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KÖZÉLET TARTALOM

A havonta megjelenő újság megújult számát tartja a kezében.  
A márciusi kiadásban olvashatták, hogy a Gödi Körképet is kiadó kft. 
nevet és ügyvezetőt váltott. Az új vezetés igyekszik kicsit változato-
sabbá, kicsit 21. századivá tenni a lapot. Elsődleges cél azonban a 
környezettudatosság. E havi lapszámunk már vékonyabb papírból 
készült, kisebb ökológiai lábnyomot hagyva az utókor számára.  
Reméljük, az elgondolás pozitív fogadtatásra talál. Ezzel kapcsolat-
ban tisztelettel várjuk szíves visszajelzéseiket az info@godihirek.hu 
e-mail címre, vagy a 2131 Göd, Pf. 12 postacímre.

Üdvözlettel,
Dr. T. Á.

2020/4. lapszám
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Megjelenik havonta 8400 példányban.
Terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket
kérjük, jelezze a szerkesztőség felé.

Húsvéti csendélet
Fotó | Pádár István Richárd

A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga fenn-
tartva, azokat a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot 
utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések 
tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget. Kéziratokat és fotó-
kat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség 
fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat – a tartalom lényegi 
megváltozta tá sa nélkül – szerkesztett formában közölje. Az aktuá-
lis lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók megtekint hetők a 
weboldal galériájában.
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KÖZÉLET KÖZÉLET

A koronavírus-járvány terjedése – ebben a szakemberek a világ 
minden táján egyetértenek – lassítható, jó esetben megfékez-
hető. Dr. Erdélyi Kamilla háziorvostól, az önkormányzat Humán-
ügyi Bizottságának tagjától a betegség rövid jellemzése mellett 
praktikus jó tanácsokat is kértünk.

A koronavírus-fertőzést a kezdeti tünetek alapján gyakorlatilag 
nem lehet megkülönböztetni más, influenzaszerű megbetegedé-
sektől – mondta a doktornő –, ezért a háziorvosnak is csak az 
adhat támpontot, hogy a beteg járt-e a járvány által érintett terüle-
ten, vagy érintkezett-e igazoltan fertőzött emberrel. Ezek az adatok 
részletes, célzott kikérdezéssel telefonon is felvehetők, így a meg-
alapozott gyanú személyes vizsgálat nélkül is felállítható.

A veszélyhelyzet heteiben, hónapjaiban ne menjünk háziorvosi 
rendelőbe, ha lázasak vagyunk, köhögünk, tüsszögünk. Telefonál-
junk háziorvosunknak, ám legyünk türelmesek, mert sokan mások 
is lehetnek ugyanebben a helyzetben.

Jó tanácsok:
• Mossunk kezet naponta minél többször szappannal, igen alapo-

san, legalább 20-30 másodpercen át. A kézhát és az ujjak közötti 
rész se maradjon ki!

• Szellőztessünk nagyon sokat. Különösen olyan helyeken, ahol 
többen tartózkodunk egy légtérben.

• Éljünk egészségesen: fogyasszunk sok friss zöldséget, gyümöl-
csöt, étkezzünk kiegyensúlyozottan és változatosan.

• Sétáljunk a szabad levegőn, de ne társakkal együtt.

• Ha mód van rá, kérjük a home office lehetőségét a munkálta-
tónktól.

• Vágjuk rövidre a körmeinket. (A hosszú köröm segíti a kórokozó 
terjedését.) A műkörmöket inkább szedessük le.

• Ne nyúljunk az arcunkhoz. A vírus átvitelének leggyakoribb 
módja ez: a kezünkről mi magunk visszük fel a kórokozókat a 
száj, az orr vagy a szem nyálkahártyájára.

Viseljünk-e maszkot?
Az egyszerű (sebészi) maszk elsősorban arra való, hogy aki vi-

seli, ne juttathasson kórokozókat a külvilágba. Akinek felső légúti 
betegsége van, különösen, ha köhög és tüsszög, mindenképpen 
hordjon ilyet, ha közösségbe kell mennie. Aki a vírusfertőzés meg-
előzéseként szeretne maszkot viselni, annak is bátran ajánlja a 
doktornő az egyszerű sebészi maszkot, vagy akár bármilyen textil 
használatát.

Mikor forduljunk orvoshoz?
Dr. Erdélyi Kamilla azt javasolja, hogy aki influenzaszerű tünete-

ket tapasztal (magas láz, köhögés, légzési nehézség), az telefonon 
keresse fel a háziorvosát, vagy hívja az ingyenes zöldszámok egyi-
két: (06 80) 277-455, (06 80) 277 456. A vonal túlsó végén lévők 
az éppen aktuális járványügyi helyzet ismeretében tudnak – velünk 
közösen – döntést hozni a további teendőkről.

Szöveg: Walter Béla

Gödi gyermekek százai köszönhetik gyógyulásukat a lassan 10 éve  
Gödön praktizáló doktornőnek, hiszen hivatása: gyermekorvos. 
Dr. Domán Csilla válaszolt.

- Világjárvány okozója a koronavírus. Mennyiben más ez a vírus 
az eddig ismert kórokozóktól?

- A koronavírus egy olyan új vírus, ami fertőzőbb az eddig ismert 
kórokozókhoz képest, és mivel az emberi szervezet még nem ta-
lálkozott vele, így nem igazán alakult ki vele szemben védettség.

- A tünetek alapján ránézésre megmondható-e bizton valakiről, 
hogy koronavírus-fertőzött?

- Nem. Ezért is nehéz ügy, mert a tünetei nagyon hasonlóak az 
eddig ismert kórokozókéhoz, amelyekkel szemben viszont már 
kialakult egyfajta védettség. Éppen ezért úgy kell hozzáállni, hogy 
aki szembejön, azt vírushordozónak kell tekinteni. Ez a megelőzés 
szempontjából nagyon fontos. Amiatt is lényeges, hogy a vírus 
terjedését lassítani tudjuk. Aki elkapja, és súlyosan megbetegszik, 
az lélegeztetőgépre szorul. Ha egyszerre sokan lesznek súlyos 
betegek, nem lesz elég hely a kórházakban, és nem lesz elég léle-
geztető gép. És nem tudjuk, hogy azok közül, akik elkapják, ki fogja 
enyhén átvészelni, és ki az, aki nem.

- A gyógymódok tekinte-
tében mennyiben más e 
vírus okozta betegség ke- 
 zelése?

- Ez is egy vírusos beteg-
ség, első körben tüneti ke-
zelést alkalmazunk. Mivel 
ez egy új vírus, konkrét 
terápia sajnos még nem 
ismert, de próbálkozások 
vannak.

- Mit javasol doktornő a megelőzésre?

- A szokásos tisztálkodási javaslatokon túl, legjobbat a hozzáállá-
sunkkal tehetjük: Viselkedj úgy, mintha fertőzött lennél, és a másik 
embert kezeld úgy, mintha fertőzött lenne, tehát, a médiákban 
egyébként sokszor hangsúlyozott egészségügyi teendők nagyon 
fontosak. A legjobb megelőzésre két szó a válaszom: 
MARADJ OTTHON!

Szöveg: Dr.T. Á.

2019 decemberében a kínai Vuhan városában új betegség je-
lent meg, melyet a szakemberek COVID-19 (coronavirus disease) 
néven emlegetnek. A vírust, mint köztudott, az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) világjárvánnyá minősítette, a kórokozó 
okozta halálos áldozatok száma megközelíti a 8000-et. A lakos-
ságot világszerte – a széleskörű és tényszerű tájékoztatás elle-
nére is – pánikszerű vásárlás és félelem kerítette hatalmába. A 
járvány eddig alig ismert lehetőséget teremtett a csalók és ál-
hírterjesztők számára, akik az állampolgárok bezártságából, be-
tegségtől való félelméből próbálnak profitálni. Sokszor felhívtuk 
már a figyelmet arra, hogy „a csalók tárháza kifogyhatatlan”, mi 
sem mutatja ezt jobban, mint a jelenleg kialakult helyzet, ahol az 
átverésekre szakosodott bűnözők a lakosság figyelmetlenségét 
kihasználva jutnak hozzá személyes és banki adatokhoz, fertőzik 
meg különböző módszerekkel a számítógépeket, és terjesztenek 
a félelmeket tovább növelő álhíreket. Annak érdekében, hogy ne 
váljanak a csalók áldozatává, fogadják meg tanácsainkat.

Álhírek 

Ne higgyen el mindent, amit a közösségi és a „likevadász” olda-
lakon írnak. „Budapest lezárása. Fantasztikus kórokozó elleni 
cso daszerek. A teljes testfelületre permetezett alkohol, vagy klór 
hatékonyan pusztítja a koronavírust. Tartsa vissza a levegőt 10 
másodpercre, hogy megtudja, elkapta-e a vírust.” Csak néhány az 
elmúlt hetek álhíreiből. Egyik sem bizonyult igaznak. Ezek között 
a hírek között rendszeresen megjelennek olyan tanácsok és reklá-
mok is, melyek már az egészségre is veszélyesek. Az ilyen hírek 
terjesztése, megosztása bűncselekményt is megvalósíthat.

• Mindig vizsgálja a hírek forrását, hivatkozásait, annak keletke-
zési idejét, a szerző hitelességét! 

• Mindig legyen gyanús az a hír, mely szándékosan pánikot kelt, 
gyors cselekvésre hív fel, vagy a hivatalos szervek titkolózásáról 
szól.

Nyerészkedő hirdetések 

Ne vásároljon többszörös áron bizonytalan eredetű és hatás-
fokú terméket!

Az elmúlt hetekben a különböző aukciós oldalakon, webshopok-
ban és boltokban megszaporodtak a kézfertőtlenítő és szájmaszk 
hirdetések. Ezeken az oldalakon, jellemző módon, sokszoros áron 
kínálják a keresett termékeket, arra hivatkozva, hogy a beszerzési 
ár is megnövekedett. Az aukciós oldalak folyamatosan szűrik az 
ilyen típusú hirdetéseket, és a fogyasztóvédelem is ellenőrzi a ke-
reskedőket. 

A világjárvány okozta félelmekre és együttérzésre alapoznak a 
különböző szervezetek nevében küldött úgynevezett adathalász 
levelek. Az üzeneteket nagyon sok ember email címére elküldik. 
Ezek a levelek arra buzdítják az olvasót, hogy a linkre kattintva 
adják meg személyes és banki adataikat, illetve adakozzanak 
különböző jótékonysági célra. Tipikus példa erre a WHO nevé-
ben küldött, fontosnak tűnő információkat tartalmazó levél, mely 
rosszin dulatú programokat kísérel meg telepíteni a számítógé-
pekre

Egyelőre ezek a levelek angol nyelvűek, de nem zárható ki, hogy 
a jövőben a magyar nyelvű (fordítóprogrammal létrehozott és 
helytelen szövegezésű) változatai is megjelennek majd. 

Ezeknek a leveleknek a közös jellemzője, hogy a küldő email 
címe megtévesztésig hasonlít az eredeti szervezet címére (pl.: a 
WHO eredeti címe person@who.int, azonban a csaló a person@
who.com, vagy person@who-safety.org címet használja). Szintén 
közös ezekben a levelekben, hogy a szervezet logóját is felhasznál-
ják, az olvasó megszólítása általános (pl.: Kedves állampolgár!), a 
magyar nyelvű szöveg helyesírási hibákat tartalmaz, fogalmazása 
hibás. 

• Mindig ellenőrizze, hogy a feladó az, akinek kiadja magát! 

• A különböző járványügyi, egészségügyi szervezetek nem kérnek 
személyes és banki adatokat e-mailben! 

• Ne kattintson soha az ilyen levelekben található linkekre, és ne 
nyisson meg csatolt mellékletet! Amennyiben ismeri a szerve-
zet elérhetőségét, úgy azt a címsorba gépelje be (pl.: www.who.
int)!

• Felhasználói nevet és jelszót csak megbízható, ismert és tanú-
sítvánnyal rendelkező (https-előtagú) oldalon adjon meg!  
Adományt csak hiteles, ellenőrzött, a médiában (televízió, rádió) 
hirdetett szervezet részére adjon vagy utaljon!

Szöveg: ELBIR
Fotó: internet

Hozzunk jó döntéseket!

Koronavírus: a gyermekorvos szemével

ELBIR információ

A csalók nincsenek karanténban!
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A jelenlegi helyzetben a kórház dolgozói azt kérik a betegektől, 
hogy legyenek türelemmel, az ellátás nem érkezési sorrendben 
történik, a várakozás pedig több órás lehet. Bízzanak az ott dol-
gozók szakértelmében és segíteni akarásában!

Mit tegyen, ha sürgősségi betegellátásra szorul?

• Indulás előtt telefonon tájékozódjon!

• Telefonszám: 06/27 620 620

• A beteget 1 fő kísérje, aki majd a kijelölt helyen 
várakozzon!

• Gyermek, idős vagy krónikus beteg ne legyen kísérő!

Mit vigyen magával?

• rendszeresen szedett gyógyszerek, 2 váltás fe-
hérnemű, 1 köntös, hálóing, pizsama, papucs, 
evőeszközök, 1 bögre, vagy pohár, WC papír, 
papír zsebkendő.

• hozzátartozó elérhetősége: név, rokonsági stá-
tusz, cím, telefonszám nagyon fontos!

• Mindenki szervezze meg a csomagok utólagos 
bejuttatását! Ha már biztos, hogy a beteg kórházi 
elhelyezésre kerül, akkor a családtagok, hozzátar-
tozók a szükséges dolgokat juttassák el a beteg-
hez.

• Betegekről telefonon információt nem adhat ki a 
kórház, a személyiségi jogok védelme miatt.

• Az egészségügyi dolgozókkal szembeni agresz-
szív viselkedést a törvény bünteti! A szóbeli bán-
talmazás is agressziónak minősül!

