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Május 4-gyel megváltoztak a járványügyi 
intézkedések. Igaz, Pest megyében és 
a fővárosban nem enyhítettek a kijárá-
si korlátozásokon, az egészségügyben 
meghozott intézkedések azonban itt is ér-
vényesek. A Tormay Károly Egészségügyi 
Központban is több változás lépett életbe, 
így például már nem csak a sürgős szük-
ség körébe tartozó betegeket fogadhatják. 

Összegyűjtöttük a lapzártánk idején ér-
vényben lévő tudnivalókat.

A szakorvosi rendelésre érkezőknél 
testhőmérsékletet mérnek, és kézfertőtle-
nítés után léphetnek be az intézménybe, 
ahol a maszk viselése kötelező. Dr. Dunai 
György igazgató elmondta, a tervek sze-
rint – természetesen a szabályok betartá-
sával – bővítik majd a kapacitást.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ellá-
tás újraindulása nem azt jelenti, hogy visz-
szatértek a járvány előtti helyzethez, ha-
nem csak kis lépésekkel, szigorú kontroll 
mellett bővülhet az ellátottak köre, mint 
ahogy az intézmény honlapján közzétett 
tájékoztatóból is kiderül.

(folytatás a 4. oldalon)

újrainduló Egészségügy
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újratErvEzés

– Kezdjük azzal, ami talán a 
leginkább érdekli az embere-
ket: van-e Gödöllőn koronaví-
rusos beteg?

– Nincs róla tudomásom, bár 
hivatalosan nem értesítenek 
bennünket. Mivel Budapest és 
Pest megye a legfertőzöttebb, 
itt van a legtöbb beteg, felte-
hetőleg minden településen 
jelen van már a vírus, de hogy 
pontosan hol, ezt nem tudhat-

juk. Karanténban lévő embe-
rek vannak, erről tájékoztatnak 
bennünket. Ez Gödöllőn általá-
ban 20 körüli létszámot jelent.

– A veszélyhelyzet márci-
us 11-ei bejelentése milyen 
plusz feladatokat rótt Gödöl-
lőre?

– Sokat. Először is nem úgy 
működik a város, mint ahogy 
szokott. Természetesen a fel-
adatok ellátását – együttmű-
ködve az operatív törzzsel és 
a kormány utasításait betart-
va – valósítjuk meg. Az első 
ilyen lépés volt az óvodák és 
a bölcsődék bezárása, illetve 

ügyeleti rendszer kialakítása. 
Itt az első nap fel kellett mérjük 
mekkora az igény szülői részről 
az óvodai és bölcsődei elhelye-
zésre, majd ezt követően a Pa-
lotakert Bölcsőde és a Mesék 
Háza Óvoda lett a két ügyeletes 
intézmény. 

Egyik pillanatról a másikra 
meg kellett szervezni az otthon 
maradt gyerekek étkeztetését, 
ahol a szülők ezt igényelték. Át 

kellett szerveznünk a teljes kö-
zétkeztetés működését, illetve 
a jogszabályoknak megfelelően 
megkezdtük a 70 év fölöttiekről 
való gondoskodást is. Közülük 
azoknak, akik igényelték, étke-
zést, bevásárlást, gyógyszer-
vásárlást és postai befizetést 
biztosítunk. Ennek a működ-
tetéséhez nem kis logisztikát 
kellett összerakni. Megfelelő 
autók, személyzet és embe-
rek kellettek. Ezek a segítők 
azokból lettek kiválasztva, akik 
felszabadultak munkaerőként 
a városi óvodákból és bölcső-
dékből.

Ezeken felül meg kellett szer-
vezni az orvosi ellátást is, ami 
most éppen új fázisba lépett, hi-
szen újra kinyitottak a rendelők. 
Óránként négy beteget tudnak 
fogadni, de ez egy nagyon 
hosszú döntéssorozat volt, míg 
eljutottunk idáig: miként korlá-
tozzák a betegek vizsgálatát, 
hogyan lehet az orvos-beteg 
találkozókat megszervezni, az 
alapellátás hogyan működjön, 
hogyan lehet a 65 év feletti or-
vosokat kivenni a beteg kontak-
tusból? Ez egy komoly, napi fel-
adatokat adó kérdés volt.

Az egészségügy átszervezé-
se után következett a közterek, 

játszóterek, parkok lezárása és 
fertőtlenítése. Úgy érzem, hogy 
az eddig felmerült feladatokat 
tökéletesen meg tudtuk oldani.

– A városi intézményekben 
hány embernek a munkáját 
érintették a járvány miatti 
korlátozások, illetve hány főt 
sikerült átcsoportosítani erre 
az időszakra?

– A humánerőforrással való 
gazdálkodás nagyon komoly 
kihívás, hiszen itt jogszabá-
lyoknak kell megfelelni. Nincs 
annyi feladat a járványhely-
zet kezelésére, mint amennyi 
humánerőforrás felszabadult. 

Nyilván a város cégeinél más a 
helyzet. Ilyen például a VÜSZI, 
ahol a szolgáltatásoknak és a 
városüzemeltetésnek működ-
nie kell, de a piac és a távhő 
szolgáltatás is működik a meg-
felelő jogszabályi rendeletek és 
egészségügyi szabályok be-
tartásával. Kulturális területen 
viszont más a helyzet, ott most 
egyáltalán nincsenek rendez-
vények, épp ezért nincs olyan 
foglalkoztatottság, mint koráb-
ban, de itt is megtaláltuk a jog-
szabályi kereteken belül azokat 
a lehetőségeket, amikkel az eg-
zisztenciájukat év végéig bizto-
sítani tudjuk az itt dolgozóknak.

Összességében körülbelül 
130 fő vesz részt az ellátásban, 
de természetesen másoknak is 
rendelkezésre kell állnia akkor, 
hogyha a kormányzat olyan 
utasításokat, olyan feladato-
kat ad, amihez nincs neki elég 
embere. Ez napi logisztikát igé-
nyel, de ezt eddig is meg tudtuk 
oldani. Jelenleg több a meglévő 
humánerőforrás kapacitás, mint 
amennyi feladatot ad most a 
járványhelyzet.

– A városi intézményekben 
kell elbocsátásokra számíta-
ni?

– Egyelőre nem kell. Bízunk 
benne, hogy minél hamarabb 
újraindul az élet és akkor újra 
szükségünk lesz minden embe-
rünkre. Nyilván az óvodáknál, 
bölcsődéknél szükség van min-
denkire. Kulturális területen, ha 
kevesebb lesz a rendezvény, 
majd meglátjuk, hogy milyen 
megoldásokat tudunk találni.

Március 11-én hirdetett veszélyhely-
zetet országosan a kormány a ko-
ronavírus-járvány miatt. Az elmúlt 
két hónap történéseiről dr. Gémesi 
György polgármesterrel beszélget-
tünk.

A gödöllői hivAtAlos tájékoztAtásért kövessék A város honlApját és fAcebook-oldAlát!

dr. Gémesi
György
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– Nagy port kavart Kará-
csony Gergely és a kormány 
közötti csörte a Pesti úti idő-
sek otthona kapcsán, mi a 
helyzet a gödöllői otthonban?

– A gödöllői idősek otthoná-
ban semmiféle probléma nem 
volt az elmúlt időszakban. Na-
gyon szigorú szabályokat kell 
betartani, sőt, mi még egy picit 
szigorítottunk is ezeken. Ez azt 
jelenti, hogy nincs lehetőség 
látogatásra, kimenetelre, és ter-
mészetesen megfelelő védőfel-
szerelést biztosítottuk. Minden 
óvintézkedést betartunk, hogy 
ne legyen probléma, de ez, saj-
nos, nem jelenti azt, hogy nem 
is lehet.

Nem szeretnék részletesen 
belemenni a főváros és a kor-
mány harcába, de világosan lát-
szik, hogy az elmúlt időszakban 
hiába szerettünk volna partne-
rei lenni a kormánynak a jár-
vány kapcsán, mégsem vettek 
bennünket komolyan számítás-
ba. Sajnos a járványügy politi-
kai irányba ment el, ami nekem 
nem szimpatikus. Gödöllő 
polgármestereként azt tudom 
mondani, mindenben együttmű-
ködünk még akkor is, ha orvos-
ként nem értek egyet bizonyos 
döntésekkel. De ez természe-
tesen csak az én magánvéle-
ményem, a járványhelyzetet a 
kormányzat és az operatív törzs 
vezényli. Azokban a kérdések-
ben, amikben az önkormány-
zatok szabad kezet kapnak, ott 
meg fogjuk hozni a város szá-
mára legjobb döntéseket. Az 
fáj, hogy a kormányzat sorra 
veszi el az önkormányzatoktól 
a forrásokat és ró rájuk egy-
re több feladatot finanszírozás 
nélkül.

– A járvány miatt jelentős 
bevételektől esik el a város, 
éppen ezért módosítani is 
kellett a költségvetést. Mi 
alapján született meg a dön-
tés, hogy a költségvetés mely 
területeit érinti az átalakítás?

– A veszélyhelyzet alatt a pol-
gármester maga dönthet ilyen 
kérdésekben is, de természe-
tesen szakmai konzultációkat 
folytattam ezzel kapcsolatban. 
Két lépcsőben módosítottam a 
költségvetést, először egy 110 
millió forintos alapot hoztam lét-
re a járványhelyzet kezelésére 
és annak többletköltségeire. 
Ezt az összeget fejlesztések-
ből csoportosítottam át, járda-
építésre biztosított forrásokból, 
illetve egy vízelvezető-rendszer 
beruházást nem indítottam el. 

A második lépésben már ke-
ményebb döntésekre voltam 
kényszerítve, hiszen akkor már 
a kormány bejelentette, hogy 
elveszi a gépjárműadót, elveszi 
a parkolásból származó bevé-
teleket, azaz ingyenessé teszi 
a parkolást, ami komoly bevé-
tel-kiesést jelent, havonta 10 
millió forintot, valamint úgy dön-
töttek, hogy a települések nem 
szedhetnek idegenforgalmi 
adót. Emellett a város bevételei 
is csökkennek, hiszen nincse-
nek bérleti díjak, az adóbevé-
telek pedig ahhoz igazodnak, 
amilyen forgalmat, kereske-
delmet lebonyolít az adott cég. 
Úgyhogy a cégek egy jelentős 
része termelés szempontjából 
szünetel.

Éppen ezért nagyon komo-
lyan át kellett csoportosítani az 
év végéig várható biztonságos 
működés érdekében a költség-
vetést. Ennél az oknál fogva 
csökkenteni kellett a kiadáso-
kat: például a kommunikációra, 
rendezvényekre, nemzetközi 
kapcsolatokra fordított forráso-
kat 30-30 százalékkal vissza-
vettem. De ugyanígy, sajnos, 
kénytelen voltam a kiemelt mű-
vészeti csoportok támogatásá-
ból is elvenni: 30 millió forinttal 
lefaragtam a Művészetek Háza 
önkormányzati finanszírozását, 
elvontunk a múzeumtól, továb-
bá a könyvtártól is támogatást. 

50 millió forintos keretet 
hagytam jóvá a gödöllői 
egészségügyi ellátásra, 
amennyiben szükség len-
ne rá a veszélyhelyzet 
ideje alatt. A közétkez-
tetésnek szintén komoly 
kiesései vannak, hiszen 
nincsenek befizetések, 
nincsen annyi rendelés, 
mint amennyi lenni szo-
kott. Annak érdekében, 
hogy fenn tudjuk tartani az 
ő státuszukat is, 150 millió 
forintos keretet hagytam 
jóvá, ami azt jelenti, hogy 
ha szükséges, akkor a fi-
nanszírozásba mindenfé-
leképpen be fogunk avat-
kozni. De bízom benne, 
hogy lassacskán visszatér 
az élet a régi kerékvágás-
ba és a Kalória ősztől ren-
desen üzemelhet majd.

Az egészségügy és a közét-
keztetés mellett, vis maior fel-
adatokra, járványhelyzet keze-
lésére is tartalékalapot hoztam 
létre. Tehát azt tudom mondani, 
hogy ha nem lesz nagyobb vál-
tozás, akkor a város biztonság-

gal tud működni és amennyiben 
szükséges, a járványügyi hely-
zetet kezelni tudjuk.

– A fejlesztéseket mennyi-
ben érinti a költségvetés mó-
dosítása?

– Nem érinti. Azokat a fej-
lesztéseket indítjuk el ebben az 
esztendőben, amelyeknél már 
megvolt a közbeszerzés, ame-
lyekről már volt képviselő-testü-
leti döntés, illetve amelyeknek 
a forrásai rendelkezésre állnak, 
vagy adott esetben pályázati 
vagy TAO-s forrás áll rendelke-
zésre. Ez körülbelül, ebben az 
esztendőben 1 milliárdos nagy-
ságrendű. Ebben benne van 
például a futókör, a kerékpárút 
megkezdése, valamint az öltö-
ző építése a Táncsics Mihály úti 
sporttelepen, de el fog indulni a 
városháza építése is. Tudom, 
hogy ez nagyon komoly táma-
dási felületet, de azt gondolom, 
hogy ennek a gazdaságfejlesz-
tési részét kell nézni, illetve azt, 
hogy ha elkészül az épület és 
a teljes csapat egy helyen tud 
dolgozni, az komoly költség-
megtakarítást fog jelenteni.

– Rengeteget hallunk arról, 
hogy a járvány alatt sokan el-
veszítették az állásukat. Tud 
arról, hogy Gödöllőn ebben 
hányan lehetnek érintve?

– Ezt most konkrétan nem 
tudom megmondani, országos 
szinten csak márciusban közel 

60 ezerrel nőtt a munkanélküli-
ek száma és ahogy a kormány-
infókon elhangzott, ez akár több 
százezer is lehet.

Több olyan információ is el-
jutott hozzám, hogy jópáran 
vannak olyanok, akik elvesztet-

ték az állásukat és nem tudják 
az albérletet fizetni és komoly 
megélhetési problémákkal 
küszködnek. 

