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Eleget téve a miniszteri utasításnak, a gödöllői Tormay Károly
Egészségügyi Központban a páciensek egészségügyi ellátását a
veszélyhelyzeti működés alatt csak akkor végzik el, ha azt sürgős
szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülé -
se érdekében) kell megtenni. A közvetlen betegellátásban (or -
vos/szak dolgozó/egyéb egészségügyi dolgozó-beteg közötti sze -
mé lyes találkozásban) csak a 65 év alatti kollégák vehetnek részt,
hogy védjük az epidemiológiai adatok alapján a sérülékeny cso-
portnak tartott 65 év feletti kollegák egészségét.

Ezek alapján a fizikoterápia, a gyógymasszázs, a gyógytorna,
az ortopédia, az ultrahang, a foglakozás-egészségügy, a bőrgyó -
gyászat (telefonos konzultáció biztosított) szakellátások esetében
szünetel az ellátás. 

Sebészeti ellátás: csak a sürgős eseteket a Misszió Egészség -
ügyi Központ látja el (Veresegyház Gyermekliget u. 30. - www.
misszio.hu).

Szemészeti ellátás: csak a sürgős eseteket (szemgyulladás, ide-
gentest, sérülés/trauma) a Flór Ferenc Kórház látja el (Kistarcsa
Semmelweis tér 1. - www.florhosp.hu).

Gyermek fül-orr-gégészet: csak sürgős esetben az ellátást a fel-
nőtt fül-orr-gégészet (dr. Ilonczai Larissza) végzi  

NEM KELL ÖNNEK BEJÖNNI 
AZ INTÉZMÉNYBE, AMENNYIBEN:

• emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszer és/vagy
gyógyászati segédeszköz felírásához kérne szakorvosi javaslatot,
mivel a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhely -
zet megszűnését követően 90 napig érvényben marad az Ön
szak orvosi javaslata 

• Ön kielégítő állapotban van és éves/fél éves kontrollja lenne
esedékes. Telefonon konzultáljon a szak rendeléssel a további
teendőkről!

• Ön stabil állapotú krónikus beteg és a rendszeresen szedett,
csak szakorvos által felírható gyógyszerét jönne felíratni. Tele -
fonon konzultáljon a szakrendeléssel.

70 év felettiek ellátása, önkéntesek, adományok
A rászorulók alapvetően négy szolgáltatást kérhetnek az önkor -
mány zattól: ételkiszállítás (ebéd 890 forint/adag), reggeli, ebéd,
vacsora 1.290 forint/adag), gyógyszerkiváltás, bevásárlás, csekk-
befizetés. Telefon: 06-70-886-8690, 06-70-886-8790, 06-70-886-8742,
06-70-886-8743 (munkanapokon 9-17 óra között), 06-70-334-0134
(17 óra után, illetve hétvégén), zöld szám: 06-80- 180-037.

A város vezetése folyamatosan várja a szolgáltatások felajánlá-
sát és az önkéntesek jelentkezését (koronavirusgodollo@gmail.
com), és létrehoztak egy bankszámlaszámot (Raiffeisen Bank Zrt.:
12001008-00155330-05900005) annak érdekében, hogy, aki teheti,
anyagilag is segíthesse a járvány terjedésének lelassításában dol-
gozók munkáját.

Fontos, a koronavírus-fertőzés
kapcsán Gödöllőn bevezetett
veszélyhelyzeti tudnivalók 
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Csupán néhány hónap vá laszt el
attól, hogy életre hí vásának 23.
szü letésnapját ünnepelje a Gö döl -
lői Hírek. Az elmúlt közel negyed
év század olvasóink és szer -
kesztőségünk tagjai szá má ra egy-
aránt számos, érde kes, hasznos,
elgondolkodtató és tanulságos tör -
ténet tel, eseménnyel szolgált. Volt
részünk örömben és csalódásban,
elismerésben és kudarcban. És ez
így is van jól.

Az elmúlt évtizedek fo lyamán többen kérdezték, mi a célunk,
honnan vesszük az erőt és – sok esetben – a bátorságot. Nem
kockázatos-e a piacról „meg  élni” egy olyan kö zeg ben, ahol a helyi
médiavi szonyok pályája nem a javunkra lejt. Bevalljuk, akadtak
nehéz időszakok. Többször is átalakultunk. Formában, kül lem -
ben és megjelenési gyakoriságban egyaránt. Azt is be kellett lát -
nunk, hogy az újság pénzért történő értékesítésének befellegzett.
Ingyenessé váltunk, és 2013 januárjától havi magazin formájában
jelentünk meg. Példány szá munkkal azonban – kitartó hirdetőink,
együttműködő partnereink anyagi segítsége ellenére – nem tud -
tuk lefedni Gödöllő összes postaládáját.

Már-már beletörődtünk a „kicsi, ám lelkes” létformába, amikor a
város lakossága tavaly október 13-án megüzente: a hírek tár -
gyilagos, valamennyi érintett véleményét, szempontját figyelem-
be vevő, az összefüggéseket feltáró közlésére, a tanulságokkal
szol gáló történések kitárgyalására és nyilvánossá tételére nyom -
tatott formában is van igény Gödöllőn.

Mondhatjuk, a megoldás az „utcán hevert”. Felvettük a kap -
csolatot a 2016-ban alapított Helyi Polgár szerkesztőivel, és szinte
egyszerre mondtuk ki: az erőforrások összeadása lehet az a
megoldás, amivel megvalósulhat a gödöllői emberek régóta egy-
síkúnak tekinthető tájékoztatásának a felszámolása. Az ötletet –
köszönhetően a minket támogató hirdetőknek is – tett követte, és
2020 áprilisára eljutottunk volna oda, hogy Önök a kezükben
tarthatják a Helyi Polgár melléklettel kiegészült Gödöllői Hírek
magazin első számát.

A koronavírus-fertőzés tömeges terjedésének megfékezése
miatt elrendelt veszélyhelyzeti korlátozások azonban megnehe -
zítették a dolgunkat. Jelentős mértékben csökkent a gazdasági
hátteret biztosító hirdetők anyagi mozgástere, és – ami még ennél
is sokkal fontosabb – nem tehetjük ki terjesztői hálózatunk
tagjait annak, hogy a munkájuk során óhatatlanul kialakuló
sze mélyes találko zások következtében egészségügyi károso -
dás érje őket.

Ezért döntöttünk úgy, hogy ameddig a koronavírus-helyzet
nem normalizálódik, kizárólag digitális formában terjesztjük a
lapot. Talán furcsán hangzik, de a szá mítástechnikai eszközök és
programok adta lehetőségek segítségével töltsék le, lapoz gassák,
olvassák, esetleg nyomtassák ki az újságot! Ha szükségét érzik,
vélemé nyezzék törekvéseinket, aminek egyik mottója, hogy a
siker nem cél, hanem a kitartó munka eredménye. 

Fedor Gábor laptulajdonos

Új szintre lépett a Gödöllői Hírek
Gémesi György polgármester és helyettesei, a vele azonos „szí -
nekben” mandátumot szerzett Bárdy Péter, valamint a telepü lés -
vezetővel szavazatközösséget vállaló, a kampány során Gö döl -
lő megújulását szorgalmazó Bajkó Norbert gondoltak egyet, és
javaslatot tettek az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló ön -
kormányzati rendelet módosítására.

A testületi tagság többsége által jóváhagyott, és a rendelet ki -
hirdetése napján életbe lépő legfontosabb változtatások az alábbi-
akban foglalhatók össze:

• A pályázati úton bérbe adott lakások esetében a bírálati szem -
pontok közé 2 pontot érően bekerült a 40. életévét be nem töltött,
házasságban élő pályázó, mint kedvezményezett.

• A költségelvű, illetve piaci elvű lakbér fizetése melletti bérbe-
adási módozatoknál a munkakör ellátásának elősegítését előrébb
sorolták, mint a nyilvánosan meghirdetni szükséges pályázati
kiírást.

• Egyedülálló, egyedül költöző pályázó esetében a maximum 1
főre jutó nettó jövedelem 300 ezer forint/hó összeget nem halad-
hatja meg. Minden más pályázó esetében a maximum 1 főre jutó
nettó jövedelem a 250 ezer forint/hó összeget nem haladhatja
meg.

• Költségelvű lakbér fizetése mellett történő bérbeadási céllal
lakásbérleti szerződés legfeljebb 5 éves határozott időtartamra
köthető. A piaci elvű lakbér fizetése melletti bérbeadási céllal la -
kás bérleti szerződés legfeljebb 3 éves határozott időre köthető.

A rendeletmódosítás külön kitér a Deák Ferenc téri bérlakások-
ra. Ezeknél a hajlékoknál különbséget tesznek a már bentlakók és
a 2020. április 1-je után beköltözők, valamint a költségelvű, illető-
leg a piaci elvű lakbér fizetésével ott lakók anyagi tehervállalása
között. A lakbéralap jelenlegi mértéke 2.000 forint/négyzetméter.

• A már bentlakó és költségelvű lakbért fizetők lakbére a lak -
béra lap 50%-a (első 5 év) és 100%-a (15 év után) között mozog.

• Az április 1-je után beköltöző és költségelvű lakbért fizetők
lak bére a lakbéralap 80%-a (első 5 év) és 110%-a (15 év után)
között mo zog.

• A már bentlakó és piaci elvű lakbért fizetők lakbére a lak bér -
alap 30%-a (első 5 év) és 70%-a (15 év után) között mozog.

• Az április 1-je után beköltöző és piaci elvű lakbért fizetők lak -
bére a lakbéralap 70%-a (első 5 év) és 100%-a (15 év után) között
mozog.

A témakör tárgyalása során többször is elhangzott, hogy az
állapot nem statikus, a díjak és a feltételek felülvizsgálatára rend -
szeresen vissza kell térni. -ergé

Négyzetméterenként 2 ezer forint a lakbéralap

Átszabott bérlakás-rendelet

HIRDETÉS
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Tisztelt partnereink, lovasok, bértartók, kirándulók!
A Szent István Egyetem Babatvölgyi Tanüzeme a gyakorlati képzés biztosítása mellett termelő üzem
is. Tevékenységeink szerteágazóak, a szálláshely szolgáltatástól a lovarda-üzemeltetésen keresztül,
a törzslúd tartásig sok mindennel foglalkozunk. Jelenleg – csak, ha az elhelyezett lovakat, a
szarvasmarha állományt, a törzslúd-telepet, a mezei nyúl tenyészetet, biotyúk állományt és a falusi
udvart tekintjük, akkor – több mint 1980 haszonállat és 29 kedvtelésből tartott állat (ló) ellátásáért,
életéért vagyunk felelősek és ebbe még nem számoltuk bele a több tízezer kelésre váró kis libát, akik
a keltető üzemünkben várják, hogy áttörhessék a tojás héját. Az ellátással kapcsolatos munkákat az
egyébként a telepen családtagjaikkal lakó, élő munkatársaink végzik. A jelenlegi munkaerő-piaci
helyzetet valószínűleg mindenki ismeri, ezért tisztában van azzal, hogy ennek a feladatnak az ellátása
csak kiélezett munkaszervezéssel megoldható.
Ezért is kérünk mindenkit, hogy a jelenlegi járvány miatt kialakult állapotokat figyelembe véve ne
tegye ki kockázatnak az állatokért dolgozó munkatársainkat, és ne tegye ki kockázatnak ennek a
2000 élőlénynek az életét azzal, hogy esetlegesen akaratlanul is behurcolja a vírust a tanüzem
területére, ugyanis, ha a kollégáink megbetegednek, akkor nem lesz, aki ellássa őket.
Mi a magunk részéről elkötelezettek vagyunk abban, hogy a feladatok ellátása zökkenőmentes legyen,
és rendkívüli figyelmet fordítunk a dolgozóink egészségi állapotának védelmére is. Ehhez a szükséges
intézkedéseket megtettük, és meg is fogjuk tenni, összhangban a járvány leküzdésére irányuló központi
intézkedésekkel.
Arra szeretnénk kérni mindenkit, legyen türelemmel, legyen megértő, következetes és szabálykövető
azért, hogy néhány hét vagy hónap múlva újra együtt élvezhessük a Babatvölgy szépségeit és csodáit!
Köszönjük! SZIE Babatvölgyi Tanüzem

Most, amikor a kialakult járványhelyzet miatt sokan beszorulnak
a négy fal közé, biztosan felmerül sokakban, hogy milyen jó len -
ne önellátónak lenni. Nyilván ezt egy lakásban a zöldséges ki -
vál tására alkalmas kertészkedéssel nem oldhatjuk meg teljes
mértékben, mert arra leginkább egy kertes ház alkalmas, de ér -
demes vele próbálkoznunk.

Egyre többen tudják már, hogy az erkélyre kirakott balkonláda
nem csak virágoknak jó, hanem az immunrendszer erősítéséhez
szükséges vitamin-adagunkat is megtermelhetjük bennük. Mind -
ez a városi embernek azért lehet fontos, mert így egy kicsit köze -
lebbi kapcsolatba kerül a természettel, megismerkedhet a nö -
vénytermesztés alapfogásaival, sikerélményt érhet el, ráadásul,
ha minden rendben ment, akkor a végén még ehető zöldséggel is
gazdagodhatunk. Az erkélyen kertészkedni kezdőként talán bo -
nyo lultnak tűnik, de egyáltalán nem az, az induláshoz nem igé-
nyel nagy befektetést és akár fűszernövényt és gyógynövényeket
is nevelhetünk így. Arról nem is beszélve, hogy megfelelő gon-
doskodás mellett megtermelt növényeinkről – ha nem használ-
tunk semmilyen kemikáliát – bizton állíthatjuk, hogy bio.