Szűrőkonténer a főbejárat előtt
Mindenki előtt ismert, hogy az új koronavírus okozta járvány Ma-

gyarországon is fokozatosan növekszik. A járványügyi helyzetre 
való tekintettel további biztonsági intézkedéseket vezetett be a 
váci kórház. A járvány ellenivédekezés újabb eszközeként, egy 
szűrőkonténer került felállítására a kórház főbejárata előtt.

A szűrőpontként és előtriázs-ként működő konténer a sürgős-
ségi ellátás biztonságos, gyors és hatékony működését hivatott 
segíteni. Minden sürgősségi ellátásra érkezőt itt ellenőriznek, mi-
előtt a kórház területére lép. Testhőmérsékletet mérnek, felső lég-
úti fertőzések meglétét szűrik, valamint egy ellenőrző lista alapján 
kérdéseket tesznek fel annak érdekében, hogy kiszűrjék az esetle-
ges koronavírus gyanús eseteket.

A Jávorszky Ödön Kórház ezúton is tájékoztatja a lakosságot, 
hogy a sürgősségi betegellátás több, egymástól jól elkülönített 
szervezeti egységben történik. Ezekbe az egységekben különböző 
belépési pontokon lehet bejutni. Azt, hogy melyik bejáraton kell 
belépniük, a kórház főkapujához telepített szűrőkonténerben szol-
gálatot teljesítő munkatársak határozzák meg lázmérés és célzott 
kérdések alapján. A betegek kizárólag az általuk meghatározott 
bejáraton léphetnek be a sürgősségi betegellátó területre. A helyes 
bejárat megtalálásához a munkatársak nyújtanak segítséget.

A járvány elleni védekezésben kiemelten fontos, hogy minél ke-
vesebb ember találkozzon egymással, illetve kerüljön egy légtérbe, 
zárt helyiségbe. Amennyiben feltétlenül szükséges, legfeljebb 1 kí-
sérő tartózkodhat a kórház területén. Felhívják a figyelmet, hogy bi-
zonyos ellátási egységben tilos vagy nem ajánlott kísérő jelenléte! 
Ilyen esetben a telefonos kapcsolattartás nyújt lehetőséget a tá-
jékoztatásra, tájékozódásra. Kérik, hogy lehetőség szerint telefon-
nal vagy hozzátartozó telefonszámával érkezzenek, hogy szükség 
szerint a dolgozók felvehessék velük a kapcsolatot.

Forrás: Jávorszky Ödön Kórház
Fotó: Váci Napló

Március 11-e óta Balogh Csaba polgármester a veszélyhelyzetre 
való tekintettel több olyan intézkedést is hozott, ami érinti Göd 
lakosságát:

• Ügyeleti rendszer bevezetése mellett 2020. március 16-tól a 
Göd Város Önkormányzata fenntartásában lévő bölcsődékben 
és óvodákban, a koronavírus terjedésének csökkentése érdeké-
ben, rendkívüli szünetet rendelt el.

• Korábban megszokott árakon a melegétel-ellátás biztosított a 
gyermekek részére.

• Az Alapszolgáltatási Központ otthoni ellátást biztosít az idősko-
rúak nappali ellátásában, illetve egyéb szociális étkeztetésben 
részesülőknek. Az Alapszolgáltatási Központ továbbra is ellátja 
a feladatait a rendkívüli helyzet követelte módosításokkal.

• A Polgármesteri Hivatalban 2020. március 17-én munkakez-
déstől ügyfélfogadási szünetet rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a 
személyes ügyfélfogadás visszavonásig szünetel. Elektronikus 
ügyintézés lehetőség, vagy a postai eléréssel történő ügyintézés 
továbbra is lehetséges. Telefonon csak korlátozott és általános 
tájékoztatást tudnak adni a munkatársak. 

 Tel.: (06-27) 530-064, Zöldszám: 06-80/890-089. 

 A Hivatal ügyeleti rendben tovább folytatja munkáját. Ha vala-
kinek halaszthatatlan ügye (anyakönyvezés, hagyatéki ügyek, 
rendkívüli települési támogatás) merül fel akkor a hivatal tele-
fonszámain, vagy elektronikus levélben kérjen időpontot, hogy 
az ügyfélfogadás higiéniai feltételeit munkatársaink meg tudják 
szervezni és az időpontot visszaigazolni.

• A Gödi Termálfürdő 2020. március 17-től bizonytalan időre bezár.

• A Közművelődési intézményeink, könyvtárak, művelődési házak 
a korábban kiadott intézményi közlemények szerint, szünetelte-
tik nyitva tartásukat.

• A 70 éven felüli, a különösen veszélyeztetett korcsoportba tar-
tozó lakosok, nyilatkozhatnak az Alapszolgáltatási Központ 
mun katársainál, hogy önként vállalják azt, hogy állandóan a la-
ká sukban maradva csökkentik kitettségüket a vírusfertőzésnek. 
Akkor az önkormányzat megszervezi az otthoni ellátásukat. Az 
igénybejelentést az ügyfélkapun keresztül, a (27) 532-136 tele-
fonszámon vagy a godialapszolgaltatasikozpont@gmail.com 
email címen tehetik meg.

• Valamennyi közterületi játszótér lezárásra került szalagos és 
táblás megjelöléssel.

• A Kincsem udvar szombati termelői piaca átmenetileg bezár.

• Folyamatos rendeléseket adunk le szájmaszkokra, kesztyűkre, 
fertőtlenítő szerre.

• A kormány intézkedései korlátozzák, de nem tiltják a kijárást. 
Ez azt jelenti, hogy mindenkit arra szólítanak fel, hogy kerül-
jék a fölösleges kontaktusokat, és ha találkoznak is valakivel, 
a másfél méter távolságot tartsák meg. Továbbá maradjanak 
otthonukban, azonban lehetőség van továbbra is alapos indok-
kal elhagyni azt. Kivételt jelent, ha valaki saját maga, vagy egy 
ellátásra szoruló személy érdekében a következő ügyeket kell, 
hogy intézze:

• Az új rendelet különleges bolti nyitvatartási rendszert vezet be, 
miszerint a 65 év feletti korosztály csak 9 és déli 12 óra kötött 
látogathatnak élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógy-
szertárat, abban az időben viszont csak ez a korosztály, illetve 
az ott dolgozók tartózkodhatnak a fenti üzletekben.

Kérjük, a továbbiakban is kövessék 
Balogh Csaba pol gármester 
veszélyhelyzeti tájékoztatóit!

Változás a sürgősségi betegellátásban VáconVeszélyhelyzeti intézkedések
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2019 decemberében Kínában, Vuhan városában ismeretlen ere-
detű kórokozót azonosítottak, mely először a SARS-CoV2 nevet 
kapta. A vírusos fertőzés felső-légúti betegségeket, tüdőgyulla-
dást okoz. Kezelése egyelőre csak támogató terápiával történik.

Több, régóta ismert koronavírus is okozott már fertőzéseket a 
világon, a legismertebbek ezek közül a SARS (Súlyos Akut Légző-
szervi Szindróma), és a MERS (Közel-keleti Légúti Koronavírus).  
A manapság egyszerűen csak „koronavírusként” emlegetett 
COVID-19 koronavírus-járványt okozó vírus is a koronavírusok 
rendszertani csoportjának tagja, kódneve 
SARS-CoV2.

A koronavírus ezen típusa cseppfertő-
zés útján terjed, fertőzési rátája 2-5. Ez 
azt jelenti, hogy egy fertőzőképes beteg 
által megfertőzött betegek száma valahol 
2 és 5 között van. 

Genetikai vizsgálatok alapján a COVID- 
19-nek elnevezett újfajta koronavírus 
eredeti hordozói denevérek, vagy tobzos-
kák lehettek, és a vírus feltehetőleg egy 
másik állatfajról került át az emberre. 
A fentebb említett SARS-járványnál is 
pontosan ez történt, ott a cibetmacskától 
sikerült elkapnia az embernek a vírusos 
fertőzést.

Kit érinthet a betegség?
Akárcsak a többi, légúti betegségeket okozó vírusos megbete-
gedést, a koronavírus-fertőzést is elkaphatja bárki. Mint a többi 
fertőzésre, erre is fogékonyabbak lehetnek a gyerekek, az idősek, 
a gyengült immunrendszerűek, illetve egyéb, a szervezet ellenálló 
képességének gyengülését okozó betegséggel élők.

A statisztikai adatokból látszik, hogy a legmagasabb kockázati 
csoportba a szív- és érrendszeri betegségekkel rendelkezők, illetve 
a cukorbetegek tartoznak, de fokozott veszélynek vannak kitéve a 
vesebetegséggel élők, illetve a 60 év feletti idősek is.

A fertőzés tünetei, a betegség lefolyása
A koronavírus cseppfertőzéssel terjed, és  a légutakban okozza a 
fő problémát. A fertőzés kezdeti tünetei egybeesnek az influenza 
és egyéb légúti fertőzés tüneteivel.

A fertőzést követő negyedik-ötödik napon tapasztalhatjuk az első 
tüneteket, mely általában hirtelen felszökkenő magas láz, fejfájás 
és száraz köhögés. Az ötödik-hatodik nap környékén az addigi szá-
raz köhögést felváltja a hurutos, fullasztó érzéssel járó köhögés. 
A test hőháztartása felborul, a magas láz nem akar elmúlni, és ki-
alakul a tüdőgyulladás is.  Az esetek 15-17 %-ában a tünetek olyan 
súlyossá válnak, hogy a betegnek intenzív ellátásra van szüksége.

A COVID-19 koronavírus-járvány halálozási rátája 1-2 %, nem sokkal  
magasabb az influenzára jellemző értékeknél.

A koronavírus kezelése
A koronavírus kezelése támogató terápiával történik, mivel jelen-
leg még nincs olyan ellenszer, ami specifikusan e vírus típusa ellen 
hatna. A kezelés célja a beteg tüneteinek enyhítése, az életfunkciók 
stabilizálása, és a szövődmények kialakulásának megelőzése.

Fontos tudni, hogy vírusfertőzésről lévén szó, teljesen hatástalan 
ellene az antibiotikum-kúra. Amennyiben az orvosa mégis antibio-
tikum-kúrát javasol, az az esetleges gyulladásos-szövődmények 

ellen hathat csak. A diagnózist háziorvosi rendelőben nem, csak 
kórházakban tudják felállítani, ahol mintát vesznek a torokváladék-
ból, és elküldik azt elemzésre a laboratóriumba. Magyarországon 
ennek a Nemzeti Népegészségügyi Központ Budapesti laborató-
riuma ad helyet.

Miként előzheti meg a fertőzést?
A karantén rosszul hangzik, de mindenképp szükséges intézkedés 
a vírus terjedésének megállítására.

Amit Ön tehet:

• rendszeres és alapos kézmosás, fertőtlenítés

• napközben alkalmazzon alkoholos kézfertőtlenítőt

• tüsszentéskor, köhögéskor tegyen az arca elé 
 zsebkendőt, 

 vagy a könyökhajlatát

• kerülje el a zsúfolt helyeket

• szájmaszk viselése javasolt

Összeállította: Radnóti Henrik

Mit érdemes tudni a koronavírusról?
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Boris Johnson miniszterelnök 2020. március 29. napján 30 millió  
háztartásnak írt levelet, melyben tájékoztatja az embereket a kor-
mánynak a koronavírus elleni harcának lépéseiről:

„Néhány rövid hét alatt mindennapi életünk az országban drámaian 
megváltozott. Mindannyian érezzük a koronavírus súlyos hatását 
nem csak magunkon, de a szeretteinken és az közösségeinken is.

Az elzárás valóban életeket ment?

Teljesen megértem a nehézségeket, amelyeket ez az zavar az éle-
tünkben, a dolgainkba, a munkánkban okoz. De a hozott rendelke-
zéseink abszolút szükségesek, egy nagyon egyszerű okból.

Ha túl sok ember egyszerre lesz súlyos beteg, a Nemzeti Egészség-
ügyi Rendszer képtelen lesz megbirkózni vele. Ez életekbe kerül. 
Lassítanunk kell a betegség terjedését, csökkenteni azon emberek 
számát, akik kórházi ellátásra szorulnak, ahhoz, hogy annyi életet 
megmentsünk, amennyit lehetséges.

Ezért egyetlen egyszerű utasítást adunk – Otthon kell maradni.

…

Korlátozott cél érdekében hagyhatják el otthonukat, pl. élelmiszer-
vásárlás vagy gyógyszervásárlás, napi egyszeri sportolás vagy 
orvosi kezelés.

A munkába járás megengedett, de ha lehet, dolgozzanak otthonról.

Ha el kell hagyni az otthonukat, biztosítsák, ahol csak lehetséges, 
a 2 méteres távolságot egymástól.

A szabályok betartását ellenőrizzük. Aki megszegi, arra a rendőrség  
bírságot szab ki, valamint szétzavarja az összejövetelt.”

Ezután közölte, hogy már nyugalmazott orvosok és ápolók tértek 
vissza az egészségügybe, illetve, hogy önkéntesek ezrei segítenek.

„Ezért… ösztönzöm önöket, kérem, maradjanak otthon, védjék az 
egészségügyi rendszert és mentsenek életeket.”

„Négy nappal a COVID-19 fertőzés gyanúja után Olivia Haynes ész-
revette, hogy nem érez szagokat és ízeket. Száraz köhögése és a 
láza kissé alábbhagyott, az étvágya visszatért, úgyhogy készített 
magának egy bolognai spagettit. Azt gondolta, hogy a saját készí-
tésű étel nem sikerült, mert az étel „enyhe” volt. Őszintén, három 
étel után vettem észre, hogy semmi íz és szag.”

…

Dr. Nirmal Kumar, Az ENTUK (Brit fül-orr-gégészek egy csoportja) 
elnöke: „Az elmúlt 48, vagy talán 72 órában kb 500 betegtől hal-
lottuk, hogy elvesztette a szaglását. Normál esetben egy forgal-
mas osztályon talán egyszer egy hónapban fordul ez elő. Sosem 
volt ilyen gyakori, mint most.” Kumar nincs egyedül. Dél-Koreában 
mintegy az enyhe tüneteket mutató betegek 30%-a panaszkodott 
szaglásvesztésre… Kínai, amerikai, iráni, olasz és német orvosok 
egyaránt megjegyezték, hogy a szaglásvesztés kapcsolatban áll a 
koronavírusos esetekkel.”