Sajnos nem tudunk minden-
kinek segíteni, hiszen ez nem 
önkormányzati szint. Nem tu-
dunk mindenkinek lakást, al-
bérleti támogatást adni. Ehhez 
nincsen megfelelő forrása a vá-
rosnak. Ezt államilag kell meg-
oldani, például a munkanélküli 
támogatások 3 hónap helyett 
akár 6-9 hónapra való kiterjesz-
tésével. A gazdasági válság kö-
vetkezményei beláthatatlanok, 
de ebbe nem a mi szintünkön 
tudunk beavatkozni. Mi a helyi, 
lokális szinten azt tudjuk bizto-
sítani, hogy mindenkinek lesz 
kenyér az asztalán az élelmi-
szerbankon, a támogatásokon 
és azokon a szociális szolgál-
tatásokon keresztül, amiket a 
város biztosítani tud.

– Beszéljünk pozitívabb 
dolgokról, létezik egy ado-
mányvonal, ide mennyi fel-
ajánlás, illetve milyen adomá-
nyok érkeznek?

– Két típusú adományvonal 
létezik, az egyik a pénzügyi, 
aminek a számlaszáma a vá-
rosi honlapon megtalálható, 
erre eddig valamivel több mint 
félmillió forint érkezett. Ezt a 
járványhelyzettel kapcsolatos 
kérdések megoldására fogjuk 
költeni. A másik adományvo-
nalra pedig tárgyi adományokat 

várunk. Ide érkeztek szá-
raz élelmiszerek, számító-
gépek, fertőtlenítőszerek, 
vagy például varrógépek 
is, amiből az egyiket egy 
mozgáskorlátozott varró-
nőnek adtunk, aki masz-
kokat is varr. Az egyéni fel-
ajánlások mellett cégektől 
is érkezik segítség. Példá-
ul az egyik gödöllői nagy-
kereskedelmi lánc húsvét 
előtt komoly adomány-
csomagokat adott, amiket 
rászorulóknak és szociális 
intézményeknek adtuk.

Azt gondolom, hogy en-
nek a válságnak az egy 
óriási előnye, hogy nagyon 
sok jó szándék állt össze. 
Mindig vannak olyanok, 
akik valamilyen formában 

segítik a rászorulókat és ezt 
köszönjük szépen az adomány 
nagyságától függetlenül, mert 
ezeknek a gesztusértéke, a mö-
götte lévő szív és lélek az, ami 
nagyon fontos.

     Jaeger Ákos
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(folytatás az 1. oldalról)
Elsődlegesen továbbra is te-

lefonon kell konzultálni mind 
az alapellátást, mind a szakel-
látást illetően. Amennyiben a 
panaszok alapján 
az orvos úgy ítéli 
meg, hogy a sze-
mélyes megjelenés 
indokolt, úgy csak 
előre egyeztetett 
időpontra érkezhet 
a rendelőbe a be-
teg. Az érvényben 
lévő rendelet szak-
rende lésenként 
óránként maximum 
4 beteg fogadását 
engedélyezi.

Mint az Operatív 
Törzs tájékozta-
tóján elhangzott, 
amennyiben valaki az előre 
egyeztetett időpontban nem tud 
megjelenni a szakrendelésen, 
annak új időpontot kell kérnie!

Bizonyos rendelések eseté-
ben (pl. fül-orr-gégészet, fogá-
szat, ultrahang stb.) kötelező 
a PCR-teszt elvégzése, ami 
időigényes és nem keverendő 
össze a gyorsteszttel. A teszt el-
végzésének szükségességéről a 
szakorvos dönthet!

Fontos: Amennyiben a házi-
orvos igényli a teszt elvégzését, 
azt nem a szakorvosi rendelőn 
keresztül kell intéznie, hanem to-
vábbra is a korábbi eljárási rend 
szerint az Országos Mentőszol-
gálaton keresztül.

A 65 éven felüli orvosok, szak-
dolgozók továbbra is csak ön-

ként, saját felelősségükre vehet-
nek részt az ellátásban, azonban 
ez továbbra sem javasolt, hiszen 
fokozottan veszélyeztetett kor-
csoportba tartoznak.

ÍGy ReNdelNeK A hÁzi 
GyeRMeKoRvosoK 

Prof. dr. Kásler Miklós minisz-
ter IV/4265/2020/EAT iktató-
számú, 2020. április 30-án kelt 
levelének figyelembevételévél, 
annak utasításainak teljesítése 
érdekében a gödöllői házi gyer-
mekorvosok a város gyermekor-
vosi ellátásának rendelési idejét 
2020. május 4-től az alábbiak 
szerint módosították:

dr. Kiss Anna: hétfő: nincs, 
kedd: 8-13 óráig , szerda: 13-18, 
csütörtök: 8-11, 14-16, péntek: 
nincs

dr. Kiss József: hétfő: 8-17, 
kedd-szerda: nincs, csütörtök: 
12-18, péntek: nincs;

dr. Kiss zsuzsanna: hétfő: 
nincs, kedd: 13-18, szerda: 8-13, 

csütörtök: nincs, pén-
tek: 8-12;

dr. Páll Gabriel-
la: hétfő: nincs, kedd: 
8-11, 13-15, szerda: 
nincs, csütörtök: 8-13, 
péntek: 13-18;

Dr. Tatár Emese: hétfő: 10-
18, kedd-szerda-csütörtök: 
nincs, péntek: 8-15;

A fentiek szerint kialakított 
rendeléssel a folyamatos gyer-
mekorvosi ellátást hétköznapo-
kon 8-18 óra között továbbra is 
biztosított. Akadályoztatás ese-
tén helyettesről minden gyer-
mekorvos gondoskodik.

Dr. Pédery Zsuzsanna, aki 65. 
életévét betöltötte, a közvetlen 
betegellátásban továbbra sem 
vesz rész. Saját betegeit telefo-
non látja el, a rendelőben 2020. 
június végéig dr. Páll Gabriella 
helyettesíti, a tanácsadást dr. 
Kiss Zsuzsanna végzi.

A változás célja volt, hogy ele-
get tegyenek a miniszteri levél-
ben meghatározott orvosonként 
heti 15 órás rendelői rendelke-
zésre állásnak, a fertőtlenítés, és 
várakozási idő minimalizálása, 
a telefonos bejelentkezés biz-
tosítása, valamint az óránként 
maximum négy betegkontakt el-
látására vonatkozó előírás meg-
tartása mellett.

orszáGos szűrés
A Semmelweis Egyetem, a 

Szegedi Tudományegyetem, 
a Pécsi Tudományegyetem, a 
Debreceni Egyetem, valamint 
a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) közreműködésével zajló, 
csaknem 500 településen élő-
ket érintő reprezentatív kutatás 
célja, hogy pontos képet adjon 
a járvány kiterjedéséről és az új 
típusú koronavírussal fertőzöttek 
és átfertőzöttek valós számáról. 

A tesztelésen a véletlensze-
rű kiválasztással képzett minta 
alapján, 17.787 fő meghívásos 
módon vehet részt az ország 
egész területéről. A mintában 
szereplő személyek a 14 éves 
és idősebb népesség köréből 
kerülnek ki. Városunk lakóinak 
vizsgálatát a Semmelweis Egye-
tem munkatársai végzik.

A mintavétel fájdalommal 
nem, maximum kisebb kellemet-
lenséggel jár. A vizsgálat három 
részből áll. Az aktuális fertőzött-
ség megállapítását a ma ismert 
legbiztosabb módszerrel, nyál-
kahártyából vett mintából, ún. 
PCR-teszt segítségével végzik, 
ami képes kimutatni a vírus 
örökítőanyagát. Ennek során a 
páciens légúti (garat és orr) vá-
ladékából mintavételi pálcával 
mintát vesznek, azt speciális 
csőbe teszik, és genetikai vizs-
gálatokkal mutatják ki a vírus 
jelenlétét. Ezen kívül vérvétel 
is történik, amiből az esetleges 
korábbi fertőzés miatt képző-
dött antitesteket és olyan pa-
ramétereket vizsgálnak, amik 
befolyásolhatják az egyén vírus 
iránti érzékenységét, növelhe-
tik a fertőzés vagy szövődmény 
valószínűségét. A vizsgálat ré-
sze egy 50 kérdést tartalmazó 
kérdőív is, amely segítségével 
arra is választ kaphatunk, hogy 
mik azok a társbetegségek, szo-
kások, amik elősegíthetik vagy 
megakadályozhatják a betegség 
kialakulását.

A pozitív eredményről 24-48 
órán belül értesítést kapnak az 
érintettek. Ha a teszt negatív, ak-
kor ilyen külön értesítés nincs. A 
lelet megtekinthető ügyfélkapun 
keresztül az EESZT-ben vagy a 
háziorvos segítségével. Ha vala-
kié pozitív, akkor a kontaktjainak 
szűrése is megtörténik.           (k.j.)

újraiNduló egészségügy:
kis lépésekkel haladhatuNk

A TormAy Károly Egészségügyi KözponT
TájéKozTATásA A sEbészETi ElláTásról:

a sebészeti ellátás 2020. május 7-től ismét elérhető a következő 
működési rendben:

hétfő, csütörtök, péntek (dr. straub ákos): 8.00-14.00.
kedd, szerda: veresegyházi Misszió egészségügyi központ az aláb-

bi rendelési időben:
kedd: 9.00-13.00 (dr. kormos k.), 14.00-18.00 (dr. Nagy a.); röntgen: 

8.00-16.00 (dr. zsindely t.)
szerda: 8.00-13.00 (dr. Nagy a.), 14.00-18.00 (dr. kormos k.); rönt-

gen: 8.00-14.00 (dr. zsindely t.)
Fontos, hogy csontsérüléssel járó esetekben csak a röntgen műkö-

dési ideje alatt tudnak ellátást biztosítani, amely jelenleg nem fedi le a 
sebészeti rendelésük teljes működési idejét.

a Misszió egészségügyi központ sürgős esetben Csak keddeN és 
szerdáN fogadja betegeinket a fenti időpontokban. javasoljuk, hogy 
előtte telefonon (06-28-389 625) egyeztessenek!

2020. május 06.
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Továbbra is kitart az a példaértékű össze-
fogás, amit városunk lakói tanúsítanak a 
járványhelyzetben. Sokan, sokféle módon 
igyekeznek segíteni azoknak, akik a jelen 
helyzetben nem tudják megoldani a min-
dennapi feladatokat, és azoknak, akik azért 
dolgoznak, hogy könnyebb legyen elviselni 
a járvány okozta nehézségeket. Köszönet 
érte. 

Az elmúlt két hétben a Trattoria La Mam-
ma étterem 100 darab pizzát ajánlott fel a 
köz- és többletfeladatokat ellátó intézmé-
nyek dolgozóinak, akiknek munkája ösz-
szefügg a mostani járványhelyzettel. A múlt 
héten ennek egy részét a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ munkatársai kap-
ták. 

A Sissi Fagyizó a Mesék Háza Óvoda 
ügyeleti ellátásában lévő gyermekeket és 

az ott feladatot 
teljesítő mun-
k a t á r s a k n a k 
ajánlott fel fa-
gylaltot, a NoVo 
Cafétól pedig 
újabb 15 kg po-
gácsa érkezett 
a Forrás Szo-
ciális Segítő és 
Gyermekjóléti 
Központba.

Újabb ado-
mányok érkez-
tek Czuczor 
Attilától, aki 
korábban már több számítógépet adott a 
rászorulóknak, most két kerékpárt ajánlott 
fel azoknak, akiknek ez segítséget jelent, 

György Sándor Balázs és barátai pedig 
szállítási kapacitásukat ajánlották fel.

(ny.f.)

Egyre többen veszik igénybe a bölcsődei és 
az óvodai ügyeleti ellátást, derül ki a legfris-
sebb adatokból. 

Lapzártánk idején a bölcsődei ügyeletet 
biztosító Palotakert Bölcsődében 19 gyer-
mek volt, velük, az érvényes rendeletnek 
megfelelően ötfős csoportokban foglalkoz-
nak a gondozók. 

Jelentősen megnőtt az óvodába járó gye-
rekek száma is. A Mesék Háza Óvodában 
lévő ügyeleten több mint harminc gyermeket 
fogadnak a héten, itt is ötfős csoportokat 
alakítottak ki. 

Dr. Pappné Pintér Csilla óvoda vezető és 
Varga Gyöngyi bölcsődevezető lapunknak 
megerősítették, hogy a gyerekeket továbbra 
is csak abban az esetben tudják az intézmé-

nyek befogadni, hogyha valóban egész-
ségesek! 

Erről a szülőknek egy nyilatkozatot kell 
kitölteniük. Aki szeretné igénybe venni 
az ügyeletet, annak első körben a saját 
óvodájával vagy bölcsődéjével kell fel-
vennie a kapcsolatot. Ezt követően ki kell 
tölteni a gyermek egészségi állapotáról 
szóló nyilatkozatot, amivel fel tudják ven-
ni a kapcsolat az ügyeleti ellátást nyújtó 
intézménnyel. Az ügyeletes intézmény 
a gyermek adatainak birtokában intézi a 
befogadást és az étkeztetést.

Mivel úgy tűnik, egyre több szülő tud 
visszatérni a munkába, a városi bölcső-
dék és óvodák felkészülten várják a gye-
reket, ha tovább növekednek az igények.

Sokak örömére egyre több üzlet, szolgál-
tató és vendéglátóhely áll ismét a vendé-
gek rendelkezésére. 

A főtéren megnyitott a Sissi Fagyizó. 
Igaz, a terasz még nem üzemelhet, de 

tölcsérben elvitelre mindenkit ki 
tudnak szolgálni a szabályok be-
tartásával. Emellett pedig házhoz 
szállítást is vállalnak, erről Face-
book-oldalukon és honlapjukon 

tájékoztat-
ják az ér-
deklődőket. 

