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Teljes megújulás a Hegy utcában
Összefogással újult meg a Hegy utca, ahol a
két éven át tartó munka ért véget a napokban.
Az összeségében közel 200 milliós beruházás
a múlt évben kezdődött a szennyvízcsatorna
munkálataival, majd az ivóvíz vezeték cseréjére
került sor. Ezt követően készült el a teljes útfelújítás, amelynek során nem csak a burkolat kialakítását, hanem a zárt csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítését is elvégezték. Az út széles
padkát kapott, és a projekt részeként a kapubehajtók helyreállítása is megtörtént, a területen
már csak az utolsó simítások vannak hátra.
A felújítás három forrásból valósult meg, az
összefogás szép példájaként. Az önkormányzati támogatást a lakók önrésszel egészítették ki, az ivóvíz hálózat korszerűsítését pedig
a DMRV Zrt. vállalta magára. Ez utóbbi azért
is fontos, mert így csökken annak a veszélye,
hogy hiba, csőtörés miatt kelljen az új utat felbontani.
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Újra kellett szervezni az életet
– Milyen szabályok mellett fogadják a
gyerekeket a Mesék Háza Óvodában?
– Nemcsak a Mesék Háza Óvoda, hanem a város összes óvodája és bölcsődéje
kötött szabályozási rendszer szerint működik. Ez az őszi veszélyhelyzet egészen
más, mint a tavaszi volt, hiszen most nyitva
vagyunk.
Az óvodák saját házirendjüket is figyelembe véve alakítják a mindennapi életüket, természetesen a központi szabályok
betartásával. Ezekről a kötelezettségekről
tájékoztatást kap a fenntartó, a fenntartó által pedig az intézményvezetők. Az igazgatók
ezek alapján elkészítik a helyi szabályozást
az intézmény működésével kapcsolatban.
– Egységesek ezek a szabályok valamennyi intézményben vagy lehetnek eltérések a gyakorlati végrehajtásban?
– Vannak eltérések, hiszen ahány intézmény, annyi különböző feltétel. A feltételek
alatt az épületet és a személyzetet is értem.
Hogy egy példát is mondjak, bevezették a
kötelező hőmérsékletmérést, ennek a feltételeit intézményenként különböző módon
tudjuk megvalósítani.
– A Mesék Háza Óvódában hogyan fogadják a gyerekeket?
– A legfontosabb, hogy mérési pontokat
kellett kialakítani. Mi szerencsések vagyunk,
hogy négy különálló épületünk van, úgyhogy
négy különálló mérési pontot kellett létrehoznunk. A fenntartótól megkaptuk az eszközöket. Az iskolákkal ellentétben nálunk nem 8
óráig kell beérkezni, hanem folyamatosan
jönnek a gyerekek a házirendben meghatározott időpontig. Hála Istennek, a szülők
szépen betartják a kötelezettségüket és a
megfelelő időpontig beérkeznek. A mérési
pontokon a kollégák mérik a hőmérsékletet,
de ezt úgy képzeljék el, hogy az udvaros karbantartótól a dajka nénin át az óvodatitkárig
mindenki mér. Ezt naponta háromszor kell
megismételni. Úgyhogy ennek a megszervezése nagyon komoly feladat, nem csak
nálunk, hanem mindenhol.
– Szokott még félreértés lenni?
– A maszkhasználat már tökéletesen működik, hiszen a tavaszi időszakban megtanulták a szülők, hogy nem csak az óvodában, másutt is kötelező. Úgy veszem észre,
hogy nagyon nehéz azt elfogadni, hogy egy
gyermeket csak egy szülő hozhat be, hiszen
sokszor a családok együtt jönnek, akár az
idősebb testvérrel is, akit aztán a szülők az
iskolába visznek tovább. Körülbelül két-három hét volt, mire a szülők elfogadták, megszokták, hogy az intézménybe csak egy felnőtt hozhatja be a gyermeket.

November 9-én jelentették be, hogy a
középiskolákban és a felsőoktatásban
áttérnek az online oktatásra. A bölcsődék, óvódák és általános iskolák viszont nyitva maradnak. Az óvódák
jelenlegi helyzetéről dr. Pappné Pintér
Csillával, a Gödöllői Mesék Háza Óvoda vezetőjével beszélgettünk.

A
humánerőforrás-kapacitásunkkal van baj. Át kellett szervezni a kollégáknak a teljes munkarendjét, hogy alkalmazkodjunk.
– Jelenleg milyen kihasználtsággal működnek a városi kezelésben lévő óvódák?
– Még százszázalékos a feltöltöttség, de már érkeznek olyan
szülői igények, hogy tekintettel a
veszélyhelyzetre, kaphassanak felmentést a gyerekek. Ilyenkor természetesen
eleget szoktunk tenni a kérésnek.
Ajánlom a szülőknek,
hogy vegyék fel a kapcsolatot a kicsi orvosával, hiszen
ők ismerik a gyermeket és
egészségügyi
állapotát.
Így komplexebb képet tudnak adni, illetve meg tudják
nyugtatni a szülőket. Talán most ez a legfontosabb, hogy a szülők megnyugodjanak. Ami
rajtunk múlik, azt mi megtesszük és ha ők
ebben partnerek, akkor nem lesz semmi baj,
minden nagyon szépen fog működni.
– Napi szinten halljuk, hogy megbetegedés miatt kiesnek szakemberek az
egyészségügyi ellátásból. Az óvodákban
van ilyen probléma?
– Egyelőre nagy számban nincsenek
megbetegedések. Ami problémát okoz az
a pedagógushiány, illetve a bölcsődékben a
gondozói utánpótlás. Egy-két olyan eset van,
hogy a kollégának elmaradt a tavaszi műtétje és most ősszel került erre sor és éppen a
lábadozási időszakban vannak, így őket helyettesíteni kell.
– Mit éreznek a gyerekek a történtekből?
– Szeretném azt mondani, hogy semmit,
de akkor nem mondanék igazat. Annyira
emocionálisak, érzékelik, hogy feszültség
van, hogy otthon sem minden ugyanolyan,
mint egyébként. Az óvodában megpróbáljuk
a lehető legjobb feltételt megteremteni, a
nyugodt közeget. Ezért örülök annak, hogy

Dr. Pappné

Pintér Csilla
az intézmények működnek, hogy minden
gyermek a saját épületében, saját csoportjában és lehetőség szerint a saját óvónénijéhez
csatlakozhat és élheti a mindennapi életét.
Azt veszem észre rajtuk, hogy még mindig
megdöbbennek, amikor reggel belépnek és
megmérjük a testhőmérsékletüket, illetve az
állandó maszkhasználat megnehezíti számukra a kommunikációt, a kapcsolattartást
a felnőttekkel. Úgy gondolom, hogy egymás
között viszont teljesen jól megvannak, nincs
semmi problémájuk. Fontos, hogy ez így is
maradjon, nekünk pedig vigyázni kell rájuk.
– Említette, hogy általános jelenség az
óvodapedagógus hiány, a férfiak közül
mennyien választják ezt a pályát?
– Ez az én nagy szomorúságom, nagyon
kevesen vannak a férfiak. Épp felfedeztem
Szeged mellett egy kis települést, ahol férfi
az intézményvezető és férfi kollégái is vannak, de ez hihetetlen kuriózum. Pedig nagyon fontos lenne, hiánypótló, hiszen vannak mozaikcsaládok vagy egyéb családok,
ahol a férfiak jelenléte nem olyan intenzív,
sőt van, ahol egyáltalán nincs is. A férfiminta
nagyon fontos!		
Jaeger Ákos
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Előremutató fejlesztések
Dr. Dunai Györggyel, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ igazgatójával beszélgettünk a koronavírus-járvány második hullámáról, az intézmény jelenlegi működéséről és az előjegyzési időkről...

– Az orvos-kirendelések, illetve a megbetegedések mennyire érintik a Tormay
Károly Egészségügyi Központot? Hogyan
zajlik jelenleg az ellátás?
– Eddig egy szakdolgozónkat kellett kirendelni a Bajcsy-Zsilinszky Kórházba, de a
járvány terjedésével újabb dolgozók kirendelésére is sor kerülhet.
Sajnos már munkatársaink is érintettek a
koronavírus-fertőzéssel: enyhe, mérsékelt
tüneteket mutató betegek vagy kontaktszemélyek is vannak közöttük, ami akár 2-3 hét
kiesést is jelenthet.
Ebből kifolyólag a betegellátás rendje napról-napra változhat, de eddig szinte mindig találtunk valamilyen megoldást az éppen szünetelő szakrendelés feladatainak ellátására,
a probléma áthidalására. Ez nem mindig egyszerű, de lehetőségeink szerint igyekszünk
segíteni, betegutakat szervezni, koordinálni,
de előfordulhat, hogy elérjük korlátainkat.
– A képviselő-testületi jelentésében úgy
nyilatkozott, hogy jelentősen csökkentek
az előjegyzési idők. Ez a COVID miatti telemedicinának köszönhető vagy pedig az
ön rendszerszintű átalakításának?
– Ez igen összetett, de úgy gondolom, a mi
munkánk kedvező eredménye is. Az előjegyzési idők hosszát számos olyan tényező befolyásolja, amelyre intézményünknek – más
szakrendelőkhöz hasonlóan – nincs, vagy
csak kevés ráhatása van. Példaként említeném a beutaló nélkül igénybe vehető szakellátásokat, ahová a beteg nem mindig a valós
szükséglete alapján érkezik, illetve nem biztos, hogy az ellátásnak ezen a szintjén lenne
szükséges ellátni problémáját. Ez óhatatlanul
és indokolatlanul leterheli a rendszert és elveszi az időt más betegektől. De hasonlóan
fontos a működési engedélyben, finanszírozási szerződésben meghatározott finanszírozott óraszám, ami végső soron behatárolja az
ellátható betegek számát.
Butaság lenne azt gondolni, hogy kizárólag a szakrendelő működésében történő
változtatás majd az előjegyzési idők problémáját gyökeresen és véglegesen megoldja.
Az egészségügyi ellátórendszer más területeinek módosítása, átalakítása is szükséges
ehhez. Mi arra törekszünk, hogy azokat a dolgokat alakítsuk át és hangoljuk finomra, amire
valóban ráhatásunk van. Ennek megfelelően
tavasszal az egyes szakrendelések működését, a betegellátás folyamatát átvizsgáltuk, a
szakmai javaslatok alapján meghatároztuk az

előjegyzés,
betegellátás, szakmai
konzultáció,
telemedicinális ellátás
rendjét, idősávjait. Ennek jó részét
már a gyakorlatban is alkalmazzuk, azonban
még korántsem értünk a munka végére. A
folyamatok szabályozását mindennapi gyakorlattá, a betegek számára is jól áttekinthetővé kell tenni. Ez szorosan kapcsolódik a
minőségbiztosítási rendszer és az intézmény
szervezetfejlesztéséhez, ami nagy munka,
jelentős energia befektetést igényel.
A telemedicinális ellátások bevezetése és
jogszabályba foglalása is biztosan kedvezően befolyásolta az előjegyzést, mivel számos
esetben telefonos konzílium keretében is lehetett folytatni a betegek gondozását, gyógyszereiknek beállítását vagy szakorvosi javaslatok kiállítását, recept felírást.
– A tavaszi lezárások kapcsán le kellett
mondani az előzetes időpontokat, sikerült
már utolérnie magát az orvosoknak?
– Az akkori miniszteri utasítást végre
kellett hajtani, de teljes leállás nem volt, a
szakrendelő működött, azonban körülbelül
20 százalékára csökkent a betegforgalom a
korábbiakhoz képest. Akit tudtunk, telefonos
konzílium keretében már akkor elláttunk, illetve azóta az elmaradt ellátásoknak nagy részét pótolni tudtuk, de nem teljes mértékben,
mivel időközben már elkezdődött a második
hullám, amely dolgozóinkat is megtizedeli.
– A Lions Club gödöllői szervezete arcfelismerő és testhőmérő terminált ajánlott
fel az intézménynek...
– A készülék telepítése november 18-án
megtörtént. A főbejáratnál, a betegregisztrációs pult közelébe került, így aki belép,
saját maga elvégezheti – érintésmentesen,
a csukló odatartásával – az egyébként kötelező testhőmérséklet ellenőrzést. A készülék
a maszkviselést is ellenőrzi. Maszk hiánya
vagy magasabb testhőmérséklet esetén
figyelmeztető hang- és fényjelzést ad. Az
eszköz a beléptetés gördülékenyebbé tételét segíti. Ezúton is köszönjük a nagylelkű
felajánlást.
– Miben más a második hullám?
– Jelentősen több a fertőzött és gyakorlatilag az egész országban jelen van a vírus,

Dr.