Terveink kivitelezéséhez elsődleges alapfeltétel a terasz, de al -
kalmas lehet a társasház belső kertje, a betonozott udvar, folyosói
korlát, de mindenképpen olyan helyet keressünk, amit egyébként
tudunk nélkülözni és a növények növekedésével elért méretet is
kalkuláljuk bele a helyigénybe. Teret nyerhetünk a függőleges el -

rendezéssel: például, falra erősített kas -
pókkal, edénytartó polcokkal, futtatásra
alkalmas pergolával. Fontos szempont,
hogy a kiválasztott helyre mennyire süt
oda a nap és mennyire szélvédett. Ha hu -
zatos, hamar kiszárad a levegő és a nö -
vény földje is, ilyenkor, ha közelebb rak -
juk egymáshoz őket, párásítani tudják
ma guk körül a levegőt. Ha túlságosan
nap sütötte a leendő kertészetünk, akkor szaküzletekben kapható
árnyékoló hálókkal tudunk javítani a helyzetünkön.

Kertünk fontos kelléke a balkonláda, amiből műanyagot célsze-
rű venni, mert néhány szezont biztosan kibír és könnyű súlya
miatt inkább alkalmas arra, hogy – ha szükséges, akkor – ide-oda
pakolgassuk. Gazdaboltokban beszerezhetünk kis kézi szerszám
készletet (apró gereblye, ásó, kapa), locsolókannát, általános vi -
rágföldet. Ha a vetőmagokat is beszereztük, akkor már teljesen
készen állunk az induláshoz.

A teraszon leginkább nevelhető növények: 
ha ezeket vá lasztjuk, nem foghatunk mellé

A céklának van olyan fajtája (Kornett), amelyik kis helyen is szé -
pen fejlődik. Legalább 30 cm mély ültető edénybe kell vetni, hogy a
cékla erőteljes növekedésnek indulhasson.  A bokorbab nevelé -
séhez is hasonló méretű, 30 cm mély konténerre lesz szükségünk. A
bab esetében fontos, hogy legyen elegendő helye a gyökérzetét
növeszteni. Zöldborsót is vethetünk edénybe, csak kis növésű fajtát
kell választanunk és ne feledkezzünk meg arról, hogy a borsónak
mintegy fél méteres támaszték kell, amire felkapaszkodhat. Fi -
gyeljünk rá, hogy a földje mindig nedves legyen. Ha szívesen
termesztenénk sárgarépát konténerben, akkor a mini, illetve bébi
változatokkal érdemes próbát tennünk. Rendszeresen öntözés
mellett nagyobb a valószínűsége, hogy egészséges lesz a termés. A
padlizsán viszonylag sekélyen gyökerezik ezért neveléséhez bár-
mely olyan cserép megfelel, ami legalább 13 cm mély. A padlizsánt
ki kell karóznunk ahhoz, hogy az megtartsa a növény szárát és a fej-
lődő termést. A fejes saláta a balkonládában történő termesztésre
az egyik legmegfelelőbb zöldség. Figyeljünk rá, hogy vetés után a
földje nedves maradjon, az ültető edény mérete nem elsődleges fon-
tosságú. Elsősorban az újhagymáról köztudott, hogy jól nevelhető
konténerben. Többféle dughagymát tudunk vásárolni a gazdabol-
tokban, amiket aztán egy 10-12 cm mély cserépbe ültethetünk. A
leginkább bevált és ismert a makói és a stuttgarti. Megfelelő, nagy
méretű edényben, bármilyen paprikát termeszthe tünk, ha mély az
edényünk, megfelelően fog fejlődni. A paprika nem tűri a fagyot,
csak ha már elérte a 10 centiméteres magasságot, akkor ültessük ki.
Kiválóan nevelhetünk különböző csili és pepperoni paprikaféléket. 

Vethetünk spenótot is, rukkolát, különböző más salátaféléket
is, mint – például – a tépősaláta. Ezeknek általában rövid a te -
nyész idejük, ugyanúgy, mint a hónapos reteknek. Választá suk -
kal ga rantáltan gyorsan sikerélményünk lesz. 

Azt tudnunk kell, hogy az erkélyen nevelt zöldségeinkkel nem
fogjuk tudni kiváltani a bolti vásárlást, azonban már a ker -
tészkedés öröméért érdemes belevágnunk, mindamellett, hogy a
saját nevelésű zöldségünknek biztosan jobb lesz íze minden
másnál! Molnár Árpád mezőgazdász

Karantén? Kertészkedjünk!

HIRDETÉS
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Tisztelt Polgármester Úr!
Az elmúlt napokban Ön több olyan kijelentést is tett nagy nyilvánosság előtt, amelyek a
jelenlegi veszélyhelyzetben kimondottan károsak és felelőtlenek. A koronavírus-járvány egy
nagyon is létező, újfajta kihívás mindannyiunk számára, amelynek ter je dé sét csak
összefogva, közösen munkálkodva fékezhetjük meg. Ön az elmúlt napokban többször is a
mára világjárvánnyá is minősített járvány létezését is megkérdőjelezte, félretájékoztatva
ezzel Gödöllő lakosságát. Jelenleg az emberélet megvédése a legfon tosabb feladatunk, ezért
kérjük, hogy a járványt bagatellizáló kijelentéseit azonnal vonja vissza, és felelős város -
vezetőként tájékoztassa Gödöllő lakosságát!

Szükségesnek tartjuk továbbá azonnali gazdasági-, egészségügyi intézkedéscsomag foga-
natosítását a város lakosságának érdekében, az alábbi pontok szerint:

1. A járvány terjedésének megakadályozására elengedhetetlen a köztéri játszó- és kö zösségi
terek azonnali bezárása! Sajnálattal tapasztaltuk, hogy Ön nagyon vona kodva hajtotta
végre az óvoda- és bölcsődebezárást, sőt, az Operatív Törzs ajánlásaival szöges ellentét-
ben, még a minap is a játszóterek látogatására buzdított.

2. Szükséges a Kalória Nonprofit Kft átszervezése, az étel-házhozszállítás megoldása első-
sorban gyermekek és idősek részére, ennek érdekében szabadítson fel humán erőforrást
a polgármesteri hivatal és a város által fenntartott intézmények technikai állományából,
részükre biztosítson megfelelő hatékonyságú védőfelszerelést.

3. Kérjük, hogy a járvány későbbi fázisaira tekintettel, erősítse meg a polgári vé delmet,
valamint azonnal kezdje el kiépíteni ki az informatikai hátterét annak, hogy mindenki
regisztrálni tudjon, aki rászorul a segítségre Gödöllőn!

4. Tekintettel az éttermek és boltok nyitva tartásának központi korlátozására, határozat-
lan ideig függessze fel a fizetőparkolási rendszert a város teljes területén, ami az
ügyintézés hatékonyabb működésében is segít.

5. A Városháza Szabadság tér 6. szám alatti épületének átépítésére és bővítésére a vá ros idei
költségvetésében elkülönített 700 millió forintos összeg kerüljön az ál talános tartalékba.
Ezzel egyidejűleg a beruházás kapcsán kiírt közbeszerzési eljárást a képviselő-testület
minősítse eredménytelennek!

6. A Városháza átépítésére és bővítésére elkülönített, majd az 1. pontban foglaltak sze rint
általános tartalékba helyezett 700 millió forintos összegből működési tá mogatást kell
biztosítani az Ön által működtetett, és a működőképesség határára sodródott Tormay
Károly Egészségügyi Központnak a sürgősségi betegellátás (sebészet, szemészet, bőr-
gyógyászat, fül-orr-gégészet) visszaállítása érdekében, hogy 65 év alatti szakorvosokat
lehessen teljes-, vagy akár részmunkaidőben foglalkoztatni.

7. A képviselő-testület függessze fel a 2020. év második félévére kivetett kommu nális
adó beszedését! A gödöllői háztartásoknak hamarosan minden forintra szük ségük
lesz.

8. A polgármesteri hivatal adóirodájának munkatársait is bevonva, vizsgáltassa meg, hogy
– a kötelezően ellátandó feladatok színvonalának megtartása mellett – milyen mértékű
nettó árbevételre emelhető fel a mostani nettó 2 millió forintos iparűzési adómentessé-
get biztosító összeghatár a gödöllői mikro- és kisvállalkozásokra vonatkozóan. Ennek
megfelelően a képviselő-testület módosítsa legalább az idei évre az adófizetési mentesség
mértékét az iparűzési adóról szóló rendeletben.

Jelen válsághelyzetben mindannyiunk közös felelőssége Gödöllő városának erkölcsi-, egész-
ségügyi-, gazdasági jólétének biztosítása, amihez jelen levél aláírói minden létező segítséget
megadnak pártállástól függetlenül, mert most az összefogás és az emberélet az első, hiszen
csak az összetartó és politikamentes közösségek akadályozhatják meg a még nagyobb
veszély kialakulását.

Gödöllő, 2020. március 19. Tisztelettel: 24 aláíró

Nyílt levél dr. Gémesi Györgynek,
Gödöllő város polgármesterének • Március 19-én a Szövetség Gödöllőért

csoport közösségi oldalán nyílt levél jelent
meg, aminek aláírói fontos döntések meg -
hozatalára sürgették Gémesi György pol -
gármestert. A történtekkel kapcsolatosan
megkerestük L. Péterfi Csabát, a gödöllői
polgármesteri hivatal polgármesteri ka -
binetirodájának vezetőjét, kommunikációs
igazgatót, hogy reagálási lehetőséget biz -
to sítsunk számukra.

L. Péterfi Csaba március 20-án, a reggeli
órákban az alábbi választ juttatta el szer -
kesztőségünkhöz:

Köszönjük, jelenleg nem kívánunk erre vá -
laszolni. A kormány és a jogszabályok határoz-
zák meg a feladatunkat és ennek mentén hala-
dunk tovább.

• A gödöllői polgármesterhez intézett
ké rések, felvetések tartalmával a levél
meg születése óta sokan egyetértettek és
több százan csatlakoztak a kezde mé nye -
zéshez.

Egy ideig a címzett nem szólalt meg, ám
március 22-én, a kora esti órákban külö nö -
sen trágár, a férfi nemi szervet másokra
nézve sértő módon említő kommentek
láttak napvilágot – mint kiderült – a gö -
döllői polgármester klaviatúrájából. A be -
jegyzés futótűzként terjedt a világhálón:
voltak, akik szörnyülködtek, és olyanok is,
akik azt gondolták, ezek a sorok nem Gé -
mesi Györgytől származnak, valamiféle
„hekkelés” lehet a háttérben.

Kisvártatva nyilvánvalóvá vált, hogy a
bejegyzéseket valóban Gémesi György je -
gyezte, mint bocsánatkérő írásában fő érv -
ként említi: magánlevelezése csúszott fél -
re. A történet néhány napon belül bejárta
az országos sajtót.

• Lapzártánkig a levélben megfogal -
ma zott jelentősebb kérések (követelések)
tel jesítése nem történt meg. Gémesi
György azonban mégis lépett, és – élve a
veszély helyzet adta jogi lehetőséggel –
két ponton módosította a város idei költ -
ségvetését: a Kazinczy utcai Rákos-patak
híd felújítására (70 millió forint) és járda-
építésekre (40 millió forint) szánt keret
fel számolásával összesen 110 millió fo -
rin tot csoportosított át a védekezési költ -
ségekre.

-gh

Utózöngék…
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Március 12-én a gödöllői képviselőtestület tagjai két, az önkor -
mányzat fenntartásában lévő közművelődési intézmény tavaly
végzett tevékenységéről szól beszámolót fogadtak el, illetve
egyidejűleg jóváhagyták a 2020-as esztendőre vonatkozó mun -
katervet.

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
A Dózsa György úti intézmény vezetője 2018 szeptembere óta
Lis káné Fóthy Zsuzsanna. A regisztrált olvasók száma – kisebb-
nagyobb ingadozások mellett – viszonylag állandónak mond -
ható: évek óta stabilan 7.000 fő fölött van (2019-ben 7.356 fő), ami
a helyi lakónépesség 21%-át jelenti.

A dolgozói létszámot tekintve 19 fős gödöllői könyvtár szol gál -
tatási köre döntően három területet (klasszikus könyvtári szol gál -
tatások, informatikai szolgáltatások és közösségi tér) érint. Az el -
múlt évben négy kiemelt projektet valósítottak meg, úgy, mint:
Zöld Könyvtár Éve, BookStart program, Olvasók diadala és csa-
patépítés (munkatársi értékelés).

A kölcsönzött dokumentumok száma az elmúlt évben 149.980
volt (2018-ban 145.653), míg a helyben használt dokumentumok
mennyisége elérte a 134.032 darabot (2019-ben 128.658). Kirívóan
pozitív és örömteli adat, hogy az elmúlt évben 66 százalékkal nőtt
a gödöllői könyvtárat személyesen felkeresők száma (benne a
rendezvényeken résztvevőké is), ami főként a konkrétabb ada-
tokkal szolgáló számláló kapuk telepítésének (is) hozadéka.  

