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Május 4-én megkezdődnek az érettségik, legalábbis lapzártánk idején
még ez volt a kormány álláspontja.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget
vezető miniszter szerint ezen akkor
változtatnak, ha a járványhelyzet miatt feltétlenül indokolt. Lapunk kíváncsi volt, hogy a városunkban működő
középfokú oktatási intézményekben,
hogyan készültek fel a nem éppen
szokásos értettségiztetésre. A diákok számát tekintve elmondható, aki
csak teheti, igyekszik most, a rendes
időben letenni a vizsgákat.
A Gödöllői Török Ignác Gimnázium a járványhelyzet kapcsán az előírásoknak maximálisan eleget téve
készítették fel az iskolát a vizsgáztatásokra. Fábián Bertalan igazgató lapunk érdeklődésére elmondta,
minden írásbeliző legalább 2 méterre
fog ülni a többi diáktól úgy, hogy legfeljebb 10-en lesznek egy teremben
– és természetesen mindenkinek adnak maszkot.
(folytatás a 4. oldalon)
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A gödöllői hivatalos tájékoztatásért kövessék a város honlapját és facebook-oldalát!

Házhoz megy a segítség a 70 éven felülieknek
Városunk 70 év fölötti lakói és az
egyéb okokból mozgásukban korlátozott rászorulók március közepén
levélben kaptak tájékoztatást arról,
hogyan tudnak segítséget igényelni
az étkezéshez és a bevásárláshoz.
Ehhez az önkormányzat létrehozott
egy diszpécserközpontot, ahol az
érintettek hideg reggelit, meleg ebédet és hideg vacsorát igényelhetnek,
valamint a gyógyszerek kiváltásához,
a postai csekkek befizetéséhez és az
alapvető élelmiszerek bevásárláshoz
kaphatnak segítséget.
A diszpécserközpontot vezető Varga
Lilla lapunknak elmondta, heti szinten átlag száznegyven fő igényli az
étel kiszállítást, közel húsz főnek oldják meg
a bevásárlását, tizenöt körüli azoknak a száma, akiknek a gyógyszerek beszerzésében
kell segítséget nyújtani, és húsz azoké, akik
postai ügyintézéshez kérnek segítséget.

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

Az idősek ellátását végző személyek hetente két alkalommal, kedden és pénteken
vásárolnak be élelmiszereket és juttatják el
az időseknek, a gyógyszereket pedig heti
egy alkalommal szállítják ki.

Mint megtudtuk, a visszajelzések pozitívak, az érintettek nagyon örülnek annak,
hogy van hová fordulni segítségért. A nagy
többség elégedett az ételekkel és a segítség módjával, de természetesen előfordulnak problémák, félreértések. Ezeket mindig
igyekeznek egyénileg megoldani.
BJ

Megváltozott a városi piac
látogatási rendje

A szabadban is be kell
tartani a szabályokat!

Az elmúlt hetek tapasztalatai
alapján dr. Gémesi György polgármester, egyeztetve a Gödöllői
Városi Piac vezetőjével, a kereskedőkkel és az őstermelőkkel,
módosította a piac látogatási
rendjét.

Az elmúlt hetekben a kormány a
polgármesterek kezébe helyezte a döntést, hogy a hétvégi napokra korlátozzák a közterületek
használatát. Erre azért volt szükség, mert a meleg, napos idő beálltával egyre többen mentek ki
úgy a szabadba, hogy figyelmen
kívül hagyták a járványhelyzetre
vonatkozó biztonsági előírásokat.
Városunkban sem volt
ez másként,
épp ezért Gémesi György
polgármester
az elmúlt hétvégéken több
városi közterületet, többek között a
nagyobb parkolók, az Erzsébet-park,
a
Nemzeti
Együvé Tartozás Parkja, az Úrréti tó környezete és a városi játszóterek
lezárást rendelte el, s kizárólag
közlekedési célból volt engedélyezett az Alsópark, valamint a
főtér használata is.

A piacot eszerint hétköznap
9.00–12.00 között, szombaton
pedig 7.00–9.30 között kizárólag a 65. életévüket betöltött
személyek látogathatják.
A 65 év alatti vásárlók hétköznap 7.00–9.00 óra között,
valamint 12.00–17.00-ig, szombaton pedig 9.30–13.00 óráig
vásárolhatnak. A módosított
látogatási rend a vészhelyzet
végéig érvényes.
A hétvége tapasztalatai alapján a vásárlók
fegyelmezetten
betartották
a
szabályokat és
mind a vevők,
mind az árusok
is elégedettek
voltak az intézkedéssel.

A piac a koronavírus-járvány
ideje alatt egyébként is a megszokottól eltérő nyitvatartással
működik: hétfőn 7-13 óráig,
kedden, szerdán és csütörtökön
7-16-ig, pénteken 7-17 óráig,
szombaton pedig 7-13 óráig fogadják a vásárlókat.
A zárt csarnokrészben az
árusokon felül maximum 15 fő
tartózkodhat. A pénteki termelői
piacot 15-17 óráig fogadja a vásárlókat, a vasárnapi bolhapiac
azonban a járvány végéig elmarad.
(j.)

Mint megtudtuk, bár a közterület-felügyelet munkatársainak
több esetben is figyelmeztetni
kellett az érintett területen tartózkodókat a szabályok betartására, hatósági intézkedésre eddig
nem volt szükség.
Információink szerint a hét végén a város vezetése a kormány

e heti döntései és felhatalmazása alapján hoz majd újabb döntést a közterületek használatának módjáról.
(ny.f.)

8/2020.
29/2019.

2020. április 28.

Közélet

A koronavírus-járvány jelentősen megnehezítette a szociális ellátásban dolgozók
munkáját is. Gödöllőn két önkormányzati fenntartású intézmény végzi a szociális ellátással kapcsolatos feladatokat, a
Gödöllői Egyesített Szociális
Intézmény és a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ. Lapunk
arra volt kíváncsi, hogyan zajlik az élet a két intézményben
a megváltozott körülmények
között.
Az Egyesített Szociális Intézményhez tartozó Nefelejcs Napközi Otthon és a blahai Idősek
Klubja zárva tart, az Ady sétányon lévő idősek otthonában pedig március 8. óta látogatási és
kijárási tilalom van érvényben –
tudtuk meg Czeglédi Ingrid igazgatótól.

– Hogyan telnek most a gondozottak mindennapjai?
– A munkatársaimmal mindent
megteszünk annak érdekében,
hogy a gondozottjaink számára
megkönnyítsük ezt a helyzetet.
Továbbra is szervezünk házon
belüli programokat és egyéni
foglalkozásokat is. Lehetőség
szerint igyekszünk a jó időben az
udvari tartózkodást is megoldani,
itt is tartunk foglalkozásokat. Szerencsére az intézményhez nagy
kertes terület tartozik, így erre
megvan a lehetőségünk. Biztosítjuk és segítjük is a telefonos kapcsolattartást a hozzátartozókkal,
erre most nagy szükség van. Ez
a helyzet most elsősorban mentálisan nehéz mindenki számára, de eddig még minden részről
nagy türelemmel és fegyelemmel
viselik.
– Történtek olyan változások, amik az egészségügyi ellátást érintik?
– Mivel sok a gyenge fizikai
és szellemi állapotú idős lakónk,
rendszeres az intézményben a
háziorvossal történő egyeztetés és a személyes látogatás,
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A járvány idején is jól működik
a szociális ellátás

vizsgálat is. Ami változás, hogy ha valakit
orvosi vizsgálat miatt
más intézménybe kell
szállítani, miután vis�szahozták, két hétre
mindenképpen elkülönítésre kerül. Az elmúlt
hetekben kialakítottunk
egy izolációs részleget, arra az esetre, ha
szükség lenne rá.
A szociális étkezés
ellátása is eltér a korábban megszokottól.
Azok, akik ezt rajtunk
keresztül veszik igénybe, most
nem jöhetnek be az intézménybe, nekik kiszállítjuk az ételt.
Munkatársaim naponta 80-90
személynek viszik ki az ennivalót
és önkéntes segítséggel még 40
főnek juttatjuk el.
– Ez a munkatársaik számára is új helyzet.
Ők, hogyan birkóznak meg az új
kihívásokkal?
– Ez számukra is, elsősorban
mentálisan, megterhelő, de igyekszünk ebben is
segíteni.
Nagy
hangsúlyt helyezünk arra, hogy
mindenki rendelkezzen a szükséges információkkal
és házon belüli képzéseket szervezünk. De nemcsak szakmailag,
hanem emberileg is igyekszünk
odafigyelni rájuk. Naponta szervezünk beszélgetéseket, hogy
segíteni tudjunk annak, akinek
bármilyen problémája van.
– Mi a helyzet a védőfelszerelésekkel?
– Mind a szükséges védőfeleszerelésekből
(kesztyűből,
maszkból), mind fertőtlenítőszerekből folyamatos az ellátásunk.
Ezzel nincs probléma. És hadd
mondjam el, nagyon jól esik,
hogy sokan odafigyelnek ránk.
Az elmúlt hetekben sok adományt kaptunk. Ezek, amellett,
hogy sokat segítenek, nagyon jól
is esnek, hiszen az, hogy ebben
a nehéz helyzetben gondolnak
ránk, egyfajta elismerése a munkánknak. Ezt szeretném ezúton
is mindenkinek megköszönni.
Bezárultak az ajtók a Gödöllői
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központban is, ahol a
hajléktalanok ellátását végzik.
Az intézményre vonatkozó látogatási és kijárási tilalom március

17-én lépett életbe. Az éjjeli me- segítséget jelentett számunkra,
nedékhelyet és a hajléktalanok hogy amikor intézményünk Faátmeneti szállását tilos elhagyni cebook-oldalán a lakossághoz
és új személyek sem léphetnek fordultunk, hogy szükségünk lenbe az intézmény területére – tud- ne olyan dolgokra, amik segítik
tuk meg Forrainé Murányi Judit- eltölteni az időt, nagyon sok adotól, az intézmény vezetőjétől.
mányt kaptunk. DVD-filmeket,
– Hány személyről gondos- társasjátékokat, könyveket. Ezek
jól kiegészítik az általunk szervekodnak jelenleg? – kérdeztük.
zett foglalkozásokat. Ezúton is
– Több mint harminc gondozotszeretnék köszönetet mondani
tunk van jelenleg. Ők életvitelszemindenkinek, az elmúlt hetekben
rűen itt laknak, valamint azok, az
adományt juttatott el hozzánk.
éjjeli menedéket szokták egyébEzek sokat segítenek a munkaként igénybe venni. Közülük
társainknak is, akiknek most nem
csak a munkahellyel rendelkezők
kis feladatot jelent folyamatosan
hagyhatják el az intézményt és
lekötni az ellátottakat.
ők is csak munkavégzés céljából.
– Mi van az orvosi ellátással
Nagy szerencse az ellátottaink
szempontjából, hogy amikor a lá- és a védőfelszerelésekkel?
– Az orvosi ellátás biztosított,
togatási és a kijárási tilalom életbe lépett, mindenki bent volt az de eddig erre senkinek sem volt
szüksége. A védőfelszerelések
intézményben.
– És mi a helyzet a munkába rendelkezésre állnak, mindennel el vagyunk látva. Maszkot
járókkal?
és kesztyűt az intézményben la– Ők most is elmennek dolgozni
kóknak is biztosítottunk. Minden
és a munkaidő után visszajönnek.
munkatársunk részesült infekció
Náluk és a saját, munkába érkekontroll oktatásban arra az esetző dolgozóinknál minden belépés
re, ha valaki megbetegedne az
alkalmával kötelezően elvégzünk
intézményben. Mindent megteegy úgynevezett rizikótesztet.
szünk annak érdekében, hogy
Ennek során testhőmérsékletet
erre ne kerüljön sor! Az oktatásra
mérünk, és kikérdezés zajlik az
azért volt szükség, mert itt minadott személy egészségügyi áldenki szociális végzettségű, de
lapotáról. Amíg a testhőmérsékbizonyos egészségügyi alap dollet nem éri el a 37 fokot, addig
gokat nekünk is tudni kell a kialaezzel nincs gond. Azonban ha
kult helyzetben. A szokásosnál is
a 37 fokot meghaladta, akkor
nagyobb gondot fordítunk a tiszegy tesztkérdéssor segítségétaságra, a takarító munkatársak
vel dönthető el,
hogy felmerül-e
a
pozitivitás.
Ilyen esetben
értesíteni
kell
az intézmény
háziorvosát. De
eddig erre nem
volt szükség.
– Hogy viselik az ellátottak a kialakult
helyzetet?
– Nagy a
mentális megKorábbi felvételeink
terhelés,
de
mindent megteszünk annak érdekben, hogy is nagyon körültekintően végzik a
ezt a helyzetet minél könnyebben munkájukat.
átvészeljék. Szerencsés hely– Szükség esetén, meg tudzetben vagyunk, mert az intéz- ják oldani az elkülönítést?
ményhez hatalmas park tartozik,
– Igen, erre egy krízisszoba és
így amellett, hogy ki tudnak ülni
egy betegszoba áll rendelkezésa padokra, mozgásra is van lere. Mindkét helyiség saját fürdőhetőség. A lakók számára, az
szobával, wc-vel ellátott, és van
önkormányzat biztosítja minden
még két olyan szobánk, amit fel
nap a háromszori étkezést, heti
tudunk szabadítani elkülönítésegy alkalommal a munkatársare. Bízom benne, hogy erre nem
immal bevásárolunk azoknak,
lesz szükség. Nagyon vigyázunk
akik nem mehetnek ki a városba,
a nálunk lakókra.
és gondoskodunk a szükséges
KJ
gyógyszerek kiváltásáról is. Nagy
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érettségi(zők)re várva – még szigorúbb szabályok
(folytatás az 1. oldalról)
A termeket pedig minden vizsga előtt és után alaposan kifertőtlenítik. Általánosan elmondható,
hogy a gyerekek nem éltek azzal
a lehetőséggel, hogy jövőre is letehetik az érettségi vizsgát. A Törökben csupán egy fiatal döntött
így. A vizsgáztatásokat ugyan
megnehezíti a járvány miatt kialakult helyzet, de mivel most
nem lehet előrehozott érettségit
tenni, így az ilyenkor szokásostól
eltérően csaknem száz fővel kevesebben fognak vizsgázni.
Az érdekesség az, hogy bár
halasztást szinte senki nem kért,
de sokan „variáltak” a szintekkel,
azaz cserélgették az alap- és
emeltszintet. Ennek egyik fontos
mozgatója az volt, hogy – mivel
a döntés meghozatalának időpontjában nem lehetett nyelvvizsgázni – sokan választották
idegen nyelvből az emelt szintet,
mert az középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt ad.
Ugyan szóbeli vizsgákra a
legtöbb esetben nem kerülhet
sor, de vannak olyan tantárgyak,
ahol nincs lehetőség írásbelizni.
Emiatt a Török Ignác Gimnáziumban 2 fiatal testnevelésből,
25 pedig „célnyelvi civilizációból”
fog szóbelizni.
A Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban is felkészültek