A PURE 
C o f f e e 
and More 
Kávézó is 
várja a ven-
d é g e k e t , 
csütörtök-
től-vasárnapig 10-
14-ig sok elviteles 
kávéval, kézműves 
fagyival, sütivel, 
bonbonnal. A rész-

letekről Facebook oldalukon és honlapju-
kon lehet tájékozódni. 

Megnyitott az Erzsébet-park fagyizó is, 
ahol szintén csak elvitelre, de széles vá-
laszték várja a fagylaltkedvelőket.

K.J.

köszöNet
az adoMáNyozókNak!

NeM MaraduNk FiNoMságok Nélkül

A koronavírus-járvány kitörése 
óta szinte folyamatosan érkez-
nek a különböző felajánlások az 
önkormányzathoz, valamint az 
ellátásban érintett intézmények-
hez, amivel a városunkban élő 
idősek és rászorulók ellátását 
szeretnék segíteni, vagy hozzájá-
rulni ahhoz a munkához, amit el 
kell látni. A munka jobb koordi-
nálása érdekében az önkormány-
zat létrehozta a

e-mail címet. Aki bármilyen fela-
jánlást szeretne tenni, az kizáró-
lag erre a címre küldje el!

koronavirusgodollo@gmail.com

egyre több gyereket viszNek oviba és bölCsibe
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Jól haladnak az Alsóparkban zajló fejlesz-
tések. Két jelentős, a szabadidős mozgást 
és az egészséges életmódot is elősegítő 
beruházás zajlik jelenleg: készül a kerék-
párút és a futókör.

A belvárost és a vasútállomást összekötő 
kerékpárút munkaterületét április közepén 
adták át, a kivitelezés a vasútállomás felőli 
részen kezdődött meg.

A városi kerékpáros fejlesztéseknek kö-
szönhetően egyre többen közlekednek bi-
ciklivel, így lakossági igény nyílt arra, hogy  
a park fősétányán – ahol korábban kerék-
páros nyomvonalat jelöltek ki – válasszák 
szét a kerékpáros és a gyalogos forgalmat, 
mert a kettő akadályozza egymást. 

A most kialakításra kerülő kerékpárút 
nyomvonalát hosszas egyeztetés előzte 
meg, s úgy alakították ki, hogy az a legke-
vésbé érintse a meglévő növényzetet. Az 
útpálya aszfaltburkolatot kap.

A fejlesztés pályázati támogatással való-
sul meg, s a városközponttól egészen az 
Arborétumig vezet majd. A most megva-
lósuló szakasz ennek az első része, amit 
a tervek szerint augusztusban vehetnek 
majd birtokba a kerékpárosok. A teljes pro-
jektre elnyert támogatás 157,2 millió forint.

Ütemesen haladnak a futókör kialakítá-
sának munkái is. Az 1 km hosszú, és 1,22 
m széles létesítmény a Művészetek Háza 
mögötti hídtól a Rákos-patak mellett, az 

Ady Endre sétányról a parkba vezető 
hídig vezet, majd onnan a parkon át jut-
hatnak vissza a futni vágyók a kiindulási 
ponthoz.

A futókörre – amire Gödöllő Város 
Önkormányzata pályázati forrásból 
29.998.765 forint támogatást nyert – a 
Magyar Atlétikai Szövetség által jóváha-
gyott, az atlétikai pályáknál is használt 
gumiburkolat kerül majd.

(bd)

Egy sikeres pályázat után lehe-
tőség nyílt az egyetemi bekötőút 
– önkormányzati kezelésben 
levő részének – felújítására, 
ahol május 11-től ideiglenes for-
galmi rend lép életbe.

Gödöllő Város Önkormányza-
ta PM_ONKORMUT_2018/72 
azonosító számmal a Pénzügy-
minisztériumtól 33,9 millió forin-
tos pályázati támogatást nyert 
a Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Prog-
ram 2014-2020 megvalósításá-
hoz nyújtandó célzott pénzügyi 
támogatás keretében a „Gödöl-
lő Város Önkormányzatának tu-
lajdonában álló utak felújítása” 
elnevezésű projektjére. A Pénz-
ügyminisztérium, mint támoga-
tó és a beruházó önkormányzat 
együttes célja Gödöllő város 
két forgalmas csomópontjának 
felújítása. Az egyik csomópont 

a Blaháné út – Rét utca keresz-
teződés, amelynek felújítása 
2019-ben már megvalósult.

A 2020. április 20-i munkate-
rület-átadást követően a Swie-
telsky Építő Kft. kivitelezésében 
elkészül a Szent-Györgyi utca 
felújítása a vasútvonal fölötti 
híd és a Szabadság út közötti 
szakaszon. A tervek szerint 
2020. július 4-ig tartó kivite-
lezésnek köszönhetően javul 
az egyetemi városrész meg-
közelítése.

A munkavégzés során az 
érintett útszakaszon egyirá-
nyúsítás fog történni a ha-
tóságok előírásainak meg-
felelően. A tűzoltóság előtti 
szakaszon időszakosan a 
Szent István Egyetem irányá-
ból a Szabadság út irányába 
lehet csak közlekedni. Olyan-
kor a Szabadság útról ideigle-
nesen tilos lesz az egyetemi 

városrész irányába kanyarodni. 
Az egyirányúsítás 2020. május 
11. és 2020. július 4. között (a 
kivitelezési munkáktól függően) 
időszakosan fog történni, ami a 
szabályoknak megfelelően ki-
táblázásra is kerül.

Gödöllő Város Önkormány-
zata kéri a lakosság és az arra 
közlekedők megértését és tü-
relmét a beruházás sikeres és 
eredményes megvalósítása ér-
dekében.

(j.)

készül a kerékpárút és a Futókör

Felújítás a szeNt-györgyi albert utCábaN
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Az ütemterveknek megfelelően haladnak 
a vasútfelújítási munkák, egyre inkább 
láthatóvá válik, milyen is lesz a vasútállo-
más, miután elkészül.

A vasútállomás-
nak az Alsópark 
felé eső részén, 
az új váróterem 
épületének már 
elkezdődött az 
üvegezése. Az új 
épület és a Kirá-
lyi Váró közül a 
felsővezetékek-
hez tartozó osz-
lopok átkerültek 
az egyetem felőli 
oldalra, ezek he-
lyére díszkert ke-
rül majd.

Jó hír az au-
tósoknak, hogy 
megkezdődö t t 
a P+R parkoló 
helyreá l l í tása. 
Miután a munká-
latok ezen a terü-
leten véget értek, 
a kivitelező visz-
szaállítja az ere-
deti állapotot, az-
után pedig ismét 
birtokba vehetik 
az állomásra gép-
kocsival érkezők. 

Amint ez a mun-
kafolyamat befeje-
ződik, kezdődhet 
az állomás előtti 
terület kialakítása. 

A vasútfelújítási 
munkák miatt to-
vábbra is érvény-
ben marad a 3-as főúton a forgalom-
terelés, ám a következő időszakban a 
szakasz kisebb módosítása várható. 

VálTozások!
Május 8-tól 2020. június 19-ig Rákos 

– Hatvan állomások között végzett pá-
lyakarbantartási munkák miatt a 80a sz. 

Budapest – Hatvan vasútvonalon a vona-
tok ismét módosított menetrend szerint 
közlekednek. Isaszeg – Hatvan, illetve 
Aszód – Hatvan állomások között az éj-

szakai és a reg-
geli órákban több 
vonat helyett pót-
lóbuszok járnak. 

A vonal rész-
letes vágányzári 
menetrendje meg- 
található az állo-
mási pénztárak-
nál, ügyfélszol-
gálatoknál, illetve 
elérhető a MÁV-
DIREKT +36-1/ 
3-49-49-49-es te-
lefonszámán és a 
www.mavcsoport.
hu honlapon.

F i G y E l E m ! 
Nemcsak a vona-
tok menetrendje 
változott meg, 
hanem a konté-
nerváróban talál-
ható jegypénztár 
n y i t v a t a r t á s a 
is. Májusban a 
pénzár 5.40-től 
16.40-ig tart nyit-
va.

Kivéve május 
23., 30-31. Ezeken a napokon 

6.20-tól 16.40-ig van lehetőség jegy és 
bérlet vásárlásra. 

(k.j.)

Vasútfejlesztés: sok Változás májusban
A lakosság a kivitelezéssel kapcsolatos 
észrevételekkel, kérdésekkel az alábbi el-
érhetőségeken keresheti meg a beruházó 
Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t:

E-mail: godollohatvan@vasuttechnika.
hu

Telefonszám: +36-30/641-0601 (hétköz-
nap 8:00-16:00)

Május 6-ától a hatvani (80a) vasútvonal 
gödöllői szakaszán felármentesen igénybe 
vehető vonatokra a MÁV-HÉV; míg a H8-as 
hévvonalon a MÁV-START bérletei is fel-

használhatók utazásra Budapest és Gödöl-
lő között, a Budapest-bérlet felmutatásával 
együtt.

A 80a vasútvonalon Gödöllő állomás és 
Gödöllő-Állami tele-
pek vasúti megálló-
helytől legfeljebb a 
Keleti pályaudvarig, 
érvényes Buda-
pest-bérlettel együtt 
felhasználható uta-
zásra az Ilonatelep 
és Gödöllő, Erzsé-
bet park; az Ilona-
telep és Gödöllő, 
Szabadság tér; az 
Ilonatelep és Gö-

döllő, Palotakert és az Ilonatelep és Gödöllő 
(H) szakaszra érvényes 20 km-es díjöveze-
tű dolgozó és 90 százalékos kedvezményű 
MÁV-HÉV bérlet.

A H8-as HÉV valamennyi gödöllői megál-
lási helytől legfeljebb az Örs vezér tere H ál-
lomásig, érvényes Budapest-bérlettel együtt 
felhasználható utazásra a Rákoscsaba és 
Gödöllő; valamint Rákoscsaba és Gödöl-
lő-Állami telepek szakaszra érvényes 20 km-
es díjövezetű csatlakozó MÁV-START bér-
let. Ezen felül bármelyik olyan MÁV-START 
bérlet felhasználható a H8 vonal Gödöllő vá-
roson belüli szakaszán, melyen legalább az 
egyik feltüntetett kiindulási vagy célállomás 
Gödöllő vagy Gödöllő-Állami telepek.

(Forrás: mavcsoport.hu)

egy bérlettel a Máv és a hév voNalaiN
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FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA 
kitüntető cím adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkor-
mányzati 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 adományo-

zásról 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 Polgármes-
teri 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

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 – részle-
tes indoklással – olyan személyekre, közössé-
gekre, akiket méltónak tartanak e kitüntető cím 

elnyerésére!

Kérem, hogy javaslatát, részletes indoklással szí-
veskedjen 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.

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
(munkaközi tájékoztatás)

Gödöllő Város településrendezési eszközeinek
módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Gö-
döllő Város településrendezési eszközei – településszerkeze-
ti terv és helyi építési szabályzat – módosításának tervezete 
Csanak városrész és egyéb területek vonatkozásában.

A tervezet megtekinthető az Önkormányzat honlapján: 
www.godollo.hu/hírek

A tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írás-
ban 2020. május 25-ig adhatják meg elsősorban elektronikus 
úton Gödöllő város főépítészének címezve:
- e-mailen: partnersegi@godollo.hu
- postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda - 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. 

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhely-
zet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, 
településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint köz-
igazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról 
szóló 143/2020. (IV.22.) Kormányrendelet 3. § (1), (2) bekez-
déseire személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem 
kerül sor. 

Dr. Gémesi György polgármester, s.k.

F e l h Í v Á s
a 2020/2021. NEVElési éVrE VoNATkozÓ

BÖlCsŐDEi  BEirATkozásrA

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt Gödöllő 
Város Polgármestere utasítása alapján a bölcsődei nevelési évre törté-
nő 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 vá-
ros 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 életvi-
telszerű gödöllői tartózkodás.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első bölcső-
dei 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 telefonszámo-
kon 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 benyújta-
ni: Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (Palotakert 17.) és Mézeska-
lács Ház Bölcsőde (Premontrei u. 8.): bolcsodeifelvetel2020@gmail.com
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth Lajos u. 5-7): mesevilag.bolcso-
de@gmail.com
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A Diverzitás Alapítvány blahai 
Holdvilág szociális kertjében a 
sikeres tavalyi első év után idén 
csendesebbek a mindennapok. 
Az elmúlt évben összesen tíz 

önkéntes napon 77 önkéntes 
segítségével megalapozták a 
kert infrastruktúráját, maga-
ságyásokat, raklapbútorokat, 
komposztálókat, fűszerspirált és 
ágyásokat készítettek, beindult 
a zöldségtermesztés. Általános 
iskolás, egyetemista és felnőtt 
csoportok is jártak a kertbe gya-
korlatban tanulni a biokertészke-

dést.
Idén a jelenlegi helyzetben ön-
kéntes napot még nem tudtak 
szervezni, és a csoportos ren-
dezvények, látogatások is el-

maradtak. A kertészek munkáját 
most a Szent István Egyetem 
hallgatói segítik, két ecuadori és 
egy magyar szakmai gyakornok 
dolgozik rendszeresen, ügyelve 
a biztonságos munkavégzésre. 
A kertben a zöldségtermesztés 
mellett nagy hangsúlyt fektet-
nek a komposztálásra, egyrészt 
azért, hogy a tápanyagban sze-

gény homokta-
laj minőségét javítsák, 
másrészt hogy különböző kom-
posztáló módszerek és beren-
dezések bemutatásával előse-
gítsék a háztartási komposztálás 
elterjedését minél szélesebb 
körben. A fűzfavesszőből ké-
szült komposztáló kas bármelyik 
társasházi kertnek díszéül szol-
gálhat, a belsejében összegyűlő 
szerves hulladék táplálja a külső 
részbe ültetett virágok fejlődé-
sét. A képen látható tulipánokat 
a tavalyi wageningeni testvérvá-
rosi látogatók hozták ajándékba.
A szociális kert továbbfejlesz-
tésére idén is lesz lehetőség: 
az alapítvány támogatást nyert 

akadálymentes komposzt WC 
létrehozására a MOL 

A l a p í t -
vány He-

lyi Érték 
P r o g r a m -
jának ke-

retében. Az 
árnyékszék 

tervezésére 
nagy hang-

súlyt fektetnek, 
céljuk, hogy az 
elkészült épít-

mény egyúttal 
esztétikai élmény 

legyen és meg-
változtassa kom-

poszt WC-vel kapcsolatos 
előítéleteket. A fából készülő 
komposzt WC-t önkéntes napok 
keretében tervezik megépíteni.