A tartalmas szakmai munka ebben az esztendőben is folytató-
dik: a kiemelt feladatok közé – többek között – a Zöld Könyvtár
2020 programmal kapcsolatos projektek tartoznak, de fontos a
2014-ben elnyert minősített könyvtári cím megvédése, valamint
az új típusú szolgáltatások nyújtását biztosító InfoTér elnevezésű
közösségi iroda kialakítása az épület földszintjén. Említést
érdemel még, hogy a napi 20 perc olvasás címre hallgató kihívás
(#napi20percolvasás) során az olvasók megszavazhatják, melyik
kötet legyen a város könyve.

Gödöllői Városi Múzeum 
A Kerényiné Bakonyi Eszter által vezetett helyi közgyűjtemény
relikvia-állománya 2019-ben 617 tárggyal (2018-ban 1.318 tárgy)
gyarapodott, amik nagy része ajándékozás útján került a gyűjte-

ménybe. Tavaly két jelentős vételre is sor került: egyrészt a
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával sikerült három
darab Zichy István művet megvásárolni 360 ezer forint értékben,
másrészt az önkormányzat támogatásával a Remsey-család
hagyatékából megszereztek egy értékes Toroczkai-szekrényt,
aminek értéke 600 ezer forint.

A szakmai feladatok ellátása mellett nagy hangsúlyt fektettek a
múzeumpedagógiai foglalkozásokra, amiken összesen 1.684 gye-
rek (2018-ban 1.957 gyerek) vett részt tavaly. A látogatók száma
8.800 fő volt az elmúlt évben (2018-ban 9.382 fő), ami – a korábbi
évek adataival összevetve – stagnálást jelent. A 2018-as 16.160.000
forinttól ugyan elmaradt, ám így is szépen teljesített a Hamvay-
kúria épületében található múzeum a pályázatok terén, az elnyert
támogatás (EMMI, NKA) mindösszesen 3.490.000 forintra rúgott.

A tudományos tevékenység a múzeumi munkának sosem a
látványos oldala, ám a gödöllői muzeológusok napi szakmai
munkájának eredményét tudományos cikkek (4 darab), külső
helyszíneken való kiállításokban részvétel (5 megnyílt és 2
készülőben levő), tudományos előadások (ó darab), ismeretter-
jesztő cikkek és előadások (15 darab), szakmai tárlatvezetések (20
darab) egyaránt jelzik.

Ami a helyi közgyűjtemény idei elképzeléseit illeti, az élre
kívánkozik a mostani 40-es korosztály gyermekkorának mese -
figuráit felelevenítő Mesés birodalom című kiállítás (április 4-től
szeptember végéig), valamint az ősszel megnyitni tervezett Gö -
döllői hősei elnevezésű időszaki tárlat, ami a 75 éve véget ért 2.
világháború áldozatainak állít emléket. Ezen kívül a gödöllői
múzeum gyűjteményi anyagával csatlakozik a Trianon 100
kiállításhoz és vetélkedőhöz, amit a Gödöllői Teleki Pál Egyesület
szervez a gödöllői középiskolásoknak.

Adalék: A beszámoló és a jövőre vonatkozó tervek ismertetésekor még
nem lehetett tudni, milyen korlátozó intézkedéseket kell bevezetni a
koronavírus-fertőzés terjedésének lassítása érdekében. Nos, időközben ki -
de rült, hogy – hasonlóan a Gödöllői Királyi Kastélyhoz és a Művészetek
Háza Gödöllő épületéhez – a gödöllői könyvtár és a városi múzeum hatá-
rozatlan ideig nem látogatható. A tervezett rendezvények egy része elma-
rad, egy részét pedig a veszélyhelyzet normalizálódása után igyekeznek
pótolni. -org

Mit tett tavaly és mire készül idén a könyvtár és a múzeum?
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Bő egy hét telt el a Szövetség Gödöllőért kép -
viselőcsoport nyílt levelének (lásd az 5. oldalon)
megfogalmazása óta, amiben azonnali és fon-
tos lépésekre szólították fel Gé mesi György
polgármestert, hogy városunk ne roppanjon
bele a koronavírus-járvány kö vetkezményeibe. 

Velünk együtt sokan azonnali cselekvést
követeltek, látva, hogy Gémesi teljesen fele-
lőtlen lépéseket tesz már a járvány kezdeti
idő szakában is. Az aláírók száma időközben
átlépte az 600-at, érdemi választ ennek elle-
nére nem kaptunk polgármester úrtól, vagy
alpolgármestereitől a levélben követeltekről. 

Gémesi György a rendkívüli jogrend adta
felhatalmazással élve, végül a testület nélkül
döntött néhány, a védekezést szolgáló intéz-
kedésről, aminek részletei azonban nem vol -
tak ismertek, emiatt a Szövetség Gödöllőért
képviselőcsoportja levélben fordult polgár -
mes ter úrhoz, az után érdeklődve, hogy az
általa említett, védekezésre elkülönített 110
millió forintot a költségvetés mely sorairól
cso portosította át. Hamar érkezett is a vá -
lasz: a járdafelújításokra szánt 40 millió fo -
rint mellett (körzetenként átlag 4 millió
forint) a Rákos-patak hídfelújítására szánt
70 millió forintot különítette el városunk

első embere. Tehát, a lakosoknak fontos kör -
zeti fejlesztéseket áldozta be, vagyis: ismét a
város polgárai szenvedik meg a polgármester
és tanácsadói jelen helyzetben túlzó álmait... 

Aztán jött az újabb hidegzuhany: Gémesi
György az ATV egyik reggeli műsorában
arról beszélt, hogy – például – az óvónők
fizetésére 2-3 hónap múlva biztosan nem
lesz pénze az önkormányzatnak, a megol -
dást pedig nem látják.

Tehát, a járdákat bizonyosan nem újítják
fel az idei évben, az óvónők (mint önkor -
mányzati alkalmazottak) fizetése megol dat -
lan, a városházára szánt 700 millió forintot
azonban továbbra sem csoportosítják át a
védekezésre. Ez elfogadhatatlan! 

Miért is lehet hatékony javaslat a 700 mil -
lió forint általános tartalékba helyezése? 

Egyrészt azért, mert nem létszükséglet Gé -
mesi Györgynek, alpolgármestereinek, kabi -
net jének és a képviselőknek sem az új vá -
rosháza. Emlékezhetnek, korábban mondva -
csinált ürügyekkel bontatta le a városházát,
minden bizonnyal több milliárdos vagyon -
vesz tést okozva Gödöllőnek, amihez most
újabb közel másfél milliárd forintos vég -
összeg adódna az új épület megvalósításával. 

Másrészt jó alapként szolgál a védekezésre
szánt összeg arányosítása: Magyarország éves
költségvetése mintegy 30.000 milliárd forint. A
koronavírus elleni védekezésre és a gazdaság
működésben tartására, a munka nél küliség fé -
ken tartására a kormány felülről nyitott
kasszát hozott létre, aminek mértéke szükség
esetén elérheti akár a költségvetés 10%-át,
vagyis a 2.500-3.000 milliárd forintot is.

Szükség van az állam és az önkormány -
zatok közös teherviselésére. Ennek jegyében
Gödöllő megtehetné, hogy a 8 milliárdos
főösszegű éves költségvetés nagyjából 10%-
át szintén tartalékalapba helyezze, és még
csak egyéb működési költségekhez sem kell
hozzányúlni. Egyelőre 110 millió forintot, az
éves költségvetés mindössze 1,37%-át szán -
ják erre a célra, a 700 millió forintos összeg
tartalékba helyezésével viszont elérhető
lenne a 10%-os cél. 

Ebből a mintegy 800 millió forintból finan-
szírozható lenne mind a védekezés, mind az
utóhatások. A kommunális adó második fél-
éves eltörlésével a családok közvetlen anyagi
segítséghez jutnának, biztosítva lenne az
óvodai, bölcsődei dolgozók, önkormányzati
alkalmazottak bérezése (akiket be tud vonni
más feladatok ellátásába is), a Tormay Károly
eü-központ zavartalan működése, a rászo -
rulók ellátása és támogatása. Mindez nyo -
ma tékosan indokolja a 700 millió forint át -
csoportosítását.

Az önkormányzat nem várhat mindent az
államtól. Az úgy nem fog menni, hogy a
kormány megfeszül, menti az emberélete-
ket, a munkahelyeket és a magyar családo-
kat, Gémesi és kabinetje meg az ebben a
hely zetben egy sokadlagos fontosságú beru-
házásról nem képes lemondani, és minde -
közben Gödöllő polgármestere az államra
mu togat. 

Ők talán nem Magyarország részei, nekik nem
kell áldozatot hozni a lakosságért?

Gémesinek fontosabb egy épület, mint a gödöl-
lőiek? Egy felelős városvezetőnek ilyen helyzetben
mi az elsődleges?

A döntés polgármester úr kezében van:
gon doskodik a gödöllőiek egészségének, éle -
té nek védelméről és az óvónők, önkor mány -
zati alkalmazottak anyagi biztonságáról,
vagy túlzó álmait kergetve – ebben a hely-
zetben luxusnak számító – irodaházat épít -
tet magának és szűkebb-tá gabb kabinet jé -
nek. Számunkra egyszerű len ne a választás.
Önök miként döntenének? 

Szövetség Gödöllőért képviselőcsoport

Gémesi szerint az óvónők fizetése kérdéses, 
de a „hivatalcsinosításra” szánt 700 millió 
forintos összeg továbbra is biztosított
Gémesi György sokak számára elfogadhatatlan városvezetői magatartást tanúsít a ko -
ronajárvány okozta válsághelyzetben. Pél dá ul, az óvónők fizetési fedezetét már saját be -
vallása szerint sem látja, a járdafelújításokon 40 millió forintot spórolna (ami egyébként a
teljes idei évre szánt összeg), miközben a „hivatalcsinosításra” szánt 700 millió forintos – a
kialakult helyzetben nem feltétlenül in dokolt – költekezés mellett kitart.

A kép arról tanúskodik, hogy L. Péterfi Csaba kabinetvezető nem veti meg 
a luxuskörülményeket… (fotó forrása: facebook)
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Ahogy márciusi lapszámunkban megírtuk, február 12-én, a déli
órákban Schanda Tamás miniszterhelyettes (képen balra), Vé -
csey László kormánypárti országgyűlési képviselő, és Kolozs
Csaba, a Szövetség Gödöllőért önkormányzati képviselője (ké -
pen jobbra) továbbította a jó hírt Gödöllő polgárai számára,
miszerint: a kormány fél milliárd forinttal támogatja, hogy az
M3-as autópálya gödöllői lehajtójának kiépítésével jelentősen
egyszerűsödjön a haraszti városrész közlekedése, és csökkenjen
belső útjaink terheltsége. Ezáltal megvalósulhasson az elkerülő
út első lépése.

A jó hírt a másnapi, február 13-i önkormányzati ülésen is kétked -
ve fogadták a képviselőtestület lokálpatrióta klubos képviselői,
majd a márciusi ülésen Bárdy Péter alpolgármester úr kifejezett
kérése volt, hogy mutassuk meg számára, hol keresse a kormány -
határozatot, mert nem találja, és ahogy mondta, már izgatottak,
szeretnék tervezni a következő lépéseket, de mivel nem látják ezt
biztosnak, addig gyakorlatilag nem hiszik el, és megkérdőjelezik an -
nak valóságtartalmát.

Természetesen, sokan tisztában vannak azzal, hogy van rendelet,
ami sürgősséget élvez, ilyen – például – a nemrég hozott 71/2020.
(III. 27.) számú kormányrendelet a kijárási korlátozásról, ami már a
bejelentés másnapján megjelent a Magyar Közlönyben, de van,
amire várni kell, amíg aláírja a miniszterelnök úr. Ez a periódus ide-
ális esetben 2-3 hét, de akár 2-3 hónap is lehet, ami elenyésző ahhoz
képest, hogy 20 éve nem történt előrelépés a sokat hangoztatott és
a kampány során újfent megígért elkerülő úttal kapcsolatosan,
pedig aláírásokat is gyűjtöttek erre a lokálpatrióta klubos képvi -
selők. Az elkerülő út első ütemére vonatkozó döntést végül a már -
cius 20-án megjelent Magyar Közlönyben, az 1112/2020. (III.
20.) számú kormányhatározatban hirdették ki.

A Kormány ebben egyetért a Gödöllő közigazgatási területén levő
iparterület további fejlesztését elősegítő közúti infrastruktúra-fej-
lesztésekkel, valamint a megvalósításukhoz szükséges 500 millió
forint biztosításával, és kéri a pénzügyminisztert, hogy gondoskod-
jon a központi költségvetésből az Innovációs és Technológiai Mi -
nisz térium (ITM) gazdaságfejlesztési célokhoz rendelt közútfej -
lesz tések jogcím létrehozásáról.

A határozat szerint a forrás nagyobb összegének ütemezése 2021-
ben történik, és 2022-ben fejeződik be.

A beruházás megvalósulásáért az ITM minisztere felel, a kivite -
lezés megvalósításért pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A végső
határidőnek 2022. december 31-ét jelölték meg, a megadott záró
dátumig egy összekötő utat építenek ki az M3-csomópont déli
körforgalmától a Haraszti út – Kenyérgyári út csomópontig.

