor már tudni 
fogjuk, hogy mikorra időzítsük a 
formát, és ennek megfelelően tu-
dunk készülni.

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

Jelen állás szerint nemcsak egy 
versenyszámom lenne. A 10 méter 
légpuska mellett még indulnék az 
50 méteren sportpuska összetett-
ben is. Az 50 méteren viszont ren-
geteg gyakorlás kell ahhoz, hogy 
valaki igazán jó legyen. Erre pedig 
most ott lesz a felszabadult nyár.
– A halasztás bármilyen módon 
érinti a már megszerzett kvótá-
dat? Kell-e esetleg újra kvalifi-
kálnod magad ezután?
– Úgy tudom, hogy a meglévő kvó-
tákat ez a döntés már nem befo-
lyásolja, szóval nem fogják már 
elvenni vagy módosítani.
– Egyébként hogyan tudtok 
most edzeni, formában marad-
ni?
– Nem egyszerű kivitelezni, de 
meg lehet oldani. Otthon tudunk 
egy szimulátoros, számítógépes 
szoftver segítségével gyakorolni. 
Azzal tudunk célra tartani, rendes 
lövéseket nyilván nem tudunk le-
adni vele, de jobb híján most ez-
zel tudjuk fejleszteni magunkat. 
Továbbá még bejárhatunk a vá-
logatott lőterére, ugyan már csak 
heti két alkalommal. A valós körül-
mények közti edzés most ennyire 
korlátozódik.                            -HB-

A CélKERESztbEN EzENtúl 2021
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virág-Erdélyi zsófia gödöllői ma-
ratonfutó harmadik olimpiájára 
készül. A mostani halasztással 
nyert egy évet, hogy kvalifikál-
ni tudja magát, és indulhasson 
2021-ben Tokióban. A sérülések-
kel teli elmúlt egy évéről, illetve 
az ötkarikás játékok elhalasztá-
sával kapcsolatos érzéseiről be-
szélgettünk vele.

– A közösségi oldaladon a kö-
vetkezőt írtad a bejelentés után: 
„Nyertem egy évet! Aminek 
örülnöm kéne, de valahogy a 
mostani helyzetben a mosolyom 
nem őszinte.”. Mit jelent ez pon-
tosan?
– 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 ered-
ményem sem 2019-ből. Igazából 
most kezdődött volna számomra a 
kvalifikációs időszak.
– vagyis már megvoltak a be-
tervezett 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 pillanat-
nyi 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 félma-
ratont, meg egy maratont egy-egy 
jó idővel – megmaradt volna a 
sanszom, hogy beférjek az olim-
piai 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 len-
ni.
– Akkor számodra az olimpia 
elhalasztása – sok más sporto-
lóval ellentétben – inkább meg-
könnyebbülést 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 na-
gyon nehéz megoldani az edzé-
seket. A gyerekek most karantén 
idején velem vannak otthon, mivel 
a férjemnek dolgoznia kell. Más-
különben abszolút motivált, cél-
tudatos ember vagyok, ha egy jól 
behatárolható, tiszta cél lebeg a 
szemem előtt. Az eddigiek során 
az olimpia miatt napi kétszer fu-
tottam, heti három alkalommal. 

Az a tény azonban, hogy a prágai 
versenyemet törölték (szerk: már-
cius 11-én) egyfajta törést okozott 
bennem, hogy az olimpia elúszott, 
nem lesz esélyem már megfutni a 
szintet. Egy hétig ezután kicsit ke-
restem 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-

A legutóbbi 2018-as világbajnoksá-
gon 4. helyett szerzett gödöllői foot-
golf játékosnak, Ujvári izabellának 
nem más a célja a soron következő 
vb-én, mint az éremszerzés. Sok 
más sporteseményhez hasonlóan 
a footgolf 2020-as legnagyobb vi-
lágeseményét is elhalasztották, így 
csak jövőre tudja majd teljesíteni 
ezen célját a háromszoros magyar 
bajnok játékos. Többek között er-
ről, a terveiről, a koronavírus által 
megnehezített felkészüléséről kér-
deztük.
– Mennyire volt váratlan a szep-
tember végére kiírt vb elhalasz-
tása? vagy az olimpia elhalasz-
tása után csupán papírforma 
volt már?
– Nyilván én is követem a vírus-
helyzettel kapcsolatos híreket, szó-
val már nem ért meglepetésként. 
Pláne annak fényében, hogy a mi 
világbajnokságunkat is Japánban 
rendeznék, nagyjából 150 kilomé-
terre Tokiótól, egy bő hónapnyi el-
téréssel.
– Ezt most csalódásként éled 
meg?
– Egyáltalán nem. Mindig próbálom 