Az alapítvány kis csapata már 
nagyon várja, hogy megnyithas-
sa Holdvilág szociális kert kapuit 
a látogatók és önkéntesek előtt.

A kert történetét addig is a hon-
lapjukon és FB-oldalukon lehet 
nyomon követni: 
diverzitasalapitvany.hu
www.facebook.com/diverzita-
salapitvany

Ki ne ismerné az 
Ózon-pajzs Pol-
gárőröket Gödöl-
lőn, hiszen „béke-
időben” ott vannak 
minden rendezvé-
nyen, őrködve a 
résztvevők bizton-
sága felett. Most 
viszont sajnálatos 
módon a koronaví-
rus miatt elmarad 
minden program, 
helyette sok más 
hasznos feladatot 
látnak el a koronavírus okozta ve-
szélyhelyzetben. A közelmúltban 
új burkolattal látták el az egyesület 
önkéntesei az Önkormányzat által 
tavaly rendelkezésükre bocsájtott 

Dacia Duster jár-
mű parkolóhelyét 
a Blaháné úton. 
Fontos szerepet 
töltenek be az 
élelmiszermen-
tés során az 
a d o m á n y o k 
házhoz szál-
lításában, de 
segítettek a 
Mesék Háza 
óvodában a 
maszkok varrá-
sához szüksé-

ges anyag beszerzésében és 
az elkészült maszkok  eljuttatásá-
ban is a különböző intézmények, 
civil szervezetek tagjai számára. 
Rendszeresen folytatják tovább-

ra is a járőrszolgálatot a köz-
biztonság érdekében, szorosan 
együttműködve a Közterület-fel-
ügyelettel és a Rendőrséggel. A 

járőrözést többnyire
szolgálati járműveikkel vég-
zik, melyek közül az egyesü-
let önkéntesei a Dacia Duster 

parkolóhelyét a közelmúltban új 
burkolattal látták el, amit az ön-
kormányzat bocsájtott tavaly a 
rendelkezésükre. Tevékenységük, 
önkéntesen végzett szolgálatuk 
kulcsfontosságú Gödöllő város 
életében, jelentős erőt képviselve 
a városi civil életben. 

Kecskés Judit, civil referens

Zajlik aZ élet a Holdvilág 
sZociális kertben

Polgárőrök önkéntes ereje – új burkolatot kaPott 
a szolgálati jármű Parkolóhelye
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Mivel a járványügyi helyzet miatt a szentmisék és az 
istentiszteletek továbbra is online zajlanak.  Annak 
érdekében, hogy ezek minél többekhez eljuthassa-
nak, városunk Facebook-oldalán és a Gödöllő NetTv 
Facebook-oldalán vasárnap 10 órától e l é r h e t ő  
a Gödöllői Evangélikus Egyházközség és a Gödöllői 
Református egyházközség istentisztelete, 10.30-tól 
pedig a katolikus hívek a máriabesnyői Nagyboldo-
gasszony Bazilika nagymiséjébe kapcsolódhatnak 
be a hívek, mindaddig, amíg ismét megnyílhatnak a 
templomok ajtajai.

Az egyházközségek honlapjukon és a közösségi ol-
dalaikon is közzéteszik a hívek számára a legfonto-
sabb tudnivalókat. 

Wageningenben 1945 május ötödikén irták alá a szövet-
séges csapatok a németekkel a fegyverletételéről szóló 
szerződést. itt végetért a második világháború. Holland 
testvérvárosunkban ennek előestéjén csendes sétával 
emlékeznek, ami a városközponttól a ii világháborús 
emlékműig tart. Az idei, 75. évfordulóra tervezett meg-
emlékezés a koronavírus járvány miatt sajnos nem va-
lósulhatott meg. 
Az ünnepségen Gödöllő városa is miden évben képvi-
selteti magát, s mivel idén erre nem volt lehetőség, Gé-
mesi György polgármester szedmák ágnessel - a Török 
ignác Gimnáziuzm tanárával, aki a Gödöllő és Wagenin-
gen közötti testvérvárosi kapcsolatok koordinátora - 
május 4-én este gyertyagyújtással emlékeztek a Világ-
béke-gongnál. 

Online egyházi 
szertartásOk

EmlékEzés 
gyErtyagyújtással

A holland testvérvárosunkban, Wa-
geningenben működő Coventry ima-
csoportnak köszönhetően alakult meg 
városunkban is az az ökumenikus kö-
zösség, amelynek tagjai normál körül-
mények között minden pénteken dél-
ben a református templomban gyűlnek 
össze, hogy a világbékéért imádkoz-
zanak. A Coventry liturgiát világszerte 
pénteken 12 órakor tartják a világ szá-
mos templomában.
Mióta a koronavírus járvány miatt a 
templomok zárva tartanak, a gödöllői 
imacsoport péntekenként a közösségi 
média segítségével, online tartja meg 
a liturgiát. Így az imalánc most sem 
szakad meg.  

Nem mindenki viseli jól a karantén miatti bezártságot. A szakemberek már a járvány kezdetén jelezték, meg fog nőni a depresz-
szióval, lelki problémákkal küzdők száma. Nekik kíván segíteni az Virtuális Vállak. A Virtuális Vállak (ViVáT) a 2019-20-as koro-
navírus-járvány idején Magyarországon és Európa ezen régiójában elsőként létrehozott integrál szemléletű segítő platform.
Várunk szeretettel mindenkit, akinek együttérző meghallgatásra, beszélgetésre van szüksége! A ViVáT segítői ingyenesen vállal-
ják a támogatást, 30 perces anonim beszélgetésekben. 
Segítő beszélgetésünk nem pszichoterápia, nem orvosi tevékenység, nem egészségügyi tevékenység, nem gyógyító tevékeny-
ség, nem krízisintervenció, nem segélyvonal.  Az előbbieket a ViVáT működési elveiben és tevékenységében is megvalósítjuk. 
Facebook-oldalunk: www.facebook.com/virtualisvallak

online liturgia a világbékéért

Ingyenes lelkI segítség a rászorulóknak 
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POmPázó kert a Civil házban

Bár továbbra sincs forgalom 
az egyébként pezsgő életű Ci-
vil Házban, mégis gyönyörűen 
pompázik a kert, szüntelenül 
várva, hogy újra megteljen láto-
gatókkal. Mindez köszönhető a 
Gödöllői Kertbarát Kör önzetlen 
munkájának, melynek tagjai ko-
rukat meghazudtolva, szigorúan 
betartva az előírt szabályokat 
rendszeresen gondozzák a ker-
tet – ültetnek, locsolnak, gyom-

lálnak –, hiszen a növényeknek 
továbbra is szükségük van ápo-
lásra. A magaságyásokban szé-
pen növekednek a zöldség- és 
eperpalánták, burjánzik a friss 
tavaszi zöldség – saláta, újhagy-
ma, retek. A Petőfi iskola diák-
jainak közreműködésére most 
nem lehet számítani, ők otthon 
nevelik növényeiket, amik a 
tervek szerint majd beültetésre 
kerülnek a magaságyásokban, 

ha erre újra lesz lehetőség. Fű-
szernövények, egynyári virágok 
és gondozott évelők díszitik kö-
rüs-körül, a Kertbarátok gondos 
kezeinek munkáját dícsérik az 

utcafront pompázó virágládái is. 
A kert gondozásában nagy se-
gítséget nyújtottak a közelmúlt-
ban még a Diverzitás Alapítvány 
önkéntesei, akik vállalták az idei 

első fűnyírást, „sávosan” az ott 
élő rovar- és bogárvilág meg-
mentése érdekében.
A Civil Ház virágba borult, ápolt 
kertje mintegy szimbóluma vá-

rosunk aktív civil életének, mely 
alig várja, hogy felébredhessen 
„Csipkerózsika-álmából”.

Kecskés Judit, civil referens

Három nagy fotográfiai világ-
szervezet: a Nemzetközi Fo-
tóművészeti Szövetség, az Ame-
rikai Fotográfiai Társaság és a 
Globális Fotográfiai Egyesület 
patronálta a „Német Nemzetközi 

Fotókupa” körversenyt, melyen 
a Duflex Fotográfiai Stúdió jelen-
tős sikert ért el,
A fotókupa négy szalonján a 
DUFLEX három felnőtt és négy 
ifjúsági pályázójának összesen 
63 képét mutatták be!

Színes kategóriában Seesink 
Dániel: „Elhagyott remíz” és ter-
mészetfotó kategóriában Cirkos 
Sebestyén „Őz-
bak éjjel” című 
képe egyaránt 

Best of 
Yo u t h 
(Legjobb ifjúsá-
gi) érmet nyert, A felnőttek között 
Zala Péter „Jeges porcukorral 
meghintett táj” című képe „Emlí-
tésre méltó” díjban részesült.

Szintén sikeres pályázók voltak 
ifjúsági kategóriában György 
Soma, Zámbó Barbara és Zám-
bó Dorottya, a felnőttek között 

pedig Cirkos Vero-
nika és 
D a n i s 
János.
A Duflex 
f ia ta l ja i 
kollekci-
ójukkal a 
klub érté-
ke lésben 
4. helyet 
értek el és a 
klub „Hono-
rary Mention” 
( t isz te le t re 
méltó) díjban 
részesült! A 
fiatalok sikere 
azért is jelen-
tős, mert a ké-
pek értékelését 
a felnőttekkel 

együtt végezték. A pályázaton 
63 ország fotósai vettek részt.

Gödöllői Petőfisekért 
Alapítvány 1%

A 2011-ben létrehozott Gödöllői 
Petőfisekért Alapítvány a 2019-
es évben is jogosult volt az 
adók 1%-ának fogadására (766 
089.-Ft). E mellett gyarapította 
az Alapítvány betétszámláját a 
Petőfis bál bevétele és a piaci 
sütivásár adományai. 

Ezen összegből az alapítvány 
támogatta többek között a ta-
nulók év végi jutalmazását 150 
ezer Ft-tal, illetve erdei iskolai 
programhoz 140 ezer Ft-tal, 
fizettük néhány verseny neve-
zési díját és versenyre történő 
utazáshoz is hozzájárultunk 
125 ezer Ft-tal.
Mintegy 400 ezer forintért pedig 
eszközöket vásároltunk, ami a 
mindennapi tanításhoz szüksé-
ges.
Továbbra is köszönettel fogad-
juk, ha támogatják alapítvá-
nyunkat:
Gödöllői Petőfisekért Alapítvány
számlaszámunk: 
11600006-00000000-51456399

Gubáné Csánki Ágnes, 
a kuratórium elnöke

Duflexes fiatalok 
nemzetközi sikere 



2020. május 12.12 gödöllői szolgálat kamasz-szakasz

Gyűrődések a levendulá-
ban 

JÓBAráTok: A 2000-es 
évek nosztálgiája. Humoros, 
de ugyanakkor megindító törté-
neteket mutat be a New York-i 
mindennapi pörgős életről. 
(Ajánlotta: szabó zsuzsi)

sEx EDuCATioN – A címével 
ellentétben nem szexfilm,  az 
emberi kapcsolatokat csempé-
szi vissza az életünkbe vicces 
és abszurd módon, egy tiné-
dzser szemszögéből. (Ajánlot-
ta: Ujvári Marcell)

losT iN sPACE - Egy relatí-
van nyugalmas, elgondolkodta-
tó, sci-fi kategóriába eső soro-
zat. (Ajánlotta: Naár Tamás)

CseRNoBil - Izgalmas mini-
sorozat az 1986-os csernobili 
katasztrófáról. Tökéletesen be-
mutatja, mi folyhatott le a hát-
térben a robbanás pillanatáig, 
illetve azután. (Ajánlotta: sza-
bó zsuzsi)

riCk és morTy - Felnőttek-
nek szóló amerikai sci-fi témájú 
animációs komédia. Egy őrült tu-
dós és unokája elképzelhetetlen 
utazásait követhetjük végig eb-
ben a feje tetejére állított sorozat-
ban.  (Ajánlotta: szabó zsuzsi)

EGyszEr VolT, Hol NEm 
VolT - Rendkívül jól ki van dol-
gozott sorozat, izgalmas fordula-
tokkal. Amíg mi itthon ülünk, az 
ott lévő szereplők különböző uni-
verzumokon mennek keresztül. 
(Ajánlotta: oláh Réka)

sTrANGEr THiNGs - Izgal-
mas, hozza a nyolcvanas évek-

beli hangulatot és nagyon szó-
rakoztató. (Ajánlotta: Kovács 
Máté)

TrÓNok HArCA - Nagyon 
szeretem, mert izgalmas és 
majdnem az összes szereplő 
szemszögéből láthatjuk ugyan-
azt a történetet. (Ajánlotta: Kincs 
Domonkos)

A NAGy PéNzrABlás (Mo-
ney Heist) - Egy nagyon izgalmas 
spanyol dráma sorozat,  ami egy 
nem szokványos bankrablásról 
és túszdrámáról szól. (Ajánlotta: 
Farkas zsófia)

DoCTor murPHy - könny-
fakasztó sorozat egy autisztikus 
jellegű szindrómával küzdő, fiatal 
orvosról, akinél segítőkészebb, 
okosabb embert nem hordott 
még hátán a Föld. (Ajánlotta: 
Németh Anna)

Karantén a KépernyőK 
előtt

kreatív feladat: kiss Noémi: 
ikeranya regényét elemeztük, 
feladat volt írni egy magzat-
próza szöveget.