„Felhívás a betegekhez: szükséges 
kezeléseket ne halogassanak!”

Berlinből jelentik

„Tekintettel a koronavírusra és a túl-
zsúfolt kórházakra, a más, komoly 
egészségügyi problémával küzdő 
emberek vonakodnak felhívni a sür-
gősségi orvost, vagy egyéb orvosi 
segítséget igénybe venni.

Az egészségügyi igazgatás vasár-
nap közölte, hogy a berlini kórházak-
ban, amelyekben az agyvérzéses 
be tegeket kezelik, pillanatnyilag 
érezhető visszaesés tapasztalható a betegek részéről. 

Ez azért van, mert az enyhe agyvérzéses vagy szívinfarktusos be-
teg fél a koronavírus fertőzéstől, és inkább otthon marad. Ennek 
pedig nem szabadna megtörténnie.”

Szöveget fordította: Dr. T.Á.

A képviselő-testületi ülésen minden képviselő jelen volt. Napiren-
dek előtt Balogh Csaba polgármester ismertette a veszélyhelyzetben 
meghozott addigi döntéseit. Majd kisebb vita alakult ki a napirendről. 
Több képviselő által is jegyzett előterjesztéseket végül 9 igennel na-
pirendre vette a testület – igaz később azokat mégsem tárgyalhaták, 
mivel a polgármester azok tárgyalása előtt berekesztette az ülést.

• Nem támogatta a testület Balogh Csaba polgármester költségvetés 
módosítás javaslatát. Négy igen mellett nyolc tartózkodással érvény-
ben maradt a március elején elfogadott költségvetési rendelet.

• Megkapta a támogatást az Alapszolgáltató központ, így a jövőben 
plusz egy autóval tudnak ételt kiszállítani a gödieknek.

• Szintén megkapta a támogatást a patkányírtás éves elrendelése, il-
letve a zebrák kivilágításának megújítása, így biztonságosabb lesz 
a Kolozsvári utca – Otthon utca sarkán található gyalogátkelőhely 
illetve a Nemeskéri-Kiss Miklós – Kölcsey Ferenc utca találkozásánál 
található zebra.

• Támogatta a képviselő-testület a polgármesteri krízis keretet, így 
5-5-5 millió forint áll majd a polgármester rendelkezésére, amivel a 
dologi kiadásokat, a veszélyhelyzet kezelését és az ellátottak pénzbeli 
támogatását fedezheti.

• Elindulhat a Neveleki csapadékgyűjtő rendszer, illetve a Rákóczi úti 
járda kiépítése, megszavazta a testület az erre kért többletforrásokat.

• A testület döntése értelmében az építmény- és telekadó esetében 
június 30-ra módosult a befizetési határidő, a szeptember 30-i dátum 
nem változott.

• Elfogadta a testület a 2020. évi közbeszerzési tervet.

• Hosszú vita alakult ki a Felelős akkreditált közbeszerzési szak-
tanácsadói szolgáltatások teljes körű ellátása című napirendről. 
Előterjesztőként Balogh Csaba polgármester az IGLU LTP Kft.-t ja-
vasolta elfogadásra, a képviselők hosszan vitáztak, majd további 
információk bekéréséig elnapolták a döntést, a pályázókat további 
vizsgálatnak vetik alá. 

• A Rákóczi úti sportpálya fejlesztése napirendi pont sem ment le vita 
nélkül. A GSE és Lőrincz László sportért felelős humán alpolgármes-
ter által támogatott TAO-s pályázatról hosszan vitáztak a képviselők. 
Már arról is, hogy egyáltalán pályázzanak-e. Hosszú vita után Vajda 
Viktória humán bizottsági elnök asszony javaslatára sikerült kon-
szenzus közelébe jutnia a testületnek. Majd közel 55 perc vita után 
megszületett a döntés is: Lőrincz László alpolgármester úr dolgozza 
ki az esetlegesen felmerülő költségek tervezetét az említett terület 
fejlesztésére, a jegyző úr a beruházási osztály segítségével becsülje 
fel az ingatlan beépítési tervét, a létesítmények fenti követelményének 
végleges elhelyezésének, az infrastrukturális szükségleteknek és a 
forgalom rendezés tervének  esetleges költségeit. 

• Fülöp Zoltán alpolgármester úr előterjesztését támogatta a testület, 
miszerint elvi hozzájárulását adta, egy bevásárlóhely fejlesztés elin-
dítására a 6993. hrsz-ú ingatlanon.

Ezután Balogh Csaba polgármester bezárta az ülést, arra hivat-
kozva, hogy már negyed kilenc van, tette ezt úgy, hogy napirenden volt 
még több előterjesztés is. Ezt a lépését a képviselők sem értették és 
többen meg is kérdezték, hogy tehet-e ilyet. Jegyző úr állásfoglalása 
a következő volt: „Napirendre vette valóban a képviselő-testület, de ha 
a polgármester lezárja az ülést, akkor lezárja. Az ő felelőssége”. így ért 
véget a márciusi testületi ülés. 

Szerkesztőségünkből

Aki nem csak a szavak embere 

Szilágyi László képviselő a tavaly októberi önkormányzati  
vá lasztáson nyerte el az 1. számú egyéni választókörzet szavazóinak 
bizalmát. Az, hogy nem érdemtelenül, kiderült az utóbbi hónapokban. 

A vírus miatt elrendelt veszélyhelyzet sok nehézséget okoz a Gödön 
élő rászorulók esetében is. Mivel ebben az időben, mint képviselő sok 
mindent nem tehet, így az önkormányzattól kapott fizetésének felét 
egy olyan helyi szervezetnek ajánlotta fel, akik a biztonságunkra figyel-
nek. A Dunakanyar Polgárőrség Gödi szervezetének a 100 000 Ft most 
nagy segítség, hiszen a következő időszakban sok tennivalójuk lesz. 
Továbbá az iskolák bezárásával az otthoni tanulás sok kisgyermek 
számára olyan problémát okozott, hogy egyszerűen nincsen laptop-
juk. Szilágyi László a Boldogságcseppek Alapítvány segítségével egy 
új laptopot adományozott egy 11 éves gyermek számára, aki így már 
otthonról is tanulhat. Vele beszélgettünk.

- Mikor és hogyan került a közélet, a politika közelébe? 

- Szüleim a 80-as években költöztek Gödre. Először nagypapám sze-
retett bele a környékbe, neki köszönhetem, hogy végül boldogan itt 
nőhettem fel. Alsó-Gödön jártam óvodába és mindhárom testvérem 
a Huzella iskola padjait koptatta. Bár a kézilabda és a tovább tanulás 
miatt, gimnázium és később főiskola, Budapestre jártam, de mindig is 
tudtam, hogy nekem Gödön kell lennem. Talán a nagypapámtól örö-
kölhettem, sajnos ő korán elment ebből a világból, hogy a közösségért 
tenni kell, így a főiskola alatt kezdtem el a politikával foglalkozni. 

- A civil életben mivel foglalkozik? 

- 10 éve vállalkozó vagyok és cégeknek nyújtok pályázati tanácsadást. 
A főiskolán találkoztam először ezzel a szakmával, de egyből belesze-
rettem, mint fiam édesanyjába is, akit nem ismerhettem volna meg, 
ha más lett volna a munkám. Nagy precizitást igényel a pályázati ta-
nácsadás, hiszen a cégek azért keresnek meg, hogy sok milliós fejlesz-
téseikhez megfelelő forrást találjak, és ennek teljes menedzselését 
éveken át szakszerűen vigyem végig. Akik közelről ismernek, tudják, 
hogy a német pontosság igaz rám és a küzdés a végső célért, ezért a 
körzetemben élők a következő években számíthatnak rám.

- Kitől örökölte szociális érzékenységét? 

Azt gondolom, hogy édesanyámtól és nagymamámtól örökölhettem, 
mert mindketten a maguk módján mások megsegítését gyakran 
maguk elé helyezik. Amióta van egy fiam, tudom, hogy nem lehetett 
könnyű 4 gyermeket felnevelni és sok lemondással járt ez az élet. 
Kis iskolás koromban váltak el a szüleim, ez mindenkit megviselt, de 
innen től éreztem azt, hogy ennél vannak nagyobb problémák is a föl-
dön, amiért tenni kell. Szerencsére tőlem a munka nem állt messze, így 
már kiskorom óta szerettem másokat megsegíteni. Általános iskola 
végén a sport vagy tanulmányaim miatt mindig kaptam Göd városától 
kétezer forint díjat, amit egyből a helyi cukrászdában a barátaimmal 
elfogyasztottunk. Ha valamit kinőttem, vagy már modernebbre cse-
réltem, akkor a régit sose dobtam ki, hanem elajándékoztam, akinek 
valóban szüksége volt rá. A munkával megkeresett minden fillért ér-
tékelek és tudom, hogy sokan vannak, akik rászorulnak. Azt hiszem, 
minden olvasó átélte már, milyen az, amikor egy őszinte gyermeki mo-
solyt sikerül kicsikarni egy számunkra értéktelen eszköz átadásával. 
Szeretném ezt a hozzáállásomat fiamnak is átadni, hogy megfelelően 
tudja értékelni világunkat.

L.B.

Körkép a nagyvilágból
Sky News | 29/3/2020

Time magazin | 24/3/2020

Süddeutsche Zeitung | 29/3/2020

Beszámoló a képviselő-testület március havi rendes üléséről
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Tisztelt Ünneplő Közönség!

1848. március 15. ÜNNEP. Közös kincse a szabadságjogokat 
fontosnak tartóknak és a nemzeti függetlenséget hangsúlyozók-
nak. Március 15-hez kapcsolódik közös jelképünk, a kokárda; a 
szabadságharcban jelenik meg a piros-fehér-zöld színű zászló. Ez 
a nap piros betűs a naptárban, benne rezeg a lelkünkben, s tisztá-
ban vagyunk történelemfordító jelentőségével is.

Magyarországon hagyományosan az volt a kérdés: haza vagy 
haladás. A pesti forradalmat megelőzően, már a reformkorban az 
ország legjobbjai másképp fogalmaztak: haza és haladás. A forra-
dalom napjaiban is ennek szellemében cselekedtek.

1848 tavasza az összefogás pillanata. Széchenyi István kibékült 
Kossuth Lajossal. A Batthyány-kormány: nemzeti nagykoalíció. 
Március 15: nyelveken, kultúrákon, ideológiák nagy részén átívelő 
széleskörű egyetértés. A márciusi ifjak szinte ugyanazt akarták, 

mint a nemzet felemelkedéséért évtizedek óta dolgozó idősebbek. 
A közös nagy reménykedés időszaka. Miként a remény pillanata 
volt szüleinknek az 1956-os forradalom, s nekünk 1989-ben a rend-
szerváltás is. 1848 hősei ugyanúgy húsvér emberek voltak, mint 
mi. Amikor Landerernél kiderült, hogy nincs engedélyük a 12 pont 
kinyomtatására, elbizonytalanodtak. Mit tegyenek? Landerer sú-
gott: foglalják le a sajtót, a nyomdagépet.

1848 tavaszán viharként söpört végig Európán a forradalmi 
hullám. Nemzeti ügyünk európai ügy is volt. A szabadság, egyen-
lőség, testvériség gondolata, a francia forradalomból származik, 
miként a magyar kokárda és a trikolor is francia mintára jött létre. 
Pesten a lakosság nagyobb része német volt, ugyanakkor magyar 
érzelműként vett részt a forradalomban. A pesti eseményekre az 
indíttatás Pozsonyból jött, s a hónap végéig ismétlődő pesti tünte-
tések kihatottak a pozsonyi törvénykezésre. Jókai szerint: nálunk a 

kormány Bécsben volt, a parlament Pozsonyban, a tömeg Pesten, 
mégis mindez jól működött, pedig még távíró vonalak sem voltak.

Kedves Gödi Ünneplők!

Ekkortájt hajómalmok voltak a Dunán, s az 1846 óta közlekedő 
Budapest–Vác vasútnak köszönhetően a pesti hírek minden ko-
rábbinál gyorsabban ideérhettek. A mai Göd területe pusztaság 
volt. Birtokosa 1850-ben Sina György lett. Ő a Lánchíd finanszíro-
zója, aki elgörögösödött románként görögül beszélt.

A szabadságharc gödi alakja Nemeskéri Kiss Miklós - aki Teleki 
László, Irányi Dániel és Kossuth Lajos ismerőse, Batthyány Lajos 
rokona. Nemeskéri még Habsburg-hű nagybátyja kérésére sem 
tagadta meg liberális eszméit. Elsők között csatlakozott a forra-
dalomhoz, lelkesen vett részt a szabadságharcban. 1849. febru-
árjában ezredes lett, a budai vár, majd Pétervárad parancsnoka.  
A szabadságharc leverése után birtokait elkobozták, őt pedig – 

mivel külföldön volt – jelképesen 
felakasztották. 1867 után térhe-
tett haza, akkor Sinától megvette a 
gödi birtokot.

Gödi utcanevek is őrzik 1848-49. 
emlékét. Milyen szerencsés az, aki 
a Petőfi Sándor utca 48. alatt ta-
nulhat! Az aradi vértanúkra emlé-
kezhet az, aki a Vécsey Károly utca 
1-ben koptatja a padokat.

Kedves Ünneplők!
1956. október 23-án az egye-

temisták 1848 példáját követték. 
Bem és Petőfi szobrához vonultak, 
a követeléseiket a 12 pont mintá-
jára 16 pontban fogalmazták meg. 
A rendszerváltáskor is a korábbi 
forradalmak szolgáltak mintául. 
1989-nek is megvolt a maga 12 
pontja.

A Kádár-rendszerben, amikor március 15-én a fiatalok a 12 
pontot sorolták, „Követeljük a sajtó szabadságát, a cenzúra eltör-
lését…”, a hatalom azt aktuális követelésnek tartotta. A „rendbon-
tókat” rendőrök igazoltatták, netán ütlegelték, másnap az ebben 
részt vevő diákokat iskolaigazgatójuk vonta felelősségre.