az érettségi vizsgákra. Takácsné
Elek Borbála igazgató lapunknak elmondta: az iskola összes,
végzős tanulója úgy határozott,
hogy leteszi a vizsgát, nem éltek
a halasztás lehetőségével. Az
eredményes érettségiztetéshez
megfelelő létszámban lesznek
jelen a felügyelőtanárok is. Az
igazgató asszony leszögezte, az
intézmény messzemenőkig betartja a biztonsági előírásokat, a
kormány pedig központilag gondoskodik a vizsgák során maszk,
fertőtlenítő, valamint a felügyelőtanároknak kesztyű biztosításáról.
A Gödöllői Református Líceumban senki nem
lépett vissza az
érettségitől, ami
azt jelenti, hogy
kilencvenkilenc
diák tesz vizsgát
– tudtuk meg Bajusz Árpádné
igazgatótól.
A tanári karból mindenki örült,
hogy a gyerekek így túl lesznek
az érettségin, és nagyon sajnálják őket, hogy ilyen bizonytalan
helyzetben kell fekészülniük.
Ahogy a gyerekekben, úgy az
érettségiztető tanárokban sem
merült fel, hogy nem vesznek
részt az érettségin, és örömmel
fogadták, hogy megtartják a
vizsgákat.

Az igazgató asszony elmondta, mindent az előírásoknak
megfelelően fognak csinálni: egy
teremben 10 diák lesz, a termet
a vizsga előtt és után is fertőtleníteni fogják.
Az érettségi első hete a szokásosnál is nagyobb odafigyelést igényel majd, az intézmény
ugyanis emelt szintű vizsgaközpont lesz, s így nem csak a kilencvenkilenc líceumos diák fordul meg az iskolában.”

A Madách Imre Szakközépiskola Szakiskolában is felkészülten várják a vizsgákat
– tudtuk meg Kocsi Tamás igazgatótól, aki elmondta, az intézmény profiljának csak egy része
az érettségit adó képzés, így 42
diák érettségizik idén a Madáchban, míg szakmai vizsgát 217-en
tesznek. A különbség a korábbi
évekhez képest annyi lesz, hogy
két épületben elhelyezkedő hét
vizsgateremben szervezik meg
a vizsgákat, a diákok biztonsága
érdekében. A szakképzés lényegét jelentő gyakorlati vizsgákkal
kapcsolatban a napokban várható a rendelet, a vizsgák le vannak jelentve. Amennyiben rendkívüli esemény nem történik, az
eredeti májusi időpontok szerinti
szakmai vizsgákat az érettségikhez hasonlóan kis létszámmal,

a vizsgázók közötti megfelelő
távolság biztosításával bonyolítják le. Az igazgató elmondta,
tanulóik fel vannak készítve, de
nemcsak ők vizsgáznak: kiemelte, hogy a KRÉTA tanügyirányító
szoftver a digitális oktatás miatt
sokszorosára növekedett terhelés alatt is várakozás felett szerepelt és nagy segítségükre volt
a diákokkal való online kapcsolattartásban és mindenekelőtt a
jegyek naprakész nyilvántartásában.
A tervek szerint a szakmai
vizsga végeredményét is szóbeli
vizsga nélkül kell megállapítani.
A vizsgán azok a végzős tanulók
vehetnek részt, akik az utolsó
tanévben a kötelező szakmai
gyakorlat legalább 60 százalékát
teljesítették.
A Madách iskola tanárai és
felnőtt diákjai a vizsgákra való
felkészülés mellett a védőfelszerelés készítésben is kivették
a részüket. Mosható maszkokat
juttattak el a Katasztrófavédelemnek, a Gödöllői Rendőrkapitányságnak, az idősek otthonába és a Forrás Szociális Segítő
és Gyermekjóléti Központba. Az
érettségi vizsgára a Török Ignác
Gimnáziumba 250 db, a Református Líceumba pedig 150 db
maszk készül.		
(j.)

Nyelvvizsga: a járvány alatt online
Az április 10-én megjelent kormányrendelet
alapján a veszélyhelyzet idején az arra alkalmas vizsgaközpontok online módon is szervezhetnek nyelvvizsgát. Az elektronikus vizsga
lehetősége az egészségügyi kockázatok növelése nélkül segíti elő, hogy a tanulók többletpontokhoz juthassanak a felvételi eljárásban.
A számítógépes nyelvvizsgák lebonyolítására érvényes engedéllyel rendelkező vizsgaközpontok az országos veszélyhelyzet idejére
akkreditációjuk online vizsgáztatással való
kiegészítését kérelmezhetik az Oktatási Hivatalnál (OH) annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány idején is biztosított legyen a nyelvvizsgázás lehetősége.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese,
parlamenti és stratégiai államtitkára a rendelkezéssel kapcsolatban hangsúlyozta: A legfontosabb, hogy a kialakult járványhelyzetben ne
érje hátrány a továbbtanulni szándékozó tanulókat, akik otthonról, közvetlen kontaktus nélkül
letehetik a nyelvvizsgát.
Emlékeztetett, hogy a vonatkozó rendelet értelmében, akár az írásbeli, akár a szóbeli résznyelvvizsga teljesítése – amennyiben az ebben
a tanévben történik – a pontszámításnál komplexnek számít, így az online vizsgázók az idei
felsőoktatási felvételi eljárás során jogosulttá
válnak a többletpontra.

A nyelvvizsgaközpontok elektronikus úton
nyújthatják be az akkreditációs kérelmet, amelyet az OH soron kívül, legfeljebb 8 napos eljárás során elbírál. A központnak az akkreditációs
szabályozáson túl biztosítania kell az elektronikus nyelvvizsgák szabályszerű lebonyolításához, a vizsgázók biztonságos beazonosításához szükséges technikai feltételeket is.
A nyelvvizsgaközpontok az OH honlapján
tájékozódhatnak a szabályozás részleteiről. A
lehetőség első körben a legszélesebb kört kiszolgálva, várhatóan angol és német nyelvből
lesz elérhető.
Forrás: ITM Kommunikáció
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Óvatosan újra kinyitnak a gödöllői
cukrászdák és kávézók
A koronavírus-járvány kitörése óta – ha csak ideiglenesen is – városunk több népszerű vendéglátóhelye bezárt. Jó hír, hogy a múlt héten a Sulyán
Cukrászda, a Café Frei, a Caravella Café és a NoVo
Café is úgy döntött, ha helybeni fogyasztásra nem,
de elvitelre ismét megnyitnak.
Ismét a kávébarátok rendelkezésére áll a Cafe Frei Gödöllő. A kávézó kedden, szerdán és csütörtökön, 10 és 14 óra között várja vendégeit. Bent és kint leülni természetesen nem lehet,
vásárlás csak elvitelre!
Lehetőség lesz szemes, illetve kapszulás kávét, szálas teát, valamint frissen főzött, illatos kávét elvitelre vásárolni. Továbbá sütemény vásárlására is lesz lehetőség, de ezt csak előzetes
rendelés alapján tudják
biztosítani, melyet a Facebook-oldalukon (www.
facebook.com/cafefreigodollo) vagy emailben
a godollo@cafefrei.hu
címen lehet jelezni előző
nap 18 óráig.
Mindenkit arra kérnek, hogy a vendégtérben egyszerre csak egy ember
tartózkodjon, a kint várakozók pedig
tartsák be a 1,5-2 méteres távolságot.
Kinyitott a Sulyán Cukrászda is, de
helyben fogyasztásra nincs lehetőség. Mindenkit arra kérnek, hogy csak
szájmaszkban lépjenek be az üzletbe,

ahol egyszerre csak három ember tartózkodhat. Lehet online is
rendelni (www.sulyancukraszda.hu), házhoz szállítással vagy
személyes átvétellel.
A Sulyán Cukrászda hétfőtől
vasárnapig 9 és 18 óra között
van nyitva. A 65 év felettieket
9 és 12 óra között várják, a 65
éven aluliakat 12 és 18 óra között.

Ismét várja vendégeit a Caravella Café
is, ahol nem lehet
bemenni az épületbe, de pénteken és
szombaton 10 és 14
óra között ablakos
kiszolgálás működik.
Az előre leadott rendeléseket,
valamint
a legkedveltebb süteményeket és kávékat szeletben is lehet kérni
elvitelre. A rendeléseket telefonon (06-20-250 6009), valamint az
andi.erossy@gmail.com e-mail címen lehet leadni. További információ: www.facebook.com/caravellagastro.
A fent említetteken kívül pár napja „teszt” jelleggel megnyitott
a NoVo Café is, ahol ugyancsak elvitelre lehet kérni minden nap
10.30-tól – megfogalmazásuk szerint – sötétedésig. (www.facebook.com/NoVoCafee)					
(AK)

Egymás után érkeznek az adományok
A koronavírus-járvány összefogásra sarkallta az embereket. Nincs ez másként Gödöllőn
sem, ahol sokan, sokféle módon igyekeznek
segíteni azoknak, akik a jelen helyzetben
nem tudják megoldani a mindennapi feladatokat, és azoknak, akik azért dolgoznak,
hogy könnyebb legyen elviselni a járvány
okozta nehézségeket. Van aki aki önkéntes
munkát, mások tárgyi adományokat, többek

között tisztító és tisztálkodószereket, tartós
élelmiszereket ajánlanak fel.

Így például Falk László az MG Falker
GBBR Bt. tulajdonosa, aki ötvenezer forint
értékű tisztítószert adott át a városnak, hogy
ezzel segítse a járvány elleni védekezést.
A Trattoria La Mamma étterem 100 darab pizzát ajánlott fel a következő hetekre,
a Sissi Fagyizó pedig fagylalttal igyekszik
kellemesebbé tenni a karantén időszakot.
Ezek szétosztásának módjáról a következő
időszakban születik majd döntés.

gödöllőn is fertőtlenítenek
A VÜSZI Kft. a járvány végéig ütemezetten végzi a városi közterületek koronavírus elleni fertőtlenítését. A használt szer: NanoGlyde IV gyorsfertőtlenítő, amit permetezéssel juttatnak ki, ez kerül a városi buszmegállókba is.
A fertőtlenítés utáni várakozási idő mindössze néhány perc. A munkát
olyankor végzik, amikor a megállóban nem tartózkodik senki.
(db)

Nagy segítséget jelent a Mesék Háza
Óvodában maszkot varró óvónőknek, hogy
egy használt, de jó állapotú Singer varrógépet kaptak egy névtelen adományozótól. Ez
jelentősen segíti az itt folyó munkát, aminek
eredményeként már több mint kétezer darab
maszk készült el.		
(K)
A koronavírus-járvány kitörése óta szinte
folyamatosan érkeznek a különböző felajánlások az önkormányzathoz, valamint
az ellátásban érintett intézményekhez,
amivel a városunkban élő idősek és rászorulók ellátását szeretnék segíteni,
vagy hozzájárulni ahhoz a munkához,
amit el kell látni. A munka jobb koordinálása érdekében az önkormányzat létrehozta a koronavirusgodollo@
gmail.com e-mailcímet. Fontos, hogy
aki bármilyen felajánlást szeretne tenni,
az kizárólag erre a címre küldje el!
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Megszüntetnék a közalkalmazotti státuszt
a kulturális szférában
A javaslat visszavonását