NémETH ANNA: 
A másik olDAlrÓl

2. hét
zsófi leszek. sokféleképpen 
hívtak már, de zsófinak még 
soha. Anyának még fogalma 
sincs róla, hogy létezem, de 
nemsokára megtudja. Elő-
ször nem fog örülni neki. Ne-
kem.
elmegy majd a kórházba, 
hogy végleg megszabaduljon 
tőlem, de végül dolgavége-
zetlenül távozik. Nem fogja 

tudni megtenni. Kételked-
ni fog magában, de csodás 
anya lesz belőle.

13. hét
Bár mindig is bevállalós vol-
tam, néha megingok, nem 
vagyok biztos benne, hogy 
jól döntöttem. Csúfolni fog-
nak a suliban anya miatt, 
és amikor tízéves leszek, 
elveszítjükaapát, és azután 
lesz pár kemény évünk. de 
ilyenkor csak anya szívdo-
bogására figyelek, és emlé-
keztetem magam, hogy azért 
választottam ezt a családot, 
mert Neki szüksége van rám. 
Ahogy eldöntöttem, hogy ide 
jövök, lili lett az anyukám, és 

neki pontosan rám van szük-
sége, hogy leszokjon végre, 
rendezze a kapcsolatait. Mi-
attam fog mindent megtenni, 
hogy jobb szülővé, emberré 
válhasson, és én már most 
szeretem őt ezért.

21. hét
Nem tagadom, ez a kedvenc 
részem az egészben, itt len-
ni, anya pocakjában, ahol 
meleg vesz körül, biztonság, 
és kényelem. ehhez képest 
a kinti világban minden túl 
hideg. Már nem emlékszem 
pontosan az előző életeimre, 
nem tudom elszórakoztatni 
magam az emlékekkel. Unal-
mamban óvatosan megrug-
dosom anyát, és élvezem, 
ahogy gyorsabban dobog a 
szíve a boldogságtól.

32. hét
Közeledik a születés, és egy-
re kevesebb emlékem ma-
radt a jövőbeli életemről is, 
néha erőlködnöm kell, hogy 
eszembe jusson, egyáltalán 
miért is vagyok itt. Kicsit tar-
tok a megszületéstől, mert 
a köldökzsinór a nyakamra 
fog tekeredni közben, és bár 
végül jól leszek, egy kis ide-
ig nem fogok levegőt kapni. 

viszont anyának sokkal rosz-
szabb lesz, szóval ügyesnek 
kell lennem, és jó gyorsan ki-
bújni innen.

39. hét
Már csak benyomásaim ma-
radnak a környezetemből. 
Meleg, ütemes dobbanások, 
sötét, néha fény. Mindjárt itt 
az idő. már azt sem tudom, 
minek van itt az ideje, de azt 
igen, hogy nemsokára valami 
nagyon fontos dolog fog tör-
ténni, és én valamit nagyon 
várok.
egyszercsak valahogy köny-
nyebben tudok mozogni, a 
folyós dolog is fokozatosan 
eltűnik, és nekem eszembe 
jut, hogy mit várok olyan na-
gyon.
hogy végre láthassam anyát.

Németh Anna
Gödöllőn tanul, a kedvenc 
száma a négyes és variáci-
ói. Négy testvére van, akiket 
imád, nemrég lépett ki a 4x4-
es életévéből. szabadidejé-
ben mesét néz, ír, lovagol, 
alszik, és szívesen fogyasztja 
a sajtot lekvárral. Most pedig 
éppen elérte, amit szeretett 
volna, ugyanis ez így 44 szó.

méDiAkluB A kAmAszHíDoN és A szolGálATBAN
A médiaklub az a hely, ahol bármelyik fiatal megtanulhat újság-
cikket írni, kipróbálhatja magát a tévékamera előtt, megismer-
kedhet a Twitterrel, a Pinteresttel, a Twitch-csel, a reddittel és 
a többivel. A Gödöllői könyvtár és információs központ ka-
maszhídján minden második pénteken minden fiatalt várunk a 
klubba, aki gondolkozott már azon, hogy egyszer újságíró vagy 
influenszer lesz. 

Milyen TV-sorozaTokaT ajánlanak a 
középsikolások a karanTén idejére?

PuszTíTÓk 
A GÖDÖllŐi Városi kÖNyVTár 

Diák írÓkÖrE

mindenki ír kamaszkorában. Aki nem, az is. Verset, vagy no-
vellát, 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 macs-
kát írókurzust, néhányan többször is, vagy egyszer sem. 
Vannak kortárs szövegek, kreatív írásfeladatok, szövegcin-

cálás. és persze pusztítva vihogás.
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Napjainkban nem kis ki-
hívást jelent a szülőknek, 
hogy gyermekeik érdek-
lődését felkeltsék a tudo-
mányos és a művészeti 
érdekességek iránt. 

Az internetnek köszön-
hetően óriási információ-
mennyiség érhető el mind-
össze néhány másodperc 
alatt, s a gyerekek je-
lentős része pont emiatt 
számtalan területtel nem 
is találkozik - egyszerűen 
nem jut rá idő, hogy akár 
a természet szépségeire, 
akár a történelem titkaira 
rácsodálkozzon. 
A Legyél mindenttudó lán-
gész! című, most megjelent 
könyv öt területen tár számta-
lan érdekességet az ifjú olva-
sók elé. 

Az első, „A tudomány meg-
szállotja” fejezetben többek 
között a világűr és a techni-
ka csodáival ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők, a „Termé-
szetbúvár” részben pedig a di-
noszauruszoktól kezdve mu-
tatja be a földünket hajdnán 
és napjainkban benépesítő 
élőlényeket. Izgalmas kalan-
dot nyújt a „Földrajz” fejezet 
is, aminek segítségével nem 
csak a Föld felszínén kalan-
dozhatunk, hanem bolygónk 
belsejében is, hogy azután 
meg se álljunk a fellegekig. 
Aki a „Történelemrajongó” ol-
dalainál üti fel a könyvet, az 

ősi civilzációktól a XX. száza-
dig utazhat az időben, míg az 
utolsó, „Kultúrlény” című rész-
ben ízelítőt kaphat a külön-
böző művészeti területekből, 
valamint fizikai és a szellemi 
sportokból. 

A szülő ezzel a kiadvánnyal 
olyan könyvet adhat gyerme-
ke kezébe, aminek segítségé-
vel nem csupán átfogó képet 
kaphat világunkról, hanem 
kedvet is csinálhat ahhoz, 
hogy az érdeklődő kiskamasz 
elmélyítse tudását valamenyik 
területen. A jól értelmezhető 
kép és szöveg anyag mellett 
tudásfejlesztő játék teszi iz-
galmassá a könyv forgatását. 
(Legyél mindentudó lángész! - 
Interaktív enciklopédia)

(ny.f.)

A kialakult ko-
ronavírus-hely-
zet miatt a 
m e g s z o k o t t 
Kávéházi tör-
ténetek prog-
r a m s o r o z a t 
aktuális része 
rendhagyó mó-
don jelentkezik 
majd. Május 
9-én, szom-
baton a Kirá-
lyi Váróban 
került rögzí-
tésre a kö-
vetkező adás, 
amit május 
12-én kedden, 
18 órától lát-
hatnak a Go-
dollonettv Facebook-oldalán (Go-
dollonettv)
És hogy kikkel is találkozhatnak bő 
két óra erejéig, ha számítógépen, 
tableten vagy épp a mobiltelefon 
képernyőjén követik a műsort? A 
helyszínen két vendéget láthat-
nak és hallhatnak. Liskáné Fóthy 
Zsuzsanna, a könyvtár igazgatója 
többek között arról is beszél, hogy 
a mostani helyzet miatt lassan dr. 
Fóthy Zsuzsának fogják szólítani. 
Moussa Ahmed, az Urban Ver-
bunk művészeti igazgatója leg-
újabb klipjük nemzetközi sikereiről 
és a hűtőgép-erőgép hasznossá-
gáról is megosztja gondolatait.
Emellett három ONLÁNY vendég 
is bekapcsolódik majd a műsor-
ba, természetesen a számítógép 
képernyőjén keresztül. Juhász 

Anna irodal-
már most az 
online irodal-
mi-beszélge-
tések min-
dennapjairól 
beszél, míg 
Görög Ibo-
lya proto-

kollszakértő kifejti véleményét a 
kézfogás helyetti könyök össze-
érintésről is. Krizsó Szilvia újság-
író, televíziós műsorvezető pedig 
humoros oldalát mutatja meg.
A vendégekkel Buka Enikő és L. 
Péterfi Csaba beszélget majd (ők 
ketten a kávéházak bezárásának 
történelmi intervallumát is felele-
venítik). A zenei betéteket Buka 
Enikő és Fodor László szolgáltat-
ja.
Természetesen rengeteg más, 
érdekes téma is szóba kerül a 
szóban forgó 120 perc alatt, így 
mindenki készítsen maga mellé 
egy kávét, egy süteményt és kat-
tintson kedd este a Godollonettv 
Facebook-oldalra. Most az egy-
szer belépő nincs!
Az adás természetesen a későb-
biekben is visszanézhető.

Sarokkoncertekkel, a lakótelepe-
ken folytatódik a Talamba Ütő-
együttes és a Cimbaliband koncer-
torozata, amit korábban a főtéren 
élvezhetett a közönség. 
Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (EMMI) a tavalyi évben pá-

lyázatot hirdetett „Forrás a zené-
nek, feladat a zenésznek” címmel, 
melynek eredeti célja az volt, hogy 
a pályázaton nyertes együttesek 
közterületen megtartott rendszeres 
és ingyenes koncerteket adjanak.
A Művészetek Háza két művészeti 

csoportja: a Talamba Ütő-
együttes és a Cimbaliband 
ezen program keretében 
2019. decemberében el 
is kezdte Gödöllőn a főté-
ri koncerteket, azonban a 
járványügyi helyzetre való 
tekintettel a programot le-
állították. Az EMMI – tekin-
tettel az elhúzódó járvány-

helyzetre, valamint az 
átalakult kapcsolat-
tartási kívánalmakra 
– úgy döntött, hogy a 
térzenei programso-
rozatot némileg átala-
kítja és arra kéri a pályázat résztve-
vőit, hogy lakótelepek közterületein 
valósítsák meg koncertjeiket, így 
juttatva el a kultúrát a lakossághoz 
anélkül, hogy nem kívánt csopor-
tosulásra, fizikai kontaktusra vagy 
közelségre sor kerülne.
A sarokkoncerteket május eleje óta 
hallhatják a lakótelepeken élők. Az 
első ütem május 31-ig tart. A Talam-
ba Ütőegyüttes koncertjei május 

5-én kezdődtek és a tervek szerint 
május végéig még 12., 14., 19., 21. 
26. és 28-án kerül sor.
A Cimbaliband május 4. óta koncer-
tezik és várhatóan 13.,18., 20., 25. 
és 27-én lépnek majd fel. 
A helyszínekről és a pontos idő-
pontokról a szolgalat.com-on és 
Facebook-oldalunkon, valamint a 
Gödöllő Facebook-oldalon tájéko-
zódhatnak. 

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

Mert okosnak lenni menő!
RENdhAgyó KávéháZI TöRTéNETEK, 

AvAgy KávéháZI KARANTéN 
oTThoNRól, május 12-éN

mindEn sarkon áll a bál
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Európai Örökség Díjat (Europa 
Nostra Díj) kapott a Gödöllői Kirá-
lyi Kastély „Egy kastély titkos élete” 
című kiállítása.
2020. május 7-én hozták nyilvá-
nosságra az idei Európai Örökség-
díj / Europa Nostra Díjasok listáját, 
amelyből kiderül, a díjat az Oktatás, 
képzés, tudatosságnövelés-kate-
góriában indított projekttel érde-
melte ki a kastély. A 2018 -2019-
es, a rendszerváltás harmincadik 
évfordulójához kapcsolódó, rend-

hagyó ifjúsági projekt itthon is 
több szakmai elismerést kapott. 
A projekt a Gödöllői Királyi Kastély 
történelmének egy kevésbé ismert 
korszakára hívta fel a figyelmet, 
arra az időszakra, amikor az 1950-
es évektől a rendszerváltásig a kas-
tély épülete két részre tagolódott: 
egyik részében a Fővárosi Tanács 
Szociális Otthona, a másikban pe-
dig a szovjet hadsereg laktanyája 
működött, valamint néhány szobát 
kiutaltak lakásként a katonatisz-

tek és családtagjaik számára. A II. 
világháborút követő időszakban 
a XVIII. században épült kastély 
kiterjedt épületegyüttesének álla-
pota hamar leromlott. 1990-ben az 

idősek otthonának 
elköltöztetését és 
a szovjet hadse-
reg kivonulását 
követő építési, 
he lyreál l í tás i 
munkálatoknak 
köszönhető-
en a kastély 
mára ismét 
régi fényé-
ben tün-
dökölhet. 
A szak-
emberek 

azonban időben 
ráébredtek, lépni kell, hogy ne 

merüljön feledésbe az épület XX. 
századi történelmének ez az idő-
szaka. Ennek érdekében, a muzeo-
lógusok és egy csapat elkötelezett 
diák a környező lakosság vissza-
emlékezéseinek összegyűjtésébe 
kezdett, interjúk készítésével és 

rögzítésével. A kiállításnak speciá-
lis jelentősége van európai szinten 
is, mivel a helyi lakosok szemével 
enged betekintést a háború utáni 
időszakba.
„A fiatalok minden tekintetben aktív 
résztvevői voltak az Egy Kastély 
titkos élete projektnek. Az, hogy 
ilyen kiemelkedő szerepet kaptak a 
folyamatban, a képességeik köré-
nek bővüléséhez vezetett, szakértő 
muzeológusok felügyelete mellett”  
– emelte ki többek között a zsűri az 
Europa Nostra által kiadott tájékoz-
tatóban.
A kulturális örökség tisztelőinek és 
támogatóinak lehetősége nyílik on-
line szavazni (https://vote.europa-
nostra.org/) kedvenc díjazottjukra, 
és így eldönteni, hogy melyik pro-
jekt kapja az idei év Közönségdíját. 
A Közönségdíj kihirdetésére nyár 
után kerül sor. A Nagydíj nyertesei-
nek nevét, akik mindegyike 10 000 
€ pénzjutalomban részesül, szintén 
ezen eseményen tárják a nyilvá-
nosság elé.
(Bővebben a szolgalat.com-on 
és Facebook-oldalunkon)

Világszerte méltatják az Urban Verbunk 
„KYRIE ELEISON -Lélekerő” című pro-
dukcióját. A bemutató óta nem csak a 
hazai sajtó figyelt fel a gödöllői tánco-
sok videójára, Romániától Indiáig sikert 
arat az előadás. Az xpatloop.com mellett 
a BBC One, valamint román és indiai ol-
dalakon méltatják az együttest, kiemelve, 
hogy a hagyomány őrzése mellett újításra 
törekednek.
A „KYRIE ELEISON -Lélekerő” üzenete a 
koronavírus idején bejárja a világot, és ké-
pes a különböző kultúrák között kapcsolatot 
teremteni.
Mi tánccal imádkozunk – idézi az xpatloop.
com Moussa Ahmedet. Úgy tűnik ez az ima 
a Föld távoli vidékein is képes megszólítani 
az embereket.