Generációm számára meghatározó élményt jelentenek az átélt 
március 15-ék. Petőfiék a nyomdához mentek követeléseik ki-
nyomtatására, 56-ban a Rádióban akarták beolvastatni pontjaikat, 
1989. március 15.-én szabad magyar televíziót követeltünk a TV 
székháza előtt. A rendszerváltás számunkra március 15-e szabad 
ünneplését, piros betűs nappá válását is jelentette. Egyszersmind 
azt a reményt, hogy a szabadság, 1848 és 1956 reménye után 
végre valósággá válik.

Miklósi László március 15-i beszéde

A veszélyhelyzet kihirdetése mennyiben változtatta meg a TESZ 
mindennapi tevékenységét?

• Magyarország Kormánya 2020. március 11-én hirdette ki a ve-
szélyhelyzetet. Ez a rendelet és az azt követő további intézke-
dések az általunk ellátott feladatok jelentős részét is érintették. 
Március 17-től bizonytalan időre bezárt a Termálstrand, zárva 
tartanak a városi sportcsarnokok, változott a védőnői tanács-
adás rendje, módosult a közétkeztetés, valamint szüneteltetjük 
a személyes ügyfélfogadást is.

A közétkeztetést hogyan tudja ellátni a TESZ?

• Az oktatási intézmények bezárása, valamint az óvodák esetében 
rendkívüli szünet elrendelése miatt ezen a területen is változást 
kellett bevezetnünk. A jelenlegi helyzetben is üzemel mindkét 
főzőkonyhánk, és továbbra is biztosítjuk a közétkeztetést mind-
azok részére, akik ezt igénylik, abban a formánban, hogy a két 
iskola konyhájáról lehet az ebédet elvinni. Alkalmazkodva a ki-
járási korlátozás elrendeléséhez, konyhánkon a 65 év felettiek 
részére minden hétköznap 11:00 és 12:00 között, a 65 év alattiak 
részére 12:00-13:30 közötti időpontban van lehetőség az ételek 
elvitelére.

Milyen tervek szerint halad a mindennapi működés?

• A veszélyhelyzet kihirdetése és az azzal kapcsolatos további 
szabályozások a mindennapi működésünkre is kihatással van-
nak, emiatt korábban meghatározott terveink egy részének újra-
tervezése válik szükségessé.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közismert járványügyi veszély-
helyzet miatt, döntést hoztunk a 2020. évi lomtalanítás 
elhalasztásáról. A döntés a lakosság, valamint a közszol-
gáltatásban részt vevő munkatársak érdekében született. 
A változás a már egyeztetett, de még nem teljesített lomta-
lanítási időpontokat érinti!

Kérjük Göd város valamennyi lakóját, NE helyezzenek ki 
lomot a közterületre!   

A szolgáltatás újraindításáról időben tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot. 

Hulladékszállítással kapcsolatos mindennemű információt 
megtalálnak a honlapunkon.

Együttműködésüket megköszönve:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.                                                                                                                                            
Ügyfélszolgálat

Csendes ünnepTelepülésünk ellátása 
továbbra is zavartalan

Szakács
A Településellátó Szervezet 
pályázatot hirdet szakács munkakör 
betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.
Munkaidő: hétfőtől péntekig 07.30-16.00 óráig                                 
Pályázati feltétel: Középfokú képesítés, szakács
Feladatok: Németh László Iskola konyháján főzés és a 
hozzá kapcsolódó feladatok ellátása. Nyersanyag feldolgozása, 
ételek elkészítése és kiosztása, az étlap összeállítása az élel-
mezésvezetővel.

Közterületi takarító és kisegítő
A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet közterületi taka-
rító és kisegítő, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munka-
időben.
Munkaidő: hétfőtől péntekig 07.30-16.00 óráig                                 
Pályázati feltétel: 8 általános
Feladatok: Közterek, közterületi parkok, járdák  
  árkok tisztán tartása.

A Kjt. rendelkelkezései alapján a minimálbért munkáltatói dön-
té sen alapuló illetményrésszel egészítjük ki.

Gondnok - takarító
A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet 2 fő gondnok -  
takarító munkakör betöltésére.
Munkaidő: 
1 fő részére a Balázsovits Sportcsarnokban: csütörtöki napo-
kon 14.00 - 22.00 óráig  és szombaton 09.00 - 21.00 óráig     
1 fő részére a  Huzella Tornacsarnokban: takarítási feladatok 
el vé gzése teljes munkaidőben 14.00 - 22.00 óráig
Pályázati feltétel: 8 általános

Gépész
A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet gépész munkakör 
betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.
Munkaidő: Heti 20 órában részmunkaidőben
Pályázati feltétel: műszaki végzettség, uszodagépész 
  végzettség előny
Feladata: Termálstrandon uszodagépész feladatok  
  elvégzése

Konyhai dolgozó
A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet konyhai dolgozó 
munkakör betöltésére  határozatlan időre, közalkalmazotti jog-
viszonyban, teljes munkaidőben.
Feladata: A Németh László Általános iskolában a gyer-
mekétkeztetéshez kapcsolódó konyhai feladatok elvégzése.  
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Jelentkezés önéletrajz küldésével a bobisne.csilla@goditesz.
hu email címre. Érdeklődni: Bóbisné 27/530-610, 2132 Göd, 
Duna út 5. Munkaügy

ÁLLÁSHIRDETÉS
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KÖZÉLET KÖZÉLET

Az alábbiakban Varga Zoltán Péter, a Pest Megyei Közgyűlés 
képviselőjének beszámolóját olvashatják.

Tisztelt gödi lakosok!

Noha 2010 óta az engem megválasztók bizalma alapján Pest 
Megye Közgyűlésében képviselem a Pest megyei polgárokat és szű-
kebb lakókörnyezetem, Dunakeszi, Göd és Fót lakosait, ez az első al-
kalom, hogy munkámról a Gödi Körkép hasábjain is beszámolhatok, 
melyért a lap szerkesztőségének ezúton mondok hálás köszönetet. 
Fentiek miatt nagyon röviden beszámolok jelenleg végzett munkánk 
előzményeiről: a 2010-es, 2014-es és a 2019-es önkormányzati vá-
lasztáson is a Jobbik Magyarországért Mozgalom színeiben lettem 
Pest Megye Közgyűlésének tagja, két cikluson keresztül frakcióve-
zető-helyettesi feladatokat láttam el. 2019 őszén Dunakeszi egyéni 
körzetből lettem önkormányzati képviselő, így megnövekedett meny-
nyiségű helyi munkám mellett a frakcióvezető-helyettesi feladatokat 
átadtam, a megyei közgyűlésben most egyszerű képviselőként dol-
gozom képviselőcsoportunkban. Bizonyára pártállásom volt az oka 
annak, hogy a mai napig nem volt módom a 2019-ig kormánypárti 
vezetésű Gödön munkánkról a városi lapban beszámolni, a magam 
részéről azonban nagyon remélem, hogy ebben végre változás áll 
be és a jövőben bármely szervezet színeiben is végzi valaki köz-
megbízatását, annak hozzám hasonlóan módja lesz egy település 
önkormányzati újságjában számot adni munkájáról. Az egyenlő bá-
násmód pedig nem pártszínű, ezért meggyőződésem, hogy ezt a 
lehetőséget meg kell adni azoknak is, akik eddig hatalmi pozíciójuk 
folytán ezt nem tették lehetővé mások számára.

Az elmúlt évtizedben jelentősen átalakult a megyei önkormány-
zatok feladatköre: korábbi klasszikus, települési önkormányza-
tokhoz hasonló feladatait megszüntették, intézményeit az állam 
vette át, feladatköreit jelentősen megkurtították a közigazgatás 
átalakítása folyamán. Néhány „általános”, avagy „hétköznapi” 
önkormányzati feladatán túl, mint amilyen a költségvetés, a zár-
számadás, kitüntetések adományozása, megyei rendőrségi, ka-
tasztrófavédelmi, vagy egyéb beszámolók elfogadása, feladatai 
érdemi részét a területfejlesztés teszi ki a korábbi megszokott 
önkormányzati feladatok helyett.

A 2019-ig tartó önkormányzati ciklus jelentős előrelépése volt, 
hogy a döntéshozók támogatták Pest megye Budapestről történő 
leválását és önálló NUTS2-es régióként történő elismerését. Az Eu-
rópai Unió jelentős szempontként veszi figyelembe a források el-
osztásakor a támogatandó régió fejlettségét, jövedelmi viszonyait 
oly módon, hogy a „fejlettebb” régiók kevesebb, a „fejletlenebbek-
nek” számítók több forráshoz juthatnak. Mivel a budapesti átlagok 
jelentősen „felhúzták” a korábbi Közép-Magyarországi Régió fej-
lettségi mutatóit, ezért Budapest átlagai miatt Pest megye is „fej-
lettebbnek” minősült, mint önálló Pest megyei régióként minősül 
majd a forráselosztás szempontjából. Fentiek miatt, a szétválás 
után Budapest adatai nélkül arányaiban „fejletlenebbnek” minősül 
majd Pest megye, azaz várhatóan több forrás áll majd a jövőben 
Pest megyei fejlesztésekre rendelkezésre. Az önálló régióvá válás 
előnyeit Pest megye ugyanakkor csak a következő, 2021-től kez-
dődő támogatási ciklusban kísérelheti meg érvényesíteni, a 2014 
és 2020 közötti ciklusban még a régi rend szerint folyósították az 
uniós forrásokat. Ennek kompenzálására ugyanakkor a kormány 

létrehozott egy 80 milliárd fo-
rintos keretet, melyből Pest 
megye „veszteségeit” pótol-
hatta. Fontos látni, hogy e 80 
milliárd forint közel sem tudja 
pótolni a közös régió miatt 
kieső uniós forrásokat, ugyan-
akkor valamekkora segítséget 
mégis nyújtottak. E forrásokat 
a vonatkozó kormánydöntés 
szerint természetesen nem 
lehetett bármire elkölteni. A 
kormány úgy rendelkezett, 
hogy a forrást közvetlen vál-
lalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit 
és környezetét javító fejlesztésekre, a turizmus, mint stratégiai 
ágazat fejlesztésére, Pest megyei lemaradó térségek komplex 
fejlesztésére, a munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfej-
lesztésre (belterületi utak, kerékpárutak, alacsonyabb rendű utak 
fejlesztése), önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális 
feltételeinek javítására, valamint települések infrastrukturális ellá-
tottságának javítására lehet fordítani.

Pest Megye Közgyűlése mind e kompenzációs források, mind 
a 2014-2020-as ciklusban még Közép-Magyarországi Régióként 
Pest megyei településekre juttatott források elbírálásából kive-
hette a részét, bár igen korlátozott módon. E bonyolult eljárásrend-
ben a Pest Megyei Közgyűlés tehát igen korlátozott formában, de 
valamekkora ráhatással mégis bírt a források elosztása tekinteté-
ben, végső szava e döntésekben ugyanakkor az illetékes Miniszté-
riumnak volt. Nyilvánvaló, hogy a források elosztására pályázatok 
útján került sor, a pályázatokat azonban nem a Pest Megyei Köz-
gyűlés írta ki, így döntéseink során alkalmazkodnunk kellett az ál-
lami pályázatok céljaihoz. Ennek során 2019. júniusában például 
több mint 140 millió forintos összegre javasoltuk támogatni a gödi 
önkormányzatnak a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályá-
zatra benyújtott kérelmét.

A 2020-as évben, az új önkormányzati ciklusban a mai napig 
zömmel technikai jellegű előterjesztések szerepeltek napirenden 
Pest Megye Közgyűlésében, azonban mindenki készül arra, hogy 
a 2021-es uniós támogatási ciklust Pest megye már önálló régió-
ként kezdheti meg és a fentiek szerint várhatóan nagyobb arányú 
forrás igénybevételére lesz jogosult. Ettől még persze teremthet 
nehéz helyzetet a pályázni vágyók számára, ha számszerűen eleve 
kevesebb támogatást kap majd Magyarország az Európai Uniótól, 
de ez egyelőre a jövő kérdése.

Végezetül kérem, engedjék meg, hogy a jelenlegi nagyon nehéz 
helyzetben egykori egészségügyi dolgozóként, hallgatóként is min-
denkit arra kérjek: vigyázzon magára, vigyázzon a környezetében 
élőkre. Jó egészséget kívánok és remélem, hogy minél előbb, kö-
zösen „átvészeljük” a járványidőszakot.

Varga Zoltán Péter
Pest Megye Közgyűlésének képviselője

Épp egy éve az európai választási kampányban arról beszéltünk, 
hogy olyan globális kihívások elé nézünk, amelyekre csak közö-
sen, szorosan együttműködve tudunk jó válaszokat adni. Erről 
szólt az Európai Egyesül Államok gondolata. Akkor elsősorban 
az előttünk álló szociális és környezetvédelmi feladatokról be-
széltünk, de sajnos épp a koronavírus ad élő bizonyítok arra, hogy 
ezeknek a kihívásoknak a köre sokkal tágabb annál, mintsem, 
hogy legyintsünk rájuk, és a közös megoldásokra való törekvést 
félvállról vehessük.

Az Európai Unió intézményeiben az elmúlt hetekben nagyon in-
tenzív és hatékony munka folyt annak érdekében, hogy fontos 
döntéseket, Magyarország számára is lényeges intézkedéseket 
hozzunk. 

Európa teszi a dolgát, és ezúttal sem hagyja cserben a tagállamait.

Az elmúlt napokban rengeteg információ és összeg látott napvilá-
got, ezért szeretném nagyon részletesen, konkrét összegekkel el-
mondani, hogy milyen segítséget kaptunk eddig, és milyen további 
segítségre számíthatunk az Európai Uniótól.