Dunai György
szemben a tavaszi hullámmal, amikor főként
kisebb járványgócok alakultak ki.
– Milyen alapbetegségek teszik igazán
veszélyeztetté az embereket?
– Nem kizárólagosan, de elsősorban az
idősebb életkor, dohányzás, elhízás, krónikus betegségek (például magas vérnyomás,
egyéb szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségek, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek) jelentenek kockázatot.
– Mit tegyen, aki úgy érzi, hogy megfertőződött? Elég, ha felhívja a háziorvosát?
– Fontos, hogy aki a fertőzésre gyanús tüneteket észleli (száraz jellegű köhögés, láz,
nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara), az először
a háziorvosát értesítse és beszélje meg a további teendőket. Azt azért vegyék figyelembe, hogy a háziorvosok is nagyon le vannak
terhelve!
– Mire számít, mennyire lesz súlyos a
járványhelyzet a következő hónapokban?
Mikorra csenghet le a pandéma egyelőre
csak erősödő második hulláma?
– Nehéz erre biztosat mondani, találgatásokba nem is bocsátkoznék. Az viszont biztosan látszik, hogy sokkal súlyosabb a helyzet,
mint ami tavasszal volt, így az egészségügyi
ellátó rendszerre is sokkal nagyobb terhelés
hárul. Ez nemcsak fizikailag, de mentálisan is
borzasztóan megterhelő.
– Mit tanácsolna az embereknek?
– Fontos, hogy a bevezetett korlátozó intézkedéseket, alapvető higiéniai szabályokat
tartsuk be. Viseljük helyesen a maszkot, tartsunk másoktól megfelelő távolságot. Védjük
magunkat és környezetünket. Szakemberként mindenképpen ezt javasolnám! Emberként pedig talán még azt, hogy erősítsük meg
a hitünket abban, hogyha ilyen sok ember
dolgozik a megoldáson és ilyen sok ember jót
akar, azt létre is tudja hozni! Én imádkozom,
mert abban hiszek, mert hasonló helyzetekben az én oktató professzorom is ezt tette és
mindig működött.
Jaeger Ákos

4 gödöllői Szolgálat

2020. november 24.

Közélet

Több ingyenes parkolási lehetőség a gödöllőieknek
Január elsejétől új parkolási
díjak lépnek életbe Gödöllőn.
A változás az eddiginél jóval
több ingyenes parkolást biztosít a gödöllői lakosoknak,
ugyanakkor pótolja a kormány által idén elvont bevételek egy részét.
Gödöllőn közel tíz év után módosultak a parkolási díjak, amelyek jelentősen elmaradtak a
városunkhoz hasonló Pest megyei járásközpontok (például
Szentendre, Vác) díjszabásától. A rendeletmódosítás szerint a meglévő kedvezmények,
valamint az új, parkolótárcsás,
gödöllőiek számára kedvezményes várakozás biztosítása
mellett 2021. január elsejétől a
parkolás alapdíja 440 forintra,
a kedvezményes zónák első
másfél órás parkolási díja pedig
20 forintra emelkedik. Az alapdíj mellett arányosan változik a
parkolóbérletek ára is.
A veszélyhelyzet végéig azonban ingyenesen használhatók a
parkolók.
A magasabb díjakhoz azonban
több kedvezmény társul. A kijelölt helyeken megmarad a másfél órás parkolási lehetőség,
valamint a belvárosi lakosok
kedvezménye. A belváros kijelölt övezeteiben lakóhellyel rendelkezők továbbra is ingyenes
várakozásra, illetve kedvezmé-

nyes bérletek
kiváltására
jogosultak.
Mindezek
mellett, önkormányzati rendelet alapján,
kérelemre ingyenes várakozás biztosított a belvárosi
egészségügyi
és
oktatási
intézmények
dolgozói számára is.
Városunk parkolási rendszerének új eleme lesz a parkolótárcsa, amit a Gödöllőn állandó
bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok a rendelet hatályba
lépését követően válhatnak ki,
a jelenlegi számítás szerint 500
forintba fog kerülni.
Ez 30 perces ingyenesen várakozásra ad lehetőséget valamennyi városi kezelésben lévő
felszíni parkolóban, a királyi
kastély előtti és melletti parkolók, valamint a 6., 12. számú
kedvezményes zónák kivételével. Így azoknak a gödöllői lakosok, akik gyorsan intézik el
az ügyeiket, lényegében ingyenes lehet a parkolás, vagy 30
percnél hosszabb tartózkodás
esetén élhetnek a mobilparkolás, vagy a 20 forintos zóna
lehetőségével. (A jelenlegi adatok szerint városunkban évente

87 ezer db 30 percnél rövidebb
mobilparkolást indítanak, illetve
hozzávetőleg ugyanennyi par-

Arcfelismerő és testhőmérő
terminált kapott a Tormay

kolóórás várakozás fejeződik be fél órán belül.)
A rendelet szerint egy fő
egy darab gépjárműre
válthat ki parkolótárcsát
a VÜSZI Kft. ügyfélszolgálati irodáján egyszeri
díjfizetés ellenében. Ezen
feltüntetik a hozzá tartozó
személygépjármú
rendszámát. Használata
egyszerű lesz: jól látható
módon, a gépjármű első
szélvédő üvege mögé a
műszerfalra kell kihelyezni, és
be kell állítani rajta a parkolás
megkezdésének időpontját.

Közel tíz évig nem változott Gödöllőn a parkolási díj, ám a pandémia idején meghozott kormány döntések változtatásra kényszerítették az önkormányzatot. Az első és a második hullám
alatt ingyenessé tett parkolás ugyanis várhatóan hatvanöt millió
forintot vesz ki a VÜSZI költségvetéséből. A COVID tavaszi első
hulláma alatt városunkban közel 30 millió forint mínuszt jelentett a kormány ezirányú döntése. A most központilag meghozott
intézkedés miatt pedig - az elmúlt évi novemberi, decemberi
és az ezévi januári adatokat figyelembe véve - újabb 35 millió
forinttal kevesebb folyik be a VÜSZI, illetve a város kasszájába.
Emellett 115 millió forint tervezett bevétel kiesését jelent a gépjárműadó elvonása.
A parkolási rendelet módosítása csökkenti a kormányzati intézkedések okozta költségvetési bevételkiesést, valamint részben
fedezetet teremt a szükséges útkarbantartásokra, esetleges
parkolófejlesztésekre. Emellett a módosítás a parkolótárcsával
történő 30 perces ingyenes várakozási lehetőség bevezetésével ösztönzi a parkolóhelyek minél hatékonyabb kihasználását
is, egyúttal kifejezetten csak a gödöllői lakosokat részesíti kedvezményben.

A készülék a főbejáratnál, a betegregisztrációs pult közelébe került, így aki belép, saját
maga
elvégezheti
– érintésmentesen, a
csukló odatartásával
- az egyébként kötelező testhőmérséklet
ellenőrzést, valamint a
készülék a maszkviselést is ellenőrzi. Maszk
hiánya vagy magasabb testhőmérséklet
esetén figyelmeztető
hang- és fényjelzést
(piros) ad. Az eszköz
a beléptetés gördülékenyebbé tételét segíti. Az adományért köszönet Horányi Tamásnak, az Első
Budapest-Gödöllő Lions Club szervezet elnökének és Pálinkás Péternek a
YOUNG B.T.S. ügyvezetőjének.

A Szociális munka napja alkalmából Gödöllő város önkormányzata nevében Gémesi György polgármester és
Bajkó Norbert alpolgármester köszöntötte az ágazatban
dolgozókat, így az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
és a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ
munkatársait. A pandémiás helyzet miatt természetesen
a hagyományos, megszokott ünnepség elmaradt; november 19-én a város vezetői Czeglédi Ingrid és Murányi
Judit intézményvezetőknek köszönték meg a dolgozók
áldozatos munkáját, kiemelve, hogy ők azok, akikre mindig lehet számítani.
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A városi utakat és a helyi fuvarozókat
is védi az útfenntartási hozzájárulás
Január elsejétől fizetni kell a városi kezelésben lévő utak használatáért azoknak, akik
3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművekkel kívánnak azokra behajtani.
Gödöllő közigazgatási területén több olyan
út, útszakasz is van, amelynek teherbírását átlagos lakossági használatra tervezték, azonban – elsősorban fuvarozási tevékenység
során – gyakran használják nagy,
20 vagy akár 30 tonnát meghaladó
megengedett össztömegű gépjárművek, teherautók is. A szabályozás
célja, hogy a város tulajdonában
lévő utaknak az állapota ne romoljon olyan ütemben, mint ahogyan
az az elmúlt években megfigyelhető volt. Az ebből származó bevétel
kizárólag a város helyi közútjainak
építésére, fenntartásra, fejlesztésre,
üzemeltetésére és a közúthoz tartozó csapadékvíz elvezetés megoldására használható fel.
A rendeletről Bajkó Norbert alpolgármesterrel beszélgettünk.
– A múlt évben már született egy rendelet, ami behajtási díjat vezetett volna
be a tehergépjárművekre egyes városi
utak esetében. Ez azonban nem lépett
életbe. Az új rendelet mennyiben különbözik a korábbitól?
– Az előző szabályozás csak egyes utakra vonatkozott és magas ráfordítást jelentett
volna a vállalkozók számára, így aránytalanul megdrágítva ezzel az adott területeken
például az építkezéseket, felújításokat vagy
akár a költöztetést. Most az volt az alapkoncepció, hogy valamennyi városi kezelésben lévő utat és szélesebb tevékenységi
kör érintjük, ugyanakkor a helyi vállalkozók
számára kisebb terhet jelent, mivel jelentős
kedvezmények társulnak hozzá. Így egyfajta
belső piaci védelmet is nyújt.
– Miért vált szükségessé most bevezetni a behajtási díjat?
– Ahhoz, hogy ennek a szükségességét
megértsük, látni kell a rendszer működését!
Hazánkban kétféle adóztatás van, az egyik
a vagyoni jellegű adóztatás, ilyen például
helyben a kommunális adó. A másik a fogyasztási jellegű adó, mint például a bank
adó, vagy az áfa. A behajtási díj pedig lényegében egy olyan bevételt jelent a városnak,
ami valahol a kettő között helyezkedik el. Az
fizeti, aki szállítást végez a használt teherautó súlya után, viszont az éves szállítási
események tükrében nem jelenthet magas
terhelést a lakosok számára. A gépjármű
adó az, amit elsősorban az utak felújítására lehetett költenie Gödöllőnek. A most bevezetésre kerülő behajtási díj ezt hivatott
részben pótolni. Ami miatt nem lehetett to-

vább várni az a jelenlegi helyzet, miszerint
a kormány elvonta a gépjárműadót az önkormányzatoktól csak Gödöllőnek ez közel
120 milliós bevételkiesést jelent. Most ez
lehet célirányosan egy olyan bevételi forrás,

amivel hosszútávon valamilyen alapot teremthetünk az utak karbantartására, a martaszfaltos utak vízelvezetési vagy egyéb
problémáinak megoldására, összeségében
az úthálózat üzemeltetésére.
– Kiknek kell fizetni és mennyit?
– A rendelet minden 3,5 tonna feletti ös�sztömegű teherjárműre vonatkozik. Ebben
benne vannak a városban bármilyen szolgáltatást végzők is: a bevásárlóközpontok
árufeltöltő kamionjai, a városüzemeltetés
bérelt gépjárművei, az építkezésekhez
kapcsolódó járművek, például konténeres
szállítók, vagy egyéb szállítmányozók, és
a hulladékgazdálkodás járművei is. Utóbbi
egyébként az országos közutakat is csak
díjfizetés ellenében használhatják! Így a
Zöld Híd szállító gépjárművei is, amik 3040 tonnásak, de a konténerszállítók is 10,
vagy akár 25 tonnásak is lehetnek. Ezek
épp úgy megterhelik az önkormányzati kezelésben lévő utakat, mint az állami kezelésben lévőket.