Országosan majdnem 20 ezer
közművelődési és közgyűjteményi dolgozó közalkalmazotti jogviszonyát sima munkaviszonnyá
alakítaná át az a törvényjavaslat,
amelyet április 14-én éjjel nyújtott be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a parlamentnek.
A kulturális intézményekben
foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról,
valamint egyes kulturális tárgyú
törvények módosításáról szóló
javaslat szerint november 1-jétől
megszűnne az összes levéltáros,
könyvtáros, múzeumi és közművelődési szakember, valamint a
vidéki színházak és a fesztiválzenekarok tagjainak közalkalmazotti státusza és a munka törvénykönyve hatálya alá kerülnének.
A tervezett módosítás a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ és a Gödöllői Városi Múzeum valamennyi munkatársát
érinti.
A nagy felháborodást keltő rendelettervezetet az érintett szervezetek április 9-én kapták meg,
és április 14-én délig kellett az
észrevételeiket megküldeniük a
tárcának. Így gyakorlatilag a húsvéti ünnepi hétvége állt rendelkezésükre a véleményalkotásra.
A szakszervezeteknél nem csak
a rendkívül rövid határidő verte
ki a biztosítékot, hanem többek
között az is, hogy a benyújtást
sem egyeztetés, sem hatástanulmány nem előzte meg.
A beterjesztett javaslat szerint a munkáltatónak július 1-ig
kell tájékoztatnia a közalkalmazottakat a jogviszony átalakulásáról, majd július 15-ig új
ajánlatot kell tenni részükre. Az
ajánlott munkabér nem lehet
alacsonyabb annál, amekkora
összegre közalkalmazott illetményként 2020. október 31-én
jogosultak lennének. A szerződéseket október 31-ig kellene
megkötni. A módosítás szerint
június 1-jétől egyáltalán nem is
lehetne új közalkalmazottakat felvenni az érintett intézményekbe.
A közalkalmazotti jogviszony
különleges helyzet: bár a fizetések nem magasak, mégis egyfajta „bizalmi” státusznak számít,
hiszen olyan szakemberekre vonatkozik, akik a köz érdekében
dolgoznak, a köz vagyonát, értékeit kezelik, ebben az esetben
a köz művelődéséért dolgoznak.
Bár a közalkalmazotti bértáblához alacsony összegek tartoznak, mégis több olyan kompenzáció társult hozzá, ami egyfajta
stabilitást adott az ebben a kategóriába tartozó szakembereknek.

A módosítással ezek is elvesznek, megszűnhet az illetményelőmeneteli rendszer (fizetési osztályok, fokozatok megszűnése);
rövidebb lesz a felmentési idő;
változhat a munkaidőkeret; a
munkáltató által történő felmondás egyszerűsödik és kevésbé
védik a munkavállalót; megszűnhet az áthelyezési lehetőség
és a munkáltató állásfelajánlási
kötelezettsége; nem kapna a
munkavállaló törvényi garanciát
munkakörének tartalmára; csökkenhet a pótszabadság mértéke;
megszűnhet a jubileumi jutalom;
csökken a végkielégítés mértéke; elveszik az 50 százalékos
utazási kedvezmény; elveszíthetik kollektív jogaikat és nem
lesz lehetőség a 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet szerinti címadományozásra stb. – derült ki a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének elemzéséből.
A tárca szerint a változást az
indokolta, hogy a bértábla 2008
óta nem változott, és így már
nem tükrözi jól a rugalmas piacgazdaságot, s így akarnak az
intézményvezetőknek lehetőséget adni,
hogy a jó munkaerőt rendesen meg tudják
fizetni.

A szakma azonban más véleményen van. Még 2019-ben
tárgyalást kezdeményeztek az
Emberi Erőforrások Minisztériumával, a cél azonban a közalkalmazotti bértábla módosítása
volt, nem pedig annak eltörlése,
a munkatársak közalkalmazotti
státuszból kikerülése volt.
Liskáné Fóthy Zsuzsanna,
a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ igazgatója lapunk megkeresésére ezzel
kapcsolatban úgy fogalmazott,
a bértábla jó logikára épül, de
az abban szereplő összegeket,
amik tizenkét éve nem változtak,
méltányossá, elfogadhatóvá kell
tenni, hiszen annak felső határa

követelik a szakmai és
a szakszervezetek

is alatta van a garantált bérminimumnak.
Mint mondta, a mostani tervezet nem nyújt megoldást a bérrendezésre. Bár az idei évre hat
százalékos béremelést vezetnek
elő azok számára, akik elfogadják az új szerződést, arra, hogy
a továbbiakban hogyan oldanák meg a bérrendezést, semmi
sem utal. Mivel azonban a tárca
részéről elhangzott olyan kijelentés, hogy „nincs szükség olyan
könyvtárosokra, akik nem csinálnak semmit”, feltételezhető, hogy
arra alapoznak, hogy az intézményekben elbocsátások lesznek,
és az így felszabaduló bértömegből oldják meg a szükséges
emeléseket. Az igazgató asszony
azonban felhívja a figyelmet arra,
hogy a leépítés nemcsak a munka színvonalát veszélyezteti, hanem magát a feladatellátást is.
Kiemelte, a könyvtárban dolgozó

szakemberek komoly
szellemi értéket jelentenek, olyan tudást, amit nem lehet
két hét alatt megszerezni. Több éves
munka kell ahhoz,
hogy valakiből jó szakember váljon. Így is nehéz fiatal szakembert találni, mert eddig sem volt
túl vonzó ez az életpálya, csak a
nagyon elkötelezettek vállalták.
A jelenleg az intézményben dolgozók ilyen munkatársak, akiknek a munkája nélkülözhetetlen
a biztonságos és színvonalas
működéshez. Mindezek mellett
megjegyezte, számára és munkatársai számára is fájdalmas és
sértő, hogy a tárca fals képet fest
a könyvtárakról, könyvtárosokról,
a könyvtáraknak a kulturális életben betöltött, kiemelkedően fontos szerepéről.
Hasonló véleményen van Kerényiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója

is, aki felhívta a figyelmet arra, a
múzeumok munkatársai jelentős
állami és önkormányzat vagyont
kezelnek, ami nagy felelősséggel jár, és ahogy az elnevezés is
tükrözi, a közt szolgálják. A 6 százalékos béremelést megalázónak nevezte, miután tizenkét éve
változatlanok a bérek a közszférában. Felhívta a figyelmet arra,
nem szabad megfeledkezni arról
sem, hogy a most beígért emelés nem része a törvénynek, hanem attól független javaslat! De
kérdés, ha sor kerül is emelésre
az idei esztendőben, mi lesz a
későbbiekben? Ha a kormány
nem szavatolja, áthárítják a fenntartóra? És az milyen forrásból
biztosítja az ehhez szükséges fedezetet? Arra a felvetésre, hogy
a előterjesztő célja a szakmai
szervezetek szerint a létszámcsökkentés, úgy fogalmazott:
Erre a városi múzeum esetében
nincs lehetőség. Ennél kevesebb
munkatárssal nem működhetnek,
mert annak számtalan jogi, szakmai besorolási következménye
lenne.
A tervezett törvénymódosítás
ellen a szakszervezetek egységesen kívánnak fellépni. Az
Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete , a Magyar Levéltárak
Vezetőinek Tanácsa, a Magyar
Levéltárosok Egyesülete, a Magyar Népművelők Egyesülete és
a Pulszky Tárasaság – Magyar
Múzeum Egyesület vezetői írták
alá a követelést, hogy jelenlegi
formájában vonja vissza a kormány a törvényjavaslatot.
A kultúra és a közszféra szakszervezetei már húsvétkor tiltakoztak, így az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés is.
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF), az
Értelmiségi
Szakszervezetek
Szövetsége (ÉSZT), a Független
Szakszervezetek Demokratikus
Ligája (LIGA Szakszervezetek),
a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Munkástanácsok Országos Szövetsége
(MOSZ) levélben fordultak Kövér
Lászlóhoz, az Országgyűlés elnökéhez, melyben az egyeztetések elmaradására hívják fel a
figyelmet és azt kérik, hogy a törvényjavaslatot jelen formájában
vonják vissza.
(Bdz)
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ICOMOS-díjas a Várkapitányi Lak felújítása
Az ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottsága által a Műemlékvédelmi
Világnap
alkalmából
szervezett online konferencia keretében hirdették ki április 18-án
az ICOMOS-díj idei
kitüntetettjeit.
A szervezet 2006ban hozta létre a
díjat, amivel a legjobbnak ítélt műemlék
helyreállításokat ismerik el.
Az egyik díjat idén
a gödöllői Várkapitányi Lak felújítása
érdemelte ki. A gödöllői Várkapitányi Lak felújítása több
évi kitartó munka eredménye, aminek során a nettó 433 millió
forintos beruházásból 24 milliót NKA-s pályázatból, a többit saját
forrásból teremtett elő a város.
A felújítás több ütemben zajlott, először az épület szerkezeti
megerősítését és külső helyreállítását végezték el, majd 2019-

ben a teljes körű belső műemléki helyreállítással zárult le a folyamat.
A díj ünnepélyes átadására a koronavírus-járvány lezajlása után,
az ICOMOS közgyűlésén kerül majd sor.

Kedvez az időjárás a vasúti munkáknak

Folyamatosan zajlik a munka a vasútállomáson és a
HÉV-végállomáson Az időjárás kedvez a kivitelezésnek.
A HÉV perontető része szinte
napok alatt nőtt ki a fölből, és
várhatóan hamarosan megkezdődik az állomás előtti
terület rendezése is. A vasútállomás arculata jelentősen
megváltozik majd. A felsővezetékekhez tartozó oszlopok
átkerültek az egyetem felőli
oldalra, a Királyi Váró és váróterem között díszkertet alakítanak ki.
Folyik a munka a Köztársaság
úti felüljárónál is, készülnek a
lépcsők. A létesítményt szeptemberben vehetik majd birtokba a gyalogosok és a kerékpárosok. Várhatóan ekkor
kerül átadásra az északi szer-

viz út is, ez a felüljáró
munkálatai miatt nem
adható még át.
Dolgoznak Máriabesnyőn is,
itt a Besnyő utca szélesítését végzik, az elmúlt napokban nyombővítést végeztek
a felüljáró alatt, ami segíti a

buszok kanyarodását. Ez a
munka szerencsére lezárást
nem igényelt.
A lakosság a kivitelezéssel
kapcsolatos észrevételekkel,
kérdésekkel az alábbi elér-

hetőségeken keresheti meg a
beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t: E-mail: godollohatvan@vasuttechnika. hu Telefonszám: +36- 30/641-0601
(hétköznap 8:00-16:00).

A MÁV Zrt. értesíti a tisztelt utazóközönséget, hogy 2020. május 8-tól 2020. június 19ig Rákos – Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 80a sz.
Budapest – Hatvan vasútvonalon ismét megváltozik a vonatok menetrendje. Isaszeg –
Hatvan, illetve Aszód – Hatvan állomások között az éjszakai és a reggeli órákban több
vonat helyett pótlóbuszok közlekednek.
A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.
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Megkezdődtek a kerékpárút munkái
A múlt héten megtörtént a munkaterület átadás az Alsóparkban és
nagy ütemben megkezdődtek a
városközpontot a vasútállomással
összekötő kerékpárút kivitelezési
munkái.
A fejlesztés lakossági igényeket
szolgál, kérés volt, hogy a park fősétányán válasszák szét a kerékpáros és a gyalogos forgalmat,
mert a kettő akadályozza egymást. Az út szélesítésére nem
volt lehetőség, azt az egyik
oldalon a fasor, a másikon a
közvilágítás akadályozta.
A most kialakításra kerülő
kerékpárút nyomvonalát úgy
alakították ki, hogy az a legkevésbé érintse a meglévő növényzetet. Az útpálya aszfaltburkolatot kap.
A beruházás a Gödöllő Város Önkormányzata által elnyert „Gödöllő Fenntartható
Közlekedésének fejlesztése:
Észak-déli irányú főhálózat II.
ütem” című, PM_KEREKPARUT:_018/20 azonosítószámú
pályázat keretében valósul
meg. Az elnyert támogatás
157,2 millió forint. A pályázati projekt az városközponttól
-Alvég, Sik Sándor és Isaszegi

útakon át- egészen
az
Arborétumig
tartó
kerékpárút
megvalósítását tartalmazza. A most
megvalósuló
út,
ennek az első része, amit a tervek
szerint augusztus-

ban vehetnek majd birtokba a
kerékpárosok. A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával
a Pest megye Területfejlesztési
Koncepciója 2014-2030 és Pest

megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához
nyújtandó célzott pénzügyi támogatás forrásból valósul meg.

Miután Gémesi György polgármester aláírta a „A közterületek és az egyes,
nem közterületeknek minősülő ingatlanok tisztántartásáról...” szóló rendelet
módosítását, a veszélyhelyzet végéig tilos a közterületen, valamint ingatlanon
belül elszáradt növényi hulladékot égetni. Ezzel Gödöllőn teljes a tűzgyújtási
tilalom. A kerti munkák során sokan szeretnének égetéssel megszabadulni
az elszáradt növényi hulladéktól, erre azonban most nincs lehetőség. A polgármesternek „a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény” ad felhatalmazást a rendelet módosítására.

Égetni tilos!

Még bizonytalan az idei
lomtalanítás

Az elmúlt hetekben sokan érdeklődtek szerkesztőségünktől, hogy mi lesz az idei lomtalanítással. Mint az
a Zöld Híd honlapján közzétett tájékoztatásból kiderül,
a Magyarországon kialakult járványügyi helyzet miatt a
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. felfüggesztette a házhoz
menő lomtalanítást határozatlan időre, így az erre vonatkozó igényeket sem tudják fogadni.
A Zöld Híd kéri, hogy a tisztelt ügyfelek kövessék nyomon a www.zoldhid.hu weboldalt, azon ugyanis folyamatosan a legfrissebb, az aktuális helyzetre vonatkozó adatokat teszik közzé.