Kezdetnek itt van 861 millió euró, amit az idén - a korábbi szabá-
lyokkal ellentétben- nem kell visszautalnunk, és kapunk még több 
mint 600 millió eurót finanszírozási előleg gyanánt. Ez a több mint 
1,4 milliárd euró olyan pénz, amiért nem kell tenni semmit, még 
csak elfogadni sem kell a magyar kormánynak, hiszen már eleve 
Magyarország rendelkezésére áll.

Másrészt az Európai Bizottság javaslata alapján további pénzeket 
lehet átcsoportosítani kórházi felszerelésre, maszkokra, lélegezte-
tőgépekre, illetve a munkahelyek, vállalkozások védelmére.

A publikus hazai és EU statisztikák alapján erre igenis van pénz. 

Például az emberi erőforrás programban 43 milliárd Ft, míg a gaz-
daságfejlesztési programban 124 milliárd Ft. Ez összesen további 
167 milliárd Ft, pedig csak két programot említettem. Ennél való-
színűleg sokkal több pénz áll rendelkezésre.

De Európa itt még nem állt meg, hanem a legutóbbi - már online lefoly-
tatott - plenáris szavazáson további segítségnyújtásról döntöttünk. 

Természetesen Magyarország  
az Európai Unió tagállama-
ként minden uniós intézke-
désből részesül.  Így abból a 
37 milliárd euróból is, amit a 
tagállamok a munkahelyek vé-
delmére, a kis- és közép vállal-
kozások támogatására és az 
egészségügyi ellátórendsze-
rek fejlesztésére költhetnek.

Miközben az EU további 50 
millió euró értékben vásárol 
egészségügyi eszközöket is; 
maszkokat, teszteket és lélegeztetőgépeket a tagállamoknak.

Egy módosítással lehetővé tettük, hogy az EU Szolidaritási Alapjá-
ban lévő 800 millió eurót mozgósítani tudjuk a koronavírus elleni 
küzdelemre. Ahogy a földrengések, árvizek és egyéb természeti 
katasztrófák esetén láttuk, hogyan kel életre az uniós szolidaritás, 
most a járvány leküzdésében is szemtanúi lehetünk ennek.

A koronavírus nem ismeri a jogszabályokat, nem ismeri a határo-
kat. A koronavírus csak egy törvényt ismer, a sajátját. Nem válo-
gat. Megfertőz időst, fiatalt egyaránt. Csak közös erővel, egymásra 
figyelve, egymást támogatva tudjuk ezt a járványt leküzdeni. 

Büszke vagyok Európára!

Több ezer milliárd forintot ad azért Magyarországnak, hogy meg-
védje a magyar embereket.

Rengeteg pénzt adott eddig is, és most újra kisegíti Magyarorszá-
got -kimondva is hihetetlenül nagy- 2000 milliárd forinttal, hogy 
jusson maszk és védőfelszerelés az orvosoknak, ápolóknak, hogy 
jusson elég lélegeztetőgép a betegeknek.

Európa tehát teszi a dolgát, mert pontosan értjük, hogy ez egy glo-
bális kihívás, amelyre csak globálisan, közösen tudunk megoldást 
találni.

Kedves Olvasók!

Arra kérem Önöket, Gödieket, hogy vigyázzanak magukra! 

Biztosan tudom, hogy ahogyan Európa, úgy a gödi önkormányzat 
is mindent megtesz az önök védelme érdekében. Személyes ado-
mányokkal, az ételek, bevásárlások házhozszállításával, karanté-
népületek kialakításával próbálják óvni a lakókat. Önök most azzal 
tudnak segíteni, és vigyázni magukra, valamint a környezetükre, ha 
egy ideig kerülik a társaságot, és lehetőség szerint otthon marad-
nak, biztonságban.

Vigyázzanak magukra, Jó egészséget kívánok Önöknek!

Szöveg: Rónai Sándor Európai Parlamenti képviselő
Fotó: Bleicker/Vorwärts

Pest Megyei KörképEurópai körkép
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KÖZÉLET

„A munkahelyeket itt helyben, Gödön is meg 
kell védenünk, és gondoskodnunk kell arról, 
hogy megmaradjanak az emberek megélhetési 
forrásai” – mondta lapunknak Tuzson Bence.

Még ezen a héten mintegy tízmillió védő-
maszk, kétezernél is több lélegeztetőgép, két 
és fél millió gyorsteszt, százezer védőruha és 
háromszázezer gumikesztyű érkezik hazánkba 
Kínából, a koronavírus-járvány elleni védeke-
zéshez szükséges felszerelésekből és egyéb 
eszközökből álló szállítmányt húsz repülőgép 
szállítja Magyarországra – mondta el a lapunk-
nak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, tér-
ségünk országgyűlési képviselője. A politikus 
az elmúlt napokban egyeztetett körzetünk 
polgármestereivel az idősek ellátásáról, és 
elégedetten állapította meg, hogy minden ön-
kormányzat felkészült erre a feladatra. Most 
felelős gondolkodásra van szükség, összefo-
gásra, higgadtságra, ezért nyomatékosan arra 
kérek mindenkit, hogy vigyázzon magára és 
vigyázzunk egymásra – tette hozzá.

Minden olyan fontos intézkedést megtesznek térségünk önkor-
mányzatai, amelyre szükség van ahhoz, hogy megóvjuk a lakosság 
egészségét – mondta a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerült országgyűlési 
képviselője. A politikus úgy fogalmazott: „Tisztelettel szeretnék 
megkérni mindenkit, hogy a környezetében élő, egyedülálló idős 
embereket kérjék meg arra, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, 
hogy a mindennapi életvitelükhöz szükséges teendőkhöz, mint 
például a bevásárlás, az ügyintézés, vagy bármi más, segítséget 
kérjenek, hogy az egészségük megvédése érdekében ne kelljen 
elhagyniuk az otthonukat. Vigyáznunk kell egymásra, óvatosan és 
elővigyázatosan kell viselkednünk, de a munka nem áll meg, mi 
tovább dolgozunk Magyarországért.”

Tuzson Bence az elmúlt napokban egyebek mellett a munkahe-
lyek megtartásáról és a munkavállalók támogatásáról egyeztetett 
kollégáival, és lapunkat arról tájékoztatta, hogy ez egy, a térségünk 
szempontjából is kiemelt jelentőségű feladat. Hiszen „a munkahe-
lyeket a régiónkban, és itt helyben, Gödön is meg kell védenünk, és 
gondoskodnunk kell arról, hogy városunkban is megmaradjanak 
az emberek megélhetési forrásai”. Szerinte ugyanis ezáltal meg-
őrizhetjük a korábban elért eredményeinket, amelyek térségünk-
ben a megelőző időszakban hozzájárultak településeink, így Göd 
fejlődéséhez is.

Kérdésünkre válaszolva a képviselő elmondta azt is, hogy a ma-
gyar kormány a koronavírus-járvány elleni védekezésben minden 
olyan intézkedést, amelyet a környező államok is bevezettek, lé-
nyegesen előbb hozott meg, mint a többi ország. Mint mondta, 
ennek köszönhető az is, hogy nálunk egyelőre sokkal jobb a hely-
zet, mint Európa legtöbb országában.

Számunkra a magyar emberek élete a legfontosabb – hangsú-
lyozta a politikus –, ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy 
március 28-a és április 11-e között kijárási korlátozást vezet be: 
„Ezzel kapcsolatban én magam is arra szeretnék megkérni min-
denkit, hogy vegye nagyon komolyan ezeket a szabályokat! Így 
például tartsuk be azt, hogy az üzletekben reggel kilenc és tizen-
két óta között csak a hatvanöt év felettiek, az idősek tartózkod-
janak, s ők is csak akkor menjenek ki az utcára, ha ez feltétlenül 
szükséges. De ha megtehetik, akkor inkább maradjanak otthon.” 
Tuzson Bence szerint a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet-
ben most nagyon fontos az, hogy vegyük komolyan és tartsuk be 
azt a szabályt is, miszerint, ha bármi oknál fogva ki kell mennünk 
az utcára, vagy akár csak rövidebb egészségügyi sétára indulunk, 
akkor se menjünk másfél méternél közelebb egymáshoz.

„A hétköznapokban úgy tapasztaltam, hogy magunk mellett tud-
hatjuk a lakosság támogatását, a magyar emberek nagyon fele-
lősségteljesen, és a kialakult helyzetnek megfelelően viselkednek, 
amiért minden elismerés megilleti őket” – nyilatkozta a képviselő, 
akit természetesen megkérdeztünk a védekezés költségeiről is. 
Válaszában úgy fogalmazott, hogy minden bizonnyal több száz-
milliárd forintos költsége lesz a koronavírus-járvány elleni véde-
kezésnek, de mint mondta, ezek a források a költségvetésben 
rendelkezésre állnak. „A magyar emberek egészsége, biztonsága 
és a gazdaság stabilitása most a legfontosabb, minden rendkívüli 
intézkedés ezt szolgálja! Nekünk most az a feladatunk, hogy elin-
dítsuk minden idők legnagyobb magyar gazdaságélénkítési akció-
tervét. S ehhez járulhatunk hozzá azzal is, ha vigyázunk egymásra” 
– mondta a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térsé-
günk és városunk országgyűlési képviselője.

Szerkesztőségi anyag

Kreatív Húsvét - otthon„Számunkra a magyar emberek élete a legfontosabb”
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ÜNNEP

Mit tehetünk azért, hogy a négy fal között is igazi  ünneppé va-
rá zsoljuk a húsvétot? Ehhez próbálunk pár praktikával tanácsot 

adni Önöknek. 

Ahogyan a legtöbb gyermek, az öné is bizonyára rendsze-
resen játszik számítógépes játékokat. A https://www.funny-
games.hu/jatek/husvet.html több kedves internetes húsvéti 
játékot nyújt gyermekeinknek. Lehet itt tojást festeni, nyu-
szinak segíteni, hogy kitaláljon az erdőből, nyuszi futóver-
senyen részt venni, és húsvéti ételeket főzni. A húsvétnak 
azonban van sok jó, az egész család bevonásával a lakásban 

is játszható társasjátéka, csak egy kis krea tívítás kell hozzá:

Ilyen például a „Forró a tojás! játék
Ehhez elég egy szétnyitható műanyag tojás is, melybe valamilyen  

nehezéket teszünk. A család apraja-nagyja körbe ülnek, egy 
kivételével, aki felelős a zenéért. Egyszerre indul el a zene, 

és körútjára a tojás. Ha megáll a zene, akkor az esik ki, 
akinél a tojás éppen van, ezért mindenki igyekszik meg-
szabadulni a kezét égető, „forró” csemegétől. A játék a 
vége felé kezd izgalmassá válni, amikor már csak pár 
ember dobálózik egymással. Garantált adrenalinnö-
velő játék.

Addig jár a tojás…. 
a hagyományos húsvéti tojásdobálás 

karantén idejére újragondolva
Ezt a játékot még a nagymamámtól hallottam réges-rég, 

így a magyar néphagyományban is nagy valószínűséggel 
helye van. Párok állnak fel egymással szemben, és tojást 
(a lakásra való tekintettel főttet vagy műanyagot) dobál-
nak egymásnak. A csavar az, hogy minden dobással hát-
rálnak egy lépést, és úgy próbálkoznak. Az a játékos veszít, 
akinél előbb esik le a tojás.

Ha önök is betáraztak wc papírból, 
ne dobják ki a gurikákat  

Mivel mindenki otthon van egész nap, bizonyára jóval 
több papír fogy, mint egyébként szokott. Ha így van, gyűjt se 
össze a gurigákat. Egy kis kézművességgel a képen látható 
remek kis hús véti nyuszik készülhetnek belőle. 

Javaslom Katona Erzsébet tanító  nő http://tanitoikin-
cseim.lapunk.hu/ internetes oldalát, ahonnan még számos  
nagyszerű ötletet tudnak meríteni papír húsvéti díszek el-
készítéséhez. 

Bár a hagyományos húsvéti locsolkodásról idén le kell 
mondanunk, játékkal, közös főzéssel, sütéssel garantált a 
szórakoztató időtöltés. 

Maradj otthon húsvétkor is!

Összeállította: Radnóti Henrik
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KÖRNYEZET

Egyik legszebb hónapunk neve a latin 
„aperire” szóból származik, melynek jelen-
tése: megnyitni. Áprilisra a természet 
meg nyílik: mindenütt színpompás virágok, 
„tavasz-illat” a levegőben. A kis- és nagy 
ker tekben kezdődik a munka dandárja.

Virágok között
Kertünket gyönyörűvé varázsolják az ápri-

lisi virágok: a sárga nárcisz, a több színben is 
nyíló jácintok és tulipánok, valamint sok-sok 
kevésbé ismert vagy elterjedt dísznövény.

Kiskertemben nem csak uborka
A 2000-es években, főként az agglome-

rációban, háttérbe szorult nem csak a 
nagy üzemi mezőgazdaság, de a saját ve-
teményeskert is. Néhány kertbaráton kívül 
nem sokan foglalkoztak zöldség- vagy gyü-
mölcstermesztéssel. A trend, mostanában, 
megfordulni látszik. Egyre többen gondolják 
úgy, hogy a saját termesztésű növénynek 
nincs párja – ízletesebb, zamatosabb, eset-
leg kevésbé vegyszerezett, és, valljuk be, a 
miénk! Felemelő érzés az elvégzett munka 
– szó szerinti – gyümölcsét az asztalunkra 
tenni. 

Leggyakoribb kiskerti haszonnövényeink 
a paradicsom és a paprika. Ezek palántáit 
megtalálhatjuk a zöldséges standokon, de 
nagyobb áruházak kertosztályain is, április 
közepe és vége felé, amikor is kezdhetünk 
a kiültetéssel kacérkodni. A fagyosszentek 
idején azonban mindenképp védelmet igé-
nyelnek, figyeljünk az időjárásra! 

a kertben
Április

Aki szereti a kihívásokat, próbálkozhat 
magról vetéssel. Az ültetőtálcákba a mago-
kat a tervezett kiültetés előtt 6-8 héttel ér-
demes elvetni. Ha szerencsések vagyunk, 
és elérik a kb 5 cm-es magasságot, he-
lyezzük át őket külön cserépbe, elég helyet 
hagyva nekik a megerősödéshez. 