A katasztrófavédelem, a rendvédelmi
szervek és a mentők járműveire azonban
nem vonatkozik a rendelet.
A díjszabást lépcsőzetesen alakítottuk ki
és függ a gépjármű össztömegétől, valamint attól, hogy egy napos,
heti, havi vagy éves engedélyt
szeretne valaki igényelni. Mint
már említettem, a rendelet jelentős kedvezményeket is tartalmaz.
Azok a gödöllői telephellyel rendelkező cégek, amelyeknek nincs
köztartozásuk az önkormányzat
felé, és ide fizetik be az iparűzési
adót, az éves díjból 50 százalék
kedvezményt kapnak. Így egy 3,5
tonnás teherautóra számítva, éves
szinten ez 33.750 forintot jelent.
– Mennyi bevételre számít ebből a város?
– A kieső gépjárműadó közel
50 százalékát fogjuk tudni pótolni,
ami kb. 60 millió forint körül van.
– Milyen egyeztetések előzték meg a
végleges változat megalkotását?
– A véglegesítés előtt tárgyaltunk az
érintett gödöllői cégek, vállalkozások képviselőivel. Azok közül, akik eljöttek az egyeztetésre, voltak, akik kiszámolták, ez átlagosan 306 forintot jelent konténerenként. Ez
egy nagyobb cég esetében még kevesebb.
Egy olyan változatot dolgoztunk ki közösen,
amit a szállítmányozó szakma is elfogadott.
Akik ott voltak az egyeztetésen, és akikkel
sikerült kapcsolatot tartani a véglegesítés
folyamán, elfogadták és összegszerűen is
egyetértettek ezzel a konstrukcióval. A bevezetést nagyon sok munka, egyeztetés
előzte meg. Szeretném megköszönni a város munkatársainak a munkáját, és itt egyaránt gondolok a polgármesteri hivatal, és
a VÜSZI munkatársaira is, mert ennek az
együttműködésnek köszönhető, hogy egy a
szakma számára is elfogadható rendeletet
sikerült alkotni.					
				
KJ
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figyelem! csak maszkban!
A kormány a polgármesterek hatáskörébe adta annak szabályozását, hogy az egyes településeken hol teszik kötelezővé
a maszk viselését. Dr. Gémesi György polgármester ennek
alapján a város közigazgatási területén azokat a helyeket jelölte
ki, ahol jellemzően többen tartózkodnak egy időben.
Gödöllőn tehát kötelező a
maszk viselése a játszótereken,
a tömegközlekedési eszközökre való várakozási helyeken, a
Gödöllői Városi Piac egész területén, valamint a nevelési és
oktatási intézmények előtti közterületeken a gyermekeiket az
intézmény területére kísérő és a
onnan elhozó személyek számára.
(j.)

90 napos veszélyhelyzet és vásárlási idősáv

Meghosszabbította a kormány a veszélyhelyzetet az Országgyűlés döntése alapján 2021. február 8. napjáig, ugyanakkor a jelenleg hatályban lévő korlátozó intézkedésekre
nem vonatkozik a hosszabbítás, azok 2020. december 11-ig
alkalmazandók – tájékoztatott a kormany.hu.
Ismét bevezette a kormány az idősek vásárlási idősávját:
hétfőtől péntekig 9 és 11 óra, szombaton és vasárnap 8 és
10 óra között csak a 65 év felettiek tartózkodhatnak a boltokban. A döntést az Idősek Tanácsának javaslatára vezették
be, Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán jelentette be az erről szóló kormányrendelet aláírását lapzártánkkal
egyidőben. Az intézkedés azonban jelentősen különbözik a
tavaszitól, ugyanis az idősek az idősávon túl is bármikor vásárolhatnak. 			
Forrás: kormany.hu

ITT A 2021-ES VÁROSI NAPTÁR!

Elkészült, megérkezett a nyomdából a gödöllői lakók által mindig nagy szeretettel várt
városi naptár.
Azt nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy mit tartogat a világnak 2021, mint ahogyan
tavaly ilyenkor sem volt sejthető, hogy 2020 – minden várakozással ellentétben – rettenetesen nehéz lesz.
A járványos hónapok során rengeteg nehézséggel kellett szembesülnünk itt, Gödöllőn is, de a megpróbáltatások ellenére a lakosság szinte egy emberként fogott össze a
veszélyhelyzetben – jó látni, ahogyan egymásért is képesek vagyunk felelősséget
vállalni, segítő kezet nyújtani.
Amit még biztosan tudunk: a gödöllői önkormányzatiság elmúlt 30 éve alatt olyan
sok fejlődésen ment keresztül a város,
hogy sokszor rá sem lehet ismerni. Ezekből, a rendszerváltás óta történt változásokból, megvalósult beruházásokból készült válogatás a 2021. évi naptárba.
A hagyományoknak megfelelően, a naptárat minden gödöllői háztartás meg fogja
kapni, legkésőbb az óév végéig.
(A)

SZOLGÁLAT(I)
KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat és
partnereinket, hogy a Gödöllői Szolgálat 2020. évi utolsó lapszáma december
8-án jelenik meg.
A 2021-es első lapszám megjelenése
január 26.
Felhívjuk figyelmüket, hogy lapunk online felülete ez idő alatt is folyamatosan
frissül. Az aktualitások, friss hírek mellett
számtalan érdekességgel várjuk olvasóinkat a szolgalat.com-on, valamint Facebook-oldalunkon.

2020. november 24.

gödöllői Szolgálat 7

közélet

fejlesztések a dózsa györgy úton
nem gödöllő térfelén pattog a labda!
Több jó hír is akad városunk infrastruktúrájának fejlődésével kapcsolatosan. Mint
azt a Magyar Közlönyből megtudtuk, a kormány határozatban tudatta, hogy forrást
különített el az állami kezelésben lévő Dózsa György úton létesítendő két új kanyarodó sáv megvalósítására.
A reggeli csúcsforgalomban nagyon leterhelt Dózsa György úton régóta szorgalmazták
már, hogy a Szada felől érkező autósoknak
komoly könnyebbséget jelentene, ha az autópálya alatt elhaladva egy kanyarodósávot
kapnának, amin egyszerűbben közelíthetnék
meg az M3-as felhajtóját – magyarán szólva
nem „padkázással”. Ez végre megvalósulhat a
közeljövőben. Már csak azért is jön jól, mert a
Dózsán, abban a csomópontban egy lámpás
kereszteződést alakítottak ki utólagosan, és ez
hosszú kocsisort tud felduzzasztani.
Azonban már többekben, így bennünk is felmerült, hogy ha már időt és pénzt szánnak rá,
akkor miért nem az autópálya Budapest felé
vezető oldalában árválkodó – jelen állapotában csak nevében – körforgalom Szada felé
mutató ágát építik tovább, ami becsatlakozhatna a Dózsa György út Szada felőli részén, az
Úrréti tó után?!
Erre Vécsey László, fideszes országgylűlési
képviselő egy Facebook-postban a következőket állította: „…a visszavezetéshez a városi
GÉSZ-t (Gödöllő Város Önkormányzatának
Építési Szabályzata – a szerk.) módosítani
kellene, majd pedig az ott érintett lakóingat-

lanokat, telkeket ki kéne sajátítani. A gödöllői
városvezetésnél pattog a labda.”
Nos, a helyzet azonban az, hogy ez nem
igaz. Mint az önkormányzattól megtudtuk, a
GÉSZ-ben már hosszú évek óta minden le
van szabályozva, az állam bármikor nekiláthat az előkészületeknek. (A Magyar Posta
Zrt. például 2009-ben a területen akart
logisztikai központot létesíteni, de a gazdasági világválság elsöpörte a terveket.)
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest
Megyei Igazgatóságának jogelődje, a
Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht.
által még 1998-ban megtervezett
nyomvonalat már a 2001. évben
megalkotott Településrendezési terv
is tartalmazta, és a hatályos tervben
is ugyanez a nyomvonal van kiszabályozva,
így az átkötő út megvalósíthatósága településrendezési szempontból mintegy 20 éve biztosítva van.
Az autópályákhoz és országos főutakhoz
kapcsolódóan minden féle fejlesztés állami
hatáskör, a továbbiakban valójában az állam
térfelén pattog a labda. Az országgyűlési képviselővel szemben szeretnénk tisztelettudóak
maradni, ezért csupán azt vélelmezzük, hogy
tájékozatlan a kérdésben. Mielőtt nyilatkozik,
kérdezhetett volna.
A Dózsa György úton a másik kanyarodósáv
a Haraszti utcánál lesz kialakítva a belváros felől érkezőknek – ez is jó szolgálatot tesz majd

A magyar közlöny szerint
lesz jégcsarnok is...
Eddig mintegy 630 millió forint biztosításáról döntött a kormány a Gödöllőre tervezett jégcsarnokra. A Magyar Közlönyben megjelentek
szerint a létesítmény azon az ingatlanon valósulhat meg, amelyen az
uszoda.
A Magyar Közlöny 2020. november 11-ei, 244. számában megjelentek szerint az idei költségekhez 100.050.000, míg a jövő évihez
500.250.000 forintot kap a Nemzeti Sportközpont.
A gödöllői jégcsarnok elképzeléséről először 2018-ban hallottunk,
amikor Orbán Viktor az országgyűlési választás kampányában egy titokban megszervezett gödöllői látogatás során a „rekettyésben” járva
úgy fogalmazott: van még elég állami terület az uszoda mögött (Akkor
még nem kezdődtek el a munkák - a szerk.) „ahol a gyerekek korcsolyázhatnának és jégkorongcsapat is
tud működni.” A dolog érdekessége,
hogy akkor Gödöllőn még nyoma
volt semmilyen jégkorongcsapatnak.
A Gödöllői Jégkorong Sportegyesületet csak 2019 júniusában jegyezték be. Az önkormányzat akkor a
sajtóból értesült az elképzelésekről,
most pedig a Magyar Közlönyből. A
várossal ugyanis semmilyen hivatalos egyeztetés nem történt, de még
csak tájékoztatást sem kaptak az illetékesek.
BD

az autósoknak, bár a benyújtott tervek szerint
itt is lámpás csomópontot fognak kialakítani.
A Dózsa György úton, beleszámítva a
Szabadság teret is, ez lesz a 9. lámpás csomópont. (Arról nem is beszélve, hogy az önkormányzat törekvéseivel ellentétesen, annak
folytatásaként az Ady Endre sétányon további
2 lámpás csomópont lesz hamarosan. Egy az
Isaszegi útnál, egy az Állomás útnál.)
A fejlesztés azonban mindenképpen jól jön,
hiszen mint azt tavasszal bejelentették, az M3as Budapest felőli kihajtásánál lévő körforgalom egyik ágát megépítik a Kenyérgyári útig,
tehát jelentősen meg fog növekedni a Haraszti
utca terhelése is.
				
TA

pro architectura díjat
kapott az önkormányzat
Pro Architectura
Díjjal tüntette ki a
Miniszterelnökség Gödöllő Város Önkormányzatát. A rangos
elismerést a Várkapitányi Lak felújíításáért ítélték
oda a városnak,
Építtető kategóriában.
A Pro Architectura díjak átadására a tervek szerint a mai napon került
volna sor, de az ünnepséget a Miniszterelnökség egy későbbi időpontra halasztotta.
A Várkapitányi Lak megújulása 2019-ben fejeződött be,
több évi kitartó munka során a város nettó 433 millió forintot
fordított az épület megmentésére és felújítására. A beruházásból 24 millió az NKA pályázatából a többi saját forrásból
állt rendelkezésre.
A patinás épületben rendezvényhelyszínként funkcionál,többek között kiállításoknak, konferenciáknak ad helyet.
Jelenleg a Karácsonyház várja itt az érdeklődőket.
KJ
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FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj
Gödöllő város képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos
jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj adományozásának rendjét.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj adományozható azoknak a magyar vagy
nem magyar személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik
(amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy
közösség részesíthető.
A díj átadására 2021. március 15-én rendezett városi ünnepségen
kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre, akit (akiket) méltónak tart e díj odaítélésére 2021-ben.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen e-mailben a simon.edina@
godollo.hu e-mail címre eljuttatni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2020. november 27. (péntek) 12 óra
Molnár Gergely sk., a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottság elnöke

2020. november 24.