Tájékoztatás közterületen
történő permetezésről

A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
Gödöllő város közterületein, időjárás függvényében, 2020 április
22-2020. május 17. időintervallumban megtörténik a gesztenyefák permetezése, melyet napnyugta után végez a szakcég.
Ehhez az alábbi szereket használják fel:
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MOL Mester-M díjat kapott karasz gyöngyi
Benedek krisztina oklevelet kapott

Idén tíz kiemelkedő munkát végző tanár és
edző kapta meg a rangos elismerést, további 24 személy munkáját oklevéllel ismerte forintos juttatással is jár. A koronavírus-járel a MOL Alapítvány. A pedagógusokat ál- vány miatt a díjátadó ünnepségre nem ketalában egykori tanítványaik jelölik a díjra. rülhetett sor, a MOL Alapítvány virtuális ta2007 óta 115 tanár és edző
kapta meg a MOL Mester-M
Karasz Gyöngyi tanárnőt Bajczi Levente ajánlotta a
MOL Alapítványak:
Díjat, köztük idén Karasz
Gyöngyi, a Gödöllői Török
Karasz Gyöngyi tanárnő kivételes személyiségű
Ignác Gimnázium kémia- és
ember. Most sok év távlatából is csak a jó, a felém /
felénk áradó szeretet és az a hatalmas szakmai tudás
matematika tanára, aki 1985
jut eszembe, ami eljuttatott a diákolimpiákra Dél-Ameóta kiváló érzékkel ismeri fel
rikába,
vagy a Mengyelejev versenyre Kazahsztánba.
a tehetséges tanulókat, akiket
Mindig
kereste
a tehetségeket, és ezt a tehetséggonsikeresen készít fel különféle
dozó
munkáját
kivételes lelkesedéssel, szakmai odamegmérettetésekre.
figyeléssel és alázattal végzi mind a mai napig.
Számos diákja ért el előkelő
Mindig elérhető volt: folyosón, szünetekben, órák
helyezést a hazai kémia tanután, hétvégén, ünnepkor. Sohasem éreztette, hogy
tárgyi versenyeken, OKTV-n
fáradt, vagy „mára elég volt”. Hagyott kísérletezni, taés a nemzetközi természetnulni a hibáinkból és mindig biztatott minket. Emberi
tudományos diákolimpiákon.
oldala volt az a plusz, ami a szakmai tudáson kívül a
Egyetemi hallgatóknak tanári
kémia irányába terelt engem és ami ott is tartott.
gyakorlatot tart, közreműködik
Karasz Gyöngyi személye, szakmai elhivatottsága
az országos kémiaversenyek
és pályájának eddigi eredményei méltán példaértékűfeladatainak értékelésében.
ek, ezért terjesztem fel őt a díjra.
A díjazottakat a tanítványaik
jelölése alapján a MOL Alapítvány kuratóriuma választotta ki. Az erkölcsi lálkozót tartott a díjazottakkal, akik a díjakat
elismerés mellett a díj fejenként egymillió postán kapják meg.

A Gödöllői Királyi Kastély kastélyparkjában
található Pálmaház Kertészet és Herbárium, 2015 őszén nyitotta meg kapuit az
érdeklődők előtt. Egy új, felfrissült, ugyanakkor a fényűző királyi időket idéző külső
és belső képpel bíró kertészeti áruda került
kialakításra. 2020 áprilisától, pedig már
web áruházunkban is elérhetővé tesszük
Gödöllő és környékének legszélesebb növényválasztékát. A faiskolában a virágzó
évelőktől a díszfákig mindent megtalálhatnak a kertbarátok. Keressék örökzöld nö-

A MOL Mester-M Díj
azoknak az áldozatkész
tanároknak, edzőknek a
munkáját ismeri el, akik
ösztönzik a tehetséges
gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén, ezzel egy időben
szakmailag, emberileg is
tanítványaik példaképei.
Idén a kuratórium közel
400 jelölt közül választotta ki azt a négy természettudományos oktatót, három művésztanárt, valamint három
edzőt, akik megkapták az elismerést.
A MOL Alapítvány a 2019. évi jelöltek
közül első ízben oklevéllel ismerte el azok
pedagógiai munkásságát, akiknek a neve
az értékelés során az ún. short listre, a szűkített listára felkerült a későbbi
díjazottak nevei
mellett. Közöttük
volt az ugyancsak
gödöllői
Benedek Krisztina népi ének- és
néptánctanár is,
akit volt növendéke,
Janurik
Tímea terjesztett
fel, aki ének-zene, népzene és
népikultúra szakos tanárnak készül a Nyíregyházi Egyetemen és már két
alkalommal nyerte el a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjat.			
(A)

vényeink, cserjéink,
mediterrán növényeink legkülönlegesebb
fajtáit az online piacterünkön is! Jelenleg
egy alap faiskolai
növényválasztékkal
várjuk Önöket! Növényválasztékunkat
folyamatosan
frissítjük és bővítjük! A
házhoz szállítás néwww.palmahazkerteszet.hu
hány Pest megyei településekre (Aszód, Bag, Gödöllő, Isaszeg,
www.palmahazwebshop.hu
Kerepes, Mogyoród, Szada, Veresegyház)
(x)
a vásárlás végösszegétől függetlenül,
INGYENES!
A kiszállítást a Pálmaház Kertészet Kapcsolat:
csapata saját teherautóival szervezi Cím: 2100 Gödöllő, Martinovics Ignác u. 2/A;
meg. Látogassanak el kertészetünkbe,
e-mail: info@palmahazkerteszet.hu
ahol élménnyé formáljuk a vásárlást
vagy rendelje meg online a kiválasztott Tel.: 06-20-415 0063
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig: 8-15 óra
növényét. Mi házhoz szállítjuk Önnek!
között; vasárnap: 9-15 óra között
További információk:
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a premontrei örökség
online filmbemutató

online mise és istentiszteletek
a városi facebook-oldalon

A premontrei szerzetesrend 2021-ben ünnepli fennállásának 900 éves évfordulóját. Magyarországon már az alapító,
Szent Norbert életében jelen voltak a premontreiek, sorsuk
az ország történelmével összefonódott. Mit csinálnak ma,
a 21. században a rend tagjai? Kicsodák ők? Szerzetesek,
papok és nővérek, akiknek ünnepélyes közösségi imádság,
lelkipásztorkodás, tanítás és szegénygondozás jelöli meg
életüket.
Három éven át tartó munka lezárultának eredményeképpen készült el a Shoeshine „A Premontrei Örökség” című,
egész estés dokumentumfilmje, mely megrendítő valóságában ábrázolja a rend közösségét, csendes és alázatos munkáját társadalmunk mindennapjaiban.
A film online bemutatójára 2020. május 3-án, 20.00 órától
a www.shoeshine.hu weboldalon kerül sor, s ugyanitt követhetik nyomon az érdeklődők a bemutatót követő kerekasztal
beszélgetést is.
Producer Bazsik Ádám, rendező Huszár Domonkos.
(ny.f.)

A koronavírus-járvány kezdete óta a
vasárnapi miséken, istentiszteleteken csak online vehetnek részt a hívek. Nincs ez másként városunkban
sem, a hívek számára a katolikus, az
evangélikus és a református egyházközségek is az interneten keresztül
teszik elérhetővé szertartásaikat.
Annak érdekében, hogy ezek
minél többekhez eljuthassanak, városunk Facebook-oldalán
és a Gödöllő
NetTv Facebook-oldalán vasárnap
10.00 órától
elérhetőek
lesznek a Gödöllői Evangélikus Egyházközség és a
Gödöllői Református Egyházközség istentiszteletei,
10.30-tól pedig a katolikus
hívek a Máriabesnyői Nagyboldogasszony
Bazilika nagymiséjébe kapcsolódhatnak be a hívek, mindaddig, amíg ismét megnyílhatnak a
templomok ajtajai.
(k.j.)

Búcsú Farkas Balázstól
Életének 73. évében, hosszas betegség
után elhunyt Farkas Balázs, a gödöllői
Török Ignác Gimnázium (és korábban
Óvónői Szakközépiskola is) nyugalmazott testnevelő tanára, egykori
kézilabdaedző. Mindenki „Balázsbá”-járól, a gödöllői diáksportélet és
a hagyományos városi nőnapi műsorok elmaradhatatlan szereplőjéről
honlapján ekképpen emlékezett meg
a gimnázium:
„Balázs nagyon sok tekintetben példaképem volt és marad is, amíg élek.
Nem tudtam úgy odamenni hozzá egy
kéréssel vagy valami intézni valóval/megbeszélni valóval, hogy ne mindig széles mosol�lyal, határtalan örömmel fogadott volna és
már pajkosan csillogott a szeme, azon a poénon, amit megosztani készült velem, amivel ott
folytattuk, ahol abbahagytuk. Mindig azt éreztette velem, hogy a lehető legjobb dolog, ami
történhetett vele az az, hogy velem találkozott
és szolgálatomra állhat.
A másik, aminek nagy mestere volt, hogy
úgy segített azonnal, hogy egy pillanatig nem
éreztette a másikkal, hogy terhére van, vagy
nehezére esik megcsinálni, amire megkérik,
sőt a világ legtermészetesebb dolgaként min-

dent félretéve foglalkozott azzal,
akit az élet Hozzá irányított…, a
pajkos poénok és széles mosolyok persze soha nem maradtak el.
Balázs számomra a tisztesség, őszinteség, szívből jövő hazafiasság és a tettekben megélt Istenhit egyik leghitelesebb
példaképe. Ugyanakkor Balázs baráti körébe nagyon sokféle politikai meggyőződést
és világnézetet valló ember
belefért. Ezeket a kategóriákat
ő nagyon természetesen – de
annál nagyobb életbölcsességgel
– a felszínnek tekintette, és látta
mögötte azt a dimenziót, ami maga
az ember, és ahol már nagyon sok közös
dolgunk van. Mindenkinél jobban látta a lényeget, elfogadott, szeretett és tisztelt mindenkit,
minket, barátait, kollégáit és mindezt olyan humorral, természetességgel, amit csak a legnagyobbak tudnak.
Balázs gyakorlatilag az egész életét a diákok között, a diákokért élte. Vagy órákat, vagy
edzéseket tartott, vagy kedvtelésből különböző sportkörökön résztvevő gyerekekkel foglalkozott, vagy meccset fújt, vagy éppen beállt a
gyerekkel kézizni, focizni. Neki nem fejeződött
be az óra a csöngetéssel ... a nap bármely per-

cében rendelkezésére állt a diákságnak. Nem
centizte, méregette az idejét, hanem nagylelkűen mérte, osztotta. És mindegy volt számára, hogy országos vagy nemzetközi szintű
edzéseket tartott, ahol a sportágak legjobbjaival kellett foglalkoznia vagy egy „egyszerű”
szakkör keretében instruálja a külső szemlélő
számára esetleg ügyetlenkének tűnő gyereket.
Ő ugyanazzal az odaadással, odafigyeléssel
vette nagyon komolyan mindkettőt. És mindezt úgy, hogy mindenkit felemelt, ügyesebbé
és nemesebbé tett.
Olyan ember volt, akinek a környezetében
mindenki nem csak jól érezte magát, de jó
embernek is érezte magát. Ez lehetett annak
a titka, hogy diákjai a rajongásig szerették és
tisztelték, barátai és kollégái pedig az egyik
leghitelesebb és legmértékadóbb embernek
tartották.
Balázs emberi nagysága mellett, mint szaktanár is kimagasló tudással és érzékkel rendelkezett, amiről kimagasló sporteredmények és
szakmai elismerések sora tanúskodik.
Ha ezekből az erényekből az ember csak néhányat meg tud valósítani valamilyen szinten
az életében, már nem akármilyen teljesítménynek nevezhető. Balázs végtelen szerénységgel
és egyszerűséggel szinte észrevétlenül itt a
szemünk előtt élte meg valamennyit.”
Fekete Sándor
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Május első vasárnapja az Anyák ünnepe
Anyák napja megünneplése a görögökig
nyúlik vissza: az istenek és istennők anyját,
Rheát minden tavas�szal nagy ünnepség
keretében köszöntötték az ókori birodalomban. A rómaiak szintén
megemlékeztek
Cybeléről, minden istenek anyjáról március
idusán. Ismert, hogy
a XVII. századi Angliában sem feledkeztek
meg az anyákról: a
böjt negyedik vasárnapja volt az ő ünnepük. Ilyenkor a család
aprajanagyja
együtt
ment az istentiszteletre, valamint különleges
ebéddel-vacsorával
ünnepelt. Akik nem
tarthattak velük, nem
lehettek a jeles napon édesanyjukkal, apróságokkal kezdtek
kedveskedni nekik.
Az ünnep szélesebb körben a
XIX. században terjedt el. Az
Egyesült Államokban először
Julia Ward Howe költőnő, akti-

vista javasolta megünneplését
1870-ben. Az ünneppé nyilvánítás a philadelphiai Anna Jarvis
(1864- 1948) nevéhez fűződik,
aki imádott édesanyja halála
után két évvel elérte, hogy az
Anyák Napja hivatalos ünneppé