Mindennapi eledelünk lehet az uborka is. 
Az uborka szára igen erőteljes növekedésű, 
ha hagyjuk szétterülni, több helyet igényel 
a kertben. Azonban karóra futtatva már ki-
sebb helyigényű, sőt derék-barát haszonnö-
vényt nevelhetünk.

Jó szomszédság 
– avagy a társültetés tudománya

Régóta köztudott, hogy a növények is 
hatással vannak egymásra. Egyesek jól 
kijönnek közvetlen szomszédként, mások 
kevésbé. A paradicsom kártevői ellen a ha-
gyományosan erős illatú menta és a hagy-
mafélék nyújtanak természetes védelmet, 
a paprika kedves szomszédja lehet a ba-
zsalikom vagy a metélőhagyma. Pár négy-
zetméteren így néhány adag lecsónyi étek 
megtermelhető, akár permetezés nélkül.

Ha támad a tetű
Sok gazdának okoz gondot évről évre a 

visszatérő levéltetvek hada. Növényeink 
folyamatos gondozást és odafigyelést igé-
nyelnek – ez nem újdonság. Ahogy az sem, 

hogy ha időben lépünk, nagyobb eséllyel 
tudjuk megmenteni nem csak a termést, de 
magát a növényt is. A levéltetű alattomos 
jószág: a levél fonákján megbúvó apró ál-
latkákat csak akkor vesszük észre időben, 
ha gondosan átvizsgáljuk a növényt. Ha 
már túlságosan elszaporodtak, kénytele-
nek vagyunk kemikáliához nyúlni. 

Ha azonban épp, hogy csak van belőlük, 
forduljunk a legokosabb megoldáshoz: a 
természethez. Elsődleges bio-megoldás a 
csalán! Nem csak a tetvek elleni hatékony 
védekezés eszköze, de a növény növekedé-
sét is természetesen gyorsítja, miközben 
megerősíti azt. Jó megoldás még a humán 
természetgyógyászatban is széleskörűen 
elterjedt kamilla. A gyógynövényekből ké-
szített permettel egyszerre védjük magát a 
növényt és a természetet!

Gyep vagy pázsit?
A kettő nem ugyanaz. A gyepet általában 

a nagy tűrőképességű, durva fűfélékből, 
esetleg gyomnövényekből álló felület. Ösz-
szetételénél fogva kevesebb odafigyelést 
igényel.

A pázsit vékony, apró levelű fűfajtákból 
álló terület. Gondozása igazi kihívás lehet, 
főként, ha nem tartjuk szem előtt a pázsit-
gondozás alapvető követelményeit.

Tervezés-talajelőkészítés-
öntözés-tápanyag utánpótlás-
fűnyírás

Nem újdonság, hogy sem a téli hideg, 
sem a nyári forróság nem kedvez a vetés-
nek. Ezért jó előre el kell terveznünk azt, 
hogy a tavaszi vagy az őszi hónapokban 
fogjunk neki a füvesítésnek. Bármelyik 
időszakot is választjuk, a talajhőmérséklet 
kulcsfontosságú, hiszen a csírázáshoz el 
kell érnie a megfelelő hőmérsékletet. 

A tervezés része a füvesítés helyének 
figyelemmel kísérése. Nem mindegy, hogy 
árnyékos területre vetünk, vagy állandó 
napsütéses területet kell zölddé varázsol-
nunk.

A fűmagok dobozain mindig megtalál-
ható, hogy milyen területre ajánlott, illetve 
információt kapunk arról is, hogy egység-
nyi fűmagszám mekkora terület befüvesí-
tésére elegendő.

Miután mindez megtörtént, kezdhetjük a 
talaj előkészítését. Megtisztítjuk az adott 
területet a gyomoktól és egyéb kártevőktől, 
amennyire csak lehetséges.

Az öntözés módját is érdemes előre ki-
gondolni. Akinek lehetősége van öntözőre-
ndszer kiépítésére, szerencsés, hiszen az 
egyenletes vízellátást a növény meghálálja, 
ráadásul sűrű időbeosztásunknak sem 
látja kárát a vetés, majd a növény.

A tápanyag utánpótlást mindenképp ér-
demes belekalkulálni munkánkba. Ma már 
elérhetőek organikus, szerves gyeptrágyák, 
amelyek nem csak olcsóbbak, mint a ko-
rábban gyakran használt műtrágya, de a 
környezetvédelem szempontjából is sze-
rencsés választás.

Végezetül ejtsünk szót a fűnyírásról. 
Használjunk éles késű fűnyírót, az első 
vágás alkalmával 5-6 cm magasságot állít-
sunk be.

A kertészkedés nem ördöngösség, egy 
kis odafigyeléssel (és sok munkával) han-
gulatosabbá, szebbé varázsolhatjuk kör-
nyezetünket.

„A természet az emberi természetet is  
felemeli.” (Sarah Ivens-angol származású 
író és újságíró)

Szöveg: Dr. T.Á.
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KULTÚRA

A húsvét a tavaszi időszak legfontosabb ün-
nepe. Számos vallási és néphagyomány keve-
redik ezeken a jeles napokon, de mi is a húsvét, 
mik a gyökerei és egyáltalán mit is ünneplünk 
ekkor? Ez a cikk egy kis áttekintés nyújt a hús-
vét ünnepének megszületéséhez. A húsvét szó, 
teljesen profán módon arra utal, hogy a nagy-
böjti időszak után, ami régebben nagyon szi-
gorú hús evés tilalmat jelentett, az első alkalom 
a hús magunkhoz vételére.

A zsidó „húsvét”
A zsidó vallásban a pészah az Egyiptomból 

való szabadulás ünnepe. Az ószövetségben az  
egyiptomi tízcsapások egyike volt, hogy az Úr  
minden elsőszülöttet, embert és állatot, elpusz-
tít. A „pészah”szó jelentése „elkerülni”, „átug-
ra ni”, az ószövetségi történet szerint, az angyal 
kihagyta, vagyis átugrotta azokat a házakat, 
amelyeknek a szemöldökfája vérrel volt be-
ken ve, így ott az elsőszülött életben maradt. A 
vérrel való bekenés egyébként az ókori bajelhá-
rító rítusok közé tartozik. A pészah gyökerei már az ókori nomád 
pásztorok tavaszi ünnepében fellelhető. Itt ugyanis találkozhatunk 
egy olyan ünneppel, aminek a fő szertartása a nyáj első ellésének 
feláldozása és az ajtófélfa megkenése vérrel. Kísérő szertartás, 
pedig az áldozati lakoma és a csonttörés tilalma volt. Valószínű 
tehát, hogy a pusztai együttélés során a kultúrák egymásra hatá-
sával kerülhetett az ünnep a zsidó vallásba, amit azután természe-
tesen megtöltöttek a saját szakrális tartalmukkal.

A keresztény húsvét
Krisztus az utolsó vacsorán ezt a peszahot üli meg, azzal a 

kü lönbséggel, hogy nem várja meg míg a természetes folyamat 
során a kereszténység az ünnepet megtölti a hitbéli tartalmával, 
hanem ennek elébe menve, ő maga teszi ezt meg.

A húsvéti történetről viszonylag pontos ismeretünk lehet az 
evangéliumok beszámolóiból. Ám képzeletünkben mégis a keresz-
tény középkor művészete által kialakult képek uralkodnak. Ha az 
utolsó vacsorára gondolunk, kinek ne Leonardo híres festménye 
jutna eszébe. Ám az ábrázolás alapjában véve hibás, mivel Jézus 
és a tanítványok nem ülhettek széken, asztalnál. A szobabútorok, 
a szék, az asztal, az ágy, jóval később, az európai kultúrából ke-
rültek a fában szegény Palesztinába, ezek a dolgok gyakorlatilag 
ismeretlenek voltak. Csak úgy, mint az asztalos foglalkozás. Az 
evangéliumok által említett „tekton” kifejezés, nem mást jelöl, mint 
olyan mesterembert, aki valamilyen anyagot megmunkál. Krisztus 
korában, a mindennapi élethez szükséges tárgyakat mindenki 
maga készítette. A kisipar gyakorlatilag a fémmegmunkálásra és 
a fazekasságra korlátozódott.

A család nagyon egyszerűen, egy nagy edényt a földön körbe 
ülve étkezett. Az ünnepi étkezés éppen ezért lényegesen eltért, 
ehhez ugyanis állatot vágtak, és bort ittak. Jeruzsálemben fel vol-
tak készülve a pészah-i vendéglátásra, régészeti feltárások szerint 
voltak olyan fogadók, amelyeket zarándokok számára, kifejezetten 
a közösségi étkezésre rendezkedtek be. Ezt egy kétszintes foga-
dóként képzelhetjük el, melynek az emeletén volt a zarándokok 
ebédlője. Ebben egy nagy asztal féle és trikliniumhoz hasonló ke-
revet volt, valamint egy falba vésett „szekrényben” edények. Jézus 
tanítványaival egy ehhez hasonló, helyet bérelhetett a pászka va-
csorához. Valószínű, hogy római szokás szerint, az akkoriban már 
szinte teljes mértékben hellenizálódott zsidókhoz hasonlóan, egy 
alacsony asztal körül, kereveteken fekve a balkarjukra támasz-
kodva, jobb kézzel ettek.

A per és a keresztre feszítés
Ha megnézzük az evangélisták beszámolóit, akkor valószínűsít-

hetjük, hogy az események leírását rövidítették, hogy az olvasó-
nak egy áttekinthető beszámolót adjanak. A jogi eljárás, legalábbis 
római részről, több napig kellett, hogy tartson. A zsidók igyeke-
zete ellenére, ma úgy mondanánk, hogy a perrendtartást a rómaiak 
nem rövidítették le. Ha figyelembe vesszük, hogy Pilátus, először 
visszadobta az ügyet, jogi kifejezéssel élve, bűncselekmény hiá-
nyában megszüntette, akkor feltételezhetjük, hogy csak a per el-
tarthatott több napig. Végül aztán a zsidó főtanács nyomására, 
nem igazán a fenyegetéseiktől megijedve, hanem a köznyugalom 
megőrzése miatt, elítélte Jézust. Az ítélete nem lehetett őszinte, 
és egyáltalán nem volt meggyőződve Jézus bűnösségéről, amit a 
rituális kézmosással is nyomatékosít mindenki számára. Pilátus-
nak, mivel hogy Palesztina amúgy sem volt mondható egy nyugodt 
provinciának, helytartóként fontosabb volt, hogy ne törjön ki egy 
lázadás, mint egy ember élete.

Húsvéti körkép A keresztút
A helytartó palotája a városközpontban volt, és az ítéletet a vá-

rosfalon kívül kellett végrehajtani. Az elítéltnek tehát végi kellet vo-
nulnia a városon. A katonák nyilvánvalóan nem a legrövidebb utat 
választották, hogy ezzel is elrettentsék a lakosságot. Az elítélt előtt 
egy táblát vittek, vagy a nyakába volt akasztva, a mire a bűne volt 
írva, és ezt szegezték a keresztre.

A rómaiaknál a keresztre feszítés volt a legsúlyosabb halálnem, 
a köztörvényes gonosztevőket büntették az effajta megalázó ha-
lálbüntetéssel. Ciceró azt mondta; „Már a kereszt szónak is távol 
kell maradnia a római polgár testétől…”. Pált ezért nem feszítik ke-
resztre, mint a többi apostolt, Ő ugyanis római polgár volt.

A zsidóknál azonban nem volt szokásban ez a halálnem. A „halál-
nak halálával halsz” volt a legsúlyosabb kivégzési mód, ami a köve-
zést, a fojtást, vagy az égetést jelentette. Szokásban volt azonban, 
hogy a kivégzettek holttestét felakasztották, az ilyen ember Isten 
által megátkozottnak számított. A keresztre feszítés a szokásos 
eljárás szerint hajtották égre, vagyis Jézus a keresztgerendát 
vitte, amit a végrehajtás helyén a földbeásott cölöphöz rögzítettek  
T vagy kereszt alakban, ez valószínűleg olajfából volt. Az elítélt két 
lábát ezután a cölöphöz kötözték, vagy szegelték. A cölöp közepére 
erősített gerenda azt a célt szolgálta, hogy megakadályozza a halál 
gyors beálltát azáltal, hogy az elítélt teste némi támasztékot talál-
jon. Ezért volt az szokásban, hogy az elítélt lábszárát eltörték, így 
sietetvén a halált. A halál a biológiai funkció fokozatos leállásával 
nagyon lassan következett be.

A temetkezés
A keresztre feszített gonosztevők holtestét legtöbbször a raga-

dozó madarak prédájául a gerendán hagyták. Csak Palesztinában  
vették le napnyugta előtt a keresztről a holttestet, mert itt a rómaiak 

tiszteletben tartották a zsidók szokásait. Mivel azonban a keresztre 
feszítettek istentől megátkozottaknak számítottak, gonosztevők-
nek járó tömegsírba kerültek.

Palesztinában a sírokat egy régi kőbánya, vagy egy hegy oldalába 
vésték. Rendszerint egy sírkamrában három, falba vésett boltíves 
sírpad volt. Ezekbe a sírpadokba teknőszerű mélyedést vájtak, 
amibe a halottat helyezték lepelbe takarva és kezeit, lábait össze-
kötve. Ez elé a falba vájt sírkamra elé egy kerek gördíthető követ 
helyeztek. Ez volt a jómódúak temetkezési szokása. Ám amit a ha-
gyomány és régészet Jézus sírkamrájának tart, egy kissé eltér ettől. 
Ebben a sírkamrában ugyanis csak egy boltíves sírpad található, 
ami megegyezhet az evangélium beszámolójával, miszerint a sírt 
még nem használták. Valószínűleg egy befejezetlen sírról van szó, 
amit Jézus egy jómódú követője bocsátott a tanítványok rendel-
kezésére.