FELHÍVÁS - GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díj

Gödöllő város képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében
szabályozza GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díj adományozásának rendjét.
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek,
szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű
formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.
A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban évente legfeljebb
egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két személy részesíthető.
A díj átadására 2021. január 22-én rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját,
tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre, akit
(akiket) méltónak tart e díj odaítélésére 2021-ben.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a simon.edina@
godollo.hu e-mail címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2020. november 27. (péntek) 12 óra
Molnár Gergely sk., a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke
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Gödöllő Polgármestere pályázatot hirdet
nagykorú magyar állampolgár számára, aki
-a meghirdetés időpontjában nem rendelkezik Gödöllő város közigazgatási területén beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával vagy tulajdoni hányadával, amely jogosulttá teszi a lakóingatlanban az életvitelszerű tartózkodásra a
vele együtt élő közeli hozzátartozóival együtt,
-Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik vagy a városban
tevékenységet folytató munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoztatott, és nem
rendelkezik bérlői, bérlőtársi joggal költségelvű, vagy piaci lakbérrel bérbe adott
önkormányzati tulajdonú lakásban,
- akivel közös háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzátartozó tényleges jövedelme alapján igazolható, hogy a lakás lakbérét fizetni és fenntartási
költségeit viselni tudják,
- a meghirdetett lakás nagysága eléri, vagy meghaladja a pályázó és a vele
együtt költöző közeli hozzátartozók létszámát, figyelembe véve a méltányolható
lakásigény mértékének alsó határát.
A rendelet 4. §-a alapján a másfél szobás lakás maximum 3 fő, kétszobás lakás
maximum 4 fő részére adható bérbe.
- Kazinczy krt. 9. 1/4. (60 m2, 2 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba, wc helyiségekből álló, komfortos), bérleti díj: 84.000 Ft/hó, közös költség:10.000 Ft/hó
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás, piaci elvű lakbér fizetése melletti, legfeljebb 3 éves határozott időtartamra (mely meghosszabbítható) történő bérbeadására, valamint
- Deák Ferenc tér 1. 1/3. (44 m2 egy szoba + 1 db félszoba, konyha, előtér,
fürdőszoba + wc, erkély helyiségekből álló, összkomfortos), bérleti díj:70.400 Ft/
hó,
- Deák Ferenc tér 2. 3/13. (45 m2, egy szoba + félszoba, konyha, előtér,
fürdőszoba+ wc, erkély, helyiségekből álló, összkomfortos), bérleti díj: 72.000
Ft/hó,
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbér fizetése melletti, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra (mely meghosszabbítható) történő
bérbeadására.
A szerződéskötés feltétele óvadék megfizetése (2 hónapnyi bérleti díj).
Egyéb pályázati feltételek: A résztvevők körére és fizetőképességre vonatkozó,
rendeletben szabályozottak.
A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltése, valamint a
szükséges dokumentumok csatolása. levélben Gödöllői Polgármesteri Hivatal
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) ill. emailben nagy.noemi@godollo.hu címezve, valamint személyesen az ügyfélszolgálaton (Gödöllő, Petőfi tér 4-6. hétfő
8.00-18.00, szerda 8.00-16.30).
A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. január 8.
Részletes tájékoztató és formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási időben az
ügyfélszolgálaton, letölthető a honlapról, érdeklődni lehet a 06-28-529-171-as
telefonszámon Nagy Noéminél.

Gödöllő Polgármestere pályázatot hirdet
nagykorú magyar állampolgár számára, aki
a) aki a meghirdetés időpontjában Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik,
b) akinek és a vele közös háztartásban élő családtagok egy főre jutó
havi, tényleges (nettó) átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér (bruttó 161.000 Ft) összegét,
c) akinek vonatkozásában a vele együtt költöző, közeli hozzátartozók létszámát figyelembe véve a méltányolható lakásigény alsó határát eléri, de annak felső határát nem haladja meg.
d) aki nem rendelkezik beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával, vagy tulajdoni hányadával,
e) aki nem rendelkezik Magyarország területén önkormányzati tulajdonú lakóingatlan bérleti jogával,
f) aki vagy aki családtagjának bérleti joga önkormányzati lakásra
nem szűnt meg pénzbeli térítés ellenében a pályázat benyújtását
megelőző tíz éven belül,
g) aki nem minősül lakóingatlan tulajdonjoga, vagy lakásbérleti jog
folytatása ellenében kötött eltartási szerződés szerint eltartónak.
A rendelet 4. §-a alapján az egy szobás lakás maximum 2 fő, kétszobás lakás maximum 4 fő részére adható bérbe.
-Állomás u. 18/6. (40 m2, 1 szoba, konyha + előtér, fürdőszoba
+ wc helyiségekből álló, félkomfortos), szuterénban lévő, bérleti díj:
3.200 Ft/hó
-Harmat u. 21. (59 m2, 2 szoba, konyha, előtér, fürdőszoba + wc,
kamra helyiségekből álló, komfortos), kertes, bérleti díj: 15.400 Ft/hó
Szociális elvű lakbér fizetése melletti, legfeljebb tíz év határozott időtartamra (mely időtartam nem hosszabbítható meg) történő bérbeadására.
Egyéb pályázati feltételek: A résztvevők körére és fizetőképességre
vonatkozó, rendeletben szabályozottak.
A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltése,
valamint a szükséges dokumentumok csatolása. levélben Gödöllői
Polgármesteri Hivatal (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) ill. emailben
nagy.noemi@godollo.hu címezve, valamint személyesen az ügyfélszolgálaton (Gödöllő, Petőfi tér 4-6. hétfő 8.00-18.00, szerda 8.0016.30).
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. december 11.
Részletes tájékoztató és formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton, letölthető a honlapról, érdeklődni
lehet a 06-28-529-171-as telefonszámon Nagy Noéminél.

2020. november 24.

gödöllői Szolgálat 9

civil

A személyes történetek
megszólítják az olvasót
Klacsmann Borbála neve ma
már nem csak Gödöllőn forrt
össze a holokauszt kutatással,
hanem hazánkban és külföldön is egyre többen tartják számon, mint a téma szakértőjét. A
2014-ben Gödöllőn megrendezett Törött emlékek című kiállítás rendezője jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen is
e témában végzi doktori tanulmányait. Munkájának eredményeként jelentősen bővülnek
helytörténeti ismereteink is.
– Hogyan és miért kezdtél foglalkozni ezzel a témával?
– Egyetemistaként nem tartoztam
a jó előadók közé. Mivel ezen szerettem volna változtatni, kerestem
a lehetőséget, hogy fejlesszem
magam. Amikor 2007-ben megláttam egy felhívást, hogy a Holokauszt emlékközpontban tárlatvezetőket keresnek az utazó
Anne Frank kiállításhoz, gondoltam, megpróbálom, hátha tudok
fejlődni ezen a téren. Ráadásul a
téma is érdekelt. Jó döntés volt,
hiszen végül ez lett a szakterületem. Kutatásaimat a Pest Megyei
Levéltárban végzem, ahol a Gödöllőre vonatkozó anyagokat is
őrzik. Ennek köszönhetően egyre
több információ kerül elő a város
történelmének ezzel az időszakával kapcsolatban.
– Ha jól tudom, nagyon kevés
adat maradt fenn...
– Sajnos a II. világháború előtti
és alatti időszakra vonatkozó források nagyrésze megsemmisült,
de a háború utáni iratanyag is
sokmindent elárul arról, hogyan
zajlott a holokauszt. Az 19401944 közötti megmaradt gödöllői
iratanyag mindössze négy dobozt tesz ki. (Összehasonlításul,
Monoron ugyanez 70 doboznyi.)
De ez nem azt jelenti, hogy nem
kerülnek elő fontos dokumentumok. Ilyen például az egykori
pénzügyigazgatóság
anyaga,
aminek voltak országos és megyei szervezetei is. Ebből például
nagyon sok konkrét tényt tudtunk
meg. Így például, 1944 áprilisában kötelezték az összes zsidó
családot, hogy jelentsék be a 10
000 pengőt meghaladó értékű
vagyontárgyaikat. Ezek a bejelentések megmaradtak Pest megyéből, így Gödöllőről is. Ennek
eredményeként minden háztar-

Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki.
– Mezei László
személyes emlékeket is őriz Gödöllőről?
– Igen. Ő 1944ben 13 éves volt.
Emlékszik a parkra, a kastélyra,
hogy ahhoz nem
lehetett
közel
menni, az iskolára,
a szomszéd gyerekekre, akikkel a
zsidótörvényekig
együtt játszottak,
utána pedig nem
volt szabad, mert
a szüleik eltiltották őket tőle. A
könyv érdekessége, hogy négyen
voltak testvérek, s
közülük még ketten írtak memoárt.

mogatta. Ráadásul van olyan az
általa mentettek között, aki ma is
életben van...
– Említetted, hogy a kanadai
alapítvány keresett meg téged.
Gyakran előfordul, hogy ebben
a témában szakértőként kapsz
felkérést?
– Mostanában nem egyszer előfordul, mivel az elmúlt években
több nemzetközi konferencián is
résztvettem. De az is hozzájárul, hogy januárban létrehoztam
a Holokauszttörténetek Facebook-oldalt, ahol már ezer követőm van. Ezen keresztül is sokan
megkeresnek. Az embereket érdekli a történelem. Ami szerintem
fontos, hogy azt ne száraz dokumentumok formájában tárjuk
eléjük.
Ezen a Facebook-oldalon személyes történetek vannak, amik
képesek arra, hogy megszólítsák az olvasókat. És szerintem
a történésznek ez kellene, hogy
legyen az elsődleges feladata:

Beszélgetés Klacsmann Borbála történésszel
tásról van egy-egy formanyomtatvány, ami tartalmazza az ott
élők neveit, foglalkozását, milyen
javaik voltak, milyen volt a házuk
stb. Ez jelentősen kiegészíti a korábbi ismereteinket. Lényegében
egyesével fel lehet térképezni,
hogy kik voltak a helyi zsidó lakosok és kiknek volt csak nyaralójuk
a településen.
– A Gödöllőről elhurcoltak közül kevés túlélőről tudunk. Velük kapcsolatban is sikerül új
információkra bukkanni?
– Én két túlélőről tudok, akik még
életben vannak, az egyik Forgács
János, aki ott is volt a 2014-es
kiállításmegnyitón, a másikuk pedig Mezei László, akivel teljesen
véletlenül kerültem kapcsolatba, egy kanadai alapítványnak
köszönhetően, akik három éve
kerestek meg engem, hogy nem
írnék-e előszót egy magyar holokauszt túlélő memoárjához. Miután elvállaltam kiderült, hogy egy
gödöllői származású úrról van
szó. Személyesen is találkoztunk, mivel a könyv bemutatójára
meghívtak Torontóba, ahol mind
a ketten beszéltünk, én a magyar
holokausztról, ő pedig az életéről.