Városunk a járványhelyzet mi-
att már két hónapja nélkülözi a 
képzőművészeti eseményeket, 
és bár kiállításmegnyitók, talál-
kozók továbbra sem tarthatók, a 
Levendula Galéria az érvényben 
lévő szabályok betartása mellett, 
ismét várja a látogatókat. 
A Remsey körúti galériában jelen-
leg Lőrincz Ferenc festőművész 
Tavasz-lét című tárlata látható. A 
kiállítás a gödöllői festőművész 

új alkotásait vonul-
tatja fel. A képek a 
természet ébredését 
vetítik elénk, az olva-
dástól a virágzó rep-
ce mezőig mutatva 
meg a természet éb-
redését, a természet 
tavaszi arcait. Hogy 
a korlátozások miatt 
elmaradt megnyitók 
és rendezvények 

mikor lesznek pótolhatók, még 
nem tudni. Addig is a Levendula 
Galéria hétköznap 10-15 között, 
szombaton pedig 10-13 óráig lá-
togatható. 

Világsiker az Urban VerbUnk Videója

europa Nostra díjas lett a kastély 

Várja a látogatókat a lEVEndula galéria
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A napokban jelent meg Bendl Vera: 
Mihályi Csongor és az időgyurma 
című könyve a Pagony kiadó gon-
dozásában. A történet illusztrációit 
Remsey Dávid grafikusművész ké-
szítette. A könyv főszereplője Mihályi 
Csongor, aki a barátaival elkészítette 
az időgyurmát. Ennek köszönhető-
en az iskolai tízperces szünet valódi 
kalanddá változott: az iskolaudvar 
helyett a gyerekek ugyanis Párizsba 
indultak. A kaland során nehéz dön-
téseket kellett hozniuk például arról, 
hogy ér-e bliccelni vagy nem, hogy 
hogyan jussanak el az Eiffel-torony-
hoz, és arról is, hogy akarnak-e telje-
sen megváltozni. Csongor és barátai 
között - bár sokban különböznek egymástól - a barátság még szoro-
sabbra szövődik az utazás során. 

Gyermekrajzok-
ból nyílt virtuális 
kiállítás a Gödöl-
lői Városi Múze-
um honlapján.  Az 
intézmény felhí-
vást tett közzé, 
melyben az óvo-
dásokat arra kér-
te, hogy készít-
senek rajzokat és 
így örökítsék meg 
saját múzeumi 
élményeiket, az 
iskolásoktól pedig a koronavírushoz kapcsolódó alkotásokat vár-
tak. A legkisebbek rajzai április 30-tól láthatóak a Gödöllői Városi 
Múzeum honlapján, 18.-tól pedig az iskolások rajzai is felkerülnek. 
A www.godolloimuzeum.hu oldalon emellett folytatódik a hét mű-
tárgya sorozat is, ami minden héten a múzeum gyűjteményének 
egy-egy darabjával ismerteti meg az érdeklődőket. 

Újabb gyerekkönyv remsey 
DáviD illusztrációival 

MúzeuMi élMéNyek 
gyerekszeMMel 

Beküldési határidő: 2020. május 26.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Ulrich Gyula, Hetényi Károly 

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Jenei-Szabó Krisztina, Csaja László  
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Braun Cipora 
A városi Mozi ajándékát nyerte: 
Fejes Dorottya., Zámbó Sára 
mezőgazdasági és kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: 
: Harkányi Ádám, Molnár Nikolett 
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való 
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár emailben kül-
dik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!

Múzeumpedagógiai foglalkozás Forgács Anna Lea szemével

A Városi kÖNyVTár FElHíVásA
Tisztelt látogatóink!

A koronavírus járvány miatt könyvtárunk már 2020. március 17-től személyesen nem látogatható. 
késedelmi díjat továbbra sem számolunk fel, 

DE lEHETŐséGET NyúJTuNk 
A KöNyveK VisszAHozATAlárA 2020. máJus 11- 22. kÖzÖTT HéTkÖzNAP 9-16 ÓráiG.

Az udvar felőli bejáratnál lehet leadni a dokumentumokat, melyeket 72 órára karanténba teszünk, 
ezután kerülnek újból a könyvespolcokra.

Továbbra is lehetőség van e-mailen (konyvtar@gvkik.hu) könyveket, DVD-ket, CD-ket kérni. könyvtárosaink összeállítják a 
csomagot, és a következő napon megbeszélt időpontban át lehet venni a könyvtárosoktól. kérjük, olvasójegy számát 

tüntesse fel a levélben, amennyiben nem tudja, a születési dátumát, hogy be tudjuk azonosítani rendszerünkben.
idős, mozgásukban korlátozott olvasóinknak házhoz szállítjuk a kért könyveket e-mailben, vagy telefonon  jelezzék az 

igényüket: konyvtar@gvkik.hu), 28/515/532
minden hétköznap 9.00 -16.00 óra között igénybe vehetik „kérdezd a könyvtárost” azonnali kérdések szolgáltatásunkat. 

A honlapunk jobb oldali „beszélgetős felhőjében” kérdezhet minket.
segítünk eligazodni az online elérhető tartalmak, adatbázisok keresésében; könyvtárunk katalógusában való keresésben; 

Gödöllő Wiki-ben való tájékozódásban; irodalomjegyzék összeállításában; vagy bármilyen egyéb kérésben.
Friss információkat honlapunkon és facebook oldalainkon folyamatosan közlünk!

Használják ki online szolgáltatási lehetőségeinket: 
www.gvkik.hu/katalogus és a könyvsúgót! https://konyvsu-go.gvkik.hu
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Május eleje óta több Facebook- 
poszt is foglalkozott azzal, hogy 
csapdák kihelyezésére utaló plaká-
tokat, valamint egyes információk 
szerint ölőcsapdákat találtak a Gö-
döllői Erdészeti Arborétumban. A 
látogatóknak azonban feltűnt, hogy 
a plakátokkal valami nem stimmel: 

Nem szerepelt rajtuk, hogy ki he-
lyezte ki azokat, és kit kell szükség 
esetén értesíteni. Lapunk ezek 
alapján megkereste a Gödöllői Er-
dészeti Arborétumot kezelő Pilisi 
Parkerdő Zrt -t, hogy a kirándulók, 
különösen a kutyával érkezők érde-
kében megtudjuk, mire is számíthat-

nak a sokak által kedvelt arborétum-
ban.  Mészáros Péter szóvivő az 
alábbiakról tájékoztatta lapunkat: „A 
Pilisi Parkerdő sem plakátokat sem 
ölőcsapdákat nem helyezett ki a ke-
zelésében lévő Gödöllői Arborétum-
ban. Kollégáink eltávolították a pla-
kátokat és átvizsgálták a területet, 
de szerencsére nem találtak csap-
dákat. Kérjük, hogy ha valaki mégis 
erre utaló jelet lát, akkor értesítse a 
Parkerdőt (+36 (26)-598-000, vagy 
informacio@pprt.hu).
Ezúton is felhívjuk a Gödöllői Arbo-
rétumba kutyával érkezők figyelmét 
a felelős kutyasétáltatás szabályaira 
(parkerdo.hu/parkerdo/tudnivalok/
kutyaval-erkezem/). Ennek megfe-
lelően kérjük a gazdikat, hogy ked-
venceiket pórázon sétáltassák, és 
az ürüléket szedjék össze az ebek 
után! Az arborétumot kezelő Valkói 

Erdészethez számos panasz érke-
zik emiatt, de csak közös felelőség-
vállalással és odafigyeléssel tudunk 
mindannyiunk számára jobb körül-
ményeket biztosítani egy kellemes 
kikapcsolódáshoz, sétához.” 

Hazánk egyik legszínesebb, élénk 
tollazatú madarának európai állo-
mánya az intenzív fajvédelmi te-
vékenységeknek köszönhetően 
stabilizálódni látszik, fennmaradása 
érdekében azonban további felmé-
rések és intézkedések szüksége-
sek. A Szent István Egyetem (SZIE) 
kutatói ennek kapcsán arra keresik 
a választ, hogy a fészkelőhelyek és 

a madárszülők jellemzői miként be-
folyásolhatják a költés sikerességét 
és a fiókák életképességét.
A szalakóta védelme érdekében el-
engedhetetlen, hogy az egyedek vi-
selkedését és életmenetét a lehető 
legpontosabban megismerjük, így 
a Szent István Egyetem Állattani és 
Állatökológiai Tanszékén már 2016 
óta folynak a fajjal kapcsolatos ku-
tatások. 
A hazai vizsgálatokra és terepi meg-
figyelésekre nagyjából májustól 
augusztusig van lehetőség, hiszen 

nyár végén a szalakóták hamar dél-
re indulnak, a telet pedig az afrikai 
kontinens Egyenlítőtől délre eső 
területein, Botswana térségében 
töltik. Ezt követően csak igen ké-
sőn, nagyjából április végén, május 
közepén térnek vissza korábbi fész-
kelőhelyükre, ami akár pontosan 
ugyanaz az odú is lehet, amelyben 
előző évben is sikerrel költöttek.

A lehetséges fészkelő- és táplál-
kozóterületek ugyanakkor Euró-
pa-szerte fogyatkoznak. A magá-
nyos fák és fasorok, továbbá a 
könnyen odvasodó puhafa fajok 
egyre korlátozottabban állnak a 
szalakóták rendelkezésére, így a 
természetvédelmi szakemberek 
mesterséges költőládákat is kihe-
lyeznek, hogy segítsék fészkelésü-
ket, szaporodásukat. 
Ilyen mesterséges fészekodúkban 
költő szalakótákkal kapcsolatosan 
gyűjtött adatokat Sarlós Dávid, a 

SZIE Biológiatudományi Doktori Is-
kola PhD-hallgatója, aki Dr. Herényi 
Márton, a SZIE MKK Állattani és 
Állatökológiai Tanszék tudományos 
munkatársának témavezetésével 
végzi kutatásait a Borsodi-Mező-
ségben és a Felső-Kiskunságban.
„Eredményeink szerint a hosszabb 
szárnnyal rendelkező hím szalakó-
táknak nemcsak több tojásuk lett, de 
a kikelt fiókáik száma is magasabb 
volt. Ezen kívül a jobb kondícióban 
lévő hím madaraknak több fiókája 
repült ki, és ezek jobb kondícióval 
is rendelkeztek. Azt is megfigyel-
tük, hogy a költést később kezdő 
szalakóták fiókáinak hosszabb volt 
a szárnya a kirepülés idején, ami 
arra utal, hogy etetésük idején több 
táplálékul szolgáló bogár és egye-

nesszárnyú állhatott rendelkezésre” 
– meséli a fiatal kutató, aki kutatá-
sait idén nyáron is folytatni szeretné, 
többek között a születési fészek és 
az első költőhely közti távolság vizs-
gálatával.
A május 9-i Vándormadarak világ-
napja a szalakótákhoz hasonló 
fajok védelmére, és a megőrzésük-
höz nélkülözhetetlen nemzetközi 
együttműködés szükségességére 
szólít fel. Mint azt a globális kam-
pány honlapján olvashatjuk, a világ-
naphoz kötődően tavaly világszerte 
több mint 870 rendezvényt szervez-
tek, a madárbarátok azonban az 
idei évben csak teraszukról figyel-
hetik meg az állatokat, vagy az on-
line térben adhatnak hangot a téma 
fontosságának.      Cseri-Gódor Kitti

hamis PlakátOkkal riOgatták a gödöllői 
erdészeti arbOrétum látOgatóit

Most érkezNek vissza hazáNkba az aFrikábaN telelő szalakóták
Fotó: Lendvai Csaba

Fotó: Sarlós Dávid
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Kiscicáknak szerető gazdit keresek. Ingyen elvihetőek. 
Most 4 hetesek. Érdeklődni: 06-30-426-1933

a gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (gödöllő közigazgatási határain belül):
kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

zserbó: 3 éves ivartalanított szuka. ál-
latokkal és emberekkel kiválóan kijön. 
az embereket, gyerekeket imádja, kan 
kutyákkal is jól kijön.

döMe: 4 éves kan. barátságos, bújós, de 
csak a lánykutyákkal van el.

dorka: 4 éves, ivartalanított szuka. 
emberekkel, gyerekekkel, kutyákkal 
remekül kijön. kiváló dajkakutya.

abu: 3 éves, ivaros kan. Felnőtek-
kel, gyermekekkel kiválóan kijön, 
lánykutyákkal összeszoktatható.