Feltámadt
A pados sír teknőjének az alját teljesen befedték lepellel, majd 

ebbe helyezték a meztelen holttestet. Ezt követően egy lepellel le-
takarták, ami a testre ráhullva felvette annak alakját. Ilyen lepel a 
Turini lepel is, melyről az első adatok a XIV. századból valók. A 
lep len elvégzett botanikai, vegyészeti, biofizikai stb. vizsgálatok ki-
mutatják, hogy a Turini lepel a Közel-Keletre, azon belül is Jeruzsá-
lem térségére jellemző maradványokkal rendelkezik. A sírbolt és 
a textil vizsgálata után, az orvosszakértői vélemény szerint a test 
két napnál tovább nem lehetett a kamrában, mivel a bomlásnak a 
legkisebb jelét sem lehetett kimutatni.

Szöveg: Nagy Nándor
Fotó: Internet

Terített széder asztal

Kétezer éves sírboltok Jeruzsálemben
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Általános iskolai tanárként, két (különböző intézménybe járó) 
középiskolás és egy általános iskolás gyerek édesanyjaként már 
az első hétvégén viszonylag széles rálátásom lett a „digitális 
oktatás” nehézségeire és örömeire egyaránt. Megfigyeléseim 
ugyanakkor nem érvényesek minden körülmények között – 
együtt működő, odafigyelő, valamelyest ráérő szülőket és valami-
lyen fokú „kütyüellátottságot” feltételező helyzetben működnek 
csak, és a gyerekek életkora is nagy különbségeket okoz. Írásom 
nem alkalmazható a mélyszegénységben, de a gödi iskolák és 
iskolások nagy többségének hasznos lehet.

Jó tanácsok általánosságban 
(tanároknak, diákoknak, szülőknek)
•  Ez egy új helyzet mindenkinek, tehát adjunk időt magunknak a 

beletanulásra, fogadjuk el az esetleges melléfogásokat, ne töre-
kedjünk a tökéletességre. Most mindenki tanulóvá vált, a tanár 
és a szülő is. Ha két hét, amíg kialakul a gördülékeny rendszer, 
az már jó. Legyünk türelmesek! És gondoljuk át, mi a legfonto-
sabb ebben a krízishelyzetben: biztosan nem az, hogy egy nap 
alatt tökéletesen menjen a távoktatás!

•  Az önálló tanulás hatékonyabb (lehet), és sokkal nagyobb diffe-
renciálást tesz lehetővé, mint a normál rendszer. Nem szüksé-
ges, hogy egy-egy tanórát pont 45 percnyi feladattal töltsünk ki. 
Nézzük a jó oldalát a helyzetnek: az egyéni tanulási tempó végre 
maradéktalanul érvényesülhet. És érdemes teret adni az önálló-
ságnak! Természetesen minél idősebb a tanuló, annál inkább 
igaz ez.

•  Tanárként ne adjunk túl sok feladatot, ne a legjobbakra méretez-
zük az időkeretet. Adjunk „szorgalmit”, de az ne legyen kötelező!

•  Diákként örüljünk, hogy annyi időnk van rá, amennyire szüksé-
günk van. Ha gyorsak vagyunk, használjuk ki a felszabaduló 
perceket plusz gyakorlásra, a témához kapcsolódó önálló infor-
mációgyűjtésre - vagy plusz pihenésre.

•  Szülőként ne erőltessünk több feladatot, akkor se, ha a gyerekünk 
hamar végzett, és ne sürgessük, ha több időre van szüksége.

•  Ne gondoljuk, hogy az összes tanulási időt gép előtt kell tölteni. 
Vannak munkafüzetek, tankönyvek továbbra is, lehet rajzolni, 
kreatívkodni is. És itt az alkalom, hogy a diákok megtanuljanak 
főzni, ablakot mosni vagy gereblyézni (ezzel átvállalva kicsit a 
szülőkre háruló terhekből).

•  Ne görcsöljünk rá az értékelésre (jegyek). Egyelőre fogalmunk 
sincs, meddig tart ez, és milyen új jogszabályok íródnak. Ne ag-
gódjunk emiatt előre. Minden napnak elég a maga baja.

•  A szülőknek (főleg a kisgyerekeseknek) a legnehezebb, mert 
most a home office, vagy a munka és a háztartás mellett sokkal 
többet kell foglalkozniuk a tanítással. Fontos, hogy a tanárok ne 
terheljék őket a szükségesnél nagyobb mértékben!

•  Ne ültessük a gyerekek egész napra a képernyő elé! Továbbra is 
fontos a valóságban végzett tevékenység, a mozgás, az olvasás. 
Minél kisebb gyerekről van szó, annál inkább igaz ez!

•  Mindannyiunknak hiányzik a személyes kapcsolat. Időnként osz-
szunk meg magunkról pár mondatot, egy képet, küldjünk el egy 
kedvenc klipet a többieknek. Gondoskodjunk arról, hogy a fizikai 
távolság minél kevésbé válasszon el minket egymástól! Szüksé-
günk van egymásra, most még inkább, mint „békeidőben”.

Informatikai kérdések
•  Ha van is a családban számítógép, valószínűleg kevesebb, mint 

ahány embernek szüksége volna rá. Hogy be lehessen osztani, 
fontos, hogy olyan feladatok legyenek többségben, amelyeket 
szabad időbeosztás alapján lehet megoldani. A videokonferen-
cián tartott órák számát emiatt, illetve sávszélességi problémák 
miatt is érdemes korlátozni. (Az utóbbi okán a képet is érdemes 
inkább levenni.)

•  A világcégek kapacitása (Google, Microsoft) lényegesen nagyobb,  
és jobban bővülhet, így ezekre alapozva nagyobb az „ellátásbiz-
tonság”. A Kréta az év végi jegybeírásokkor is akadozik, ezért 
– bár naplózásra, hivatalos üzenetváltásra továbbra is ez áll 
rendelkezésre – érdemes más platformot használni a napi fela-
datkiosztásra, -beszedésre.

•  A közösségi oldalakat és a pedagógiai témájú blogokat elárasz-
tották az ajánlott platformok, applikációk, egyebek. A kapcsolat-
tartásra is rengeteg csatorna választható. Ne vesszünk el ebben 
a bőségben!

Példák jobb és rosszabb megoldásokra
•  „Kreatív káosz” – Mindenki olyan csatornán kérdez, küldi a ten-

nivalókat és kér számon, amelyet ő választ. Ez eleinte gyors és 
kényelmes, aztán a tanárok sem tudják számon tartani majd, 
melyik diák mit küldött vissza, vagy ha igen, akkor az komoly 
adminisztrációt igényel. A diákoknak folyamatosan ellenőrizniük 
kell az e-mail, Facebook, Viber, Kréta stb. accountjukat. Ha „kon-
taktórák” esetén a pedagógusok nem tartják magukat az iskolai 
órarendhez, akkor ütközések is lehetnek, ha tartják, akkor csak 
a családok számítógépes kapacitása jelentheti a problémát, az, 
ha egyszerre több testvérnek kellene videokonferenciáznia.

•  Napi egy e-mail az osztályfőnöktől – Az összes pedagógus az 
osztályfőnöknek küldi el a másnapra szánt „anyagot”, legyen az 
bármi: tankönyvi feladat, link, videokonferencia időpontja. Ez 
majdnem ugyanannyi szabadságot tesz lehetővé a szaktaná-
roknak, de a diákok könnyebben számon tudják tartani a tenni-
valóikat. Az osztályfőnökre ró némi plusz feladatot, de ez nem 
beláthatatlan mennyiségű (az elkészült feladatok egyenest a 
szaktanároknál landolnak).

•  Virtuális tantermek – „soft” és „hardcore” verziók – A Google és 
a Microsoft megoldása egyaránt ingyenes az oktatásban részt 
vevőknek, és mindkettő használható teljesen felhőalapon is, de 
mivel én csak a google classroomot ismerem, alapvetően erről 
lesz szó. Valószínűleg a Microsoft szinte pontosan ugyanilyen. 
Teljesen mindegy, milyen programok vannak telepítve az otthoni 
gépeken, egyetlen böngészőprogramra van csak szükség hozzá-
juk (és persze internetkapcsolatra).

Oktatás a koronavírus-helyzet idején „Soft” verzió, virtuális tantermek – A tanárok a saját Google-fiók-
jukhoz hozzák létre a tantermeiket (tárgyanként és osztályonként 
külön-külön, például 7.b matek), a diákok pedig a saját Google- 
fiókjaikat használják (vagy regisztrálják frissen). Az iskola összesíti 
és elküldi a diákoknak (osztályonként és tárgyanként) a tantermek 
kódjait, amelyekbe azok egyenként bejelentkeznek.

Mindenki (tanár és diák) egy nagyon jól rendszerezett felületen 
látja az összes tárgyát és tennivalóját, a feladatok kiosztása, bekül-
dése automatikusan nyilvántartódik, a chatfelületek lehetővé teszik 
a kapcsolattartást, de közben nem keverednek és vesznek el az 
információk.

A tantermekben gyakorlatilag korlátlan a szabadság – a platform 
által felkínált formákon kívül bármilyen applikáció, videó, oldal linkje 
is megosztható, tehát a már megszokott online tanulási formák to-
vábbra is alkalmazhatók.

„Hardcore” verzió, virtuális iskola – Az iskola saját Google Suits 
domaint hoz létre. Ez, ha nincs meg eleve, eltarthat pár napig, mert 
a Google-nak vissza kell igazolnia a kérést. (Van gimnázium a kör-
nyéken, ahol ez régóta működik, ott ez nem gond.) Az iskola hozza 
létre és küldi ki az e-mail-címeket a tanárok és a diákok részére is, 
valamilyen logikus kódrendszer szerint (például 16bkp@godiiskola.
hu a 2016-ban indult b osztály Kovács Pistije). Ebben a rendszerben 
a tanárok töltik fel a tantermeiket diákokkal (mivel a kiosztás módja 
egyértelmű, sokkal könnyebben, mintha össze kellene vadászni az 

e-mail-címeket), és a végeredmény szinte ugyanaz, mint a „soft” 
verzióban. Viszont a közös naptár, közös tárhely sokkal könnyebbé 
teszi a feladatok összehangolását, a tanárok együttes munkáját.

Biztos, hogy bármennyi hasznos tanácsot kapunk és fogadunk 
meg, a következő napok, hetek nem fognak túl gördülékenyen 
menni. Ne essünk kétségbe! És foglalkozzunk a gyerekekkel nem 
csak a tananyag szintjén! Ez a helyzet nekik is szokatlan, akár félel-
metes is lehet. Nyugtassuk meg őket, vigyázzunk rájuk. Ha kicsik, 
vegyük elő a meséket, hallgassunk együtt zenét, süssünk közösen 
sütit, vegyük elő a társasokat, csináljuk együtt, amit szeretünk, vagy 
találjunk ki új dolgokat. A nagyokkal lehet könnyebb, lehet nehe-
zebb, de bármilyen „undok” kamaszunk van, ne feledjük el, hogy 
szüksége van ránk, akkor is, ha nem ezt mutatja.

Ami pedig az iskolát illeti: sokan, sokat szidják a rendszert, és 
nem alaptalanul. Ez a kényszerű átállás jót is hozhat: ha kiderül, 
hogy így is lehet tanulni, az komoly változásokat hozhat arra az 
időre, amikor újra kinyitnak a tantermek. És akkor már csak az 
élmény- és projektalapú, csapatmunkát igénylő, kooperatív mód-
szereket kell hozzátennünk, hogy megérkezzünk a 21. századi ok-
tatásba.

Szöveg: Hlavács Judit
Fotó: Internet
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A járványügyi helyzetben a Németh László Általános Iskolában 
is átálltak az online oktatásra. A munkarend változásairól Bajkó 
Ildikó igazgatónő számolt be:

2020. március 16-án tagozatonként értekezleteket tartottunk, 
ahol egy tájékoztatót is kaptak a kollégák a digitális oktatás gya-
korlati megvalósításáról. Felmértük, hogy a kollégáknak az ismer-
tetett módszerekkel nem okoz-e problémát a tananyag digitális 
átadása és számonkérése.

Az iskola honlapján – www.godinemeth.hu – linkgyűjtemény se-
gíti a tananyag feldolgozását. Az oldal közkedveltségét mutatja, 
hogy országosan, az oktatás területén a második helyen áll a hon-
lap látogatottsága.

Minden tanóra, korrepetálás, szakkör, tehetséggondozás, iskola-
otthonos, tanulószobás foglalkozás elsajátítandó anyagát, a gya-
korlatokat és a feladatokat a pedagógusok a KRÉTA E-Napló házi 
feladat részébe jegyzik fel. A házi feladatok határideje általában 
7 nap.

A számonkérésre a Kréta E-napló kérdőíves rendszerét, az 
E-üzenet funkciót és az online platformokat használjuk. A peda-
gógusok mindennap az aznapi órarendnek megfelelően végzik a 
munkájukat.

Folyamatos tájékoztatást, személyes segítséget nyújtunk a kol-
légáknak, szülőknek, gyerekeknek az iskola Facebook-oldalán, az 
iskola honlapján és a KRÉTA faliújságon.

Google drive-on az intézményvezetők és a kollégák közösen dol-
goznak együtt, és segítik a jó gyakorlatok megosztását.

A digitális munkarend szerint minden pedagógus az aznapi óra-
rendjének megfelelően tölti fel az anyagokat, létesít online kapcso-
latot (video, Skype, Viber, YouTube élő csatorna, E-üzenet, E-napló 

kérdőívezés, Redmenta, Google Classroom) a tanulóval, az alsó 
tagozaton a szülőkkel is.

A művészetoktatásban a hangszeres órák videohívással való-
sulnak meg, különböző alkalmazások segítségével (Skype, Mes-
senger, Viber).