Éljen május 1-je!
Sokunk számára május 1-je leginkább a családi programokat, jó
esetben a hosszú hétvégét jelenti.
Az egykori munkás ünnep mára
elvesztette korábbi arculatát, leginkább, mint pihenőnapra gondolunk, amikor nem csörög kora
reggel a vekker. Épp ezért, talán
nem árt feleleveníteni, mire is emlékezünk május 1-jén, amit 1890ben ünnepeltek először, s amely
egy évszázadon át volt a munkások nemzetközi ünnepe, az 1990es évektől pedig a munkavállalók
szolidaritási napja. Az ünnep előzményei az ipari forradalomig nyúlnak vissza. Az utópista szocialista
brit gyáros, Robert Owen 1817ben javasolta a munkások addig
10-14 órás munkaidejének nyolc
órára csökkentését, ami tüntetésekhez és sztrájkokhoz vezetett.
1856-ban, az ausztráliai Melbourne-ben követeltek először a munkások 8 órás munkanapot, s a XIX.
század második felében az Egyesült Államokban is egyre többször

hangzott el a követelés. 1886.
május 1-jén Chicagóban sztrájk
kezdődött a nyolcórás munkaidő
bevezetése érdekében. Május
3-án összecsaptak a munkások
és a sztrájktörőket védő rendőrök,
akik végül tüzet nyitottak, a sortűznek négy ember esett áldozatául.
A másnapi tiltakozó nagygyűlés
résztvevői közé vegyült anarchisták bombát hajítottak a rendőrökre, válaszul ismét sortűz dördült, a

váljon. Európában
az I. világháború
után terjedt el.
A hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította
meg. Az első megemlékezést
1925ben
szervezték,
akkor március 8-án,
a mai Nőnapon. Érdekesség, hogy a
két világháború között létezett a sokgyermekes
anyák
ünnepe is, amelyet
augusztus 20-án tartottak. 1928-ban már
miniszteri rendelet
sorolta a hivatalos
iskolai ünnepélyek
közé az Anyák Napját.
A világon először
hazánkban állítottak szobrot az
anyaság tiszteletére, szintén
az Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére. 1930-ban Sugár
Béla, a Török Flóris utcai elemi
iskola nevelője kezdeményezésére az erzsébeti ifjú vöröske-

resztesek felhívással fordultak a
város összes iskoláinak tanulóihoz: Gyűjtsenek adományokat
az Anyák szobra elkészítésére!
A felhívás eredményes volt, tíz
iskola több mint 6000 tanulója
járult hozzá megtakarított pénzével, valamint a szülők, illetve
üzemek, tehetős magánszemélyek kegyes adományaikkal ahhoz, hogy az emlékmű elkészülhessen. A szobor helyét a Szent
Erzsébet téren jelölték ki. Alkotója Kaszap Károly szobrászművész volt, aki az anya nőalakját
a téren lakó 12 gyermekes Melis
Andrásnéről mintázta. Talpazatán ragyogó betűkkel világított
a felirat: ÁLLJ MEG ÉS GONDOLJ ÉDESANYÁDRA!
Az Anyák Napja megünneplésének városunkban is nagy
hagyománya van. A Gödöllői
Civil Kerekasztal minden évben
felkér egy édesanyát, aki ünnepélyes keretek között szólaltatja
meg a Világbéke-gongot. Idén a
koronavírus-járvány miatt erre
sajnos nem kerülhet sor, de a
jövőben a szervezet szeretné
folytatni ezt a szép hagyományt.

nap végére tucatnyinál is több halottat számoltak össze. A Haymarket téren történtek megtorlásaként
nyolc anarchista vezetőt állítottak

zetközi szolidaritásuk kifejezése
érdekében. Magyarországon is
1890-ben tartottak először május 1-jei tömegdemonstrációt. A
II. Internacionálé 1891-es második kongresszusán május elsejét
hivatalosan is a „munkásosztály
nemzetközi összefogásának harcos ünnepévé” nyilvánították.
Május 1. a múlt század folyamán
a legnagyobb nemzetközi munkásünneppé vált, különösen a
Szovjetunióban, majd a második
világháború után létrejött kelet- és
közép-európai szocialista országokban ünnepelték fényes külsőségek közepette. Hivatalos állami
ünnep, munkaszüneti nap lett,
amelyen nagyszabású, látványos
felvonulásokkal „a gazdasági és
szociális vívmányokat” ünnepelték. A múlt század kilencvenes
éveitől, a kommunista rendszerek
bukása után május elseje a munkavállalók szolidaritási napja lett.
Május 1-je azonban egyházi ünnep is hasonló tartalommal, Munkás Szent József, a munkások védőszentje tiszteletére. Az ünnepet
XII. Pius pápa 1955. május 1-jén
rendelte el Jézus ács nevelőatyjára emlékezve.

bíróság elé, közülük négyet ki is
végeztek. A világszerte hatalmas
felháborodást keltő események
emlékére a következő években
május elsején emléktüntetéseket
rendeztek. 1889- ben a II. Internacionálé alakuló kongresszusa
úgy határozott, hogy 1890. május
1-jén a szakszervezetek és egyéb
munkásszerveződések
együtt
vonuljanak fel a nyolcórás munkaidő bevezetése, illetve nem-
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Az élet napos
oldala
A karanténben megtapasztalhatjuk,
kikkel kerülünk még közelebb
egymáshoz

ségeivel az idősebb generáció
többsége is sikeresen megbirkózott.
A fiatalok örömére az iskolákban
eredményesen megszervezték
az online oktatást. Tanáraink
sikerrel vették a felmerülő akadályokat és a tanulók is hamar
alkalmazkodtak az új helyzethez,
ez pedig átformálta a megszokott tanár-diák viszonyt, mert az
együttműködés elengedhetetlen
a sikeres évzáráshoz és az érettségihez.
Azonban a digitális oktatás mellett így is több időnk szabadult fel,
mint eddig. Annak ellenére, hogy
a sportolási helyszínek nagy ré-

sze nem elérhető, kreatívan új kihívások elé állíthatjuk szervezetünket. Azokra a terveinkre, amik
régóta szövődnek bennünk, nem
használhatjuk többé a „nincs rá
időm” kifogást, legyen szó egy
új készség elsajátításáról, vagy
akár egy hosszú idő óta halogatott apróságról.
Végül pedig arra szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy a sok negatív történés ellenére próbálja
meg értékelni az élet napos oldalát. „A felhők fölött mindig kék
az ég!”
Németh Anna - Liska Dóra
Médiaklub
Fotó: Ujvári Laura

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 feladat: nyelvi játék,
kecskerímek slam formában
Médiaklub a Kamaszhídon és a szolgálatban

A Médiaklub az a hely, ahol bármelyik fiatal megtanulhat újságcikket írni, kipróbálhatja magát a tévékamera előtt, megismerkedhet a Twitterrel, a Pinteresttel, a Twitch-csel, a Reddittel és
a többivel. A Gödöllői Könyvtár és Információs Központ Kamaszhídján minden második pénteken minden fiatalt várunk a
klubba, aki gondolkozott már azon, hogy egyszer újságíró vagy
influenszer lesz.

Sokan csak a negatív hatásaira
figyelnek oda ennek a különleges karanténhelyzetnek, de
szerintünk az érmének mindig
két oldala van. Erre a mostanában kevésbé hangsúlyos részre
szeretnénk fölhívni a figyelmet.
Mi fiatalok, bizonyos korlátozásokkal ugyan, de „ki lettünk
kényszerítve” a természetbe,
ami, ha jobban belegondolunk,
egy számunkra kedvező fordulat. A szabad levegő az otthoni
falak közüli kiszabadulást jelenti. Mindegy, hogy csak egy
gyors sétára, vagy egy megerőltetőbb futásra megyünk, a
zöld környezet mindig jótékony
hatással van ránk. Ezen kívül
eddig ismeretlen kirándulási útvonalakat fedezhetünk fel Gödöllő környékén, például a Pap
Miksa-forrást, aminek a légkörét az emberi tevékenység hiá-

nya teszi megnyugtatóvá. Ez a
fordulat fordítva is jó eredményt
hoz: a környezetszennyezés
jelentősen lecsökkent, az autós
forgalom visszaszorulásának
köszönhetően.
Talán a legnagyobb változást a
kapcsolatainkban érzékelhetjük. Megtapasztalhatjuk, hogy
kikkel tudjuk fenntartani a régi
viszonyunkat, és hogy kik azok,
akikkel még közelebb kerülünk
egymáshoz.
Felértékelődtek
bennünk a személyes találkozások, így a jövőben sokkal szívesebben mondunk igent egy
közös mozizásra, kávéra vagy
egy fagyira a főtéren és az oly
régen hiányolt ölelések végre
nem jelentenek majd „veszélyforrást.” De addig is örülhetünk,
hogy a fejlett technológia segít
bennünket a kapcsolattartásban, és a digitális világ nehéz-

Szabó Fruzsi: Osztályrész
foglalom a helyet
a fogalom helyett
csak lejegyzett sejtés
egy eljegyzett sejt és
a kancsal törpeszervezet,
mit kan csal tőrbe. szervezett.
rendszerekben áll ott
a rend. szerekbe állott
időt tölt ő, s fojtott
időtöltő foltot
hagy a mára. én foglak,
és a hagymára foglak
ki végeztet sírást,
kivégzettnek sírt ás
a padok között
apadok: közöd
kiégett minőség
kiéget, mi nőség,
mert elkövettem érted,
e követ te mérted
mint a sértőn késett
minta. s értő késed
halvány útján a nyúl
halván utánad nyúl.
Szabó Fruzsi (ötvennyolcadik ezen a néven) felemás
zoknikban kergeti a jövőképeit baráti kajaszünetekkel,
és ha már végképp nincs mi tennie, kujtorog egyet,
vagy napokat rajzol.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Lelki támasz és útmutató
A Ferenc pápa gondolatait tartalmazó, vagy róla szóló könyveket az elmúlt években hívők
és nem hívők egyaránt örömmel vették kézbe. Szeretetteljes soraira különösen szüksége
van most a világnak. A most
megjelent kötet is illeszkedik a
sorba, nem csak a katolikusokhoz szól, hanem mindenki talál
benne útmutatást felekezetre
való tekintet nélkül.
A könyvben Ferenc pápa beszédeiből és írásaiból olvashatnak egy csokorra valót. Az
első fejezet a 2015-os Laudato
si’ kezdetű enciklika rövidített
változata, összefoglalja jelenünk legégetőbb problémáit: a
globális felmelegedést, a környezetpusztítást, a háborúkat,
a menekültválságot, a nyomort.
Mégsem vádirat az emberiség
ellen, hanem felhívás egyéni és
kollektív bűnbánatra, valamint
azonnali, a kereszténység erényeitől átitatott cselekvésre.
Ezen kívül Ferenc sokat írt és
nyilatkozott a menekültek, a
szegények és a fiatalok helyzetéről, de szóba kerül a közöny,
a szexuális zaklatás, a kommunikáció, a politika és a hit –
ezekről is olvashatnak.
Ferenc pápa írásai nem csak

felhívják a figyelmet a problmákra, hanem utat is mutatnak, megtalálni a megoldást,
hogyan is tehetnénk másképp,
mit tehetünk akár mi magunk
is, hogy pozitív változásokat
indítsunk el. És, ahogy azt már
megszokhattuk,
Őszentsége
most sem kioktat, hanem szeretettel magyaráz.
A Szentatya sorai még a legszomorúbb, legkilátástalanabb
helyzetekben is a „jó hír” fényhozó erejével bírnak, spirituális
vezérfonalul szolgálhatnak hívőnek és nem-hívőnek egyaránt.
A kötet anyagát Király Levente
válogatta, az előszót is ő jegyzi.
(Ferenc pápa megmondja)