Ezen a héten olyan ötletekkel 
próbálunk segíteni, ami a kicsi 
terasszal vagy szűk átjárókkal 
rendelkező tulajdonosok hasz-
nára lesznek, ám reméljük sokan 
találnak benne lehetőséget a na-
gyobb kertek díszítésére is. 
A lakótelepi vagy társasházak 
tulajdonosainak sokszor gondot 
okoz a kisebbre szabott hely, 
mert a virágos, növényes környe-
zetet a legtöbb ember szereti, de 
sokszor ez a hasznos tér rovásá-

ra menne, ami ilyen helyeken 
amúgy sem kifejezetten nagy. 
Erre lehet megoldás a függőle-
ges vagy más néven vertikális 
kert létrehozása. Ez pontosan 
azt jelenti, hogy falak mel-
lett, keskeny helyet elfoglalva 
olyan virágtartók vannak el-
helyezve, amelybe kisebb he-
lyigényű, ám roppant mutatós 
növényeket helyezhetünk el. 
Bár már rengeteg nagy áruház-
ban lehet ilyen típusú virágtartó-

kat kapni, mégis remek elfoglalt-
ság lehet, házilag is elkészíteni. 
Manapság nagyon népszerűek 
a raklapokból kialakított, ilyen jel-

legű virágtartók és lefestve, 
lekezelve, hosszú évekre 
vidám színfoltot vihetünk a 
teraszunkra. 
Ám ne ragadjunk le a fa-
laknál! Amennyiben hosz-
szú és egyhangú kerítéssel 
vagyunk a szomszédainktól 
elválasztva, a kerítésre rög-
zítve máris virágpompa fog 
minket megörvendeztetni. 
S hogy milyen virágokat 
tehetünk ezekbe a virágtar-
tókba? 
A fűszernövények remekül 

elélnek bennük, de az egynyári vi-
rágok is szépen virítanak hosszú 
hónapokig. Azzal számolnunk 
kell, hogy lévén kisebb helyen 
élnek, mintha kerti földbe ültettük 
volna, javasolt általános tápoldat-
tal az előírás szerint meglocsolni, 
hogy a megfelelő mennyiségű 
tápanyagot folyamatosan meg-
kapja. Akinek árnyékosabb te-
rasza van, remekül mutatnak a 
harangvirágok vagy gólyaorrok 
is ezekben a tartókban, de má-
sok, akiknek nem erőssége a 
locsolás, sziklakerti növényekkel 
is betelepíthetik a kicsi helyeket.  

Ám nem csak raklapokból lehet 
függőleges virágtartókat készíte-
ni, hanem számos más, haszná-
laton kívüli tárgyból is, kezdve a 
régi bicikli keréktől a lomok között 
heverő spalettákig akár, de na-
gyon szépen mutat egy régi hasz-
nálaton kívüli ablakkeret is, me-
lyek talán régi, szép emlékeket is 
felidéznek bennünk. Akárhogy is 
legyen, akinek kicsi területe van, 
ne keseredjen el, hiszen mindig 
van megoldás, a legkisebb hely 
felvirágoztatására. 
Jó építkezést és egészséget kí-
vánok Önöknek! 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

éPítkezzünk függőlegesen! 

turul 
GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)

állatpatika

hétvégén is nyitva tartó ügyelet

9.00–19.00, tel: 06-30-943-9898

A koronavírus-járvány miatt ügyeleti időnk megváltozott: szombat 
és vasárnap 10-18 óráig fogadjuk a beteg állatokat.



2020. május 12.18 gödöllői szolgálat sport

– Jól hallani, hogy Németország-
ban újra indul az élet, feloldják a 
korlátozásokat?
– Igen, itt nálunk Bajorországban 
az elmúlt hétfőn enyhítették a szi-
gorításokat. Szerencsére jövő hé-
ten már nálunk is az egyesületben 
is újra indulhatnak az edzések, vi-
szont csak a bajor válogatott játé-

kosok számára és egyszerre csak 
5 ember lehet a teremben. Ez most 
nekünk edzőknek is nagy kihívás. 
Komoly szervezési munkát igényel 
tőlünk, hogy erre az átmeneti idő-
szakra mi a jó megoldás.
– Ez azt jelenti akkor, hogy edző-
ként is dolgozol, nem csak az 
irodában ülsz egész nap?
– Hála az égnek nem. Sokat va-
gyok a pingpongasztal mellett is. 
Velem együtt öten vagyunk edzők. 
Én egyfajta sportigazgatóként va-
gyok jelen, aki a szakmai koncep-
cióért felel, és összefogja az egé-
szet. 
– Akkor ennek kapcsán most 
is minden nap van a kezedben 
ütő?
– Igen, emiatt is szeretem ezt a 
szerepkört, mert minden nap ma-
gam is beszoktam állni a gyerekek 
közé játszani. A legnagyobbak, a 
18 éves ifi válogatott fiúk sokszor 
már engem is elvernek. De nagyon 
élvezem, amikor kiszakadok az 

irodából, és magam is játszhatok 
kicsit.
– Nem hiányzik ilyenkor a ver-
senyzés?
– Egy kicsit talán. Igazából a mai 
napig szoktam játszani a német 
másodosztályban. A színvonal 
elég magas azért még ott is. Ám 
be kell valljam a meccsekkel járó 

stressz, izgalom, és sokszor gyo-
morgörcs nem hiányzik.
– és mennyire hiányzik Gödöl-
lő?
– Nagyon. Rengeteg minden oda-
köt. A családom, a barátaim. Ők 
nagyon hiányoznak Ez a legfőbb 
hátránya a külföldi létnek. Amúgy 
mind a mai napig Gödöllőt hívom 
az otthonomnak. Megvan a laká-
som most is. Nagyon szeretek ha-
zamenni.
– Milyen gyakran szoktál haza-
jönni, mikor voltál itthon leg-
utóbb?
– Nagyjából évente 4-5 alkalom-
mal járok haza. Nyaranta tudok 
egy kicsit hosszabb időszakra is. 
Utoljára karácsony idején, január 
elején voltam otthon. Márciusban 
terveztem volna menni, de adódott 
a járvány, a határokat lezárták, így 
nem tudtam. Idén most például 
anyukámat is sajnos csak online 
tudtam köszönteni Anyák napján.
– Ahogy beszélsz Gödöllőről, 

adódik a kérdés. Mikor tervezel 
esetleg hazaköltözni?
– Ez egy nehéz kérdés. Rövid időn 
belül nem hiszem. Nagyon jó mun-
kám, feladatom van itt München-
ben. A hosszútávú terveim között 
viszont mindenképpen szerepel. 
Akkor pedig szeretnék majd aktí-
van részt venni a helyi pingpong 
életben. Úgy tűnik most szeren-
csére megépül az asztalitenisz 
csarnok is Gödöllőn. Ennek kife-
jezetten örülök. Az egyesülettel, 
illetve a szakosztályvezető Bartha 
Tiborral egyébként jó kapcsolatban 
vagyok. Igyekszem őket például 
edzéstervekkel segíteni.
– Végezetül hadd elevenítsek fel 
egy meccset, amely a te neved 
kapcsán mindig előkerül. idén 
lesz a 20 éves évfordulója a syd-

ney-i olimpiának. eszedbe jut 
még olykor az a bronzmeccs?
– Néha-néha. Amikor mások 
eszembe juttatják – teszi hozzá 
nevetve az öt olimpián járt játékos. 
Nemrég például újra leadták a tv-
ben a meccseinket arról az olimpi-
áról, és rengetegen kerestek meg, 
írtak rám, hogy milyen jó volt újra 
látni azokat a pillanatokat. Nyilván 
ilyenkor ez újra feltépi kicsit a sebe-
ket is. Sajnálom, hogy nem jött ösz-
sze az érem. Miénk lehetett volna 
a magyar asztalitenisz történelem 
első olimpiai érme. Csak két labdá-
ra voltunk tőle. Kicsit még mindig 
fáj. Kár érte. De összességében 
az volt a legsikeresebb olimpiám, 
és az egész hatalmas élmény volt 
– fejezi be azért boldogan a mindig 
jó kedélyű Kriszti.                    -HB-

Gödöllő büszkesége, az egykoron hétszeres Európa-baj-
nok asztaliteniszező Tóth krisztina immár hét esztendeje, 
hogy befejezte profi pályafutását. szeretett sportágától 
azonban azóta sem tud elszakadni. 2013 óta a bajor szö-
vetség alkalmazásában, az utánpótlásáért felelős szakmai 
referensként dolgozik münchenben. Őt kérdeztük a német 
életről, Gödöllőhöz fűződő viszonyáról, illetve a jelenleg 
épülő gödöllői asztalitenisz csarnok is szóba került. Na, és 
természetesen az emlékezetes 2000-es, sydney-i olimpiai 
bronzmeccs sem maradhatott ki. 

• Tóth krisztina, 1974. május 29.
• klubjai: Gödöllői sC (1983-85), statisztika (1985-2000), 
TsV Busenbach (2000-06), langweid (2006-07), FsV krop-
pach (2007-2013)
• 1988-ban, 14 évesen már felnőtt bajnoki aranyat nyert 
csapatban
• Aktív karrierjével 2013-ban, a világbajnokság után ha-
gyott fel
• Azóta a bajor asztalitenisz szövetség szakmai vezetője
legnagyobb eredményei, címei:
• 7-szeres Európa-bajnok (1994, 1996, 2000 2x, 2003, 2007, 
2008)
• Világbajnoki bronzérmes (1995, Tiencsin)
• olimpiai 4. helyezett (2000, sydney)
• 5 olimpián vett részt (1996, 2000, 2004, 2008, 2012)
• 13 alkalommal nyerte el „Az év magyar asztaliteniszező-
je” címet
• Gödöllő város díszpolgára (2008)
• magyar köztársasági Ezüst érdemkereszt (2000)

„kiCsit Még MiNdig Fáj a sydNey-i broNzMeCCs”

Forrás: AFP/TORU YAMANAKA
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„Az egyetem engedélyével 
most már az atléták mellett 
a vívók és a sportlövők is el 
tudták kezdeni az edzései-
ket. Az utóbbi 
kettő beltéri 
sportágról lé-
vén szó ne-
hezebb ügy 
volt. Az olim-
p i k o n j a i n k , 
Gémesi Csa-
nád (vívás) 
és Mészáros 
Eszter (sport-
lövészet) kü-
lön engedély-
lyel eddig is 
végezhették a 
munkájukat a 
kor lá tozások 
mellett. Most 
viszont a töb-
biek számára 
is megnyíltak 
a termek. A 
vívás a bonyolultabb kérdés, 
mert az kvázi küzdősport. Ott 
még várunk a vívószövetség 
engedélyére is, hogy a komo-
lyabb edzéseket is elkezdjük. 
Egyelőre csak „iskolázhatnak” 
a vívók. A sportlövészet ebből 

a szempontból egyszerűbb. 
Ott eleve egyedül, elszige-
telten vannak a versenyzők. 
Náluk maximalizáltuk az egy-

szerre lövők számát.” 
– nyilatkozta lapunk-
nak Kriszt Balázs, a 
GEAC elnöke.
Az atlétáknak még a 
járvány idején az el-
múlt időszakban is 

volt lehetőségük folytatni 
edzésmunkájukat a szigorú 
előírások mellett. Múlt héttől 
kezdve viszont a gyerekek 
számára is megnyitotta kapuit 

a GEAC rekortán pályája.
„Eleddig csak 10 ember tar-
tózkodhatott maximum a 
mintegy 6000 m2 területű 

pályán, amely 
szerintem több, 
mint biztonságos 
volt. Immáron vi-
szont a kicsikkel 
is elkezdhettük 
az edzéseket. 
20 fővel maxi-
malizálva, 2 órás 
időintervallumok-
ban. A gyerekek 

már nagyon ki voltak éhezve, 
nagyon várták, hogy újra a 
pályán legyenek. Szerencsé-
re mindenki – a szülőket is 
beleértve – nagyon jó partner 
ebben. Betartják a szükséges 
óvintézkedésket. Az edzése-
ken való részvétel azonban 
nem kötelező, nem erőltetjük 
rá senkire, aki még esetleg 
korainak gondolja azt.”
Az idei évre az atléták szá-
mára minden nemzetközi 
verseny, legyen az olimpia, 
világbajnokság vagy Euró-
pa-bajnokság elhalasztásra 
került, így nagy kérdés milyen 
versenyre készülhetnek ők 
még az idei szezon során.
„Jelenleg úgy áll, hogy a ha-
zai versenyszezon június kö-
zepén indulhat újra. Először 
kisebb, regionális versenyek-
kel, míg rá egy hónapra au-
gusztusban lenne az orszá-
gos bajnokság. Az augusztus 
közepi ob dátum még szá-
momra is elég nagy kérdőjel. 
Nyilván még nincs végleges 
versenynaptár sem. Minden-
esetre az ob remélhetőleg 
20-25 versenyzőnket érin-
teni fogja. Az érmek számát 
illetően pedig 5-10 éremben 
bízunk, hogy annyi összejö-
het. Mindent összevetve így 
gyakorlatilag legalább egy 
hónappal kitolódik a szabad-
téri szezon, feltehetően októ-
ber közepéig-végéig.” – tette 
hozzá végezetül az egyesület 
első embere.
                                      -HB-

Újraindult az élet a 
GeaC három szakosztályánál is

A GEAC válogatott versenyzői az eddigiek során is 
edzhettek szigorú korlátozások mellett, viszont a kor-
mány rendelete alapján május 4-től az egyesületek által 
szervezett amatőr, illetve tömegsport jellegű edzéseken 
való részvétel is engedélyezett.
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ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÉTTEREM
 

INGYENES KISZÁLLÍTÁS GÖDÖLLŐN! 

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/adag.
Rendelésfelvétel minden nap 10:00 és 18:00 között. 

Kiszállítás minden nap 11:00 és 19:00 között.

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

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

 MONARCHIA RÉTESHÁZ
 

Rétesek és aprósütemények Ingyenes kiszállítását vállaljuk 
Gödöllőn. Kizárólag előrendeléssel!