a maximumot kihozni a kialakult 
helyzetből, szóval inkább egyfaj-
ta újratervezésként fogom fel, és 
igyekszem már a következő célra 
koncentrálni, alkalmazkodni a kö-
rülményekhez. Több időm lesz így 
felkészülni, csinálom tovább az 
edzéseket. Próbálok mindig pozitív 
maradni.
– Mi a kitűzött célod a világbaj-
nokságra?
– Egyértelműen a dobogó, a többit 
pedig meglátjuk, mire lesz elég. Ez 
múlik a megfelelő felkészülésen is. 

Szerencsére jelenleg 
a támogatóim, szpon-
zoraim révén megvan 
a lehetőségem, hogy 

csak ezzel tudjak foglal-
kozni. Itt szeretném külön 
megköszönni Gémesi 
Györgynek, Gödöllő pol-
gármesterének, illetve 
Dunai Zoltánnak, a Stad-
ler Trains Magyarország 
ügyvezető igazgatójának 
a támogatását.
– Akkor ennek megfe-
lelően – amikor nincs 
éppen járványhelyzet – 
járod a világot és a leg-
rangosabb 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 ját-
szottam. Azonban így is 12. helyen 
zártam az előző szezont a 247 női 
versenyzőből. Most viszont vég-
re meglennének a lehetőségeim, 
hogy ott legyek minden állomásán 
a Tournak, de közbe jött a korona-
vírus. Viszont most nem ez a leg-

fontosabb. Hanem az egészség, 
és hogy azért viszonylag formában 
maradjak.
– Hogyan tudsz most akkor 
edzeni? Egyáltalán, mikor ját-
szottál utoljára?
– Pont tegnap (szombat, március 
29. – a szerk.). sikerült. A kormány-
rendelet szerencsére lehetővé 
teszi a szabadtéri sporttevékeny-
séget bizonyos szabályok betartá-
sával, így ameddig erre megvan a 
lehetőség, menni fogok, és csiná-
lom. Nyilván kevesebbet tudok ját-
szani, mint ideális lenne, de járok. 
A kondicionális munkát is át kellett 
alakítani edzőmmel, Kiss Dániellel 
(szerk: korábbi EB bronzérmes 110 
méteres gátfutásban). Azt is sza-
badtéren csináljuk most a kondite-
rem helyett. Persze csak óvatosan.
– Elsőre azt gondolhatja az em-
ber, hogy ez a sport fizikailag 
azért nem túl nagy igénybevé-
tel. valójában mennyire fontos, 
hogy fit legyen az ember?
– Nagyon fontos, több szempontból 
is. Kell a rúgóerő, illetve a koncent-
ráció miatt. Fontos, hogy a nap vé-
gén, 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-

„öRülNöM KEllENE, DE MOSt NEM őSzINtE A MOSOlyOM.”

„a világbajnoki dobogó a célom.”
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lEvESEK: 
egységesen 600.- Ft
- Marha húsleves
- Gulyásleves
- Zöldborsó leves 
- Hagyma leves
- Gyümölcsleves

FőétElEK: 
egységesen 990.- Ft
• Rántott csirkemell vagy 
sertéskaraj
• Rántott sajt, tartármár-
tással
• Sertés Cordon Bleu
• Kijevi jércemell
• Bakonyi pulyka ragu 
galuskával
• Csirkemell csíkok tejszí-
nes lilahagyma mártással
• Sertéspörkölt tarhonyá-
val
• Roston sült csirkemell
• Egészben sült sertéska-
raj

KörETEK: 
egységesen 250.- Ft
Petrezselymes burgonya
Hasábburgonya 
Burgonyapüré
Hagymás tört burgonya
Jázminrizs
Párolt lilakáposzta
Savanyúság

DESSZErTEK: 
egységesen 450.- Ft
• Palacsinta - 2 db (barack-
lekváros, kakaós, fahéjas)
• Somlói galuska
• Túrós derelye - 3 db

Kedvezményes csomag-
ajánlat 4 fő részére:
• 4 adag leves, 4 adag főé-
tel körettel és 4 adag desz-
szert
A csomag ára 6.500.- Ft/4 
fő.

Kedvezményes csomag-
ajánlatunk 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 érté-
ke 2.500.- Ft.
Kiszállítást kizárólag Gö-
döllő területén vállaljuk. 
A szállítás INGYENES!