Ebben a könyvben az ő hármójuk
visszaemlékezése van egybeszőve. Ők annak köszönhetően
élték túl a holokausztot, hogy a
deportálások előtt Pestre költöztek.
De ennek a kutatásnak az eredményeként találtam rá Szentiványi Gézára is, aki sajnos már nem
él. Az ő esetében dokumentumok
igazolják, hogy zsidómentést végzett a háború alatt. Az ő dokumentumait a gödöllői igazolóbizottsági
iratanyagban találtam meg. Ehhez azt kell tudni, hogy a háború
után minden járásban felállítottak
egy úgynevezett igazolóbizottságot, ami a helyi közigazgatásban
dolgozók, köztisztviselők múltját
megvizsgálta. (Ez egy átementi
helyzet volt a kommunista időszakba, amikor már fontos volt,
hogy a köztisztviselők megfeleljenek a politikai elvárásoknak.)
Ebben az anyagban három zsidó
család vallomása olvasható. Két
családot a lánya budapesti villájában bújtatott, egy család pedig arról írt, hogy a vagyonukat segített
megmenteni. De az iratok szerint
dr. Sándor Tibor gödöllői ügyvédet is segítette, őt élelemmel tá-

megszólítani az embereket és
nem csak egy szűk szakmai körnek írni!
– Fiatal kutatóként, hogy látod,
mennyire érdekli mindez a saját korosztályodat és a még fiatalabb diákokat?
– Akinek a családja érintett volt, pl.
a dédszülők, a nagyszülők, azoknál biztosan megvan a téma iránt
az érdeklődés. A többieknél...
Nos, a jól előadott ismeretterjesztő történelem, mindig számot
tarthat az érdeklődésre. Ahhoz,
hogy a nagyközönséghez eljussunk, más szemléletű megközelítésre van szükség. A holokauszt
kutatás eddig leginkább politikai
megközelítést kapott: a számokról, a politikusok döntéseiről szólt.
De az embereket nem az adatok,
hanem személyes sorsok érdeklik: Forgács János, Mezei László
és mások személyes emlékei,
történetei azok, amelyek segítségével sokkal jobban megérthetjük
ezt a korszakot. Sajnos Magyarországon még nem jelent meg
ismeretterjesztőkönyv a magyar
holokausztról. Célom, hogy ezt a
hiányt pótoljam.
(k.j.)
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Gyümölcsliget gondozását
folytatta a Bahá’í Közösség
A tavaly ősszel ültetett 31 gyümölcsfát nyáron is gondozták
a Bahá’í Közösség tagjai és
barátaik a Szőlő utca 30. és a
Rákos-patak közötti parkban. A
gondoskodás ellenére kiszáradt

meggy, cseresznye, eper, kajszi
és őszibarack gyümölcsfák termőre fordulnak és mindannyian
élvezhetjük az önzetlen munka
eredményét. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Papp-

fák pótlására 2020. november
7-én került sor egy jó hangulatú,
mintegy 30 főt megmozgató közösségi eseményen, ahol távolságtartással és maszkviseléssel
vigyáztak egymásra a résztvevők.
Az önkéntesek között résztvevő
hét fiatal a Bahá’í Közösség égisze alatt működő ifjúsági programokon vesz részt, melyen a
lelki képességeiket fejlesztik és
önkifejezésüket gyakorolják. Ez a
faültetési és gondozási program
lehetőséget adott számukra is a
közösségi szolgálatból fakadó
öröm megtapasztalására.
Reméljük, hogy néhány év múlva
az elültetett alma, körte, szilva,

né Pintér Csilla önkormányzati
képviselő és Kecskés Judit civil
referens is. Az ültetett fák megvédésére a karókat és a törzsvédő
hálókat a VÜSZI biztosította.
A képviselő asszony a gyümölcsfákkal ültetett park elnevezésére
várja az ötleteket, a tavasz folyamán pedig névadásra és táblaavatóra is sor kerülhet a tervek
szerint.
Az önkéntesek jövőre is folytatják
a fák öntözését és fűkaszálékkal
való takarását. Szívesen látják a
helyben lakók bekapcsolódását
is ebbe a szabadtéri közösségépítő tevékenységbe.
Dr. Pappné Pintér Csilla
Dr. Seress Zoltán

Diabétesz Világnap
rendhagyó módon
Tekintettel a járvány miatti veszélyhelyzetre, online találkozót
szervezett a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége
(CEOSZ) a Cukorbetegek Világnapjának alkalmából november
14-én, több mint 50 résztvevővel.
A köszöntőben Füzesi Brigitta
elnökmegemlékezett azinzulin
feltalálójáról, Frederick Bantingről, aki ezen a napon született és
1922-ben Nobel-díjat kapott találmányáért. Az első Diabetesz
Világnap 1991-ben került megrendezésre, ami a cukorbetegség elleni küzdelem világszintű
összefogáshoz vezetett. Ugyanis ez egy globális probléma: 250
millió ember szenved világszerte
ebben a krónikus betegségben,
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évente 7 millióval nő a számuk!
A világnap alkalmából került kihirdetésre az országos CEOSZ
receptverseny, melyen gödöllői
siker is született: Bujdosó Magdolna, a Gödöllői Cukorbetegek
Egyesületének tagja, 3. helyezést ért el „Spenótos nokedli,
fokhagymás szósszal” ételével.
A versenyre 90 finomabbnál finomabb recept érkezett be, az
első 12 recept fényképeiből (ill.
elkészítés módjáról) készült el a
2021-es naptáruk, amiből minden CEOSZ-hoz tartozó klubtag
részesül.
Az online rendezvény jó hangulatú beszélgetéssel zárult,
amit folytatnak, ugyanis minden
kedden találkoznak az online
térben 17 órakor. Legtöbbször

A ruhák második élete
Bár a vírushelyzet megakadályozta az újabb „Kincsek a szekrényből -Gardróbcsere” vásár
megrendezését, a nemrégiben
elindult civil kezdeményezésről
így is érdemes néhány szót ejteni. Ez az esemény jóval több,
mint egy használt ruha vásár,
célja egy olyan
közösség kiépítése, ahol
fontos a környezettudatosság
és az újrahasznosítás.
A főszervező Fózer
Dóra úgy látja, Gödöllőn
is van igény az ilyen rendezvényekre, ahol a szezonnak megfelelő, jó minőségű használt
ruhák új gazdára találhatnak. A
hangsúly ebben az esetben a minőségen és a hulladék csökkentésen van. Minden szekrényben
találhatók olyan holmik, amiket
a tulajdonosa valamiért elfelejt,
ajándékba kap és nem tetszik,
vagy nem jó a mérete, esetleg
rádöbben, hogy mégsem erről a
darabról álmodott. Fontos, hogy
ezek a ruhák ne a szemétben
kössenek ki, hanem új „gazdára
találjanak”. A szervezők gondosan odafigyelnek arra, hogy a

gardróbcserén ne az olcsó kereskedelmi termékek legyenek jelen,
hanem valóban a szekrények
mélyén rejtőző „kincsek”. Ezért
saját ellenőrző rendszert dolgoztak ki, amelynek segítségével a
nem megfelelő minőségű holmikat ki tudják szűrni.
Az eddigi alkalmak
a
Fészek üzletház hangulatos kertjében voltak
megrendezve,
ám a hideg időben a Trafó fog
otthont adni az
eseménynek.

egy előadással kezdenek, majd

ségű klubnapot szerveznek a
Civil Házban, mely nagy látogatottságnak örvend. Most sajnos
erre nem kerülhet sor, a találkozókat valamelyest pótolják a heti
rendszerességű országos online előadások, ezen túl a tagok
telefonon és emailen tartják egymással a kapcsolatot. Ily módon
mindent meg tudnak beszélni a
betegségünkkel kapcsolatban
és a barátságok is szorosabbra
szövődnek.
(A cikk teljes terjedelmében, valamint a recept a szolgalat.comon és Facebook-oldalunkon olvasható)

30 perces kíméletes jóga tornát
végeznek Kangyelka Barbara
jógaoktató vezetésével.
A Gödöllői Cukorbetegek Egyesület szakmai vezetője dr. Kiss
Éva, Fejéregyházi Péterné elnök
és Ernhoffer Csilla alelnök vezetésével teljeskörű egészségügyi,
szakmai segítséget nyújtanak.
„Béke időben” havi rendszeres-

Mint megtudtuk, a
tervek szerint negyedévente rendezik
majd meg a vásárt, ahol a felnőtt
női ruhák mellett a gyerek- és
férfiruhák is helyet kapnak, de
home decor termékekkel is szeretnék színesíteni a kínálatot. Az
eddigi tapasztalatok szerint erre
is nagy az igény. Fózer Dóra úgy
fogalmazott: Folyamatosan bővül
azok köre, akiknek nem gazdasági kényszerből, hanem környezettudatosságból választják a
használt, de jó állapotú holmikat.
A kezdeményezés iránt érdeklődők bővebb információk a facebook.com/kincsekaszekrenybol
oldalon találnak.

Bujdosó Magdolna klubtag
Kecskés Judit civil referens

A gyászoló család ezúton köszöni azoknak, akik Vass Károlyné Babi néni búcsúztatóján leróttak kegyeletüket, és
osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönetet szeretnénk
mondani a Tessedik Evangélikus Otthon minden dolgozójának áldozatos munkájáért.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Minden, ami ünnep
Mi nők imádunk ünnepelni, s legyen bármilyen évszak, jeles nap,
ha megszáll bennünket
az ihlet, meneküljön ki
merre lát: készülnek az
asztal- és ajtódíszek,
girlandok, az ünnephez
illeszkedő menüsor…
Családunk férfi tagjai
pedig
választhatnak,
hogy vagy megadóan
fejet hajtanak e szeszély előtt és elismerően nyilatkoznak az eredményről, vagy… némi
morgást követően hajtanak fejet és
nyilatkoznak elismerően. Szóval:
Uraim! Készüljenek fel! Itt van minden nő álma, a könyv, amelyben
minden szükséges ünnepi tudnivaló mellett, egyaránt találhatók dekorációs ötletek, fenséges receptek és megható történetek.
Muszula Tímea olyan könyvet ad
az olvasók kezébe, amelynek fejezeteit saját élményei inspirálták,
a gyermekkori húsvétok és karácsonyok, a nagymama által belénevelt hagyománytisztelet és a
szépség szeretete. Ezen értékek

mentén vette sorra az
év tizenkét hónapját
és ad ötletet arra, mivel kedveskedhetünk
egymásnak, hogyan
tehetjük széppé mindennapjainkat, vagy
egy-egy kiemelt pillanatot. A könyv így karácsony közeledtével
igazi csemege, hiszen
az adventi időszakra
is számos ötletet tartogat. A mézeskalács készítésről
épp úgy szó esik a lapokon, mint
a különböző dekorációs trendekről, vagy arról, hogyan készítsük
koszorút az ajtóra. Válogathatunk
az ünnepi asztalra szánt fogások
receptjeiből, de még ahhoz is tippet
kaphatunk, milyen zenével tegyük
hangulatossá a várakozás ideje
alatt az estéket.
Az Alexandria Kiadó gondozásában megjelent kötet igazi különlegesség, amelyet örömmel forgathat valamennyi generáció.
(Muszula Tímea: Szépségek és finomságok)
(ny.f.)

A Bagoly könyvesbolt tájékoztatja a kedves vásárlókat
és érdeklődőket, hogy vállalják könyvek házhozszállítását! Aki a kialakult járványügyi helyzetben biztonságosabbnak érzi, vagy akinek segítséget jelent, annak
ezzel is segítenek. A szállítás ingyenes Gödöllő egész
területén. Tel: (28)-422-196

Újabb kitüntetés a
városi könyvtárnak
Minősített
Könyvtár címmel tüntette
ki a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központot az
Emberi Erőforrások
Minisztériuma. Erről
Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár
levélben tájékoztatta Liskáné Fóthy Zsuzsanna igazgatót. A cím viselésére a
könyvtár öt évig jogosult. Az intézmény már második alkalommal nyeri el
a rangos címet,
2014-ben az országban városi
könyvtárként
elsőként érdemelték ki ezt
a
minősítést,
amit most megújítottak.
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Nevető hintaló
Múltidéző gyermekversek
Emlékszel még milyen volt
gyermekként szemlélni a világot? Vágtatni a falovacska
hátán, anyai büszkeséggel
tolni a babakocsit, bármilyen
is volt a benne fekvő játékbaba, felhőkig szállni a hintán…
Ezek az érzések talán még
a mai gyermekek számára
is ismertek, de azt már kevesen tudják, milyen futni a
malac elől, várni haza a legelőről a tehéncsordát, vagy,
hogy miért féltek egykor a
gyerekek a drótostól. Talán
sokan már azt sem tudják, ki
volt, mi volt anno a drótos.
Ezeket az érzéseket idézik
fel Bakóné Rusznák Rózsa
versei, amelyek Nevető hintaló címmel jelentek meg nemrég egy
különleges, szívmelengető kiadványban.
A borítón nagymasnis kislány hajtja mosolyogva a hintalovat, valamikor régen…ma már talán nagymama, és talán már a dédunokáját ringatja az egykori kislány, aki 1946 karácsonyán angyal volt
a betlehemezéskor. A szerző, aki maga is fotós, különleges képeket válogatott a versek mellé, a múlt század gyermekei köszönnek
ránk, hol mosolyogva, hol megilletődve, 1905-1975-ig. Akár fotótótörténeti érdekesség is lehetne, de itt olyan, mintha ők mondanák a
verset, saját emlékeiket idéznék meg. Nos a versek valóban emlékek, alapjául Bakóné Rusznák Rózsa saját gyermekkori élményei
szolgáltak, amelyeket a ma már nyugalmazott pedagógus játékos,
ritmusos rímekbe szedve vetett papírra.
A kiadványt Szekeres Erzsébet grafikái díszítik.
(j.k.)