Rétesek 300.- Ft / db, 
Aprósütemények (édes és sós) 3.000.- Ft/kg.

 
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

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.
 

Részletes kínálatunkat megtalálják a 
www.erzsebetkiralyneetterem.hu címen az aktualitások fül alatt 

vagy az Erzsébet Királyné Étterem Facebook-oldalán.

Rendelésfelvétel és érdeklődés: +36-30-227-1886
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iNGATlAN
+ Gödöllőn az Irtványban 1500 
nm-es bekerített telek gyümölcs-
fákkal, szőlővel, málnával, 12 
nm-es faházzal 2 millió Ft-ért 
eladó. Érd: 06-30-858-6229, 06-
30-362-2270
+ Eladó Gödöllőn a Szent János 
utcában egy kétszobás lakás a 
második emeleten: 49 m2, fel-
újított, redőnyös, erkélyes, cirkó 
fűtéssel, pincével. Közel a köz-
pont, óvoda, iskola, HÉV, busz. 
Irányár: 28mill. FT. Érdeklődni: 
+36-30-910-5151 
+ KERESEK saját részre Gödöl-
lőn 1 vagy 2 szobás lakást azon-
nali készpénzes vevőként. Tel: 
06-30-228-0464
+ Eladó Gödöllőn a Szent Já-
nos utcában egy kétszobás 
lakás a második emeleten: 
49 m2, felújított, redőnyös, 
erkélyes, cirkó fűtéssel, pin-
cével. Közel a központ, óvo-
da, iskola, HÉV, busz. Irány-
ár: 28mill. Ft. Érdeklődni:  
+36-30-910-5151 
+ GÖDÖLLŐN KERESEK 
ELADÓ LAKÁST. 06-70-432-
2028
+ Gödöllőn, a városközpont-
ban SÜRGŐSEN eladó egy 
73 nm-es (81 nm hasznos 
alapterületű), 3 szoba + nagy 
étkezős, világos lakás. I.ár: 
33,6 M Ft. 06-70-777-5164 
+ Eladó 2 szobás, 2.emele-
ti, palotakerti lakás teljesen 
felújítva. 31,9 millió Ft. Kérem, 
hogy csak vásárlási szándékkal 
hívjon és a késő délutáni órák-
ban! Köszönöm. 06-28-410-116 
+ Eladó Kistarcsán a Vereckei 
lakóparkban egy 53 nm-es föld-
szinti, téglaépítésű, cirkófűté-
ses, jó állapotú lakás beépített 
konyhabútorral. 26.900.000 Ft. 
06-70-576-9351 
+ ELADÓ Gödöllőn a főút mel-
lett téglaépítésű, 2.emeleti, er-
kélyes, konvektoros, 2szobás 
öröklakásom (nagy zárható sa-
ját tárolóval). Iár: 29.2 MFt. Ér-

deklődni: 06-70-620-4102 
+ Gödöllőn, Központ közelében 
eladó egy téglaépítésű, I. emele-
ti, 51 m2-es, 2 szobás, erkélyes 
lakás saját tárolóval. Garázs vá-
sárolható hozzá. I.á.: 24.9M Ft 
Érd.: 06 70 432 2028 
+ Eladó Gödöllő boncsoki ré-
szén egy 2szintes, 2nappali+ 
3szobás, 2fürdőszobás, téglá-
ból épült lakóház 120nm össz-
területtel 1000nm-es telken. Az 
ingatlan zártkert megjelölésű, 
kerítve, villannyal ellátva. I.á.: 26 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi 
részén egy 2szintes, 2generá-
ciós, 4szobás, 2konyhás, 2für-

dőszobás családi ház felújítva, 
új tetővel, melléképületekkel 
773nm-es telken. I.á.: 48 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhe-
gyi úton egy 2,5 szobás, ösz-
szkomfortos, teljesen felújított 
lakóház nagy méretű garázzsal, 
2300nm-es telken. I.á.: 48 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy 
5260nm-es, 6 telekre felosztott 
zártkerti ingatlan. A telkek dara-
bonként 2,5 mFt-ért megvásá-
rolhatóak. Érd.: 06-20-919-4870

+ Eladók most épülő, földszintes 
ikerházak Gödöllőn a Lázár Vil-
mos és a Gerle utcában, hitelre 
és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 52,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dom-
bon egy 2 helyrajzi számon lévő, 
2200nm-es telken lakóház udvar 
megjelölésű ingatlan, mely áll 
nappali+ 2szoba összkomfort-
ból. I.á.: 39 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom 
utcában egy ikerház 440nm-es 
telekrésszel, mely áll nappaliból 
lent, tetőtérben 2szoba, erké-
lyekkel, terasszal. I.á.: 30 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabad-
ka utcában egy téglaépítésű, 
2szobás, egyedi fűtéses lakás, 
melyben a nyílászárók ki vannak 
cserélve. I.á.: 25,5 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság 
úton egy 2. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, teljesen felújított örök-
lakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János 
utcában egy 4. emeleti, nappali+ 
2félszobássá alakított, felújított 
öröklakás. I.á.: 29,9 mFt 0620-
919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy nappali 
(40nm)+ 2szobás teraszkapcso-
latos, földszintes, összkomfor-
tos, 2002-ben épült családi ház 
1300nm saroktelken. Az ingat-
lanhoz tartozik egy 1 szoba ösz-
szkomfortos apartman, valamint 
egy 2 beállásos garázs. I.á.: 64 
mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az egyik Dó-
zsa György úti 10-emeletes ház-
ban 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 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legkeresettebb 
részén a Harasztban egy 84nm-
es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 
külön wc-s családi ház. I.á.: 48 
mFt 0620-919-4870
+ 1300 nm-es panorámás építé-
si telkek eladók Gödöllőn. 20 M 
Ft/ db. 0620-919-4870

AlBérlET kiADÓ
+ Hosszútávra kiadó Palotaker-
ten egy 62 nm-es, 2 szobás, 
erkélyes, redőnyös lakás fiatal 
párnak. 90.000 Ft/ hó + rezsi + 1 
havi kaució. 06-20-2949-168 

Hirdetésfelvétel: a K&H Bank melletti helyiség (volt biztosító)

06-20/5255-366, e-mail: godollomedia@gmail.com
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+ Kiadó (eladó) Gödöllő Palota-
kerten földszinti, egyedi fűtéses, 
1 szobás lakás bútorozottan 
június 1-től. HÉV, busz, vasút, 
egyetem pár perc. 70.000 Ft + 
rezsi + 2 havi kaució. 06-70-362-
6244 
+ 95 nm-es, gödöllői, földszinti, 
belvárosi lakás elegáns kivite-
lezésben IRODÁNAK, AKÁR 

LAKÁSNAK albérletbe kiadó. 
190.000 Ft/ hó + 2 havi kaució. 
Számlaképes. 0620-919-4870

ÁllÁs
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kerepe-
sen nappali munkára (reggel 8 
órától este kb 19 óráig) heti több 
alkalomra, hosszabb távon. Érd: 

06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlék-
kal műanyag feldol-
gozó gödöllői kft. fel-
vesz BETANÍTOTT 
M U N K Á S O K AT, 
SZERSZÁMKÉSZÍ-
TŐT, KARBANTARTÓT 
és FRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTÓT. 
Nyugdíjasokat is 
szívesen fogadunk. 
Érd: 06-20-9423-
112, www.plastexp-
ress.hu 
+ 20 éve működő 
gödöllői műhelyünk-
be AUTÓSZERE-
LŐ kollégát kere-
sünk! Bejelentett 8 
órás állás, bérezés 
megegyezés sze-
rint! Jelentkezni a 
+3630-4666-930-
as telefonszámon, 

illetve a pfgautokft@gmail.com 
e-mail címen lehet. 
+ Középfokú műszaki végzett-
séggel műszaki vezetőt kere-
sünk. Bérezés bruttó 300-400 
ezer forint. Továbbá géplakatost, 
aki kisteherautó vezetői gyakor-
lattal is rendelkezik. Bérezés 
bruttó 250-300 ezer forint. Az 
üzemi munkavégzés mellett 
szükség esetén a fuvarozás 
is a munkakörhöz tartozik. 
Munkaidő: 6:20 – 14:50. A 
munkavégzés helye: Gödöllő 
Ipari Park, Kühne Ede út 10. 
Környékbeliek, esetleg nyug-
díjasok jelentkezését várjuk 
önéletrajzzal az alábbi e-mail 
címen: mufem@mufem.hu  

szolGálTATás
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi, 
diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes 
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gö-
döllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-
20-556-2653, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bíz-
za most rám! Fakivágás, 
sövényvágás, bozótirtás, 
fűnyírás, fűkaszálás. Füve-
sítés, gyepfelújítás, vegy-

szeres gyomirtás. Rotációs 
kapálás. Gyepszellőztetés. Met-
szés. Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kertta-
karítás. Kerítésfestés. Gépi per-
metezés. Kerti tavak tisztítása. 
Talajfúrás. 06-30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 
28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. CIRKÓK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEKTO-
ROK karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, 
vírusirtás garanciával. Hétvégén 
is! Tel: 06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pia-
nínó-, páncélszekrény szállítás. 
Hétvégén is. NEER TEHER 06-
70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! Új 
redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
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+ MŰANYAG AJTÓK, ABLA-
KOK forgalmazása, beépítése. 
Redőnyözés: műanyag és alu-
mínium redőnyrendszer, moto-
ros is! Fix és mozgatható szú-
nyoghálók! 06-20-262-0289 
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-
zéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, 
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-
361-9679 
+ KÖZÖS KÉPVISELETET, 
TÁRSASHÁZKEZELÉST válla-
lok 10 éves gyakorlattal: Pesti 
Erika +36-20-5162-962 
+ FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉ-
TÁZÁS. Gyors, igényes munka-

végzés tapasztalt kollégákkal. 
Tisztasági festés és üres lakás 
esetén kedvezmény. 06-70-785-
2718
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők 
javítása, tetőszerkezeti munkák, 
tetőfedés, ácsmunka, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lind-
ab tetőfedés, lécezés, fóliázás, 
ereszdeszkák, madárdeszkák 
festése, palajavítások, kúp-
cserép lekenése, leszögelése. 
Bármilyen kisebb javításokat is 
vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-
526-8532 
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szi-
fonok, WC-k, WC-tartályok, 

zuhanytálcák stb. 
cseréje. Új vezeté-
kek kiépítése, régiek 
cseréje. Hétvégén is 
hívható: 06-20-412-
0524
+ TAPÉTÁZÁST, 
F E S T É S - M Á Z O -
LÁST vállalok szak-
mai tapasztalattal, in-
gyenes felméréssel. 
20/325-4944 
+ KŐMŰVES mes-
ter és csapata építői 
munkákat vállal. Tel: 
06-70-381-8376
+ MÉHRAJOK BE-
FOGÁSÁT és da-
rázsirtást vállalok. 06-70-
773-6053
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egye-
di kerítések, készen kapha-
tó kerítés-rendszerek teljes 
körű kivitelezése a terület-
rendezéstől a befejezésig. Igény 
esetén az anyagbeszerzést is 
vállaljuk. Tel.: 0620-946-3409

EGészséG, TEsTáPolás
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag 
benőtt gombás köröm kezelése, 
ápolása. Talpmasszázs. Óva-
kodjon a feketén dolgozó házaló 
kontároktól! 30 év szakmai háttér. 
Bárándi József 06-20-532-7275

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

ADás-VéTEl
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, mindenféle szob-
rokat, vitrin dísztárgyakat, ezüs-
töt (hibás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, könyveket, 
bizsukat és ékszereket, boros-
tyánt, mindenféle régiséget és 
HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! 

Tel: 70/942-0806, 20/465-1961

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

EGyéB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget cserébe el-
fogadok. Házhoz szállítás. Sza-
bó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor és Dióbél 
kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk.06-30-9891-721 
+ MÉHRAJOK BEFOGÁSÁT és 
darázsirtást vállalok. 06-70-773-
6053

Gödöllői székhelyű, városüzemeltetés-
sel foglalkozó társaság fémipari (lakatos) 
végzettségű munkatársat keres. 

FElADATA:
helyi közút és járda hálózat, azok környe-
zete, közterületek, valamint a kapcsolódó 
műtárgyak (hidak, átereszek, csapadékvíz 
elvezetési rendszerek, forgalomtechnikai 
eszközök) karbantartása, üzemszerű mű-
ködésének biztosítása, hibák megelőzése 

és azok szakszerű javítása,
városi közterületi eszközökkel kapcsolatos 
munkák (javítás, karbantartás) végzése.

elvÁRÁsoK:
szakmunkás, vagy technikusi végzett-
ség,
1. kategóriájú tűzvédelmi szakvizsga 
(előny, de nem feltétel), 
„B” kategóriájú gépjárművezetői enge-
dély,

felelősségvállalás, önálló munkavégzés, 
megbízhatóság, terhelhetőség,
minőségi munkavégzés.

TAPAszTAlAT:
1 év tapasztalat fémipari szakmában, de 
pályakezdők jelentkezését is várjuk.

JElENTkEzésEkET 
a titkarsag@vuszikft.hu e-mail címre várjuk 
2020. május 30-ig

A VÜSZI Nonprofit Kft. lAkATos munkakörbe munkatársat keres



2020. május 12.24 gödöllői szolgálat hirdetés

patócs autóhÁz
2100 gödöllő, Rigó u. 10.
+36-28-515-710, skodaertekesites@patocsauto.hu
www.patocsauto.hu

a gÖdÖllŐi palOtakErt óvOda
pályázatot hirdet     óvOdapEdagógus
állás betöltésére.
munkavégzés helye: gödöllő, Palotakert 17-18.
Feltétel: szakirányú főiskolai diploma,
               büntetlen előélet.
Bérezés a KjT szerint.

Benyújtandó iratok: szakmai fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget 
igazoló dokumentumok, motivációs levél.
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.
munkába állás időpontja: 2020. szeptember 01.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton varga lilla ré-
szére a pkertovoda@gmail.com e-mail címre.