Számunkra nem volt kérdés a határozat megjelenése, mivel a
döntés január végén megtörtént, de bízunk abban, hogy alpolgár-
mester úr és képviselőtársai is hisznek majd a Szövetség Gödöllőért
képviselőinek mostantól, és a jövőben együtt tudunk örülni azon
részsikereknek is, amiket a város régóta vár, és amikhez az általuk
csak „ellenzéki” képviselőknek mondott csapat segítsége is elenged -
he tet len volt. Kolozs Csaba

M3-as autópálya lejhajtó: 
itt a hivatalos kormányhatározat!

Április 1-jétől fizetőssé vált a Művészetek Háza épülete melletti par -
kolóban lévő, két töltőággal rendelkező elektromos töltőállomás –
tudtuk meg Kocsi Tamás önkormányzati képviselőtől (Fidesz-
KDNP), aki erről az üzemeltető ELMÜ-ÉMÁSZ társaságtól értesült.

- A központi pályázati pénzből megvalósult okostöltő csaknem
egy évig szolgálta ingyenesen a gödöllői e-autósok növekvő táborát,
akiket a város „elfelejtett” a helyi kommunikációs csatornákon ke -
resztül tájékoztatni arról, hogy a fizetős tarifa a létező legmagasabb
lesz: a 99 forint/kWh ár a nappali áram mintegy háromszorosába, a
völgyidőszaki kedvezményes éjjeli áram árának pedig közel
ötszörösébe kerül majd a szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleknek –
fogalmazott Kocsi Tamás.

A városatya hozzátette: az ELMÜ-ÉMÁSZ közel 70 smart állo -
mást üzemeltet már országszerte, az alkalmazott tarifa a tulaj do -
nosok (legtöbbször önkormányzatok) és az áramszolgáltató közötti
megállapodás függvénye. Többségük a környező településeken to -
vábbra is ingyenes, segítve – többek között – a veszélyhelyzet utá ni

turizmus újraindítását, a helyi vállalkozások bevételeinek gyarapítá-
sát. Úgy tűnik, Gödöllő ez alól kivétel, és erősen kérdéses, hogy ezen
az áron legalább az üzemeltetés költségeit meg tudja-e termelni a
berendezés.

Jó hír viszont, hogy a Lidl parkolóban a közelmúltban telepített, a
Penny és a Kossuth Lajos utcai Spar parkolóban pedig hamarosan
üzembe helyezésre kerülő töltőállomás nem az önkormányzaté, a
cégeknek szemmel láthatóan mást jelent a fenntarthatóság – hang-
súlyozta Kocsi Tamás. -bi

Véget ért az ingyenes „zöld
tankolás” a MUZA épülete mellett
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A március 12-i képviselőtestületi ülésen 23
napirendi pontot tárgyaltunk. Képviselő cso -
portunk kisebb pontosításokkal és kiegészí -
té sekkel ebből 22 pontot megszavazott.

A legnagyobb vitát az új, Szabadság tér 6.
szám alatt található városháza átépítése és
az ehhez kapcsolódó pénzügyi fedezet bizto-
sítása okozta. A vitában a Szövetség Gö -
döllőért képviselőiként elmondtuk aggálya-
inkat a kötelezettségvállalással kapcsolatban. 

Ugyanis, az előterjesztés azt tartalmazta,
hogy a még nem ismert, de a legjobb ajánlat
szerint bruttó csaknem 1,3 milliárd forintos
építkezésre az idei elfogadott költségvetés -
ben 700 millió forintot különítettek el. A hi -
ányzó összegre pedig kötelezettségvállalás
támogatására kérték a képviselőket, előre, a
2021. és 2022. évekre, az iparűzési adó ter -
hére. A város pénzügyi biztonságát figyelem-
be véve, és tekintettel a kialakult gazdasági
helyzetre, nem javasoltuk ezt a kötelezett -
ségvállalást.

A vitában Török Sándor (képen az asztal-
nál balra) a kö vetkezőket mondta egy nappal
a kormány által meghozott veszélyhelyzet
kihirdetése után:

- A világgazdaság és ezen belül az európai,
illetve magyar gazdaság eddig soha nem
látott drámai helyzetbe került. Ennek csak
részben oka a koronavírus-járvány, hiszen
szak értők már jelezték a gazdasági konjunk -
túra lehetséges megtorpanását. A 2008-as vi -
lágválság idején történő összeomláshoz ha -
son ló helyzet alakult ki, a vírus beindította a
korrekciót. Egyelőre nem látható ennek a
mélysége és időbeni kifutása… Annál is
inkább, mert most nem „szektorális” lufi ki -
pukkanásról beszélünk, hanem a keresleti és
kínálati piac egyidejű összeomlásáról… Már
a németek is új költségvetés kidolgozásáról
beszélnek, recessziót prognosztizálnak. A tü -
ne tek csökkentésének eszköze a likviditás
fenn tartása, illetve a bankrendszer megó vá -
sa. Tehát, a monetáris lazítás továbbra is
fenn marad… Hogy ez miként kapcsolódik a
városháza építéséhez? A gödöllői iparűzési
adót befizetők e folyamatoktól erősen függ-
nek, és ezért nehéz előre megítélni a gazdasá-
gi eredményeiket idén, de még 2021-ben is…
Ha a válság visszaveti az ő eredményeiket,

akkor könnyen belátható, hogy iparűzési
adót sem tudnak annyit befizetni. A kö -
vetkező évek megbecsülhetetlen adófizetési
képessége a költségvetést ingathatja még.
Újra kell gondolni a költségvetést, jelentős
korrekciót kellene végrehajtani… Hogyan
jut fejlesztésre 2021-ben, ha már most beter-
heljük 300 millió forinttal, és 2022-re is újabb
300 millió forinttal? Ez több mint felelőtlen-
ség! Ilyen kötelezettségvállalással béklyóba
kötjük a következő éveket. Mire nem fog
jutni jövőre? A kötelező feladatainkat sem
tudjuk elvégezni? A már betervezett fejlesz-
téseket nem valósítjuk meg?

Kolozs Csaba (képen az asztalnál balról a
negyedik) határozottan az építkezés felfüg-
gesztését indítványozta. Hozzászólásában
hangsúlyozta, hogy most már nem az a
kérdés, hogy mi történt az elmúlt 5 évben, és
nem firtatjuk, hogy a bontás körülményeire
miért nem vállalt eddig felelősséget Gödöllő
pol gár mestere. A fókusz azon van, hogy az
eddig hanyag kezeléssel bankban tartott
több, mint 1 milliárd forintos tartalékot ne
ebben a válságos helyzetben költse el erre a
beruházásra. Ugyanis, a városháza felépítése
után ebből nem származik plusz bevétele a
város nak, maximum a felelőtlen bontás
miatt bé relt ingatlanokra fizetendő összegek
marad nak a kasszában 2-3 év múlva, így
közvetlen gazdaságélénkítő hatása nincs. Rá -
a dásul, ezt az összeget az előre nem lát ható
kiadásokra kellene félretenni.

Polgármester úr viszontválaszában nem
értette (vagy nem akarta megérteni), hogy
mi köze van a veszélyhelyzetnek a költség -
vetéshez, amit februárban többségi szava -
zással elfogadott a gödöllői képviselőtestület

tagsága, így miért szükséges alternatív
költségvetés, majd a lokálpatrióta képviselők
szakmai hozzá nem értéssel vádolva a két,
ellenérveket felsorakoztató képviselőt, elba-
gatellizálták a problémát. Pelyhe József (ké -
pen balra, háttal), a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub frakcióvezetője, volt alpolgármester –
például – úgy fogalmazott: az élet nem állhat
meg, és a városházi funkciók mielőbbi
vissza telepítése a centrumba fontos köz ér -
dek. A testület a vita végén 8-7 arányban, mi -
nimális többséggel elfogadta a kötelezett ség -
vállalást. A hét lokálpatrióta klubos város -
atya mellett a velük szavazatközösségbe
lépett, korábban, a választási kampány során
a Gödöllőnek meg kell újulnia! szlogent szaj -
kózó Bajkó Norbert mondott igent a köte -
lezettségvállalásra.

Sajnos, a helyzetelemzést az idő visszaiga -
zolta. A vita idején még nem volt ismert,
hogy aznap estére az amerikai tőzsdeindex
1987 óta a legnagyobb zuhanását élte át. A
hazai BUX-index is hasonló pályát futott be.
A piacok nagyon idegesek, hirtelen és hiszté-
rikus mozgások láthatóak, ami komoly és
elhúzódó válságra utal. A gazdasági követ -
kezmények drámaiak is lehetnek, nem vélet -
len a kormányzat részéről a költségvetési
mó dosításra tett felszólítás.

Nekünk is komolyabban el kellene gondol-
kodnunk, hogy miképpen felelünk a kihívá -
sokra, mert innentől ez már nem csupán
hanyag pénzügyi kezelése a költségvetésnek,
hanem komoly felelőssége mindenkinek,
akik ezt a kötelezettségvállalást támogatták. 

Kolozs Csaba
és Török Sándor

önkormányzati képviselők

Kötelezettségvállalás 
a veszélyhelyzet 
árnyékában
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S mégis. Ez a téma most nem megkerül he -
tő, nem kihagyható, hiszen alighanem
mind annyiunk megszokott életét, terveit
érinti, alapjaiban változtatja meg életünket.
Nemcsak testi egészségünket veszélyezteti,
hanem felhasználja lelki erőforrásainkat,
próbára teszi rugalmasságunkat, alkalmaz-
kodó és megküzdési készségünket, önzetlen -
ségünket, szeretetünket. Próbára teszi egész
emberségünket.  

Emberség. Sokan látjuk úgy az embert,
mint test és lélek, anyag és szellem egységét.
Aki nemcsak egyed, hanem a személy mél -
tóságával bír, nem csupán valami, hanem
valaki. Így látjuk, s közben azt is tudjuk,
együtt alkotunk közösséget, és részei va -
gyunk a csodálatos törvények szerint terem -
tett világnak. A világnak, amely mozgásban
van, változik, így a benne élő embernek is új
helyzetekben kell bizonyítania emberségét.
Most épp itt, befelé haladva a járványba. S
keresve saját helyünket, dolgunkat ebben a
nem kért, s mégis megkapott helyzetben. 

A COVID-19 vírus a testünket támadja.
Az idősebbekre, krónikus betegséggel élőkre
(különösen a tüdőbetegekre, szívbetegekre,
daganatos betegekre) igen veszélyes: súlyos,
intenzív ellátást igénylő állapotot hozhat
létre, s a szakszerű kezelés mellett sem biztos
a gyógyulás. Ez eddig száraz orvosi rioga -
tásnak tűnik, és lerágott csontnak számít.
Pedig a tényt csak azért kellett itt is ilyen szi -
káran kimondanom, hogy tudjuk, kiket kell
elsősorban védeni. 

Édesapám (83 éves) ágyhoz kötött beteg.
Édesanyám (82 éves) sok külső segítséggel
ápolja. Kérdem anyukámat, most, hogy nem
mehet sehova, hogy bírja ezt a bezártságot.
Azt mondja:

- De hát, tudod, hogy én már évek óta élek
bezártságban édesapád betegsége miatt. És hálát
adok azért, hogy bár most nem jöhetnek a gyere-
kek, unokák, dédunokák, de ki vagyunk szol -
gálva, mindenünk biztosítva van. 

Beszélek a nővéremmel. Három éve áttétes
daganattal kezelik. A kezelésnek köszön he -

tően egyensúlyban van az állapota. Kérdem
tőle, hogy bírja a bezártságot. Azt mondja: 

- Hiszen három éve élek majdnem így, egyelőre
alig változott valami.  Az onkológussal telefonon
megbeszéltük a következő időszak kezelését. 

Megértem a két beszélgetés üzenetét: itt
vannak körülöttünk a példaadók, karnyúj -
tás nyira vannak azok, akik élete már sokkal
hamarabb megváltozott. Tudtak rugalma -
sak, alkalmazkodók, önzetlenek, szeretettel
teltek és jól megküzdők lenni. S hányan és
hányan vannak ők! Biztos az olvasónak is
ismerősök sora jut eszébe. Ebbe a sorba ál -
lunk be most mi is, nem egyesével, hanem
csapatostul. Vannak, akiknek ez nehezen
megy. S vannak, akik segítenek azokon, akik-
nek nehezen megy. A segítő lehet egy tü -
relmes, megértő családtag, barát. Ám aki úgy
érzi, a hullámok végképp összecsapnak a feje
felett, pszichológusok, lelkivezetők, mentális
egészség szakemberek önkéntes segítségére
számíthat. 

Összetartozunk. Mindenki tud segíteni, és
mindenkinek szüksége van mások segítsé -
gére. Van, aki azzal segít, hogy átmenetileg
lemond az önállóságáról. Az idősektől ezt
kérjük. Hadd vásároljunk nekik, váltsuk ki a
gyógyszereiket. Hallom, a Gödöllőn számuk -
ra szervezett segítőszolgálatoknál (több kez -
deményezés is van), ahol önkénteseket és
segítséget kérőket is várnak, jelenleg a se -
gíteni tudó oldal felülmúlja az elfogadót. So -
kan lennének, akik segítenek, és kevesen
vannak, akik ezt igénylik. Ismerősöm meséli,
édesanyjának eddig a legnagyobb problémát
a szentmisék elmaradása jelenti. Naponta
járt a templomba, s most nem érti, mi baj
történhet vele, ha oda elmegy. Úgy érzi, ő ott
biztonságban van. Szerettei győzték meg,
hogy ez az ő áldozata másokért és önmagá -
ért. Szeretettel győzködjük az ismeretlen
időseket, betegeket is, fogadják el a se gít -
séget, jelentkezzenek a segítő szerveze -
teknél. 