Oscart hozhat
Mundruczó Kornél új filmje
A Pieces of a Woman előzetese már látható a Netfixen, a filmet pedig ugyanitt január 7-én mutatják be. A gödöllői rendező alkotása a
Velencei Filmfesztiválon már két díjat is kapott: A főszereplő Vanessa Kirby elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat, a fesztivál diákzsűrije pedig
neki ítélte a legjobb filmnek járó
elismerést.
A Pieces of a
Woman forgatókönyvét Mundruczó
Kornél
felesége, Wéber
Kata írta. A film
Martha és Sean
Carson a szülői
élet küszöbén álló bostoni házaspár történetét mutatja be, akiknek az élete visszavonhatatlanul megváltozik, amikor az otthoni
szülés során evlveszítik gyermeküket. A történet a tragédia feldolgozásáról szól: a kérdés, hogyan birkózik meg egy ilyen traumával
egy nő (Kirby) és egy férfi (Shia LeBeouf). Nyomon követhetjük az
asszony, Martha szenvedésekkel, fájdalommal teli egy évét, illetve
egy bírósági ügyet is, amelynek vádlottja a bába.
A szakma Vanessa Kirbyt a filmben nyújtott alakításáért Oscar
esélyesnek tartja a szakma.
(Forrás: Fidelio)
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Kulturális életünk a Gödöllő Nettv-re költözött
Bár a kulturális intézmények
bezártak és elmaradnak a koncertek, bemutatók, színházi
előadások, városunk lakói nem
maradnak kulturális programok
nélkül. A Gödöllő Nettv régi és
új műsorokkal várja az érdeklődőket a Facebookon.
Újdonság a keddenként jelentkező Kultúrkedd, melyben koncertek, színházi közvetítések és
egyéb kulturális tartalmak kapnak helyet. Ugyancsak friss a

szerdánként látható Zavarhatok? c. műsor, amiben ismert
vagy kevésbé ismert közszereplők vallanak magukról,
a csütörtöki Vidám Percek
pedig
kabaréjelenetekkel,
vidám, zenés produkciókkal
gondoskodik a jó hangulatról. Mindezek mellett napi
szinten térnek vissza olyan régi
műsorok, amik a tavaszi veszélyhelyzet idején már állandó
részét képezték a Gödöllő Nettv

adásainak. Ilyen a TV torna, a
napi 20 perc olvasás a könyvtár
munkatársaival, valamint a meseolvasás a legkisebbeknek.

A műsorokat a Godollonettv Facebook-oldalán (facebook.com/
Godollonettv) követhetik nyomon.

Tűzzománckép történetek a Levendulában
Első látásra az ember azt gondolná, hogy fotó, másodikra, hogy grafika, ám ha közelebb megy, csodálkozva látja, hogy tűzzománc
képek díszítik a Levendula Galéria falát. Nagy Judit alkotásai nem csak a nézelődőt állítják meg, hanem az időt is. Tájképek, misztikus portrék, régmúlt világok lenyomatai és átjárók egy másik dimenzióba – zománcba égetve.
A többezer éves múltra visszatekintő tűzzománc hidat képez a múlt és a jelen között, a technika, amellyel Nagy Judit dolgozik, megálló valahol a XV.-XVI. század idején.
A képek pedig mesének: történeteket idéznek meg, hitről, szépségről, múlandóságról és öröklétről.
A veszélyhelyzet miatt a kiállítás megnyitóra csak online kerülhetett sor, ám a magukkal ragadó alkotások megtekinthetők a Levendula Galériában.

Elhunyt Nádudvari Anna
Fájdalommal értesültünk róla, hogy életének 74. évében elhunyt Nádudvari
Anna író, újságíró, lapunk egykori munkatársa.
Dolgozott adminisztrátorként, majd üzemi lapoknál volt újságíró. A MÚOSZ
Újságíró Iskola elvégzése után a Pest Megyei Hírlap munkatársa volt, majd
1976-tól szabadfoglalkozású íróként dolgozott, tizenöt megjelent regényeinek
többsége is ezt követően született. Több mint egy évtizeden át volt a Gödöllői
Szolgálat munkatársa, kulturális és egyházi témájú írásokkal gazdagította a lapunkat. Minden cikkében, általa írt interjúban megmutatkozott kiemelkedő műveltsége, szakmai tudása, amiért mindannyian felnéztünk rá. Ennek ellenére a
szerénység jellemezte, ugyanaz a csendes öröm áradt belőle amikor megjelent
egy könyve, amikor műsorra tűzték egy rádiójátékát, és amikor már közel a
nyugdíjhoz beiratkozott az egyetemre, hogy teológiát tanuljon. 2008-ban elvégezte az Apor Vilmos Katolikus Főiskola teológus szakát, ezt követően szociális
területen tevékenykedett, hátrányos helyzetű, írástudatlan felnőttek oktatásával
foglalkozott.
Halála mélyen megrendített mindenkit, hiszen, ahogy egyik munkatársunk
mondta: „Annát mindenki szerette.”
Nyugodjék békében!
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Kultúra ZÁRt kapuk mögött
A Művészetek Háza Gödöllő tájékoztatása szerint
2020. november 11. és 2020.
december 11. között nem tart-

ják meg tervezett előadásaikat.
Továbbá 2020. december 12.
és 2020. december 31. között
a járványügyi helyzetre való tekintettel előadásaikat szintúgy
elhalasztják.
A tájékoztató szerint az előadások új időpontjait folyamatosan
egyeztetik. A már megváltott
jegyek érvényesek lesznek az
új időpontra. Kérik, hogy akik az
elmaradó előadásokra jeggyel
rendelkeznek,
őrizzék meg azt
és figyeljék az intézmény honlapját, a muza.hu-t, valamint
Facebook-oldalát a további információkért.
Aki úgy dönt, hogy visszaváltja
jegyét, azt legkésőbb 2020. de-

cember 11-ig teheti meg. Kérik,
hogy visszaváltási szándékukat
a szervezes@muza.hu e-mail
címen szíveskedjenek jelezni.
Az intézmény
honlapján táblázatban látható, hogy melyek
azok az előadások, amik elmaradnak vagy
halasztásra
kerülnek, illetve hogy milyen
új időpontokra
kerültek át.
A Művészetek
Háza munkatársai köszönik az érintettek türelmét és megértését!
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel november
11-től 30 napig bezárt a Gödöllői
Iparművészeti
Műhely is. Ezalatt az időszak
alatt a tervezett tanfolyamok is
elmaradnak.

Nincs nyitva a Gödöllői
Királyi Kastély sem, tájékoztatásuk szerint december
10-ig. A továbbiakat az érvényes rendeletektől teszik füg-

gővé. Amennyiben erre a járványügyi szabályok lehetőséget
adnak, az intézmény azonnal
megnyitja kapuját.
A Gödöllői Városi Múzeum határozatlan időre zárt
be, ez idő alatt az intézmény
Facebook- és Instagram-oldalán valamint honlapján tesznek
közzé érdekességeket, új tartalmakat. Az online tér segítségével virtuális múzeumlátogatásra
is lehetőség nyílik.

lületünkön • rendeljenek előre
könyvcsomagot • kérjék Könyvet házhoz szolgáltatásunkat •
maradjanak velünk és kövessék figyelemmel Facebook,
Instragram, valamint a moly.hu
oldalunkat, ahol érdekes könyvajánlókat, érdekességeket teszünk közzé!
Hétfőtől péntekig 10.00-18.00
óra között a csomagok átvehetőek a könyvtár udvar felőli bejáratánál.
Visszahozatal: Az összekészített könyvcsomag átvételekor
lehetőség van a visszahozatalra. A zárva tartás idejére késedelmi díjat nem számítunk fel. A
kölcsönzésben lévő könyveket,
folyóiratokat, DVD-ket, Cd-ket,
hangoskönyveket
hosszabbítjuk az újranyitásig.” – áll a
könyvtár tájékoztatójában.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a korlátozás visszavonásáig a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ sem látogatható személyesen.
„Mindent megteszünk azért,
hogy ne maradjanak olvasnivaló nélkül. Vegyék igénybe online szolgáltatásainkat:
• iratkozzanak be az online fe-

Beküldési határidő:
2020. December 8.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gurányi Anita, Illés Erzsébet Judit
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Blaskó Benedek, Csarnó György
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Soós-Závodszky Johanna
Gödöllői ajándékcsomagot nyert:
Fődi Jánosné, Pusztaszeri Tiborné
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte:
Kolesza István, Bokor Tibor
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai
úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a
pontos postai címüket is adják meg!
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Hogyan védjük meg a kölyökmacskát az élősködőktől?

A cicáknak rendszeres belső és
külső élősködő elleni kezelésekre van szükségük. Leggyakoribb külső parazita a bolha,
a fülrühatka és a kullancs, belső pedig a féreg. Legjobb, ha
ezektől inkább megóvni próbáljuk őket. A kölyökmacskák leg�gyakoribb bélférge az orsóféreg, ami ráadásul az embert is
megfertőzheti. A cicák az anyatejjel veszik fel a parazita lárváit, ami aztán vándorol a szervezetükben. A férgek a macska

vékonybelében laknak, ahol
mikroszkopikus méretű petéket
raknak a bélsárba, amelyek a
külvilágra kerülve két hétig érnek, majd évekig fertőzőképesek maradhatnak. Ezért az első
féreghajtást úgy kell ütemezni,
hogy az lehetőleg megelőzze a
cicákban az első kifejlett férgek
megjelenését és a peteürítést.
A cicákat három hetes életkorban ajánlott először féregteleníteni, kifejlett fonalférgek ellen
hatékony szerrel. Ezt követően

2-3 hetente kell újra kezelni
őket legalább 3 hónapos korig.
Ha az anyamacskát nem kezelik bolha ellen, akkor előfordulhat, hogy a kicsinyeit azonnal
megfertőzi. A bolhairtó szerek
általában nem használhatóak
a szoptató, vemhes anyákon
és az újszülött kiscicákon. Az
egyetlen javasolható termék a
Frontline spray, amivel az anyamacskát és a kicsinyeit is be

lehet fújni havonta. Hat hetes
életkortól használhatóak a spoton (felcseppentendő) készítmények, amelyek a bolhákat,
a fülrühatkákat és a különböző
fonalférgeket, köztük az orsóférget is elpusztítják. Ebben az
életkorban tanácsos ugyanis
megkezdeni a rendszeres, havonkénti bolha elleni kezeléseket.
(haziallat.hu)

Mit tegyünk, ha farkassal találkozunk?

A médiában egyre többször olvasható, hogy farkasra utaló
nyomokra bukkantak a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság működésének területén.
A hazai állományt leginkább az
illegális elejtések és a kóbor kutyák betegségei veszélyeztetik.
A farkast Európa jelentős részéről kipusztította az ember. A faj
alkalmazkodóképességének köszönhetően és a védelmére tett
intézkedések következtében fokozatosan települ vissza korábbi élőhelyeire. Jelenlegi európai
állománya kb. 12000 példány.
A farkas hazánkban őshonos
nagyragadozó.
A farkas alapvetően elkerüli az

embert, mert érzékszervei révén jóval korábban észleli annak közelségét. A rendkívül ritka
„ragadozó-ember” találkozások
esetén a farkasok néhány másodperc után maguktól távoznak
a helyszínről. A fiatal, tapasztalatlan egyedek néha kíváncsiskodhatnak, és nem feltétlenül
menekülnek el azonnal. Ha farkassal találkozunk, igyekezzünk
nyugodtak maradni, hiszen a
ritka találkozás az ember számára felejthetetlen élményt jelent. Semmiképp ne kezdjünk el
a farkas elől szaladni! Amennyiben kényelmetlen a farkas közelsége, igyekezzünk lassan, az
állatot szemmel tartva, hátrálva

távozni a helyszínről. A farkast
szinte biztosan elriasztja, ha rákiabálnak, vagy tapsolnak!
De soha nem szabad üldözőbe
venni a farkast, mert az védekezést, kiszámíthatatlan agressziót
válthat ki! Különösen veszélyes,
és beláthatatlan következményekkel járhat, ha a fiatal állatot
magunkhoz csalogatjuk, vagy
etetni kezdjük.
Ha kutyával kirándulunk a természetben,
azt
soha ne engedjük
szabadon! A kutya
alapvetően nevelésétől függően viselkedik, de a csábító
illatok még jól nevelt egyed esetén
is elvonhatják az
eb figyelmét. Nagyragadozós területen a póráz nélküli
kutyánk – tőlünk
eltávolodva – a ragadozók áldozatává is válhat. Ha kutyát sétáltatunk az erdőben, és farkasra
figyelünk fel, a farkas pedig a kutyára összpontosít, kiabálással,
tapsolással vonjuk el a figyelmét
a kutyáról! A farkastól távolságot

tartva, hátrálás közben a kutyához hangosan beszélve távozzunk a területről! Ha a farkas
ezek után is követ minket, akkor
rákiabálva, kővel, fadarabbal
dobálva tudjuk távol tartani. Ha
a farkast az általa zsákmányolt
prédánál találjuk, azt ne próbáljuk tőle elvenni, vagy a zsákmányától elzavarni, mert szélsőséges agressziót válthat ki!