Előrendeléseket felve-
szünk! Az ételek szemé-
lyesen is átvehetők az Ét-
teremben!

Kiszállítás minden nap, 
HéTvéGéN iS 12:00-
19:00 között.
rendelésfelvétel 10:00-
18:00 között.

A csomagolás díja: 100.- 
Ft / adag

Fizetés: Készpénzzel, 
Bankkártyával és SZÉP 
kártyával.
Kérjük készpénzes fizetés 
esetén pontos összeget 
készítsen elő.

Futár kollégánk száj-
maszkban és kesztyűben 
szállít ki, valamint minden 
cím után fertőtlenít.

Az ErzséBEt KirályNé éttErEM és Kávézó AJáNlAtA

Gödöllő egész területén és szállítási díj nélkül!
rENdElésFElvétEl: +36-28-816-819

BEKüLDÉsI HATÁRIDŐ: 
2020. ÁpRILIs 14.

Megfejtés:
Egy gödöllői mesehős.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Pohorilják-Stomp Szilvia, Beck József

A dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási 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 el-
engedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
emailben küldik be a megfejtést – a nevük mel-
lett a pontos postai címüket is adják meg!



hirdetés2020. március 31. gödöllői szolgálat 21

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 összkom-
fortos családi ház eladó. 1400 
nm telek, termő gyümölcsfák, 
szőlő, termálfürdő 10 perc. Irány-
ár: 9,7 M Ft. Tel: 06-30-683-3633 
+ Eladó Kistarcsán a Torony la-
kóparkban egy 2,5 szobás, föld-
szinti, téglaépítésű, cirkófűtéses, 
jó állapotú, tehermentes lakás 
beépített konyhabútorral, kerá-
mialapos tűzhellyel, mosogató-
géppel. 27.900.000 Ft. 06-70-

576-9351 
+ Eladó Gödöllőn a Szent János 
utcában egy kétszobás lakás a 
második emeleten: 49 m2, fel-
újított, redőnyös, erkélyes, cirkó 
fűtéssel, pincével. Közel a köz-
pont, 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, il-
letve a Szilhát utcában 86 nm-es 
családi ház 310 nm-es telekkel 
eladó: 36 millió Ft. 06-20-520-
1786
+ Gödöllőn az Irtványban 1500 

nm-es bekerített telek gyümölcs-
fákkal, szőlővel, málnával, 12 
nm-es faházzal 2 millió Ft-ért 
eladó. Érd: 06-30-858-6229, 06-
30-362-2270
+ Eladó lakás: Gödöllőn, csen-
des környéken Szent János ut-
cában, földszinti 43m2-es másfél 
szobás, konvektoros, felújított, 
redőnyös lakás, pincével. Köz-
pont, óvoda, iskola, busz és a 
HÉV közel. Irányár: 24.500.000 
Ft. Érdeklődni: 06-20-241-0500
+ Eladó Gödöllő boncsoki ré-
szén egy 2szintes, 2nappali+ 
3szobás, 2fürdőszobás, téglá-
ból épült lakóház 120nm össz-
területtel 1000nm-es telken. Az 
ingatlan zártkert megjelölésű, 
kerítve, villannyal ellátva. I.á.: 26 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy 2szintes, 2generációs, 
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszo-
bás családi ház felújítva, új tető-
vel, melléképületekkel 773nm-es 
telken. I.á.: 48 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhe-
gyi úton egy 2,5 szobás, ösz-
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 dara-
bonként 2,5 mFt-ért megvásárol-
hatóak. Érd.: 06-20-919-4870
+ Eladók most épülő, földszintes 
ikerházak Gödöllőn a Lázár Vil-
mos és a Gerle utcában, hitelre 
és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 52,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dom-
bon egy 2 helyrajzi számon lévő, 
2200nm-es telken lakóház udvar 
megjelölésű ingatlan, mely áll 
nappali+ 2szoba összkomfort-
ból. I.á.: 39 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom ut-
cában egy ikerház 440nm-es 
telekrésszel, mely áll nappaliból 
lent, tetőtérben 2szoba, erké-
lyekkel, terasszal. I.á.: 30 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabad-
ka utcában egy téglaépítésű, 
2szobás, egyedi fűtéses lakás, 
melyben a nyílászárók ki vannak 
cserélve. I.á.: 25,5 mFt 0620-