A döntéshozók, a rendvédelmi szervek dol-
gozói, a hatóságok, az egészségügyi dolgo-

zók, a távoktatásra néhány nap alatt átálló
ta nárok tán sosem kaptak ennyi pozitív
visszajelzést, mint ezekben a napokban. Én –
legalább is a magam területén – ezt ta -
pasztalom. Imádkoznak értünk, megtap sol -
nak minket az ország különböző pontjain,
dalokat komponálnak hősiességünkről. Tele -
fonbeszélgetéseim, cseteléseim végén betege-
im – hangjukban tapintható aggódással –
rendre így köszönnek el: „Vigyázzon magára,
doktornő!” A gödöllői ügyeletes óvodában,
bölcsödében csak néhány gyermek van. A
szülők jó része megértette, hogy most más,
bizonyos szempontból nehezebb, de min -
denképpen váratlan és szokatlan feladatot
kell otthon megoldaniuk. Képesek voltak át -
ala kítani az életet, szembenézni az új kihí -
vással. Nekik köszönhető, hogy az a néhány
gyermek, akinek nincs olyan családi-baráti
kap csolati hálója, ami elhelyezésüket megol -
daná, most biztonságos helyen van.  

Felelősek vagyunk magunkért, családun-
kért is. Nem mindenki maradhat otthon, sok
embernek továbbra is el kell látnia munkáját,
sőt, vannak, akik épp most kerülnek a sűrű -
jébe. Bár, számítunk az állami, önkor mány -
zati vezetők felelősen hozott döntéseire, in -
tézkedéseire, de önmagunk és szeretteink
védelme érdekében magunk is megtesszük
mindazt, ami rajtunk múlik. Már kívülről
fújjuk, hogy gyakran és alaposan mossunk
kezet, hogy ha nem muszáj, ne menjünk két
méter távolságon belül egymás közelébe,
hogy közterületeken viseljünk egyéni védő -
felszerelést, és azt szakszerűen vegyük fel, s
ha lehet, maradjunk otthon. S noha tudjuk,
hogy ezek a védekezési formák csak csökken-

Test és lélek egysége 
a COVID-19 járvány idején

„Dicsérjétek az Urat és áldjátok, 
És mondjatok hálát neki, 
és nagy alázatosan szolgáljátok.”

Assisi Szt. Ferenc: Naphimnusz

Hol kezdjem? Hiszen hetek óta a „csapból is” a járvánnyal kapcsolatos információk folynak. Sokak
éreznek erős késztetést, hogy minél többet tudjanak meg a helyzetről, a védekezési lehetőségekről, a
következményekről. Rengeteg az információ, az is probléma, hogy eldöntsük, ki a hiteles, önzetlen és
jószándékú, ugyanakkor kellő szakértelemmel és éleslátással is bíró informátor, kinek higgyünk. Mások
meg épp ellenkezőleg, vé dik magukat a hírcunamitól, igyekeznek csak az őket legközelebbről érintő
tényekre hagyatkozni. Ha innen nézem, nem is kéne tovább írnom…
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teni tudják, de nem akadályozzák meg a fer-
tőződést, mégis kezet mosunk, távolságot
tartunk, maszkot, kesztyűt viselünk, cseré-
lünk, fertőtlenítünk, újat vadászunk és ott -
hon maradunk.

Én itt néhány olyan konkrét egyéni
védekezési lehetőségre térnék még ki, amiről
eddig keveset hallottam, olvastam. Az egyik
a „zsilipelés” vagyis teljes ruhaváltás, zuha -
nyo zás olyankor, amikor a munkából tá -
vozunk, vagy hazaérkezünk. Értelmes dolog
„zsilipelni” akár kétszer is. Ha van lehe tő -
ségünk munkahelyünkön a munka végez -
tével lezuhanyozni és átöltözni, éljünk ezzel.
A ruháinkat zárt zacskóban hozzuk haza,
egy ből a mosógépbe tegyük. Ha van több
fürdőszoba, érdemes a veszélyeztetettebek -
nek és a dolgozni járó családtagoknak külön
fürdőszobát használni. A nem élelmiszerek
felületfertőtlenítésére az európai járványügyi
központ (European Center for Disease Pre -
vention and Control, ECDC) ajánlása sze -
rint is alkalmas a nátrium-hipoklorit (pél -
dául: háztartási hipó vagy Domestos) 0,1-
0,2%-os oldata. Mivel a háztartási hipó 5%-
os, a Domestos 4,5%-os oldat, így a kívánt
hígítás házilag úgy készíthető, hogy 1 liter
vízhez 2 evőkanál (kb. 30 ml) hipót vagy
Domestost adunk. A kiszóráshoz használha-
tunk – például – a virágok vizes permetezé -
sére szolgáló szórófejes tartályt, de fontos,
hogy gondosan írjuk rá, hogy mi van a
tartályban. 

A COVID-19 járvány időszaka a mi gene-
rációnk eddigi életének legnagyobb külső,
társadalmi szintű, mindenkit érintő próba -
tétele. Placid atya „A túlélés négy szabálya”
című útmutató gondolatai szerint az jár jól,
aki a szenvedést nem dramatizálja, mert ak -
kor gyengébbek leszünk, pedig a szenvedés
elviseléséhez minden energiánkra szüksé -
günk van. Az jár jól, aki észre tudja venni az
élet apró örömeit, és meg tudja azt örven -
dezni. Az jár jól, aki el tudja fogadni, hogy
életének irányítása egy nagyobb erő kezében
van, ahogy Placid atya fogalmaz, tud kicsivé
válni. S a riport végén Placid atya huncutkás
mosollyal, és hosszú, vékony, csontos mu -
tatóujjával az ég felé bökve mondja: „Hát, a
negyedik szabály az egy kicsit vallásos! Akinek
van hova kapaszkodnia, annak könnyebb a
szenvedést elviselnie… Mert a Jóistennek olyan
fifikás ötletei vannak, hogy segítsen bennünket,
csak észre kell venni.”

Dr. Páll Gabriella
házi gyermekorvos, epidemiológus

A Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet telefonos konzultációt indít, két mo -
bilszámon lehet kardiológus szakorvosoktól
tanácsot kérni. Abban az esetben, ha vala -
kinél mellkasi fájdalom jelentkezik, nehéz -
légzést vagy erős szívdobogást érez, vérnyo -
máskiugrást tapasztal vagy valami egyéb pa -
nasza van, kardiológus szakorvosoktól kér -
het tanácsot. A telefonos konzultáció nem
he lyettesíti a személyes vizsgálatot, de szak -
or vosok adnak tanácsot abban, hogy mi le -
gyen a következő lépés.

A +36 30 260-6417 és a +36 30 260-5339
telefonszámok folyamatosan élnek!

Magyarországon, csakúgy, mint a fejlett
vi lágban mindenhol, a szív- és érrendszeri ha -
lálozás áll az első helyen. A koronavírus-jár-
vány alatt sem feledkezhetünk meg azokról,
akik ilyen alapbetegséggel élnek együtt. A
ma gas vérnyomás olyan súlyos betegségek
kialakulásáért lehet felelős, mint amilyen a
stroke, a szívinfarktus vagy a krónikus vese -
betegség, felgyorsíthatja továbbá az érelme -
szesedést és elősegítheti egyéb szívbeteg sé -
gek kialakulását is.

A COVID-19 járvány idején is - amikor a
személyes orvos-beteg találkozások számát
is (kivéve a sürgősségi helyzeteket) mi -
nimá lisra szükséges csökkenteni – ugyan -
olyan fon tos, hogy a vérnyomás célérték
alatt le gyen (ez általában 140/90 Hgmm-t
jelent).

Mit érdemes tenni?
1. Érdemes otthonra is beszereznie vér -

nyomásmérőt, hogy rendszeresen ellenőriz-
hesse vérnyomását.

2. Váltsa ki gyógyszereit!A veszélyhelyzet
ideje alatt bárki kiválthatja hozzátartozója,
barátja, ismerőse gyógyszereit, az emberi
erőforrások minisztere ugyanis rendeletben
egyszerűsítette az e-recept kiváltásának fel-
tételeit. A patikák a gyógyszer kiadását fel-
írási igazolás és meghatalmazás nélkül is
teljesítik azon személy részére, aki közli a
beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító
adatait is hitelt érdemlően igazolja. A pa -
tikák csupán a gyógyszert átvevő személy
adatait rögzítik, és kiadják számára a re -
ceptre felírt gyógyszereket.

3. Szedje be a gyógyszereit! Magasvér -
nyomás-betegség esetén rendkívül fontos,
hogy az előírt gyógyszereket megfelelő adag-
ban és rendszeresen, az előírt időben szedjük
be. Így biztosítható az, hogy az ereink szá -
má ra napi 24 órában védelmet biztosítsunk.
Ha elfelejti beszedni a gyógyszert, akkor sem
kell pánikba esni, a legtöbb, napi egyszeri
szedésű készítmény tovább hat, mint 24 óra.
Vegye be a kimaradt gyógyszert, majd más -
nap folytassa az előírt terápiát!

Amennyiben mellkasi fájdalmat érez 
vagy a stroke tünetei jelentkeznek,

késlekedés nélkül hívjon – 104 vagy 112 –
mentőt! Kardiológiai Intézet

Konzultáció kardiológus szakorvosokkal
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Kijárási korlátozást vezettek be Magyar or szág egész területére március 28-a és április 11-e
között a koronavírus-járvány miatt. Így két héten keresztül az otthonokat, a la kó helyeket
csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni - jelentette
be Orbán Viktor miniszterelnök március 27-én, pénteken.

Hasznos tudnivalók 
a kijárási korlátozás kapcsán:

• Kérik az időseket, hogy továbbra is ma radjanak otthon. A bevásárlást, gyógyszerkivásár-
lást bízzák most egy hozzátartozójukra, ismerősükre, vagy nyugodtan forduljanak az
önkormányzathoz is segítségért, hiszen az önkormányzatoknak törvényi köteles ségük
segíteni az időseket.

• Nem szükséges új lakcímkártya készí tése abban az esetben, ha a kijárási korlá tozás idő-
tartama alatt nem az állandó, bejelentett lakcímen tartózkodunk.

• Kijárási korlátozás elrendelésére kizáró lag a kormány jogosult, tehát az önkor mány zatok,
polgármesterek nem. 

• A kijárási korlátozás alatt is lehet vért adni.
• Nem akadályozza a mezőgazdasági mun kákat a kijárási korlátozás.
• Egyéni szabadidős sporttevékenység, va lamint szabadidős célú gyaloglás céljából is el

lehet hagyni az otthonokat.
• Házasságkötés és a temetés szűk családi körben végezhető. 
• A kijárási korlátozás nem akadályozhatja a szülői jogokat és kötelezettségeket, to vábbá

a hitéleti tevékenységet.
• Az otthon elhagyásának megfelelő indoka lehet még a magáról gondoskodni nem tudók

vagy segítségre szorulók (például: kiskorúak, idősek és betegek) segítése.
További információ a koronavirus.gov.hu oldalon olvasható! A rendelet legfőbb pontjai:

Összegyűjtötte az Egészségügyi Világszerve -
zet (WHO) a koronavírus-járvánnyal kap cso -
latos tévhiteket. A szervezet többek kö zött cá -
folja, hogy a hideg elpusztítja a vírust, és hogy
antibiotikummal gyógyítható a be tegség.

A koronavirus.gov.hu oldalon hétfőn köz -
zétett összeállításban az olvasható, hogy a hi -
deg időjárás, a hó és a forró fürdő nem pusz -
títja el a koronavírust, az egészséges em ber
nor mális testhőmérséklete ugyanis 36,5 és 37
Celsius-fok között van - függetlenül az időjá-
rástól, a fürdővíz hőmérsékletétől -, ami ked -
vező feltételt teremt a vírus tovább é léséhez.

A lista szerint a vírus nem terjed szúnyog -
csípéssel, az orr sóoldatos öblítése, a fokhagy-
ma fogyasztása, a 15 percenkénti vízivás és
az egész test alkohollal és klórral történő per -
metezése pedig nem véd a vírustól. Utóbbi
azért, mert nem öli meg azokat a vírusokat,
amelyek már bejutottak a szervezetbe.

A kézszárítók nem pusztítják el a vírust,
az UV-lámpa kézen vagy más bőrfelületen
történő használata pedig kerülendő, mert
irritációt okozhat. A vírus elleni védekezés
leghatékonyabb módja a gyakori kézmosás.

Tudatták azt is, hogy a hőszkenner csak a
lázas koronavírusos betegeket szűri ki, hogy a
betegség nem gyógyítható antibiotikummal,
de kórházi ápoláskor az esetleges bakteriális
szövődmények megelőzésére alkalmazhatják,
valamint hogy a tüdőgyulladás, és az influen-
za elleni oltások nem védenek a vírus ellen.

Jelenleg nem létezik az új koronavírus
meg előzésére, kezelésére kifejlesztett gyógy-
szer, de néhány kifejezetten annak kezelését
célzó módszert már vizsgálnak, a kutatók
pedig világszerte dolgoznak az oltóanyag
kifejlesztésén.