A farkassal való ritka találkozások esete lehet, ha szabadon
látogatható barlangban bukkanunk farkas búvóhelyére, vagy
szaporodóhelyére, ebben az
esetben a barlangból azonnal
távozzunk!
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Van-e lelke a növényeknek?
Véleményem szerint igen, ám
ha olyan lélekkel nem is rendelkeznek, mint mi, akkor is tudnak
a maguk módján kommunikálni.
Érdekes dolog antikváriumokban vásárolni, mert rengeteg érdekes könyvet talál az ember, kiki a maga érdeklődése szerint.
Így botlottam bele egy 1986ban kiadott könyvbe, amely
egész terjedelmében ezt a kérdést öleli át. Ám nem csak a
növények lélektanát vizsgálják,
hanem roppant érdekes legendákkal, történetekkel is találkozhatunk.
Tudták például, hogy a növények nem feltétlenül csak arra
reagálnak, ha beszélünk hozzájuk, hanem arra is, ha mindezt gondolatban tesszük meg?
Tehát telepatikusan is tudunk
kommunikálni velük. Akár hiszik, akár nem, minden olyan
kert, amely felépülése után a
gazdájuk szeretetét, figyelmét
élvezi, hozzáértés híján is sokkal jobban működnek, mint az

“érzelmileg” elhanyagoltak.
Dr.
Turcsányi
Gábor “Mekkora
lelke van a növényeknek?” című
könyve rengeteg
hiedelmet is taglal és kiemelendő, hogy akkora
szerepet tulajdonítottak az emberek évezredek
során a növényeknek, hogy
emberi tulajdonságokkal ruházták fel őket. Sok
nép férfiként és
nőkként bánnak
velük, így Malaku szigetén a
virágzó szegfűszegfákat terhes asszonyként
vigyázzák. Nem zajonganak körülöttük, a jelenlétükben le kell
vennie mindenkinek a kalapját,
nem visznek el fényt vagy tüzet

mellettük és tilos a zajongás is,
nehogy ijedtében a fa meddővé,
váljon vagy idő előtt hullassa le
a termését. Keleten ugyanezzel
a figyelemmel veszik körbe a
fejlődő rizst, ott nem sütnek el
fegyvert sem.
Másik nagyon érdekes
dolog a könyvben az a
tanulmány, miszerint a
zene hatással van a növények fejlődésére, így
1927-ben megírta, hogy
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)
az indiai népzene serkenti
a növények növekedését,
ÁLLATPATIKA
de Vivaldi is kitörő sikert
aratott, sok növény C-viHétvégén is nyitva tartó ügyelet
tamin tartalma erőteljesen megnőtt. Így jutottak
Tel: 06-30-943-9898
arra a következtetésre is,
hogy a rockzenét a növények ki nem állhatják, méHétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
reganyagokat termeltek,
között fogadjuk a beteg állatokat
a földjük rekordidő alatt
száradt ki. Be kell valljam,

TURUL

GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ

kamilla: 5 év körüli bull, ivartalanított
kislány. Kan kutyákkal jól kijön. Minden
embert, gyereket imád.

Döme: 4 éves kan. Barátságos, bújós, de
csak a lánykutyákkal van el.

Byron: 5 éves ivaros kan. Nagyon
barátságos, imádja az embereket.
Csak egyedüli kutyának vihető!

ezen nagyot nevettem, amikor
olvastam.
Ugyanebben a könyvben olvasható a növények betegségének „lelki” feszegetése is, ahol
megdöbbentő érdekességeket
találunk, többek között a megsebzett fák, sebhelyén képződő
nedvcsepegésről is, melyről inkább azt állítják, hogy a fa lelki
megrázkódtatáson ment át és
igazából a sírását jelzi felénk.
És a növények féltékenyek is
tudnak lenni, nem kevésbé szerelmesek is, de ez maradjon a
könyv titka.
Vegyék meg és olvassák el!
Hatalmas élmény lesz és soha
többet nem mennek ki úgy kertbe, ahogy eddig.
Jó kertészkedést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

NérÓ: 2 éves ivaros kan. Nagyon
igényli a szeretetet, de még fél picit.
Nagy mozgásigényű!

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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A mezei futás is jól megy a GEAC-nak
A mátyásföldi repülőtéren jártak a GEAC-os atléta palánták, ahonnan
senki sem ment haza
üres kézzel. November 15-én, Budapesten
rendezték a Sport XXI.
utánpótlásprogram mezei futó fordulóját, ahol
az U11-es korosztály
számára fiúknak és lányoknak is 1200 méter
volt a táv, míg az U13as versenyzőknek 1500
métert kellett teljesíteni a sportrepülőtér területén.
A programot az U11es fiúk kezdték, ahol a
GEAC csapata összesítésben a második helyen
végzett. A csapat tagjai: Gyurán Ádám (egyéni 2.
hely), Makádi Márk, Pellegrini
Alessandro, Rácz-Szabó Hunor és Almási Krisztián.
A lányoknál is volt öröm, hiszen ők is a második helyen
végeztek a következő részvevőkkel: Ábrahám Zsófi, Hol-

lókői Szofi, Menyhárt Viola és
Mihály Deborah.
Az U13-as korosztályban már
nagyobb létszámmal képviseltette magát a gödöllői csapat.
A fiúknál kettő csapat, a lányoknál három csapat indult.
A fiúknál a dobogó alsó két
fokára állhattak fel a gödöllői

fiatalok. A harmadik helyezett
csapat: Bobos Ádám, Szabó Emil, Zimányi Norbert és
Krakóczki Bence. Ezüstérmet
szerzett Kiss Ágoston, Menyhárt Olivér, Lesták Krisztián
és Sebe László. A lányoknál
a három csapatból kettő is
érmet szerzett, ötödik lett a

Pauló Nóra, Vancsó Noémi, Nagy
Juli, Pálházy Nóra
négyes, akik egy
matricával és egy
csokival gazdagodtak a futás után.
Bronzérem büszke
tulajdonosa
lett:
Pellegrini
Lilianna, Vancsó Enikő,
Demeter
Korina, Pénzes Dóra.
Bajnokcsapatnak
mondhatja
magát az Ábrahám
Zita, Lőkös Laura,
S z e n t g á l i - Va r g a
Villő, Daróczi Petra
csapat, mindegyik
fiatal hölgy nyakában aranyérem lógott az eredményhirdetés után. Minden gödöllői
fiatal nagyon lelkesen és önmagát is legyőzve küzdötte
végig a hosszabb távokat, kitartásukról is biztosítva edzőiket. Edzők: Gadanecz György,
Kovács Zoltán és Kovács Gábor Krisztián. (Fotó:GEAC)
		
-kgk-

Három éremmel tértek haza Győrből
a gödöllői fiatalok

Győr adott otthont a serdülő
és a Diák C korcsoportos judo
Nemzeti Bajnokságoknak. November 14-én és 15-én a győri
Olimpiai Sportparkban mérettették meg magukat az egyes
korosztályok legjobb cselgáncsozói.
Az első napon a Diák C korcsoport (10 évesek) verseny-

zői léptek szőnyegre. 56 egyesület 149 judokája vett részt
az országos bajnokságon.
Köztük három gödöllői indulóval. A 2010-es születésűek
versenyén 2 érmet szereztek
Futó Gábor és Szádvári Zoltán
edzők tanítványai. Jéga-Szabó
Andor révén pedig csak kis híján maradt el a harmadik dobogós helyezés is.

Másnap a serdülők következtek. A serdülők (13-14 évesek) esetén közel 270 fő indult
a viadalon. A Gödöllői Judo
Klub újabb éremmel zárta ezt
a napot is. A városunk színeit
Krakóczki Máté képviselte, aki
bravúros módon 3. helyezést
ért el.
Diák C korcsoportban (10 évesek)

• 30kg-os súlycsoport – Ujvárosi Ákos – 2. hely
• 39kg – Baráth Gergely – 3.
hely
• 45kg – Jéga-Szabó Andor –
5. hely
Serdülő korcsoportban (13-14
évesek)
• 60kg – Krakóczki Máté – 3.
hely
(Fotó: Gödöllői Judo Klub) -HB-
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Vívás: Csak a későbbi győztes tudta
megállítani Zászkaliczky Piroskát

Vasárnap rendezték a Magyar Kupa
3. fordulóját a junior női tőrözők számára. Zászkaliczky Piroska és Szabó Róza révén 2 fővel képviseltette
magát a GEAC a 37 fős mezőnyben.
A budapesti Gerevich Aladár Sportcsarnok pástján lebonyolított viadalon mindkét gödöllői sikerrel vette a
csoportküzdelmeket. Zászkaliczky
négy, míg Szabó három győzelmet
aratva lépett tovább a kiesés szakaszba.
A korábbi állomásokon érmet szerző
Zászkaliczky a kieséses táblán két
asszót tudott nyerni, azonban a végső győztes, Nekifor Erika megállította őt végül a legjobb 8 mezőnyében. Ezzel a 6. helyen zárta a versenyt. Klubtársa, Szabó

sajnos már az első kieséses küzdelmét elbukta, így a 19. helyen
végzett. (Fotó: hunfencing.hu) -HB-

Röplabda: Továbbra is vezetik a tabellát a gödöllői lányok
A női NB I. Liga alapszakaszának 9. játéknapján a Gödöllői
RC csapata a bajnokságban a 6. helyen álló Pécs gárdáját
fogadta, zárt kapus mérkőzésen. A pontvadászatot vezető
kék mezes gödöllőiek esélyt sem adva ellenfelüknek fölényesen megnyerték az első játszmát. Majd a második szettben
egy rövid megingást követően a vendéglátók felőrölték riválisukat. A harmadik játékrészre egyértelműen kijött a két csapat közti minőségbeli különbség. Mindez magabiztos gödöllői
sikert eredményezett.
Gödöllői RC – Pécsi Tudomány Egyetem-PEAC 3:0 (25-7,
25-17, 25-10)
A GRC játékosai: Mishonova 9, Ince 10, Ratkai 7, Tóth-Bagi, Kökény 12, Kovács 7. Csere: Maurer, Faragó (liberók),
Sorompó 2, Ferentzi. Vezetőedző: Szalay Attila, másodedző:
Wirnhardt Bence, masszőr: Árpás Géza.
„Jól kezdtük a találkozót, pörgősen és pontosan játszottak a
lányok. A második szett elején kicsit beleültünk a mérkőzésbe, de örülök, hogy hamar ki tudtunk jönni ebből, és magabiztosan gyűjtöttük be a fontos három pontot.” - így értékelt a
mérkőzés után Szalay Attila szakvezető.
A Gödöllői RC együttese 6 lejátszott mérkőzés után 15 ponttal vezeti az NB I. Liga alapszakaszát.
(Fotó: Gödöllői Röplabda Club Facebook-oldala)
-HB-