919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság 
úton egy 2. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, teljesen felújított örök-
lakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János 
utcában egy 4. emeleti, nappali+ 
2félszobássá alakított, felújított 
öröklakás. I.á.: 29,9 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy nappali 
(40nm)+ 2szobás teraszkapcso-
latos, földszintes, összkomfor-
tos, 2002-ben épült családi ház 
1300nm saroktelken. Az ingat-
lanhoz tartozik egy 1 szoba ösz-
szkomfortos apartman, valamint 
egy 2 beállásos garázs. I.á.: 64 
mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő ut-
cában egy 69nm-es, nappali+ 
2szobás, nagy étkezős, nagy 
erkélyes öröklakás konvektoros 
fűtéssel. I.á.: 29 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a Fácán soron 
egy 100nm-es, nappali+ 3szo-
bás, teraszkapcsolatos, háztar-
tási helyiséggel ellátott, gard-
róbos, kandallós öröklakás. Az 
ingatlanhoz tartozik egy garázs 
is. I.á.: 49,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az egyik Dó-
zsa György úti 10-emeletes ház-
ban 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 84nm-
es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 
külön wc-s családi ház. I.á.: 48 
mFt 0620-919-4870

AlBérlEt KiAdó
+ Felújított, gázkonvektoros, 
kétszobás, második emeleti, er-
kélyes lakás kiadó. Érd: 06-30-
277-8113
+ 95 nm-es, gödöllői, földszinti, 
belvárosi lakás elegáns kivite-
lezésben IRODÁNAK, AKÁR 
LAKÁSNAK albérletbe kiadó. 
220.000 Ft/ hó + 2 havi kaució. 
Számlaképes. 0620-919-4870
+ Gödöllőn csalái ház kerttel ki-
adó.  Tel: 06-20-9455-583.

Hirdetésfelvétel: a K&H Bank melletti helyiség (volt biztosító)
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ÜZlET, iroDA, GAráZS
+ GARÁZS kiadó a Patak téri ga-
rázssoron: 06-30-277-8113
+ Garázs kiadó a Szent János 
utcai (Patak téri) garázssoron. 
Érdeklődni: +36 30 9773 488 

álláS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kerepe-
sen 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 MUNKÁ-
SOKAT, RAKTÁROST, SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT, KARBAN-
TARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat 
is szívesen fogadunk. Érd: 06-
20-9423-112, www.plastexpress.
hu 
+ A Panda söröző PULTOST ke-
res, továbbá az Autómosó női, 
férfi munkatársat. KÁRPITTISZ-
TÍTÓ gyakorlattal rendelkezők 
előnyben. Tel: 06-20-941-7670

+ 20 éve működő gödöllői mű-
helyünkbe AUTÓSZERELŐ 
kollégát keresünk! Bejelentett 8 
órás állás, bérezés megegyezés 
szerint! Jelentkezni a +3630-
4666-930-as telefonszámon, 
illetve a pfgautokft@gmail.com 
e-mail címen lehet. 
+ Gödöllő és környéki munka-
helyre a Fest-Tamás Kft. felvesz 
szobafestő-mázoló szak- és se-
gédmunkásokat azonnali kez-
déssel. Magas bérezés, bejelen-
tett munkahely. 2-3 fős brigádok 
jelentkezését is várom. 06-20-
435-9650
+ Karbantartó, villanyszerelés-
hez is értő, B kategóriás jogo-
sítvánnyal rendelkező kollégát 
keresünk. Fényképes önéletraj-
zokat a következő e-mail címre 
várjuk: evocool@evocool.eu, 06-
30-325-5774 
+ Gödöllőn középkorú nő idős 
ember gondozásába besegítene 
heti pár alkalommal. Tel: 06-28-
792-372, 06-70-584-4535

SZolGálTATáS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 

50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 
Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-
543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.

godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, fűka-
szálás. Füvesítés, gyepfelújítás, 
vegyszeres gyomirtás. Rotációs 
kapálás. Gyepszellőztetés. Met-
szés. Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kert-
takarítás. Kerítésfestés. Gépi 
permetezés. Kerti tavak tisztí-
tása. Tüzifa hasogatás. 06-30-
747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, 

munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 
28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 

régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. CIRKÓK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEKTO-
ROK karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 
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+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, 
vírusirtás garanciával. Hétvégén 
is! Tel: 06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZ-
TETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, 
páncélszekrény szállítás. Hét-
végén is. NEER TEHER 06-70-
648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ Lapra szerelt BÚTOROK ösz-
szeszerelése, csillárok, karnisok, 
fali polcok, konzolok felszere-
lése, egyedi méretű kis bútorok 