Egy tévhit szerint, ha valaki köhögés nél -
kül legalább tíz másodpercig vissza tudja tar -
tani a lélegzetét, az nem beteg. A WHO sze -
rint valóban nehezére eshet nagy levegőt
ven nie annak, aki akut vírusfertőzésben
szen ved, de az, hogy valaki vissza tudja tar -
tani a lélegzetét, nem jelenti azt, hogy nem
lehet fertőzött.

Közölték azt is, hogy bár az idősek és kró -
ni kus betegséggel élők – például: asztma, cu -
korbetegség, szívbetegség – esetében na -
gyobb a valószínűsége a fertőzés súlyosabb
lefolyásának, a koronavírus bármilyen élet -
korú embert megfertőzhet, így a WHO azt ja -
vasolja, hogy mindenki védekezzen a vírus
ellen.                                                Forrás: MTI

Kijárási korlátozást vezettek be Tévhitek
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Magyarországon a koronavírus-járvány elle-
nére sincs élelmiszerhiány, és ez a következő
hónapokban is így lesz. A kormány minden
eszközével azon dogozik, hogy a lakosság
számára az élelmiszerellátást továbbra is za -
vartalanul biztosítsa, emellett szigorúan fel-
lép az élelmiszerek túlárazásával szemben is.

A magyar gazdák és az élelmiszerellá tás -
ban részt vevő vállalkozások szorgalmának
és erőfeszítésének köszönhetően biztonsá-
gos a magyar emberek élelmiszerellátása a
koronavírus-járvány miatt megváltozott
hely zetben is. A magyar mezőgazdaság és az
élelmiszeripar 25 millió ember ellátására
képes, az alapanyagoknak pedig több, mint
nyolc van százalékát itthon állítjuk elő. A
kormány a folyamatos áruellátás érdekében
több intézkedéssel javította a közúti fuvaro-
zási és a kiskereskedelmi tevékenységek vég -
zé sének feltételeit is. Az élelmiszerellátásban
érintett szaktárcák, az Agrár-, illetve az
Innovációs és Technológiai Minisztérium fo -
lyamatos kapcsolatban állnak az ágazati
szereplőkkel, szakmai szervezetekkel, forgal-
mazókkal, hogy mielőbb értesüljenek az élel -
miszerláncban felmerülő nehézségekről. A
szakmai problémák gyors és eredmények
meg oldását gyakorlati szempontú, ágazat -
spe cifikus tájékoztató anyagok összeál lítá -
sával is támogatják, amik elérhetők a NÉBIH
oldalán (www.portal.nebih.gov.hu). Továb -
bá Honvédelmi Irányító Törzsek is segítik a

folyamatos működéshez szükséges feltételek
biztosítását a létfontosságú vállalatoknál,
köz tük egyes élelmiszerláncoknál is.

Fontos tudni, hogy a családok biztonságos
ellátásának megkönnyítése érdekében más
boltokkal szemben az élelmiszert, higiéniai
termékeket, gyógyszert forgalmazó üzletek -
nek nem kell 15 órakor bezárniuk, ahogy a
piacoknak sem. A boltokban az árufeltöltés
időigényessége miatti, átmeneti készlethi -
ányt az idézhette elő, hogy a lakosság a jár-
vány hírére felhalmozásba kezdett, a szo -
kásos mennyiség sokszorosát vásárolták
meg. Az ideiglenesen előforduló üres polcok
csupán azt mutatták, hogy az alkalmazot-
tak fizikai erővel nem győzték feltölteni azo-
kat. Az érintett szaktárcák az indokolatlan
készletfelhalmozás mellőzésére, a valós
szükségletek szerinti vásárlásra kérnek min -
denkit, megelőzve ezáltal a logisztikai ne -
hézségeket, és általa a pánikhangulat kiala -
kulását.

A biztonságos élelmiszerellátásban kulcs -
sze repe van a helyi piacoknak. A piacokon
történő vásárlás nagyobb biztonságot nyújt -
hat a vásárlók számára a zárt terű bevásárló-
központoknál, emellett kiemelt szerepet ját-
szanak a helyi gazdaságok működésében,
sok ezer magyar termelő megélhetését teszik
lehetővé. Az Agrárminisztérium arra kérte az
önkormányzatokat, hogy ne bezárással,
hanem a piacok rugalmasabb nyitva tar -

tásával és óvintézkedésekkel segítsék elő azt,
hogy a vásárlók ne egyidőben koncentrá -
lódjanak.

A fogyasztóvédelem a veszélyhelyzet meg -
hirdetése óta ellenőrzi a legkeresettebb ter -
mékek ártörténetét és árképzését, mint –
például – a tartós élelmiszerek, fertőtlenítő-
szerek és háztartási papíráruk. A túlárazással
szemben szigorúan fel kell lépni, nem szabad
engedni, hogy a jelenlegi járványügyi hely-
zetben a kereskedők, piaci szereplők az em -
bereken nyerészkedjenek, ez a magatartás
ugyanis erkölcsileg is elítélendő. Nincsen
élelmiszerhiány, így általános árnövekedés a
termelési árak növekedésének mértékén túl
egyáltalán nem indokolt. 

A szabadáras rendszerben az áremelést ön -
magában nem szankcionálhatja a hatóság,
de kiemelten vizsgálja azt, hogy a kereskedők
nem használják-e ki a magasabb kereslet ad -
ta lehetőséget, és ahol szükséges, határozot-
tan fellépnek a jogsértő vállalkozói ma ga -
tartással szemben.

Az Agrárminisztérium mindemellett az
agrárkifizetések meggyorsításával is hozzá
akar járulni a vírus okozta negatív ágazati
hatások kezeléséhez. Valamint a tárca javas-
latcsomagot állított össze az Európai Bizott -
ság számára az uniós támogatási jogszabály-
ok felülvizsgálata érdekében. A kezdemé -
nyezés a közvetlen támogatásokat, a piaci
támogatásokat, valamint a vidékfejlesztési
támogatásokat is érinti, illetve a csekély
összegű, úgynevezett, de minimis támo ga -
tások felső korlátjának megemelését. 

Forrás: koronavirus.gov.hu

Nincs ok az aggodalomra, biztosított 
a magyar emberek élelmiszerellátása
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A rendőrség az érintett hatóságokkal kö zö -
sen felhívja a figyelmet, hogy lakhelyen tör -
ténő járványügyi megfigyelés idején az aláb-
bi szabályok betartása saját és mások egész-
ségének megóvása érdekében mindenkire
nézve kötelező. Kérünk mindenkit, hogy
mu tasson jogkövető magatartást családja és
környezete érdekében! Vigyázzanak maguk -
ra, vigyázzunk egymásra!

A koronavírus cseppfertőzéssel és nagyon
gyorsan terjed, ezért a tömeges járvány meg -
e lőzéséhez az a legfontosabb, hogy ne fertőz-
zük meg egymást. Ezért azokat a magyar ál -
lampolgárokat, akik potenciálisan fertőzöt-
tek, hatósági házi karanténra kötelezhetik.
Ez egy rendkívüli járványügyi intézkedés. A
hatóság ilyenkor elrendeli, hogy a poten ci -
álisan fertőzött, de tünetmentes személy 2
hétig az otthonában köteles tartózkodni és
vendéget nem fogadhat.  A bejárati ajtóra
ilyenkor köteles egy hatósági feliratot – a
képen látható „piros lapot” – kiragasztani,
ami arra figyelmeztet, hogy a lakásban olyan
ember tartózkodik, aki járványügyi meg fi -
gyelés alatt van. Ha megszegi a karantén
szabályait, akkor bűncselekményt követ el.

A járványügyi megfigyelés alá helyezett
személy a megfigyelés időtartama alatt a ki -
jelölt területet nem hagyhatja el, másokkal
csak a fertőzés megakadályozását biztosító
rendszabályok betartásával érintkezhet. Kö -

teles betartani mindazokat az előírásokat és
együttműködni azoknak az intézkedések-
nek a végrehajtásában, amiket az egészség-
ügyi hatóság a járvány megakadályozása ér -
dekében ír elő és tesz meg, továbbá köteles a
következő szabályokat betartani:

1. A járványügyi megfigyelés időtartama
alatt otthonában köteles tartózkodni, azt
nem hagyhatja el. Otthonában vendéget
nem fogadhat.

2. Köteles saját használati tárgyait, háztar-
tási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz),
textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű,
konyharuha) használni, azokat otthonában
tisztítani és tárolni.

3. Szükséges egészségügyi ellátás esetén
köteles a kezelőorvossal/ügyeletes orvossal
elő zetesen egyeztetni.

4. Légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj)
megjelenése esetén köteles azonnal a házior-
vost vagy ügyeletes orvost értesíteni és a tőle
kapott utasításoknak megfelelően eljárni.

5. Az átadott figyelmeztető feliratot
köteles a tartózkodási helyének bejárati ajta-
ján elhelyezni.

Az országos tisztifőorvos ajánlása alapján
a hatósági házi karanténra kijelölt személy -
nek a háztartási szemetet dupla zsákba he -
lyezve kell a szemétkukába tenni. Postát,
áru szállítót fogadhat, az ajtóban átveheti a
küldeményt, mert ezek az esetek nem

számítanak szoros kontaktusnak. Ugyanígy
átveheti az ajtóban egy hozzátartozójától az
ételt is, amit hoztak neki. Az, aki ilyen ka -
ran ténban van, és az ellátását nem tudja
meg oldani, az önkormányzattól kérhet se -
gítséget.

Aki járvány idején az elrendelt járványügyi
elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőr-
zés szabályait megszegi, bűncselekményt
követ el. 

A koronavírussal terjednek a csalók is
A koronavírus terjedéséről szóló hírek mel -
lett megjelentek a témával kapcsolatban el -
követett csalások, csalási kísérletek. Legyen
kö rültekintő, ha lakásánál, házánál megje -
len nek védőruhát/maszkot viselő személyek
és felajánlják az ingatlan fertőtlenítését, or -
vosi vizsgálatot, vagy koronavírus minta -
vételét Öntől!

Koronavírus-fertőzöttség kimutatására
alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így
az sem a gyógyászati segédeszközboltokban,
sem telefonon, sem személyesen nem kap -
ható! Amennyiben a vírusos időszakban
online vásárol, bizonyosodjon meg arról,
hogy biztonságos a weboldal! 

Ne kattintson olyan linkre, ne nyisson
meg olyan csatolmányt, amely nem várt kül -
deményként, ismeretlen feladótól érkezett!

Egészségügyi terméket csak hiteles forrás-
ból szerezzen be, ne dőljön be koronavírus
ellen hirdetett csodaszereknek!

Amennyiben hatóság tagjaként bemutat-
kozó személy csenget be Önhöz, kérje az
azonosítást, kérdezze meg, honnan érkezett,
majd anélkül, hogy beengedné otthonába,
te lefonáljon az adott hatósághoz, a valóság -
tartalom ellenőrzése céljából! 

Ha ön egyedül él, és nincs olyan családtag-
ja, rokona, aki segíteni tudná a minden na -
pokban a bevásárlásban, gyógyszerei beszer-
zésében, kérje megbízható szomszéd segít sé -
gét, vagy az önkormányzattól kérjen segít -
séget! 

Amennyiben úgy gondolja, csalás áldoza -
tá vá vált, azonnal értesítse a rendőrséget,
pénzügyi tranzakció esetén a számlavezető
bankját is, a későbbi, esetleges kártalanítás
érdekében!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN 
INGYENESEN HÍVHATÓ

TELEFONSZÁMOK: 107 vagy 112
(segélyhívó számok) 

Forrás: police.hu/ORFK 
Kommunikációs Szolgálat

Lakhelyen történő járványügyi megfigyelés
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A parlamenti képviselők jelentős többsége
(72,1 százaléka) március 30-án elfogadta a
koronavírus elleni védekezésről szóló tör -
vényt. A jogforrásban foglaltak értelmében
veszélyhelyzet idején a kormány a jogsza-
bályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket
hozhat az emberek egészsége, a jogbiztonság
és a gazdaság stabilitása érdekében.

Varga Judit igazságügyi miniszter előter-
jesztésének kétharmados többséget igénylő
rendelkezéseit 137 igen szavazattal 53 nem
ellenében – sürgősséggel – szavazta meg
már cius utolsó előtti napján az Ország -
gyűlés. A főként a lejárati határidő pontos
megkötését hiányoló baloldali ellenzéki pár -
tok törvényjavaslattal szemben tanúsított
magatartása a járványhelyzetben több mint
botrányosra sikeredett az elmúlt hetekben.
A védekezés segítése helyett a kormány ellen
folytatott napi harcokon nem tudtak felül-

emelkedni, következésképpen már a március
23-i rendkívüli veszélyhelyzet meghosszab -
bí tásáról szóló szavazáson is nemmel sza -
vaztak. A NEM-mel szavazók közt volt a
gödöllői polgármester, Gémesi György ne -
vével összefonódott Új Kezdet párt egyetlen
képviselője is, a jelenleg LMP-s színekben ülő
Hohn Krisztina.

Olyan intézkedéseket veszélyeztettek,
mint a lakosságnak kiemelten fontos hitel-
törlesztések felfüggesztése vagy a válság
sújtotta ágazatoknak biztosított járulékked-
vezmények fenntartása, és a határok lezá -
rása. Viselkedésük azért is érthetetlen, mert a
Nézőpont Intézet felmérése szerint a ma -
gyarok 90%-a, a kormánypártiak 94%-a, míg
a kormánykritikusok 80 %-a értett azzal
egyet, hogy „továbbra is fent kellene tartani a
veszélyhelyzetet Magyarországon, ahol rendkívüli
jogrendet vezettek be”.