Kézilabda: Sorozatban negyedik sikerét aratta
Bartos Gábor gárdája
A Gödöllői KC felnőtt csapata a fővárosi, Mikolik Handball School együttes otthonába látogatott az NBII. Északi csoportjának 8. fordulójában. A tabella utolsó, 12.
helyét elfoglaló hazaiak a koronavírusjárvány miatt még csak 3 találkozót tudtak
lejátszani. Azokat egytől egyig elvesztették.
Bartos Gábor tanítványai érvényesítették is ennek megfelelően a pályán az esélyes
mivoltukat. A gödöllői egylet lehengerlő játékkal – a kihagyott ziccerek ellenére –
6 góllal vezetett már a félidőben. Ezután a kézisulis társulat nagyobb ellenállást
mutatott a második játékrészben. 3 gólra is fel tudtak zárkózni 31-28-as állásnál.
A vendég gödöllői gárda viszont végig kontrollálva a meccset 4 gólos győzelmet
aratott végül.
NB II. Északi-csoport, 8. forduló: Mikolik Handball School – Gödöllői KC 30-34 (14-20)
A Gödöllői KC felnőtt csapata 14 ponttal, a Salgótarján együttese mögött a tabella 2.
helyén áll. (Fotó: Bartos Dóra, Gödöllői KC)			
-HB-
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Orvosi ügyelet

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

Gyógyszertári ügyelet
November 23-29.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
November 30-december 6.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
December 7-13.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

temetkezési ügyeletek
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968
Közterület-felügyelet: 06 28/529-169
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INGATLAN
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, 2,5 szobás,
erkélyes, 4.emeleti, teljes körűen felújított, üres, azonnal költözhető, világos, panorámás,
tehermentes lakás tárolóval. Jó
helyen, jó lakókörnyezetben, jó
infrastruktúrával. Iár: 34.6 M Ft.
06-20-554-7982
+ Eladó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 4.em. 59nm-es, tehermentes, 2 szobás, teljesen

hirdetés

felújított, konvektoros lakás. A
nyílászárók ki vannak cserélve,
a lakáshoz közös tároló tartozik.
Az ár részét képezi az előszoba, fürdőszoba berendezése,
a konyhabútor, +gardróbszekrény. Márciusi költözéssel, iár:
28,8 M Ft. Tel: 06-70-610-5707
+ Eladó Gödöllőn, Palotakerten
egy 2 szobás, 3. emeleti, nagy
erkélyes, felújított, (nyílászárók
cserélve) panel öröklakás. 28,5
M Ft. Ingatlanosok kíméljenek!

Tel: 06-30-749-2720
+ Palotakerten, 10 emeletes
házban 61 nm-es, 1+ 2 félszobás, klímás, DNY-i fekvésű, erkélyes, felújítandó lakás eladó.
Iár: 28,8 M Ft. Ingatlanosok kíméljenek! Érd: 06-70-507-2631
+ Eladó 47 m2-es 2 szobás téglaépítésű lakás Gödöllőn a Szabadka utcában. Fűtés egyedi
gázkonvektoros. 2 m2-es tárolóval rendelkezik. iár: 26,8 M Ft.
+3630-3880-622
+ KERESEK, eladó belterületi
építési telket (akár telekmegosztással is) Gödöllőn 800m2ig. Tel: 06-70-282-4681
+ Gödöllőn a Szent János utcában 42 nm-es, földszinti téglaépítésű lakás eladó. Irányár:
24,9 M Ft 06-30-149-0776
+ Gödöllőn, Nagyfenyvesben
806 nm-es telken 80 nm-es
tégla ház eladó. Ir.ár: 42 M Ft.
Érd: 0620-468-7516, 0670-6984420
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén egy 2szintes, 2nappali+
3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nm-es telken. Az
ingatlan zártkert megjelölésű,

2020. november 24.
kerítve, villannyal ellátva. I.á.:
26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Patak térnél egy 1szoba összkomfortos,
teljesen felújított, 38nm-es, magasföldszinti öröklakás. A lakához tartozik egy saját pincerész.
I.á.: 21,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház nagy méretű garázzsal,
2300nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2erkélyes, 78nm-es, felújított, 3szobás lifttel rendelkező házban
egy öröklakás. I.á.: 41mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon
lévő, 2200nm-es telken lakóház udvar megjelölésű ingatlan,
mely áll nappali+ 2szoba összkomfortból. I.á.: 35 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában egy téglaépítésű,
2szobás, egyedi fűtéses lakás,
melyben a nyílászárók ki vannak cserélve. I.á.: 25,5 mFt
0620-919-4870

2020. november 24.
+ Eladó Gödöllőn a Margita utcában egy 780nm-es, zártkerti
ingatlan telepített gyümölcsfákkal, szőlővel. I.á.: 6,5 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 600nm-es építési telek.
I.á.: 14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi
dombon egy 160nm összterületű, 2szintes, nappali+ 3szobás,
2fürdőszobás, kombi cirkóval
fűtött családi ház 2db nagy méretű terasszal, garázzsal. I.á.:
59 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné
úton kétszer 80nm-es, 3szoba
összkomfortos, külön bejáratú, két utcára néző családi ház
80nm-es szuterénnel. I.á.: 55
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy nappali+ 3szobás,
2fürdőszobás, pincével rendelkező családi ház 740nm-es
telken. Fűtése vegyes tüzelésű
kazán és fali cirkó. Nyílászárók
cserélve lettek. A telken melléképület található. I.á.: 51 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Diófa utcában egy 2000nm-es (40m-es
utcafront), zártkerti ingatlan,

hirdetés
mely művelés alól ki van vonva.
Az ingatlanra víz, villany, gáz
bevezethető. I.á.: 7,5 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllő belvárosában
egy 80nm-es, lifttel rendelkező, téglából épült, 20nm-es terasszal+ loggiával rendelkező
társasházi öröklakás. Az ingatlanhoz eladó még egy garázs.
Garázzsal együtt irányár 53
mFt, garázs nélkül 49,5 mFt
0620-919-4870
+ Gödöllőn a Szent János utca
16. sz. alatt, első emeleti 38
nm-es, egy szobás, erkélyes lakás eladó, vagy esetleg kiadó.
Részletekért kérem hívjon: 06
20 985 4541
ALBÉRLET KIADÓ
+ Városközpontban 2 szobás
bútorozatlan lakás kiadó. Tel:
06-70-615-1528
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+
VÁLLALKOZÓ
FODRÁSZOKNAK, KOZMETIKUSNAK
HELY KIADÓ! Havi 50.000 Ft.
SZOLGÁLTATÓHÁZ Gödöllő,
Szent János u. 7. Tel: 06-30513-6490
+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő

központjában. Érdeklődni: +36
30 588 5889
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel
8 órától este kb. 19 óráig) heti
több alkalomra, hosszabb távon. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fogadunk.
Érd: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu
+ Gödöllő és környéki munkahelyre a Fest-Tamás Kft. felvesz
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szobafestő-mázoló szakmunkásokat azonnali kezdéssel.
Magas bérezés, bejelentett
munkahely. 2-3 fős brigádok
jelentkezését is várom. 06-20435-9650
+ Veresegyházi telephelyünkre
keresünk raktárost, árukezelésre és bizonylatolásra SAP
programban. Feltétel: targoncakezelői jogosítvány, számítógép-használat
magabiztos
ismerete, B kat. jogosítvány,
raktáros munkakörben szerzett
tapasztalat. Jelentkezés: 0630-836-0707
+ Katona mentalitású, önmagára és munkájára igényes vagyonőrt keresek védelmi és recepciósi munkakörbe. Érdeklődni
telefonon: 06-20-389-5556 ( kérésére visszahívom )
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vállal leinformálható hölgy. 0620-341-4088
+ Vállalom Gödöllőn családi
házak, lakások takarítását a
mindennapokban, illetve festés
és lakásfelújítás után is. 06-30675-6253

+ NYUGDÍJAS, DE AKTÍV
URAT KERESÜNK családi ház
körüli, kerti munkákra, hétköznaponként 2-3 órára. Feltétel:
kiváló fizikum és egészségi állapot, káros szenvedélyektől
mentesség, leinformálható gö-

döllői vagy környéki lakos. Óradíj: 1.200 Ft/ó, fizetés hó végén.
Tel: +36-20-451-0702
+ Nemdohányzó hölgy takarítást vasalást vállal Gödöllő és
környékén. Tel: 06-20-512-0021
+ Vasalást, főzést, takarítást

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás,
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna
tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés. Kerti
tavak tisztítása. Talajfúrás. 0630-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30-3339201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ GYERMEKFELÜGYELETET
VÁLLALOK! Rugalmas időbeosztással (akár este és hétvégén is) Gödöllőn és megbeszé-
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lés szerint környékén. Keress
bizalommal, szívesen bemutatkozom bővebben: 06-70-2441131
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER
06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos munka, ereszcsatorna,
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is
vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szifonok, WC-k, WC-tartályok, stb.
cseréje. Új vezetékek kiépítése,
régiek cseréje. Hétvégén is hívható: 06-20-412-0524
+ Több, mint 25 éves gyakorlattal, leinformálható, jó referenciával rendelkező VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZERELŐ várja a felújulni
vágyó fürdőszobák, konyhák,
nappalik és egyebek jelentkezését. Ha fontos, hogy elsőre jó
legyen! Tel: 06-30-267-0334
+ Tetőfedő, bádogos munkák,
javítások, ereszdeszka festés,
fakivágás, viakolor, kéménybontás, burkolás. Érd: 06-307513-354
+ Tetőfedő és bádogos munkák,
javítások, kerti munkák. Takarítás, idősek gondozása. 06-70271-3728
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák, ácsmunka, bádogos munka,
ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás,
ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások,
kúpcserép lekenése, leszögelése. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény!
Érdeklődni:
Szekeres Zoltán 06-70-6577921
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Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház) 10% kedvezmény első
vásárlásnál 3.000.- felett!
+ Egészséges étkezéshez
ajánlom Zepter ART MIX új
állapotú készüléket. Tel: 0670-268-2459
+ Eladó egy jó állapotban
lévő nádból készült hintaszék (10.E Ft), és egy kétégős fehér színű, vezetékes
gáztűzhely (7.E Ft). Érd: 0620-359-2524

+ Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező cég vállal
vízvezeték-szerelési munkálatokat. Cégeknek, magánszemélyeknek egyaránt - felújítástól a komplett kivitelezésig. Ha
Önnek fontos a tapasztalat, minőség, megbízhatóság és az ár,
várjuk hívását. Tel: 0670/2824681
+ TELJES LAKÁSFELÚJÍTÁST
VÁLLALUNK A-tól Z-ig. Tartsa
egy kézben az összes munkafolyamatot bontástól a helyreállításig: kőműves, burkolás,
festés, víz, villany, stb. Hívjon
bizalommal: 06-20-9463-409
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA,
SPANYOL, OLASZ, MAGYAR,
mint idegen nyelv, egyéni vagy
csoportos, nyelvvizsga-felkészítő vagy általános nyelvtanfolyam MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal kedvezményes
óradíjakkal. Intézetünk LanguageCert angol nyelvvizsgahely.
Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/5431775, 20/556-2653, info@ili.hu
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. 06-20-380-2268
(du., este hívható)
+ ANGOL korrepetálást vállalok
általános és középiskolásoknak. Angol tanár 06-30-2623628
+ Vállalom alsós tanulók fejlesztését, felzárkóztatását, valamint
kezdő német nyelv oktatását
játékos, beszédcentrikus mód-

szerrel. Tel: 06-70-320-3081
+ Tapasztalt ANGOL tanárként
általános angol órákat, érettségire, középfokú nyelvvizsgákra
felkészítést, korrepetálást, beszédkészség fejlesztést vállalok online is: flora.nagyfalusi@
gmail.com 06-20-358-6057
TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 60 éves férfi
korban hozzáillő párját keresi
hosszú távú kapcsolat reményében. Hívj bátran! Tel: 06-20618-3011
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat,
mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás
és hiányos darabokat is),
régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első
vevőként! Tel: 70/942-0806,
70/603-7642
+ „Készülj a hosszú télre
kedvesem...” Eltartható zöldség- és gyümölcsféleségek a
tőlünk megszokott szolid árakon. Érési időtől függő betakarítás, ami „szedd magad”
keretében is lehetséges. Ízelítő árainkból: almafélék ládás
tételben 90-300 Ft/kg, sárgarépa 150 Ft/kg, burgonyaféleségek, vöröshagyma 135 Ft/
kg, lila és fehér hagyma 200
Ft/kg, fokhagymák 800-1500
Ft/kg, mák 1300 Ft/kg. UNIBOND BT. Gödöllő, Kőrösi
Cs.S. u. 33. Tel: 06-28-432941, 06-30-406-5898
+ MEGNYITOTT az Álomkert
Virág és Ajándék! Cím: Gábor

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink:
beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-5364300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu
EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce,
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-

raforgóméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
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