Online Csodababázó és Kerekítő Benedek Krisztinával

Szülői kezdeményezésre online,
ingyenesen működő Csodababázó Facebook csoportot alakított
Benedek Krisztina. Az „Élő Csodababázó” a magyar néphagyomány
kincsein alapuló, elsősorban a
gyermekfolklórra épülő, mondókázós, ölbéli játszós, népdaléneklős
foglalkozás, ahol bővelkedünk a

gyermekjátékdalokban és a népszokásokban is. Élő bejelentkezés:
havonta egy pénteken, 11 órakor.
A világjárvány-krízis idején az Élő
Csodababázó foglalkozásokat Benedek Krisztina ajándékba adja.
Aki szeretné, hogy gyermeke néhány alkalommal, ebben a nehéz
időszakban ilyen formában énekel-

kávéházi történetek
otthonról

Újabb izgalmas történetekkel várja az érdeklődőket a műsor
két házigazdája, Buka Enikő és L. Péterfi Csaba. A májusi
találkozó azonban jelentősen eltér a megszokottól, a helyszín szabadon választott lesz: mindenki eldöntheti, hogy
számítógépen, tableten vagy a mobiltelefon képernyőjén
követi a beszélgetést.
A műsor ez alkalommal az interneten, a Gödöllő NetTv Facebook-csatornáján jelentkezik majd, tekintettel a karanténra, ahogy arra a cím is utal.
Ami azonban nem marad el, az a sok zene, és a jóízű beszélgetések, amelyek bizonyítják, a zárt ajtók mögött is lehet jó
a hangulat.
Igaz, a megszokott kávéról és süteményről ez alkalommal
mindenkinek magának kell gondoskodnia, viszont cserébe
a műsort belépőjegy nélkül lehet megtekinteni május 12-én,
18 órától a Gödöllő NetTv Facebook-oldalán.
jen, mondókázzon, az a Facebookon csatlakozhat az Online Csodababázó Benedek Krisztinával
csoporthoz.
Online jelentkezik a Kerekítő is,
ami hasonlóan néphagyományőrző és zenei képességeket fejlesztő
foglalkozás. Kerekítővel Bendek
Krisztina minden kedden 11-kor jelentkezik a Facebookon az Online
Kerekítő foglalkozások Benedek
Krisztinával csoportban, kicsiknek
szóló tartalmakkal, mindig a jeles

napok és népszokások aktualitásaihoz kapcsolódva az alábbi időpontokban: május 5-én és 12-én, május 19-én és 26-án, valamint június
2-án és 9-én.
A világjárvány-krízis idején az online Kerekítő foglalkozások adományozás-ajádék
metódusban
valósulnak meg. Ennek formájáról
bővebb információt az Online Kerekítő foglalkozások Benedek Krisztinával Facebook-oldalon találhatnak az érdeklődők.
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Zeneiskolai sikerek
A Frérdéric Chopin Zenei AMI növendékei az idei tanévben is kiváló eredményeket értek el. A koronavírus-járvány miatt sok rangos
megmérettetés félbeszakadt és

még nem tudni, hogy a későbbiekben sor kerül-e a folytatásra.
Március 11-én, Kecskeméten
rendezték meg a XIII. Országos
Kodály Zoltán Szolfézsverseny
területi válogatóját. Itt az intéz-

ményből Kissné Zilahi Anikó, Lázárné Nagy Andrea és Szőllősy
Borbála tanítványai, Gulyás Natália, Halász Anna, Kiss Tamara,
Braun Áron, Kiss Panna, Mészá-

ros Péter, Szécsényi-Nagy Rudolf, Személyi Sebestyén, Szilágyi Levente és Személyi Balázs
adott számot tudásáról. A növendékek két háziverseny után jutottak ki a válogatóra és mindan�-

Gödöllői Királyi Kastély
Érték a múltban és a jelenben

Új kiadvány jelent meg Pest megye
értékeiről a megyei önkormányzat
szerkesztésében. A Pest Megyei
Értékeink – Barangolások a Börzsönytől a Tápió mentéig című kiadvány képzeletbeli utazásra hívja
az olvasót Pest megyébe azzal
a céllal, hogy kedvet csináljon a
megye értékeink felkereséséhez,
megismeréséhez. A bemutatott
húsz látnivaló között a Gödöllői Királyi Kastély is helyet kapott.
A kastély azonban nem csak múltjával hívja fel magára a figyelmet.

A múlt héten egy különleges zenei eseménynek adott otthont, élvonalbeli dj-k játszottak online a
díszudvarról. A világ első Stream
Fesztiválja, az One Future Streamfest keretében 12 órán keresztül 12
DJ – Lotfi Begi, Andro, Bárány Attila, Bricklake, Jauri, a Loving Arms,
Metzker Viktória, Newik, Purebeat,
Stadium X, Willcox és Yamina –
„lépett fel”, amit Rádió 1-en követhettek a rajongók. A rendezvény
jótékony célt szolgált, a fellépők
adományt gyűjtöttek a zeneipar
háttérdolgozóinak.

nyian kiválóan
szerepeltek. A
verseny azonban a járványhelyzet miatt
megszakadt.
2020. március
4. és 8. között
új helyszínen,
Kaposváron
került
megrendezésre
a
Várnagy
Andrea zongoraművész
által megálmodott „Zenevarázslat” Négykezes Zongoraverseny.
A nemzetközivé bővült versenyen
zeneiskolánkat a II. korcsoportban Gulyás Natália és Csighy
Dóra négykezes párosa képviselte, akik ezüst minősítést kaptak.
Felkészítő tanáraik: Horváth Judit
és Váray-Major Zsófia.
2020. március 6-án és 7-én, immár hetedik alkalommal rendezett nemzetközi zongorafesztivált
a Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola. A
gödöllői növendékek itt is kiválóan szerepeltek.
Az I. korcsoportban Váray Domonkos Kiemelt arany minősítést
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kapott, a IV. korcsoportban Kuti
Donát pedig Dicséretben részesült a zsűritől. Felkészítő tanáruk:
Telek Zsuzsa, aki Tanári Különdíjban részesült.
A III. korcsoportban Mészáros
Péter Különdíjat kapott. Felkészítő tanára: Barta Katalin.
Szintén márciusban rendezték
meg Budapesten, a XI. Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozója
keretében az V. „Nits Márta” Országos Népdaléneklési Versenyt.
A megmérettetésen Bendek
Krisztina tanítványa, Sághy Eszter Arany minősítés ért el.
(b.j.)

Múzeumlátogatás online!

Akik szeretnek múzeumba járni,
ám erre jelenleg nincs lehetőségük, bizonyára örömmel fogadják
a hírt, hogy a Google jóvoltából a
Gödöllői Városi Múzeum már online is meglátogatható.
Az intézmény termeit 360 fokos
kamera segítségével végigfotózták, így hasonlóan a Google
Street View-hoz, a kiállításokat az
interneten keresztül is megtekinthetik az érdeklődők. A mozgáshoz
a képre kell kattintani és ennek
segítségével az összes kiállítás
meglátogatható, ami nem csak
azoknak érdekes, akik még nem
jártak a Gödöllői Városi Múzeumban, hanem azoknak is, akik

szeretnék feleleveníteni korábbi
élményeiket, vagy egyszerűen
kedvükre nézelődni, elmélyülni a
helyi érdekességekben. A cserkész és természet kiállításból
egyelőre csak a régi kiállítás változat érhető el, de a tervek szerint
a későbbiekben ennek a megújult
változata is megtekinthető lesz.
A múzeum a héten új, virtuális kiállítással kedveskedik az internetes
látogatóknak. Az intézmény dolgozóinak felhívására a múzeumba
járó gyerekek készítettek rajzokat, amelyeken saját élményeiket
örökítették meg. Április 30-tól az
intézmény honlapján ezek az alkotások is megtekinthetőek lesznek.
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Szépül az
olvasók kertje

Szalagok díszítik a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ zöld udvarán lévő Olvasók fáját. Egy országos akció keretében a szalagokra felkerültek a könyvtár munkatársainak az olvasóknak szánt pozitív üzenetei. A díszítést Tóth Gabriella végezte
el, a Népviselet napja alkalmához illő öltözetbe végezte el a feladatot. A fa ágaira kötözött szalagokon természetesen nem csak a
könyvtárosok, hanem az olvasók üzenetei is felkerülhetnek.
A zöld udvar a következő hetekben tovább szépül, a dézsákba,
kaspókba virágok kerülnek. Ehhez azonban a könyvtár munkatársai várják az olvasók segítségét. Olyan kisebb virágokat, palántákat várnak, amik itt helyet kaphatnak és otthon már feleslegessé váltak. Fontos, hogy nem vásárolt, hanem otthon magról,
tőről osztással nevelt növényeket szeretnének, melyek így nem
kerülnek kidobásra, hanem egyfajta újrahasznosításként az udvart fogják szépíteni.
A növényeket a könyvtár nyitva tartási idejében, a belső udvaron
lévő ajtónál adhatják le 15 óráig.

Beküldési határidő:
2020. május 12.
Megfejtés:
Heine egyik időszerű versének sorai
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Galabár Ferenc, Máró Enikő
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Tötös Franciska, Menyhárt Márk
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Tesánszky Judit
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Kiss Zoltán, Zsolnay Éva
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Szabolcs Józsefné, Bellus Zoltán
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy
a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár
emailben küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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Erdei szalonkák vonulását figyelik a szie munkatársai
A „szalonka monitoring” keretében az Országos Magyar
Vadászati Védegylet megbízásából – az Agrárminisztérium
támogatásával – a SZIE Vadbiológia Tanszék munkatársai
2020 március elején 6 erdei
szalonkát jelöltek meg nyomkövető eszközzel a Budapest
és Gödöllő közötti térségben.
A felhelyezett eszközök nagy
pontosságú, GPS alapú helymeghatározással rögzítik a
szalonkák tartózkodási helyeit,
az adatokat pedig műholdas
rendszer segítségével továb- Fotó: SZIE Vadbiológia Tanszék
bítják a kutatóknak. Alkalmazásukkal részletes, napi szintű vadászatra jogosult és a jogadatok gyűjthetők a madarak szabályokat betartó sok száz
tavaszi vonulásáról és terület- vadász végez önkéntes munkát.
használatáról.
Ez a tudományosan megalapoMagyarországon 2009 óta folyik zott adatgyűjtés bizonyítja, hogy
az Országos Erdei Szalonka a vadászok, a vadászati érdekMonitoring Program, amely ke- képviseletek és a tudományos
retében több száz elkötelezett műhelyek egy jó cél érdekében

kenelfestés
a gyepmesteri telepen

Április 21-én megkezdődött a kenelfestési program a Gödöllői
Gyepmesteri telepen. „Az eltelt időszakban több önkéntes segítségével szépítettük meg a keneleket. Mindenkinek nagyon köszönjük a segítségét, aki részt vett ebben a munkában” – mondta
el Koncz Péter, a Gyepmesteri telep vezetője.

milyen eredményesen tudnak
együttműködni.
A műholdas nyomkövetés révén
a nyomkövetővel megjelölt szalonkák adatainak vizsgálatával
az alábbi fontos kérdésekre kaphatunk válaszokat:
• A jelölést követően meddig tar-

tózkodtak Magyarországon és
mikor indultak tovább?
• Hova indultak tovább?
• Milyen gyorsan érték el a költőterületeiket?
• Mennyi időt töltenek adott területeken?
• Mikor kezdik meg őszi vonulásukat?
A jeladók az eddigi adatok alapján megfelelően működnek,
a jelölt madarakról már eddig
is értékes adatok érkeztek. A
hat szalonka közül többen már
eddig is tekintélyes, több ezer
kilométeres távot tettek meg. A
részletekkel, és újabb fejleményekkel kapcsolatban a későbbiek során folyamatosan tájékoztatást adnak. A szalonkák ivarát
még nem tudják, de a tollaikból
vett DNS minták segítségével a
későbbiek során hamarosan ki
fog derülni.

Barna medve él
Szilvásvárad közelében

Szilvásvárad községhatárban barna medve nyomára bukkant a Bükki
Nemzeti Park őrszolgálata. Nem lehet kizárni, hogy csupán egy állatról
van szó, de egy példány is hatalmas területeket be tud igen rövid idő
alatt kóborolni, így a Bükk-hegység teljes területén számítani lehet felbukkanására.
A medve jellemzően mindenevő és nem zsákmányszerző, igazán csak
rendszertanilag nagyragadozó. Tartani ajánlatos, de félnünk nem kell
tőle. A legfontosabb a közvetlen találkozás elkerülése. Ezért ha a közelben felbukkan vagy összefutnak vele, az állatot szemüggyel tartva, de
nem a szemébe nézve, lassan, igyekezzenek minél távolabb kerülni
tőle. A futást mindenképp kerüljék, ez ugyanis beindítja a genetikusan
kódolt menekülés-támadási reflexét. Ha bocso(ka)t is látnak a közelben, mindenképp helyezkedjenek úgy, hogy ne kerüljenek az(ok) és az
anyaállat közé. Amennyiben a medve tovább közelít, ha a táskájukban/
hátizsákjukban élelmiszer van, tegyék le a talajra, hagyják ott és távolodjanak tovább. Ha a medve mégsem tágítana és támad, feküdjenek
hasra, a kezeiket kulcsolják a tarkójuk mögé, ha pedig hátra fordít, tartsák a kezeket a lágyrészeket vagy a fejet védelmezően. Nem lesz kellemes, de hamar elmegy az állat, s távozását követően pár perccel,
irányával ellentétesen, hagyják el a helyszínt.
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Térjünk el a megszokottól!
közé ültetve, mintegy
szegélyező és összekötő csík jelenik meg
majd. Erre a legalkalmasabbak a terülő, párnás sziklakerti
növények, de nagyon
sok olyan gyógy- és
fűszernövény
mag
van
forgalomban,
melyekkel szintén a
lapok közötti réseket
beszórva,
virágos,
illatos kitöltést alkalmazhatunk, így téve
még díszesebbé kerti
utunkat.
Ám nem feltétlenül
kell csak növényekkel kitölteni a réseket.
Nagyon sok más
anyag van,
mellyel például kiemelhetjük
a
kertet majd. Egyedivé, a lerakásával és díszítésével tehet- járdalapok közötti réjük, ugyanis nagyon sok olyan seket. Ilyen természenövény áll a fűmagon kívül a tes anyag például a
rendelkezésünkre,
melyeket kavics, melynek megszámlálhatatlan
formájú, színű
és alakú változata van.
Kerthez illően,
aki a jó illatú
természetes
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)
anyagokat kedveli, apró szemű fenyőkéÁLLATPATIKA
reggel is kitöltheti ezeket
a részeket, nagyon jól
Hétvégén is nyitva tartó ügyelet
mutatnak úgy is a kövek.
Érdemes a lépőkövek kö9.00–19.00, Tel: 06-30-943-9898
zötti réseket viszont úgy
kialakítani, hogy szép
kontrasztot hozzunk létre
A koronavírus-járvány miatt ügyeleti időnk megváltozott: szombat
vele, így még érdekesebb
és vasárnap 10-18 óráig fogadjuk a beteg állatokat.
része lesz kertünknek. Kialakításnál esetleg elve-

Minden kertben általában található melléképület, vagy olyan
terület, amit a fő épülettel vagy
a bejárattal össze kell kötnünk.
Erre nagyon sokszor a térköves megoldást alkalmazzuk,
pedig vannak olyan megoldások, melyek sokkal érdekesebbek, szebbek, nem egyszer olcsóbbak és látványosak is.
Manapság már a barkácsboltokban és interneten is lehet
kapni olyan sablonokat, melyeket pont arra fejlesztettek
ki, hogy otthon, saját magunk
által is készíthetünk kerti utat,
melyet olyan vonalban és ívben készíthetünk el, ahogy az
nekünk tetszik, de akár egy
ügyes férfikézzel magunk is
készíthetünk sablont. Előre
elkészített, vízzel bekeverhető
készbetonnal ezeket kiöntve
olyan formájú és nagyságú
lépőköveket önthetünk ki, amilyet csak szeretnénk. Színező
porokkal pedig akár különböző
árnyalatokat is létrehozhatunk,
ami még izgalmasabbá teszi a

zethetjük úgy a lapokat, hogy
egy-egy részen szétválasztjuk,
így kis szigeteket is kialakíthatunk, melybe magasabb növények kerülnek és két oldalról
haladhatunk tovább utunkon.
Amennyiben ezt oszlopos örökzöldekkel vagy karcsú fákkal

TURUL

GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ

Zserbó: 3 éves ivartalanított szuka. Állatokkal és emberekkel kiválóan kijön.
Az embereket, gyerekeket imádja, kan
kutyákkal is jól kijön.