A kormány cselekvőképességének akadá-
lyozása a Gémesi-párti Hohn Krisztina által
ugyanakkor nem meglepő. Március 31-én
Gémesi Új Kezdet nevezetű pártja már a
Soros-féle Helsinki Bizottság posztjával
érvelt az elfogadott törvény ellen. Még jó,
hogy „független” a polgármesterünk… 

Vissza térve: a most 137 képviselő által el fo -
gadott, koronavírus elleni védekezésről szóló
tör vény ben kimondták, hogy a kor mány a ve -
szély helyzet-elhárítás érdekében ho zott intéz-
kedésekről rendszeresen tájékoz ta tást ad az
Országgyűlés ülésén, annak hiányában a házel-
nöknek és a frakcióvezetőknek. A kor mány az
Országgyűléstől kapott felhatalmazása alap ján
elrendelte a március 11-én ki hirdetett veszély -
helyzettel összefüggő rend kí vüli intézkedések
hatályának meghosszab bítá sát. 

Vagyis: a kormány a veszélyhelyzet végéig
fenntartja az olyan családvédelmi intézkedé-
seket, mint a gyed, gyes, gyet ellátások meg -
hosszabbítása. Fenntartja a hiteltörlesztések
és végrehajtások felfüggesztését, a kata meg -
fizetésének halasztását, és bizonyos gazdasá-
gi szektorokban az adó- és járulékfizetési kö -
telezettség mérséklését.  Simon Gellért

Elfogadta a védekezésről szóló
törvényt a parlament, a baloldali 
ellenzék nemmel szavazott
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A gödöllői önkormányzat tagjai március 12-i tanácskozásukon
olyan határozatot fogadtak el, miszerint: az Ady Endre sétány 9.
szám alatti állami tulajdonú ingatlanon található, az egykori
Grassalkovich-uradalom kertészetének barokk pincéjét, annak
építészeti, helytörténeti jelentősége miatt megtartandó emléknek
tartja, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy műemléki vé de -
lem alá vonásának eljárását újra kezdeményezze, és az országos
szintű védelembe helyezés eljárásának lefolytatásáig, a helyi szin -
tű védettség elrendelésének érdekében a településképi rendelet
módosításának eljárását indítsa el.

A szóban forgó, mintegy 240 négyzetméteres alapterületű épü -
let az épülő versenyuszoda területén – a képen fehér nyíllal jelölt
rész tájékán – található. Az uszodaépület és a kiszolgáló parkolók
tervezői is tekintettel voltak a barokk pincére, azt megtar tandó -
ként szerepeltetik a terveken.

Érdekessége, hogy egészen 2013-ig az eredeti funkcióra, vagyis
kertészet kiszolgálására használták. A Grassalkovich-uradalom
idején a díszkert melegháza volt, később, az egyetemi tanker -
tészet idején zöldség- és terménytárolásra használták. Építésének
idejét tekintve – a városi múzeum adatszolgáltatását alapul véve
– biztosra vehető, hogy 1771-ben már állt. Valószínűsíthető, hogy
I. Grassalkovich Antal építtette.

Javasolt az eredeti nyílásrendszer visszaállítása, a hiányzó
kőkeretek pótlása, a belső téglafalak és boltozatok megtisztítása
és helyreállítása. Funkcióját tekintve érdemes lenne a sport lé -
tesítmény rekreációs funkcióihoz kapcsolni. Történeti források
utal nak a pinceépület közelében található fedett helyen felállított
tömör sóoszlopra. Ideális lenne – például –terápiás célú sószobát,
„sótermet” létesíteni az egymás után sorolódó, boltmezőkkel ta -
golt lineárisan húzódó, egy légterű építményben – olvasható a
Mészáros Judit főépítész által jegyzett értékleltárban. -rr

Március második csütörtökjén a gödöllői képviselőtestület
tagjai – miután jó néhány, jelentősebb horderejű kérdésben ál -
lást foglaltak – szavazással kifejezett döntésükkel az alábbi té -
makörökben is dűlőre jutottak:

• A Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítása címen nyújt
be pályázatot az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alaphoz
(NKA) annak érdekében, hogy a közgyűjtemény emeleti sa rok -
szobájának beázástól elszíneződött barokk falfestését szak sze rű -
en helyreállítsák. A munkálatok becsült költsége bruttó 23,6 mil -
lió forint, aminek 50 százalékát remélik előteremteni pályázati
úton, a másik felét (11,8 millió forint) pedig a városi költségvetés
fejlesztési tartalékából biztosítják.

• Kérdésre válaszolva, Gémesi György polgármester elmond-
ta, hogy a TAO-keret feltöltésének felfüggesztése miatt megakadt
a VÜSZI Kft. Dózsa György úti telephelyére elképzelt kosár -
labda-munkacsarnok (a bátrabbak városi sportcsarnoknak
nevezik…) létesítésének folyamata.  Egyelőre a tervezés ugyan
zajlik, de a kivitelezés elindítása, pláne annak határidőben történő
befejezése bizonytalanná vált.

• A Gödöllői Premontrei Apátság részéről Balogh Péter Piusz
O. Praem apát kezdeményezte az apátság tulajdonában lévő
Egye tem téri Kikelet óvoda bérleti szerződésének meg hosszab -
bítását. Emlékezetes, hogy 2018 novemberében az önkormányzat
(mint bérlő) a közfeladatnak számító óvodai ellátás biztosításra
vállalt kötelezettséget, ami idén lejárna. Az apátság illetékeseinek
kezdeményezését a városvezetés tagjai támogatták, így a felek
közötti kontraktus bérbeadási határidőt érintő része 2021. június
30-ra módosult.  

• Mivel a vonatkozó kormányrendelet módosítása értelmében
március 1-jétől az építésügyi hatósági feladatok ellátására a fővá-
rosi és a megyei kormányhivatalokat jelölték ki, a gödöllői pol -
gármesteri hivatalban szükségessé vált a feladatok átrendezése.
Ez a folyamat érinti az irodai tagozódást, konkrétan két korábbi
iroda (hatósági és városüzemeltető) összevonását. Az új szer ve -
zeti egységet mérnöki irodának nevezték el. Az iroda mun ka -
társai a VÜSZI Kft. Dózsa György út 69. szám alatti épületében
dolgoznak, Czeba Attila vezetésével.

• Dr. Kiss Árpád jegyzőnek április 6-ig pályázatot kell kiírni
há rom, önkormányzati tulajdonú bérlakásra. A Szabadka utcai és
a Munkácsy Mihály utcai lakásokat piaci elvű lakbér megálla pí -
tásával kell bérbe adni, míg a Deák Ferenc téri hajlék esetében a
költségelvű lakbért kell alkalmazni. A pályázatokat a megadott
határidőig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell be -
nyújtani. A beérkezett igényeket az önkormányzat gazdasági és
vál lalkozásfejlesztési bizottsága értékeli, majd javaslatot tesz a
végső döntést kimondó képviselőtestületnek a leendő bérlők
szemé lyére. GH-összeállítás

Műemléki védelem alá vonnák
az épülő uszoda területén 
található barokk pincét

Közösítettek két hivatali irodát

Legyen naprakész:

www.godolloihirek.hu
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RÖPLABDA 
NB I. Liga, alapszakasz 17-18. forduló:
Gödöllői RC – Budaörsi DSE 3-0 (19, 22, 14)
Gödöllői RC – Szent Benedek Balaton fü -
redi RA 1-3 (24, -19, -12, -11)
A sportági szövetség – igazodva a korona -
vírus terjedésének megelőzése érdekében
hozott egészségügyi veszélyhelyzettel kap -
csolatos országos intézkedésekhez – május
15-ig felfüggesztette a bajnokságot!
A Gödöllői RC csapata 14 ponttal, 24-45-ös
szett- és 1.340-1.512-es pontaránnyal a 7.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 17-21. forduló
Gödöllői SK – Pilisi LK-Legenda Sport 1-
2 (0-0) Gödöllői gól: Mudroch Mendel.
Törteli KSK – Gödöllői SK elhalasztották!
Gödöllői SK – Százhalombattai LK 0-1 (0-0)
Húsz mérkőzés alapján a Gödöllői SK
együttese 19 ponttal, 23-28-as gólkülönb-
séggel a bajnoki tabella 10. helyén áll.

Pest megyei III. osztály, 17-21. forduló
Dánszentmiklós KSK – Gödöllői EAC-
FISE 3-0 (1-0)
Gödöllői EAC-FISE – Újlengyel DSE 0-2 (0-1)
Nyáregyházi SE – Gödöllői EAC-FISE 4-1
(1-0) Gödöllői gólszerző: Angyal Zoltán.
A GEAC-Főnix ISE – a kötelezően indítandó
utánpótlás-csapat többszöri ki nem állása
miatt 6 pontos levonással sújtott – csapata 11
ponttal, 33-52-es gólkülönbséggel a csoport
tabellájának 16. helyét foglalja el.
A sportági szövetség – igazodva a koro na -
vírus terjedésének megelőzése érdekében
ho zott egészségügyi veszélyhelyzettel kap -
cso latos országos intézkedésekhez – át me -
ne ti időre felfüggesztette a bajnokságot!

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 14-15. forduló
Csépe-Salgótarjáni SKC – Gödöllői KC
36-19 (19-10) • ifjúságiak: 31-38
Gödöllői KC – Csömöri SSZN Kft. 22-32
(12-14) • ifjúságiak: 28-26
A sportági szövetség – igazodva a ko ro na ví -
rus terjedésének megelőzése érdeké ben ho -
zott egészségügyi veszélyhelyzettel kapcso -
la tos országos intézkedésekhez – további
intézkedésig felfüggesztette a bajnokságot!
A Gödöllői KC együttese 20 ponttal, 472-
451-es gólkülönbséggel a 4. helyen áll a
csoport táblázatán.

Az Isaszegi úton épülő vívócsarnok után a
Táncsics Mihály úti sportcentrum öltöző -
épü lete megépítését is támogatja a gödöl-
lői önkormányzat. A városvezetés 60 mil -
lió forintos vissza nem térítendő összeg gel
segíti a beruházás megvaló sulá sát, va la -
mint 50 millió forintos kamat men tes köl -
csönt is biztosít a kiszolgáló létesít mény
megvalósítására.

Az önkormányzat és a Gödöllői Sport
Klub közötti támogatási szerződés alapján
a 60 millió forintos összeget három rész -
letben (24, 18 és 18 millió forint) hívhatja le
a sportklub, amely bruttó 138,7 millió fo -
rintos TAO-s pénzt nyert el erre a célra.

Mivel szóban forgó TAO-s összeg egy-
előre nem áll rendelkezésre, az önkor -
mány zat 50 millió forintos, kamatmen te -
sen visszatérítendő dotációt (kölcsön) is ad
a sportklubnak, amit a TAO-támogatás be -
érkezését követő 5 napon belül, de legké -
sőbb 2021. június 30-ig kell visszafizetni.

A létesítendő öltözőépületről elöljáró-
ban annyit érdemes tudni, hogy azt a lelá -
tó és a Táncsics Mihály úti oldalon lévő
kerítés közé helyezik el, 40 méter hosszú-
ságban és 8 méter szélességben (képen
piros kerettel jelölve). A későbbek során
újabb szintekkel bővíthető épület mintegy
160 centiméter mélyen, a füves focipálya
síkjához igazodva készül el, a földfelszín
feletti része nagyjából 120 centiméter lesz.
Az épületben 6 darab sportolói és 2 darab
játékvezetői öltözőt alakítanak ki, szociális
helyiségekkel, az NB III-as előírásoknak
megfelelően. A játékoskijárót a lelátó mel -
lé, a nagyméretű műfüves pálya felőli
oldalra tervezik. Értesülésünk szerint a je -
len legi konténer-öltözőrendszert nem szá -
molják fel. -áb

Bár, a gödöllői sportélet szereplői minden
bizonnyal mást szerettek volna, ebben az
évben a tavalyi 37 millió forintos szinten
marad az elsősorban a klubok, szakosz tá -
lyok működését segítő önkormányzati
össz dotáció mértéke. A belső arányokban
viszont lesz néhány, egetverőnek nem te -
kinthető módosulás 2019-hez képest.

A március 12-én elfogadott határozatból
kiderült, hogy a sportcélú közpénz-keret -
ből – a tavalyihoz képest 2 millió forinttal
többet – 15 millió forintot szánnak a kie -
melt egyéni- és csapatsport szakosztályok
(Gödöllői EAC atlétika és vívás, illetve
Gödöllői SK asztalitenisz) pályázati úton
történő alaptámogatására. 

Ezen felül 8,5 millió forintos összeg
szolgálja a nem kiemelt kategóriába sorolt
helyi versenysport- és szabadidős szak -
osz tályok dotációját, azzal, hogy az előbbi-
ek között 6 millió forintot, az utóbbiak kö -
rében pedig 2,5 millió forintot osztanak
szét pályázati úton.

Kettő millió forint jut a F.U.T. Alapít vány -
nak, miként a Városi Diáksport Bi zott ság ez
évi dotációja ugyancsak 2 millió forintra
rúg. Az oktatási intézmények pá lyázati
úton történő motivációs támoga tására 2020-
ban is 1,5 millió forint jut.