készítése, kisebb javítási, felújí-
tási munkák elvégzése. Hívjon 
bizalommal: 06-20-9463-409 
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! Új 
redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
+ MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK 
forgalmazása, beépítése. Redő-
nyözés: műanyag és alumínium 
redőnyrendszer, motoros is! Fix 
és mozgatható szúnyoghálók! 
06-20-262-0289 
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-
zéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, 
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-
361-9679 
+ KÖZÖS KÉPVISELETET, 
TÁRSASHÁZKEZELÉST válla-

lok 10 éves gyakorlattal: Pesti 
Erika +36-20-5162-962 
+ FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉ-
TÁZÁS. Gyors, igényes munka-
végzés tapasztalt kollégákkal. 
Tisztasági festés és üres lakás 
esetén kedvezmény. 06-70-785-
2718
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők 
javítása, tetőszerkezeti munkák, 
tetőfedés, ácsmunka, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lind-
ab tetőfedés, lécezés, fóliázás, 
ereszdeszkák, madárdeszkák 
festése, palajavítások, kúp-
cserép lekenése, leszögelése. 
Bármilyen kisebb javításokat is 
vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-
526-8532 
+ Villanyszerelést, gipszkartono-
zást vállalok. Lakások, házak fel-
újítása. Tel: 06-70-5736-761

EGéSZSéG, 
TESTáPoláS
+ Gyógy-
p e d i k ű r : 
t y ú k s z e m , 
szemölcs, bőr-
keményedés, 
vastag benőtt 
gombás köröm 
kezelése, ápo-
lása. Talpmasz-
százs. Óva-
kodjon a feketén dolgozó házaló 
kontároktól! 30 év szakmai hát-
tér. Bárándi József 06-20-532-
7275

társKErEső
+ Egyedülálló 60 éves férfi kor-
ban hozzáillő párját keresi hosz-
szú távú kapcsolat reményében. 
Hívj bátran! Tel: 06-20-618-3011 

oKTATáS, KUlTÚrA
+ ANGOL és SPANYOL nyelv-
oktatást vállal FILMSZINKRON, 
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés 
és korrepetálás területén jártas 
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. 
Tel: 06-70-559-3918 
+ Tapasztalt ANGOL tanárként 
általános angol órákat, érettsé-
gire, középfokú nyelvvizsgákra 
felkészítést, korrepetálást, be-
szédkészség fejlesztést vállalok. 
06-20-358-6057 
+ KÖZPONTI FELVÉTELI 8. 
OSZTÁLY Koncentráltan a fel-
vételi feladatokra – sokéves, 
célirányos tapasztalattal várom 
hetedikes (felsős) tanítványai-
mat, korlátozott üres helyekkel. 
Érthetően és személyre szabot-
tan magyarázok. Matematika és 
Magyar is, a legjobb gimnáziumi 
referenciákkal: biztos.felvete-
li.2021@gmail.com 
+ MATEMATIKA korrepetálást, 
érettségire felkészítést vállal 
gyakorlott nyelvtanár. 06-70-
408-5253 
+ Szerepléshez kedvet érzők 
jelentkezését várjuk műsorok 
(irodalmi, zenei) előadásához 
korhatár nélkül. Érd: 06-30-328-
5625

ADáS-véTEl
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, mindenféle szob-

rokat, vitrin dísztárgyakat, ezüs-
töt (hibás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, könyveket, 
bizsukat és ékszereket, boros-
tyánt, mindenféle régiséget és 
HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! 
Tel: 70/942-0806, 20/465-1961 
+ Eladásra kínálok használt ven-
déglátóipari gépeket (fagylalt-
pult, sonkaszeletelő, hűtőszek-
rény, hűtőláda, egyéb eszközök). 
Érd: 06-30-400-4762 
Beépített  cserépkályha eladó. 
Tel: 06-20- 9455-583.

JárMű, AlKAtrész
+ AKKUMULÁTOR minden 
típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 
50. (Temetővel szemben) 06-30-
536-4300, 28/611-728 www.akk-
ugodollo.hu 

EGyéB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget cserébe 
elfogadok. Házhoz szállítás. 
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas 
u.3. 28/417-913 
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor és Dióbél 
kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk.06-30-9891-721 
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYE-
LEM! Most még a régi áron! 
Érett marhatrágya 60 l-es kisze-
relésben 1000 Ft/zsák. Szállítás 
megoldható. Rendelhető: 06-20-
469-9295
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áRlIStA
féRfI váGáS

2100 ft 

NőI váGáS + SzáRítáS
RövID: 3500

félhOSSzú: 4500
hOSSzú: 5500

NőI SzáRítáS
RövID: 3000

félhOSSzú: 4000
hOSSzú: 4500