Dió: 2 éves kan. Emberekkel és lány kutyákkal jól kijön. Imádja a gyerekeket.

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

oldjuk meg, télen is remek látványban lesz részünk. Növény
helyett nagyobb cserepet, amforát is belehelyezhetünk, így
elegáns vagy a házhoz illő stílust is követhetünk kertünkben.
Jó építkezést és egészséget kívánok Önöknek!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

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

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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Vajon mi a helyzet most a gödöllői
csapatsportok háza táján?
A teljes sportélet leállt. Mind a világon, mind kis hazánkban és nálunk Gödöllőn is. A koronavírus-járvány
hatásai sajnos a legnagyobb, helyi csapatsport-szakosztályokat sem kerülték el. Egyes bajnokságokat
néhol már végérvényesen le is zártak. Míg máshol
még mindig nincs hivatalos információ a potenciális
folytatásról. A labdarúgás, a kézilabda és a röplabda
szakosztályok vezetőit szólaltattuk meg - jelen körülmények - között zajló életről, a nehézségekről és a járvány utáni kilátásaikról.

labdarúgás
A Pest Megyei I. osztályban szereplő Gödöllői Sport Klub felnőtt
csapata számára a 19. fordulót
követően a Magyar Labdarúgó Szövetség felfüggesztette a
bajnokságot. Ebben a pillanatban az együttes 19 megszerzett
ponttal a tabella 10. helyén állt.
Rózsavölgyi Sándor, a nagy-

ellen. Ekkor viszont már
csak zárt kapuk mögött,
nézők nélkül játszhattuk
le, a végül számunkra 1-0-s vereséggel záruló meccset. Két
napra rá, március 16-án pedig
az MLSZ berekesztette az ös�szes bajnokságot. Mostanra azt
gondolom, hogy a szövetség

ugyanebben a formában, tiszta
lappal elkezdenénk az új idényt
ősszel.”
A szakosztályvezető, aki egyben az egyesület alelnöke is
összességében csalódott a –
Pozder Nenad vezetőedző ál-

pályás labdarúgó szakosztály
vezetője, ha tehetné most már
inkább a következő, 2020-21es bajnokságra koncentrálna.
A bajnokságot lezártnak tekinti.
– „Március 14-én játszottuk az
utolsó bajnoki mérkőzésünket,
hazai pályán a Százhalombatta

az utánpótlás-, illetve amatőr
felnőttbajnokságokat már nem
fogja újraindítani. Azonban erről hivatalos információnk még
nincs. Számomra ezek után az
tűnne logikus megoldásnak,
hogy a helyezések kiosztása
nélkül, kiesők és feljutók híján,

tal irányított – felnőtt gárda idei
szezonban elért teljesítményével. Jövőre mindenképpen javítani szeretnének ezen.
– „A tavalyi 2. helyünkhöz képest ez a mostani 10. pozíció
kicsit csalódás. Többre számítottunk ennél. A reális erőviszo-

mérkőzései meg nem történtnek tekinthetők. Bartos Gábor,
vezetőedző elégedett a felnőtt
csapat – a bajnokság félbeszakításakor - tabellán elfoglalt 4.
helyével, eközben viszont az
ifik 1. helye és potenciális baj-

noki címe miatt pedig különösképpen fáj a szíve.
– „Jobban szerettük volna, hogy
a pályán dőljön el a bajnokság.
Nagyon sajnálom, hogy végül
egyáltalán nem osztottak ki
helyezéseket. A felnőtt csapat
4. helye reális volt, az ősszel
túlteljesítettük némileg az elvárásokat. Lett volna még hátra
pár nehéz meccsünk, így azt

Kézilabda
Az NB II. Északi csoportjában
szereplő Gödöllői Kézilabda
Club számára a szövetség döntése nyomán véget ért az idény.
Az MKSZ nem hirdetett eredményt, így ennek szellemében
a bajnokság eddig lejátszott

nyok szerint nagyjából az 5-10.
hely környékén lenne a helyünk.
Szóval a jelenlegi pozíciónk ennek a tartománynak éppen az
alja. A következő szezonban viszont szeretnénk ezen javítani,
és legalább az 5. helyet megcélozni. A csapat zöme együtt
marad, apróbb változások még
lehetnek, de a konkrétumokról
még korai beszélni.”
A Táncsics Mihály úti Sportcentrumban a nehéz időszakban szerencsére némi pozitív
történésnek is lehet örülni. Időközben elindult az öltözőépület
megépítése.
– „Az öltözőépület kivitelezése
éppen a múlt héten indult meg.
Ez szerencsére zavartalanul
folyik. A projekt a város finanszírozásával és a klub által ös�szegyűjtött TAO-támogatások
révén tud megvalósulni, de a
teljes közbeszerzési eljárás lefolytatását és a beruházás felügyeletét az önkormányzatra
bíztuk. A tervek szerint háromszintes épület megépítésének
első üteme során csak az elsőszint fog megvalósulni. Az pedig remélhetőleg decemberben
átadásra is kerül.”
-HBhiszem már nagyon nehéz lett
volna javítani a tabellán elfoglalt
pozíciónkon.
Az ifjúsági csapat szempontjából igencsak fájdalmas a szövetség döntése számunkra.
Már karnyújtásnyi közelségben volt a bajnoki cím. Több
játékosunknak ez volt az utolsó lehetősége egy komolyabb
eredmény elérésére, mivel kiö-
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regednek ebből a korosztályból.
A klubon belül mindenképpen
szeretnénk őket megünnepelni,
nem megfeledkezve a kemény
munkájukról. Ha az MKSZ-től
nem is, tőlünk fognak kapni egy
„jelképes” aranyérmet a teljesítményükért.
Most online kiosztott edzéstervek szerint folyik a munka, amit
bízom benne mindenki lelkiismeretesen elvégez otthon, mert
akkor felkészülten és újult erővel vághatunk neki ősszel az új
bajnokságnak.”
Míg Bartos Dóra, a klub vezetője
az egyesület pénzügyi helyzetéről az alábbiakat nyilatkozta:
– „Szerencsére nagy anyagi
problémákat nem okozott számunkra eddig a járványhelyzet,
hiszen a legfőbb kiadásaink: a
terembérleti díjak és az utazási
költségek gyakorlatilag megszűntek. Mivel esetünkben játékos-fizetésekről nem beszél-
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hetünk. A szövetség egyelőre
nem döntött a TAO-támogatások rendszerének változásáról.

röplabda
Városunk egyetlen első osztályú csapata, a Gödöllői Röplabda Club női, felnőtt együttese
számára is véget ért az idény.
Barta László, elnök úr szerint
éppen felfelé ívelő pályán haladt a csapat, amikor felfüggesztésre került a bajnokság.
– „A téli szünetben eszközölt
edzőváltást követően, amikor
is Szabados István helyett az
addigi másodedző, Szalay Attila vette át a csapatot komoly

előre lépés volt tapasztalható.
De ez nem csak önmagában az
edzőváltásnak köszönhető, hanem a fejlődés a – szezon közben érkezett – két idegenlégiós
játékosunk érkezésének is be-

tudható. Akik saját bevallásuk
szerint is jól érezték magukat
Gödöllőn. Az új bajnoki idényben pedig, ha rendeződnek a
viszonyok számítunk rájuk is.”
Az alapszakaszból 18 mérkőzést lejátszva, 14 ponttal, a
tabella 7. helyén érte a koronavírus a gödöllői társulatot.
Azonban hasonlóan, mint a
kézilabdában a röplabda bajnokság esetén sem határoztak
meg végeredményt.

– „Azt követően, hogy a szövetség vezetése döntött, vagyis
a május 15-ig elrendelt felfüggesztést beszüntetésre változtatta, kimondhatjuk, hogy véget
ért a bajnokság. Nem lesz foly-
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Továbbá a rendelkezésre álló
TAO-keretösszeg csökkenésről
sem született egyelőre hatá-

rozat, viszont a józan ész azt
diktálja, hogy számítani kell a
források mérséklődésére.” -HB-

tatás. Nem állapítanak meg helyezéseket. Ennek értelmében
kieső sem lesz, és osztályozót
sem kell játszani. Tehát szep-

illeti, ezt a bajnoki évet sikerült
gazdasági szempontból – a körülményekhez képest – jól zárni. Ezen a sportolók számára

tembertől a GRC ismét az NBI.
Ligában szerepelhet.” – jelentette ki az egyesület első embere a gödöllői röplabda szurkolók
legnagyobb örömére.
– „Ami a pénzügyi helyzetünket

külön biztosított járulék fizetési
kedvezmények nyilvánvalóan
segítettek. Eközben viszont a
TAO-támogatásból
származó bevételeink 30 százalékos
csökkenése miatt a 2020/2021es szezonban komolyan átalakul majd a költségvetésünk.
Az alapfelfogásunkat viszont
ez nem változtatja meg. Csak
addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Kijelenthetem, hogy a klub alkalmazottai,
edzői, szakvezetői és játékosai
közül senkit nem küldtünk el.
Mindenki megkapta a fizetését
eleddig maradéktalanul. Ami
úgy vélem nagy szó jelen helyzetben. Mindannyiuknak köszönöm az elvégzett munkájukat,
kitartásukat és valamennyiükre
számítok a továbbiakban is a
helyzet rendeződését követően.”		
-HB-
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FELHÍVÁS
a 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRA
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt Gödöllő
Város Polgármestere utasítása alapján a bölcsődei nevelési évre történő beiratkozás elsősorban - a személyes kontaktus elkerülése végett
- elektronikusan (e-mailben) történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.
A bölcsődei felvételi kérelem leadásának időpontja: 2020.május 15.
A kérelem a felvételi lap kitöltésével történik, mely letölthető Gödöllő
város honlapjáról és az intézmények facebook oldaláról az alábbiak
szerint:
– a bölcsődék lakóhely szerint nem körzetesítettek, így a város bármelyik bölcsődéjébe benyújtható a kérelem.
– a kérelem benyújtásának feltétele, gödöllői állandó lakcím, vagy életvitelszerű gödöllői tartózkodás.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első
bölcsődei napját megelőző két héttel kerül majd sor.
Az intézményvezetők a bölcsődei felvételről 2020. május 29-ig hoznak
döntést. Az intézményvezetők a felvételi döntésről a megadott e-mail
címre küldött levélben, vagy telefonon értesítik a szülőket.
A beiratkozás segítéséhez további tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhetnek:
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (Palotakert 17.) és Mézeskalács Ház Bölcsőde (Premontrei u. 8.): 06-28-410-906
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde: 06-28-410-566
A bölcsődei felvételi kérelmet az alábbi e-mail címre szükséges benyújtani: Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (Palotakert 17.) és
Mézeskalács Ház Bölcsőde (Premontrei u. 8.):
bolcsodeifelvetel2020@gmail.com
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth Lajos u. 5-7):
mesevilag.bolcsode@gmail.com

Erzsébet Királyné Étterem

Monarchia Rétesház

Ingyenes kiszállítás Gödöllőn!

Rétesek és aprósütemények Ingyenes kiszállítását vállaljuk
Gödöllőn. Kizárólag előrendeléssel!
Rétesek 300.- Ft / db,
Aprósütemények (édes és sós) 3.000.- Ft/kg.