Nem változik 2019-hez képest a polgár -
mes teri hivatal polgármesteri kabinet
sportfeladatainak ellátására szolgáló 4
millió forintos tétel. Idén is megmarad a
tartalékkeret, ám ennek mértéke – a ta -
valyi 6 millió forinttal szemben – 4 millió
forintra redukálódik.

Lehet, hogy egyesekben hiányérzetet
kelt, de meg kell jegyezni, hogy a TAO-tá -
moga tásban részesülő sportágak (neveze -
tesen: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda,
röplab da) gödöllői képviselői külön ön -
kor mány za ti pénzinjekcióban idén sem re -
mény ked hetnek. 

Az előterjesztést véleményezte Epres
György (Fidesz-KDNP) sportért felelős
önkormányzati tanácsnok, aki javasolta,
hogy a három kiemelt szakosztály számá -
ra biztosított 15 millió forintos keret felosz-
tásánál a sportkoncepcióban megfo gal ma -
zott létszám- és eredményességi mutatók
érvényesüljenek. -ed

Gödöllőiek a küzdőtéren 60 milliós támogatást
és 50 milliós kölcsönt
élvez a sportcentrum
öltözőépülete

Önkormányzat sportdotáció

Egy fillérrel sem
több, mint tavaly
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Magazinunk következő
száma a

május 4-i héten
jelenik meg.

Városunk nevezetességéről, a Grassal ko -
vich-kastélyról számos kiadványban ol -
vas hatnak az érdeklődők. Közöttük azon-
ban csupán egy van, ami teljességre tö -
rek vően és tudományos igényességgel
te kinti át az épületegyüttes történetét: „A
gödöllői kastély évszázadai” című kötetet
Varga Kálmán jegyezte és közel két évti ze -
de, 2003-ban jelent meg. Mint megtudtuk,
a szerző egy új kiadáson dolgozik. Kap -
tunk az alkalmon, hogy megkérdezzük.

- A 2003-ban megjelent munkát a kas -
tély történetével alaposabban foglalko-
zók ma is amolyan kézikönyvként forgat-
ják. Mi indokolja, hogy újabb monográfia
szülessen?

- Amikor az 1980-as évek közepén reali -
tássá kezdett válni, hogy a kastély helyre-
állítása megindulhat, Dávid Ferenc művé -
szet történész barátommal nagy örömmel
fogtunk bele a szükséges kutatásokba. A
munkát nagyjából úgy osztottuk el, hogy
Feri az építéstörténettel, én pedig a históri-
ával foglalkoztam. Ez a közösködés hosz-
szú évekig megmaradt, s bár, Feri elsősor-
ban tudományos dokumentációkat készí -
tett és forrásközlésekkel foglalkozott, az ál -
talam írt összefoglaló munkákban – ilyen
volt a 2003-as monográfia is – az építés tör -

ténet vonatkozásában lényegében az ő ku -
tatási eredményeire támaszkodtam, hoz-
zátéve a nem kevésbé izgalmas történeti
aspektust. Azóta viszont nagyon sok idő
telt el, és ezalatt számos új adat került nap -
világra, amivel tovább gazdagítható az
épü letegyüttes históriája. Feri sajnos pár
éve már nincs közöttünk, így az ő 2003
utáni kutatómunkáját is figyelembe véve,
érdemes egy korszerű, alaposabb kastély -
történetet az olvasók kezébe adni. A válasz
tehát az, hogy ideje van egy új, a koráb -
bihoz képest teljesebb tudományos mun -
kára, nem is szólva arról, hogy a 2003-as
kiadás már régen elfogyott, s legfeljebb az
antikváriumok kínálatában bukkan fel
egy-egy példány.

- Hogyan készül egy ilyen monográfia?
- Ha valakinek a sors ad egy nemes fel-

adatot, akkor azzal általában az egész éle -
tén keresztül foglalkozik. Adódnak persze
kisebb szünetek, de ezt a jó értelemben
vett zsákot cipelni kell még akkor is, ha né -
ha elviselhetetlenül nehéznek tűnik… nos,
ilyen zsák nekem a kastély. A kutató mun -
kában ez azt jelenti, hogy lényegében ál -
landóan foglalkozom a témával, függetle-
nül attól, van-e lehetőség kiadványokban
megjelentetni azt. Ám, hogy szemléletes

legyek: az évek alatt ezernyi új adatot rög -
zítő cédula és mindenféle feljegyzés hal-
mozódott fel az íróasztalomon, amit több
résztémában azóta megjelent közlések
tesznek még nagyobb kupaccá. Ebből kell
összegyúrni az új kastélytörténetet, egy
olyan munkát, ami – mint a 2003-as kötet
is –, a következő húsz esztendőben betölt-
heti az alapmű, a kézikönyv szerepét.

- Időben mérve mekkora elfoglaltságot
igényel a kötet összeállítása?

- Korlátlant. Nem csak a jegyzeteket kell
felhasználni, hanem meg kell nézni az idő-
közben előkerült vagy még feltárandó le -
véltári és egyéb forrásokat is. Meg aztán az
emberben akkor is motoszkál a dolog,
ami kor nem kimondottan erre koncentrál.

- Mondjon egy érdekesebb példát!
- Találtam – például – egy adatot, mi sze -

rint: a kastélyépítő Grassalkovich egyik
leányáról, Annáról készült egy portré, de a
holléte nem ismert. Ilyen esetekben szó
sze rint nyomozás indul, ami jellemzően
hónapokig elhúzódik, ahogy itt is. A
portré ügyében a szálak végül Maros vá -
sárhelyre vezettek, a Haller grófok ma élő
leszármazottaihoz, akiktől sikerült egy
megfelelő digitális felvételt kapni az
ábrázolásról és az engedélyt is beszerezni
a közléshez.

- Ha minden ideálisan alakul, mikor ve -
hetik kézbe az olvasók az új kastély mono -
gráfiát?

- Úgy számítom, hogy a kézirattal szep -
tember-október hónapok táján készülök el.
Ehhez jön a részben eddig nem közölt és
összességében mintegy 200 kép válogatá -
sa, majd a grafikai tervezőmunka. Talán
év végén megszülethet maga a könyv is,
re mélhetőleg sok, kastélyt szerető gödöllői
és más szakember örömére. -ván

Új monográfiát készít városunk nevezetességéről,
a Grassalkovich-kastélyról Varga Kálmán

1837-ben a kastély erkélyéről festett Thomas Ender. A képen jól látszik a mai feljáró és a két
kerti kapuoszlop is
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A nagyböjti időszak folyamán, az Eucharisz -
tikus liturgia hálaadó énekében, a prefá ció -
ban többször is felhangzott a papság ajkán:
„most többet imádkozzanak, buzgóbban gyako-
rolják az irgalmasság tetteit…” – valójában
nem is gondoltuk, hogy a mostani helyzet
milyen kegyelmi időszakká alakul, és
mennyi re igazak lesznek az imádság szavai.
Ugyanakkor nyilvánosságra jutott sok szív -
nek titkos gondolata (vö. Lk 2,35). nap mint
nap csendes szolgálatukkal gondoskodnak a
környezetükben élő testvéreikről: figyelem-
mel, telefonhívással, bevásárlással, őszinte
ta náccsal. Ti vagytok azok, akikről az Írás
beszél: „ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb…
” (Mt 6,3)

Hálával tartozunk Istennek, hogy az élet
rohanó forgatagában egyre inkább felismer-
hettük, mi és ki a lényeges igazán az éle -
tünkben. Nem mondhatjuk, hogy konflik -
tus mentes ez az időszak családokon, intéz-
ményeken belül, viszont olyan időszak,
amelyben egyre inkább megtanulhatjuk,
hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Szent Pál
a szeretet-himnuszában első helyen a tü -
relmet említi. Valóban, az önuralom tudatos
gyakorlatában lelki szobánkba zárkózunk, és
nem engedjük, hogy saját indulataink ve -
zessenek bennünket. Nem elzárkózásról,
kirekesztésről, vagy elfojtásról van itt szó,
hanem benső párbeszédről, amelynek során
megvilágosodunk motivációink kapcsán,
hiszen bensőleg válik világossá számunkra,
hogy mennyire károsak kapcsolatainkban az
önös elvárások, amelyek mindenkitől a tö -
kéletességet kívánják, csak hogy az én elége-
dett legyen. A türelem valójában a benső ki -
bontakozás és a vitalitás mozgatórugója,
innen indul a kreativitás és jóság, a szelídség
és béke. A türelem Isten irántunk való sze -
retetének egyik jellemzője: „Mert igaz vagy,
mindent igazságban intézel, úgy ítélsz, hogy nem
illik hatalmadhoz kárhoztatni azt is, aki büntetést
nem érdemel. Hiszen hatalmad az igazságosság
alapja, és mivel mindennek ura vagy, kész vagy
mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha
kétségbe vonják hatalmad teljességét, és bünteted
azok merészségét, akik nem ismernek téged, de
fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy
kímélettel igazgatsz minket, mert nálad van a
hatalom gyakorlása, amikor csak
akarod!” (Bölcs 12,15-18)

„…hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gon-
dolatai…” – nem arról van szó, amit a bulvár

sajtó breaking news-ként jellemez. Az agg
Simeon szavai sokkal inkább a lélek és a szív
leginkább benső motivációinak feltárulkozá-
sáról szólnak: kit mire indít pl. ez az időszak;
ki és mire akarja ki- és felhasználni az aján-
dékba kapott időt és embertársait. A türelem
erénye arra irányul, hogyan teheti valaki
jobbá a másik életét, a türelmetlenség ellen-
ben haragos tétlenség.

Nagyböjt 4. vasárnapján a katolikus temp -
lo mokban felolvasásra került Dávid kivá lasz -
tásának és felkenésének elbeszélése. Ebben
olvassuk a következő sorokat: „Ne nézd
külsejét, se termete magasságát, mert én elvetettem
őt! Én nem aszerint ítélek, amire az ember néz: az
ember ugyanis azt nézi, ami látszik, az Úr azon-
ban a szívet tekinti.” (1Sám 16,7) Kegyelmi idő-
szakot kaptunk a türelemben gyakorolt lé -
nyeglátásra! Ne azzal foglalkozzunk, hogy
mi fog kiderülni és minek kell kiderülnie –
ezek hiábavalóságok! A mi küldetésünk Is -
ten sze mével látni: felszínre hozni a másik
ember szívében rejlő lehetőségeket a jóra, a
személyiség benső békéjére. Enélkül nincs
igazi családi, társadalmi, politikai és gazdasá-
gi élet sem, enélkül a Lélekben látás nélkül
minden káros hiábavalóság.

Hamarosan Húsvét ünnepére gyűlnek
össze a családok. Akár a zsidóság, akár a ke -
reszténység szempontjából nézzük az ün -
nepet, annak alapvető oka Isten irántunk va -
ló irgalma. Az irgalom húsvéti ünneplése
egyben azt is jelenti, hogy megkíméljük egy-
mást, vagyis nem tesszük ki egymást kelle -
metlen és könyörtelen helyzeteknek. Az ir -
galom itt sokkal inkább jelenti: könyörülve
új életet adni. A héber nyelvben a pszh ige-
gyökből különböző értelmű kifejezések szü -
lettek. Ami viszont esetünkben kiemelkedő,
az a húsvétot készíteni értelmezés. Húsvétot
készíteni olyan kultikus cselekedet, ami egy-

ben vallási kötelezettség: megkímélni egy-
mást a felesleges kényszerektől és az azokból
fakadó konfliktusoktól. Az akkád nyelvben
a pszh igei forma erre utal: nyugalmat és
megbékélést vinni, illetve Isten békéjét és
nyugalmát, megpihenését kérni a családra. A
húsvéti ünneplés eredetében megtaláljuk a
hála áldozatát Istennek, aki békével tekint az
emberekre. Még az áldozatbemutatást ellen-
ző iszlám egyik legnagyobb ünnepe is a
radsab – id al kurbán avagy id al hahr – az
Isten iránti ünnepélyes hála kifejezése, ami-
nek során levágnak egy bárányt. Olyan ün -
neplésről van szó, amely eredetében a közel-
keleti nomád törzsek alapvető hálaünnepe
volt. Ebből ered a zsidóság és végül a ke -
reszténység húsvéti ünneplése. Isten csodála-
tos türelemmel építette fel a népek és
nemzedékek során keresztül a könyörület
családi ünnepét, amelyben mintegy átug -
runk, túllépünk a kicsinyes magatartáson és
magunkra öltjük Isten türelmét. Számunkra,
keresztények számára Isten, a mi Atyánk
irgalma Jézus Krisztus, ő a mi Pászkánk: „El
a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, hisz
valójában kovásztalanok vagytok! Mert a mi
Pászkánkat, Krisztust feláldozták. Üljünk tehát
ünnepet, de ne a régi kovásszal, sem a rosszaság és
a gonoszság kovászával, hanem az egyeneslelkű-
ség és az igazság kovásztalanságával.” (1Kor
5,7-8)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mind -
nyá jatoknak áldott Húsvétot és mondok
köszönetet nektek, akik oly’ sokszor nagy
áldozatot vállaltok! Hála nektek, akik nagy
türelemmel azon fáradoztok, hogy a tétlenek
új életre támadjanak Izajás próféta szavai
nyo mán: „Erősítsétek meg a lankadt kezeket, és
a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg!” (Iz
35,3) Dr. Sztankó Attila

bazilika-plébános, Gödöllő-Máriabesnyő
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