A felső tagozaton a meglévő Google-tanterem osztálycsopor-
tokat is használják a kollégák tananyaghoz kapcsolódó tartalmak 
és feladatok megosztására, illetve vannak kollégák, akik évek óta 
használják a Redmenta.com oldalt számonkérésre, gyakorlásra. 
Általánosan: online tesztek és feladatsorok készítésével (E-KRÉTA 
kérdőívezés, Google Classroom, digitális és oktatási platformok és 
az iskola honlapján felsorolt linkek), írásbeli beszámolókkal, élő 
online kapcsolattal, munkájukról készült fotókkal stb. végezzük a 
számonkéréseket, már az első naptól kezdve. A tanulókat szakta-
nári és órai dicséretben is részesítjük aktivitásuk alapján. Nagyon 
ügyesen tanulnak. Büszkék vagyunk rájuk!

Köszönet Ragályi Balázsnak és Mohácsi Zoltánnak, akik lapto-
pokkal és számítógépekkel segítették a rászoruló tanulókat.

Az első másfél héten sok probléma volt a Házi feladatok, Üzene-
tek elérhetőségével a KRÉTÁ E-naplóban és az E-ügyintézésben. A 
tárhelybővítéssel sokat javult a KRÉTA használhatósága, maximá-
lisan figyelembe veszik a javaslatokat, és segítenek.

Köszönjük a szülők türelmét, megértését és segítségét ebben a 
nehéz helyzetben!

Külön köszönetet érdemelnek a pedagógusok, akik napi 14-16 
órát töltenek a számítógépek, laptopok előtt, és mindent megtesz-
nek azért, hogy a gyermekek megfelelő oktatásban részesüljenek.

Bajkó Ildikó igazgató

Távoktatás

„Mit szólsz ahhoz, hogy nincs iskola?”

Julcsi (7): „Nagyon jó itthon együtt, hiányzik az iskolaudvar. Ott 
mindig olyan jókat játszunk!”
Balázs (8): „Nem örülök, hogy itthon kell tanulni anyával, Hiányoz-
nak az osztálytársak. Az jó, hogy anya-szünet van.”
Dani (10): „Először jó volt, hogy későn lehet kelni, de már hiányzik 
az iskola, hiányoznak az osztálytársaim.”
Réka (13): „Boldog vagyok és nyugodt, mióta nincs suli. Tanulni is 
több kedvem van, mint korábban. Végre nem hallgatom a óbéga-
tást…ja, és nem látom az osztályfőnököt…nekem ez kapóra jött.”
Anna (13): „Első héten nagyon rossz volt, sok feladatot adtak a ta-
nárok. Aztán bejöttek az online órák, ez vicces, mert időnként bejön 
egy-két anyuka a képbe. Hiányoznak a barátaim.”
Sára (14): „Hiányoznak a barátaim. Félek, hogy nem lesz osztályki-
rándulás és ballagás.”

Havi körkérdésünk – gyerekszemmel, gyerekszájjal

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a kialakult járvány-
ügyi helyzet miatt ügyfélszolgálatunk 2020. március 26. nap-
jától határozatlan ideig zárva tart.

Szerződéskötés ügyben és lomtalanítás regisztráció ügyében 
emailben (info@godihulladek.hu) állunk szíves rendelkezé-
sükre.

Együttműködésüket megköszönve:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.                                                                                                                                            
Ügyfélszolgálat

Dr. Lantos István
2131 Göd, Cserfa u. 18.
Tel.: 332-304

Dr. Papirnyik Júlia
2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.: 532-180

Dr. Molnár Csaba
2132 Göd, Kisfaludy u.7.
Tel.: 330-492, 345-201

Dr. Lepp-Gazdag Anikó
2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Tel.: 330-502, 345-201

Dr. Gál Péter
2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Tel.: 330-493, 345-201

Dr. Mészáros Károly
2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.: 532-180

Dr. Elor Judit
2131 Göd, Összekötő út 3.
Tel.: (06 30)-159- 6110

Gyermekorvosok:

Dr. Vecserka Zsolt
2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.: 532-180

Dr. Pruzsinszky Ibolya
2132 Göd, Kisfaludy u. 7.
Tel.: 337-923, 345-201

Dr. Domán Csilla
2131 Göd, Összekötő út 3.
Tel.: 331-767

A gödi háziorvosok elérhetősége
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SPORT

Veszélyhelyzet, kijárási korlátozás. Érzékenyen hatnak minden-
napi életünkre és a sportra is. A GSE elnökét, Dr. Horváth Lászlót 
kérdeztük.

- Mennyiben változott meg a sportélet Magyarországon, és főleg 
Gödön március 11. után?

- Gyakorlatilag megszűnt ideiglenesen a szervezett magyar sport-
tevékenység. Minden szövetség felfüggesztette a versenyrendsze-
rét. A mérkőzések, versenyek hiánya az edzésmunkát csökkentette 
volna, de mire ezt elkezdtük megszervezni, érkeztek a felhívások a 
sportszervezetekhez – köztük a Gödi Sportegyesülethez is, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy a sportpályák, sportcsarnokok ne le-
gyenek látogathatók. A hobbi sportot is visszavetette a védekezés, 
hiszen kevesebb létesítményben, és csak csoportosulás nélkül 
folytathatók ezek is, ami azért a legtöbb hobbi sport közösségi 
örömét elveszi.  

- Ön, mint sportegyesületi elnök, milyen speciális feladatokkal 
találkozik e különleges helyzetben?

- A lehető legszomorúbb, korábban elképzelhetetlen egyetlen 
feladat nehezedik rám, sport területén, ugyanúgy, mint szakosz-
tályvezetőinkre, arra kell figyelnünk, hogy ne jöjjenek sportolók a 
pályáinkra, senki se ragaszkodjon az eddigi sportolási lehetőségei-
hez, amit 25 év alatt építettünk ki. Zárva tartjuk a pályákat, egyedi 
edzéstervekkel próbáljuk lefoglalni sportolóinkat. Még elkeserí-
tőbb, hogy mintha nem lenne elég nehéz ezt meghirdetni, naponta 
szembesülünk azzal, hogy sokan semmibe veszik áldozatunkat a 
lakosságból is, de pl. Dunakeszin dolgozó foci edző(k) tartanak 
csoportos edzéseket pályáinkon, előtérbe helyezve saját érdekei-
ket a lakóhelyük iránti tisztelettel és kötelezettséggel szemben, így 

arra kényszerülünk, hogy fegyelmezetlen sportolókkal szemben 
kérjük a rendőrség és polgárőrség segítségét.

- Egészségünk megőrzéséhez elengedhetetlen a fizikai aktivitás. 
Hogyan tudjuk ezt megvalósítani az adott körülmények között?

- Nem tudok és nem is akarok a bőrömből kibújni, a sportot egy el-
húzódó egészségügyi vészhelyzet során nem szabad abbahagyni, 
sőt, annak is el kell kezdenie, aki eddig nem tette. Mindenkire vi-
gyázva, de megkell találni a módját, hogy egyéni tevékenységek-
ben friss levegőn, immun-és lélekerősítő erőfeszítéseket tegyünk.  
Futás, kerékpározás önállóan, nem társaságban, nem a járdán, em-
berek között, hanem pl. a Kiserdőben, sehol sem megállva, saját 
kulaccsal, zsebkendővel, észben tartva minden védelmi előírást 
közben is. Akinek ez sok, gyaloglás, de nem sétálgatás a városban, 
hanem tágas szabad területen, jól jön a földenergia a monotonitás 
okozta frusztráció ellen. Ezt azonban semmiképpen sem szabad 

önálló ötletek és önszer-
veződések alapján, kont-
rollált szabályok nélkül 
tenni ebben az időszak-
ban, az igazi sportnak az 
önfegyelemre, a másik 
megbecsülésére nevelés 
az egyik legfőbb értéke, 
ezt kell előcsalogatnunk 
magunkból.

Egyelőre mi is a kivárás, 
helyzetfelmérés szaka-
szában vagyunk, miként 
az országban, vagy in-
kább a világon minden 
szervezet. A na pokban 
még a teljes zárlatot 
tartjuk fent, de április 
elejétől – amennyiben 
nem áll be a teljes lak-
helyelhagyási, kijárási 
tilalom-, felmérem, hogy 
milyen emberi és tech-
nikai erőforrás mellett 

lehetne szabályozottan beengedni egyéni sportolásra a felsőgödi 
pályára a szabadtéren sportolni vágyókat, elkülönítve az ezt rossz 
szemmel néző lakosoktól. Ez időben, térben, beléptetésben is 
szervezést, fegyelmet, létszámot, tárgyi feltételeket, de elsősor-
ban önkéntes vállalást feltételez, hisz eszem ágában sincs egyik 
alkalmazottamat sem kijelölni a beléptetésre, létszám és távolság-
tartás ellenőrzésre. 

Amennyiben ez nem lesz vállalható, marad az egyéni, főleg sza-
badtéri mozgás, de mindenképp fontos része kell, legyen bezárt 
életünknek az otthoni testedzés, legyen az bármi: torna, tánc, tes-
tépítés, futás, jóga, spinning, stb.

Szöveg: Gödi Körkép

Kedves Olvasóink !

Kérjük hogy megfejtéseiket 
min den hónap 28-ig küldjék 
meg szerkesztőségünknek akár 
elektronikusan akár postai levél-
ben. 

A kiadó postacíme:

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Gödi Körkép Szerkesztősége 
2131 Göd Pf 12

E-mail: info@godihirek.hu

A helyes megfejtők között aján-
dékot sorsolunk ki. A szerencsés 
nyertest nyereményének átvéte-
léről e-mailben, telefonon vagy 
postai úton értesítjük. Kérjük, 
hogy megfejtéssel együtt küldjék 
meg nevüket és elérhetőségüket 
is.

A Gödi Körkép 2020 márciusi 
szá mában közölt rejtvény meg-
fejtése: Megőrült Géza ? Nőnapra 
hozta nekem?
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És mégis mozogjunk… Sportról röviden
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Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

Tel: 06-20-519-2140
      06-27-332-814

Cím: Göd, Révay u. 16.

A P R Ó H I R D E T É S
HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása, 
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét fo-
rint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval! 
Elszállítás megoldható.
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

HÁZHOZ MEGY! Fodrász, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

KERESEK ALSÓGÖDÖN 40-50 m2-es ingatlant kis kerttel.
Tel.: 06 30 957 7870

KIADÓ KÉT SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TETŐTÉRI LAKÁS FELSŐGÖDÖN nemdohányzó házas-
párnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

ALSÓGÖDI ÁLLOMÁS KÖZELÉBEN EGYSZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS, BÚTOROZOTT ALBÉRLET 
hosszú távrakiadó Tel.: 06 20 966 4966

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, ger-
endák egyedi méretben is, bitumenes zsinde-

lyek, OSB lapok, szigetelő anyagok.
Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/ fm, Zsindely: 1480 Ft/m2

Svéd, német lambéria akciók, 1100Ft/m2 ártól a 
készlet erejéig. Tüzifa, biobrikett, német brikett, 

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098

 Kalodás tűzifa 1,7 m3-es 
 mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 42 000 Ft/kaloda ártól
Modern, emelőhátfalas autónkkal, 

szilárd burkolatú utakon le tudjuk rakodni
az önök kényelme érdekében.

Óriási német brikett akció!
6800 Ft/q ömlesztve a hagyományos 

pogácsabrikett
Zsákos lengyel és cseh szén − tartósan olcsón.

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés:

(06 70) 417-2556, (06 20) 9833748
Nyitvatartás: 8:30-tól 16:00-ig

SZÉN ÉS FA MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

Telefon: 27/532-175
Ügyelet: 06-20 9331-302

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.

Biztos háttér a tudatosan táplálkozóknak

  VEGÁN, BIO és PALEO, valamint 
GLUTÉN-, TEJ-, TOJÁS- és CUKORMENTES 

termékek nagy választékban!

FITOCENTRUM

FITOCENTRUM

Gyere be hozzánk és segítünk, 
amit nem találsz meg nálunk, beszerezzük!

NYITVATARTÁS:
H: 8:00 -16:00
K - P: 8:30 -17:00
Sz: 8:00 -12:00

Cím: GÖD, Kincsem u. 2.
(Penny Market mellett az üzletsoron)

Kövess minket a Facebook-on és az Instagramon!

Fitocentrum hirdetes_84,5x124mm.indd   1 2019.10.31.   15:31:28
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Megbízható csapat korrekt áron vállalja:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók  

egyedi kivitelezését
www.jakiteto.hu • www.tetoepito.hu • (06 20) 453-4837

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

magas minőségben,
kitűnő ár-érték arány mellett...

Keressen bennünket Vácon, a volt hajógyár területén!
Derecske-dűlő – Szent László út 23-24.

Telefon: +36 (30) 2210-191 • Telefon/Fax: +36 (27) 305-735
E-mail: alpaablak@invitel.hu

Nyitva: H-P: 7:30-17:00, Sz: 8:00-12:00

Házak és lakások minden jellegű 
felújítási és átalakítási munkáit vállaljuk. 
Fő tevékenységünk: kőműves munkák, 
festés, glettelés, homlokzatszigetelés 
és -színezés, mázolás, lazúrozás, 
nyílászárók beépítése, vízvezeték 
cserélése, tető- és poikarbonát előtetők 
építése, régi kémények felújítása. 
Kerítés építés. Telefon: (06 20) 507-8669

Víz-, gáz és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, 
bojlerjavítás.
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

Kisebb-nagyobb 
szobák festését, 
mázolását, 
tapétázását, valamint 
kerítések, faházak 
lakkozását és kültéri 
festését vállalom.
Kardos Ferenc
Telefon: 
(06 70) 576-8925
(06 20) 484-7182

Konténerrendelés. 
Telefon: (06-20) 941-5815.  

Foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálat. Dr. Farkas Mónika
Telefon: (06 70) 382-7841
e-mail: 
drfarkasuzemorvos@gmail.com
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Szeretettel
várjuk

kedves

Szeretettel
várjuk

kedves
Vásárlóinkat!Vásárlóinkat!

Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben! Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak forintban, áfával értendők.

Felelős kiadó: CBA Vörösvár Kft. 1033 Budapest, Miklós utca 8.

Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben! Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak forintban, áfával értendők.

Felelős kiadó: CBA Vörösvár Kft. 1033 Budapest, Miklós utca 8.