Naponta megújuló, változatos ételekkel várjuk kedves
vendégeink megrendeléseit.
Két fogásos menüajánlatunk 1.500.- Ft / fő.
Három fogásos menüajánlatunk 1.700.- Ft / fő.
Levesek: 600.- Ft, Főételek 990.- Ft,
Köretek 250.- Ft, Desszertek 450.- Ft.

A kiszállítás minimum értéke 2.500.- Ft.
A csomagolás díja 100.- Ft.
Rendelésfelvétel: K-P: 10:00-18:00 között,
szombaton 10:00-15:00 között, Hétfőn és Vasárnap Zárva

A kiszállítás minimum értéke 2.500.- Ft.
A csomagolás díja 100.- Ft/adag.
Rendelésfelvétel minden nap 10:00 és 18:00 között.
Kiszállítás minden nap 11:00 és 19:00 között.

Kiszállítás K-Sz 11:00 és 19:00 között.
Hétvégére sütemény válogatással kedveskedünk
megrendelőinknek.
Hét féle mini édesség, mindegyikből 5 darab. A csomag ára
5.000.- Ft.

Aktuális kínálatunkat megtalálják a Facebook-oldalon vagy
honlapunkon, az aktualitások és a heti menü fül alatt.

Részletes kínálatunkat megtalálják a
www.erzsebetkiralyneetterem.hu címen az aktualitások fül alatt
vagy az Erzsébet Királyné Étterem Facebook-oldalán.

Rendelésfelvétel és érdeklődés: +36-28-816-819

Rendelésfelvétel és érdeklődés: +36-30-227-1886
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GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ

adományozására

adományozására

Gödöllő Város Önkormányzatának a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1998. évi 12. számú rendelete értelmében a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
azoknak a személyeknek, illetve szervezetnek, vagy közösségnek
adományozható, akik:
• kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve
annak szervezésében, irányításában,
• magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
•színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.
A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy 2 személy és 1 szervezet/
közösség részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy személyekre, illetve szervezetre/ közösségre, akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon
Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@godollo.hu
A javaslatok benyújtásának határideje: 2020. május 08. (péntek) 12:00
óra.

Gödöllő Város Önkormányzata 1998. évben alkotott rendeletet a városi
díjak alapításáról és adományozásáról. A rendeleti szabályozás alapján minden évben elismerésre kerülnek városunk azon személyei és
közösségei, akik szakmai tevékenységükkel hozzájárultak városunk
fejlődéséhez, jó hírnevünk növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban azt a gödöllői lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15-25 év közötti fiatal személyt részesítjük, aki
a város kulturális, művészeti, oktatási, sport életében, valamint tanulmányi eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt
ért el, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő
város jó hírneve növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy részesíthető.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj átadására a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj átadása alkalmával megrendezésre kerülő
nyilvános ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan 15-25 év közötti fiatalra,
akit méltónak tartanak e díj elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon
Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@godollo.hu
A javaslatok benyújtásának határideje: 2020. május 08. (péntek) 12:00
óra.

Dr. Pappné Pintér Csilla, a Köznevelési és Közösségfejlesztési Bizottság
elnöke sk.
Molnár Gergely, a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ
adományozására vonatkozó javaslattételre
Gödöllő Város képviselő-testületének rendelete
alapján a díj azoknak a
személyeknek, vagy közösségeknek
adományozható, akik a város egészségügyi és
szociális ellátása érdekében kiemelkedő
tevékenységet folytattak a gyógyító – megelőző
munkában, illetve a szociális gondoskodás
területén jelentős eredményeket értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban
évente legfeljebb két személy és egy közösség
részesíthető, amennyiben közösségre nincs
javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak tartanak e kitüntető cím
elnyerésére!
Kérem, hogy javaslatát, részletes indoklással szíveskedjen eljuttatni a
tamas.marta@godollo.hu címre!
Határidő: 2020. május 15., 16.00 óra.
Dr. Györfi Beáta
Egészségügyi Bizottság elnöke sk.
Nagy Péter
Szociális Bizottság elnöke sk.

Dr. Pappné Pintér Csilla, a Köznevelési és Közösségfejlesztési Bizottság
elnöke sk.
Molnár Gergely, a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA
kitüntető cím adományozására
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat legmagasabb
elismerését a

GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA
kitüntető cím adományozásának rendjét.
A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
• a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében
maradandót alkottak;
• egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
„Gödöllő Város Díszpolgára” kitüntető cím évente, legfeljebb 1 személynek
adományozható.
A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat
szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. Az adományozásról a Képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem adományozható,
posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal
segítsék a döntéshozók munkáját!
Kérem, hogy javaslatukat részletes indoklással szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon Edinának elküldeni
a simon.edina@godollo.hu e-mail címre.
A javaslatok benyújtásának határideje: 2020. május 29. (péntek) 12:00 óra
Dr. Gémesi György sk., Gödöllő város polgármestere
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Hirdetésfelvétel: a K&H Bank melletti helyiség (volt biztosító)

06-20/5255-366, e-mail: godollomedia@gmail.com
INGATLAN
+ KERESEK saját részre Gödöllőn 1 vagy 2 szobás lakást azonnali készpénzes vevőként. Tel:
06-30-228-0464
+ Gödöllőn az Irtványban 1500
nm-es bekerített telek gyümölcsfákkal, szőlővel, málnával, 12
nm-es faházzal 2 millió Ft-ért
eladó. Érd: 06-30-858-6229, 0630-362-2270
+ Eladó Gödöllőn a Szent János
utcában egy kétszobás lakás a
második emeleten: 49 m2, felújított, redőnyös, erkélyes, cirkó
fűtéssel, pincével. Közel a központ, óvoda, iskola, HÉV, busz.
Irányár: 28mill. FT. Érdeklődni:
+36-30-910-5151
+ Jászapátin 3 szoba összkom-

fortos családi ház eladó. 1400
nm telek, termő gyümölcsfák,
szőlő, termálfürdő 10 perc.
Irányár: 9,7 M Ft. Tel: 06-30683-3633
+ Eladó Gödöllőn a Szent János
utcában egy kétszobás lakás a
második emeleten: 49 m2, felújított, redőnyös, erkélyes, cirkó
fűtéssel, pincével. Közel a központ, óvoda, iskola, HÉV, busz.
Irányár: 28mill. Ft. Érdeklődni:
+36-30-910-5151
+ GÖDÖLLŐN KERESEK ELADÓ LAKÁST. 06-70-432-2028
+ Eladó tulajdonostól Palotakerten 4 emeletes ház 3. emeletén
62 nm-es, nagy erkélyes, 2 szobás, redőnyös, szabályozható
fűtésű lakás a pincében tárolóval. Ir.ár.: 30.500.000
Ft. Tel: 06-30-7715184
+ Gödöllőn, Központ
közelében
eladó
egy téglaépítésű, I.
emeleti, 51 m2-es,
2 szobás, erkélyes
lakás saját tárolóval.
Garázs vásárolható
hozzá. I.á.: 24.9M Ft
Érd.: 0670-432-2028
+ Eladó Gödöllő
boncsoki részén egy
2szintes, 2nappali+
3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült
lakóház 120nm összterülettel 1000nm-es telken. Az ingatlan zártkert megjelölésű,
kerítve, villannyal ellátva.
I.á.: 26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás,
2fürdőszobás családi ház
felújítva, új tetővel, melléképületekkel 773nm-es telken. I.á.: 48 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn az Antal-

hegyi úton egy 2,5 szobás, ös�szkomfortos, teljesen felújított
lakóház nagy méretű garázzsal,
2300nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy
5260nm-es, 6 telekre felosztott
zártkerti ingatlan. A telkek darabonként 2,5 mFt-ért megvásárolhatóak. Érd.: 06-20-919-4870
+ Eladók most épülő, földszintes
ikerházak Gödöllőn a Lázár Vilmos és a Gerle utcában, hitelre
és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 52,5
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon lévő,
2200nm-es telken lakóház udvar
megjelölésű ingatlan, mely áll
nappali+ 2szoba összkomfortból. I.á.: 39 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom
utcában egy ikerház 440nm-es
telekrésszel, mely áll nappaliból
lent, tetőtérben 2szoba, erkélyekkel, terasszal. I.á.: 30 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában egy téglaépítésű,
2szobás, egyedi fűtéses lakás,
melyben a nyílászárók ki vannak
cserélve. I.á.: 25,5 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság
úton egy 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, teljesen felújított öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 4. emeleti, nappali+
2félszobássá alakított, felújított
öröklakás. I.á.: 29,9 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy nappali
(40nm)+ 2szobás teraszkapcsolatos, földszintes, összkomfortos, 2002-ben épült családi ház
1300nm saroktelken. Az ingatlanhoz tartozik egy 1 szoba ös�szkomfortos apartman, valamint
egy 2 beállásos garázs. I.á.: 64
mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az egyik Dózsa György úti 10-emeletes házban egy 44nm-es, 1,5 szobás,
felújított öröklakás. I.á.: 26,9 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 600nm-es építési telek. I.á.: 15,5 mFt 0620919-4870
+ 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
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ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn a központban kétszobás gázfűtéses lakás kiadó
hosszútávra. 06-30-502-4148
+ 95 nm-es, gödöllői, földszinti,
belvárosi lakás elegáns kivitelezésben IRODÁNAK, AKÁR
LAKÁSNAK albérletbe kiadó.
190.000 Ft/ hó + 2 havi kaució.
Számlaképes. 0620-919-4870
+ Kiadó (eladó) Gödöllő Palotakerten földszinti, egyedi fűtéses,
1 szobás lakás bútorozottan
április 1-től. HÉV, busz, vasút,
egyetem pár perc. 80.000 Ft +
rezsi + 2 havi kaució. 06-70-3626244
ÁLLÁS
+ Munkaidő pótlékkal egy és
több műszakos munkarendbe
műanyag feldolgozó gödöllői kft.
felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fogadunk. Érd:
06-20-9423-112, www.plastexpress.hu
+ A Panda söröző PULTOST keres, továbbá az Autómosó női,
férfi munkatársat. KÁRPITTISZTÍTÓ gyakorlattal rendelkezők
előnyben. Tel: 06-20-941-7670
+ 20 éve működő gödöllői műhelyünkbe
AUTÓSZERELŐ
kollégát keresünk! Bejelentett 8
órás állás, bérezés megegyezés
szerint! Jelentkezni a +36304666-930-as
telefonszámon,
illetve a pfgautokft@gmail.com
e-mail címen lehet.
+ Gödöllő és környéki munkahelyre a Fest-Tamás Kft. felvesz
szobafestő-mázoló szak- és segédmunkásokat azonnali kezdéssel. Magas bérezés, bejelentett munkahely. 2-3 fős brigádok
jelentkezését is várom. 06-20435-9650
+ Megbízható, nyugdíjas, energikus asszony vagyok. Ablaktisztítást, takarítói munkát keresek 2 heti rendszerességgel 6
órában. Érd: 06-70-311-1655
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SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-5431775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most
rám! Fakivágás, sövényvágás,
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás.
Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés.
Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás.
Kerítésfestés. Gépi permetezés.
Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás.
06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-,
páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-6487660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK
forgalmazása, beépítése. Redőnyözés: műanyag és alumínium
redőnyrendszer, motoros is! Fix
és mozgatható szúnyoghálók!
06-20-262-0289
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-3619679
+ KÖZÖS KÉPVISELETET,
TÁRSASHÁZKEZELÉST válla-

hirdetés

lok 10 éves gyakorlattal: Pesti
Erika +36-20-5162-962
+ FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Gyors, igényes munkavégzés tapasztalt kollégákkal. Tisztasági festés és üres lakás esetén
kedvezmény. 06-70-785-2718
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák,
tetőfedés, ácsmunka, bádogos
munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése,
palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Érdeklődni: 06-30-526-8532
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szifonok, WC-k, WC-tartályok, zuhanytálcák stb. cseréje. Új vezetékek kiépítése, régiek cseréje.
Hétvégén is hívható: 06-20-4120524
+ Villanyszerelést, gipszkartonozást vállalok. Lakások, házak felújítása. Tel: 06-70-5736-761

kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 06-20-532-7275

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás.

TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 60 éves férfi korban hozzáillő párját keresi hosszú
távú kapcsolat reményében. Hívj
bátran! Tel: 06-20-618-3011
Oktatás
+ FIZIKA és KÉMIA tanítást, érettségire felkészítést vállalok: 0620-364-4815
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt
(hibás és hiányos darabokat is),
régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket, borostyánt,
mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron
vásárolunk első vevőként! Tel:
70/942-0806, 20/465-1961
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Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.hu
EGYÉB
+ BÉRBE ADOM hosszútávra
bekerített, belterületi, zártkerti,
gondozott
GYÜMÖLCSÖSÖMET szőlészethez, borászathoz
értő bérlőnek. 1000db szőlőtőke,
10db gyümölcsfa. Pince, elektromos bogyózó, szőlődaráló,
könnyű acélhordók. Konyhakerti
zöldség is termelhető. Bérleti díj
megegyezés szerint. Tel: 06-28415-093 reggeli órákban hívható.
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce,
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721

24 gödöllői Szolgálat

2020. április 28.

hirdetés

Árlista
Női vágás + szárítás
Rövid: 3500
Félhosszú: 4500
Hosszú: 5500

Női szárítás
Rövid: 3000
Félhosszú: 4000
Hosszú: 4500
Férfi vágás
2100 Ft

