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Újabb komoly kerékpáros fejlesztés vette kezde-
tét. Nyárra megvalósul az a kerékpárút, aminek 
eredményeként az M3-as autópályától az arboré-
tumig és a Nemzeti Biodiverzitási Génmegőrzési 
Központig (volt KÁTKI) biztonsággal lehet majd 
kerékpárral közlekedni.

A teljes projekt összköltsége – amibe beletartozik 
az Alsóparkban és az Ady sétányon az uszodához 
vezető út is – bruttó 244 millió Ft, s melyből 157,2 
millió az elnyert pályázati támogatás, közel 87 milli-
ót az önkormányzat saját forrásból biztosított.

A most zajló fejlesztés két szakaszból áll, az első 
a Sík Sándor és az Alvég utcán át az arborétumig 
vezet, a második pedig az arborétumot és a Biodi-
verzitási Génmegőrzési Központot köti össze.

(folytatás az 5. oldalon)
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–  Hogyan készülnek az évfordulóra, hi-
szen még mindig nem tudni, hogy med-
dig kell zárva tartani?
– Valóban, a kastély sem nyithatta még ki 
kapuit az idei évben és nem is tudjuk, hogy 
mikor fogadhatunk először látogatókat. Ép-
pen ezért a kollégákkal arra gondoltunk, 
hogy a közönséget az online térben szó-
lítjuk meg és kérjük fel őket, hogy ők se-
gítsenek nekünk. Egy pályázatot írtunk ki, 
amire április végéig várjuk az anyagokat, 
az elmúlt 25 évből a kastélyhoz köthető leg-
szebb emlékeket, élményeket várjuk. Ha a 
történetekhez van fotó vagy egy kis videó, 
az külön öröm számunkra, de a szöveges 
történeteknek is örülünk. Ezeket az anya-
gokat gyűjtjük, aztán majd az élet eldönti, 
hogy a virtuális térben vagy a valóságban 
csinálhatunk belőle kiállítást.
– Milyen programok lesznek majd, ame-
lyek kifejezetten a jubileumhoz kapcso-
lódnak?
– Elindult a Kastély krónikák sorozatunk, 
melyben az egyes évek történéseit igyek-
szünk bemutatni. Ezek a videók a kastély 
médiafelületein hetente jelennek meg. 
Ezen kívül számos kiállítással, gyerekprog-
rammal készülünk. Van rajzpályázatunk is 
a legkisebbek számára, ebből is kiállítást 
szeretnénk készíteni, illetve külön kiadvány 
is készül az elmúlt 25 évről.
– Bár nagyon sokat volt zárva a kastély, 
mégis több elismerést is kapott az intéz-
mény, és egyre több médiamegjelené-
sük is van. Mondhatjuk, hogy sikerült a 
kastélynak új területeken is nyitnia?
–  Az én korosztályomnak még valahogy 
magától értetődő elmenni múzeumba vagy 
színházba, merthogy a mi gyerekkorunk-
ban azért nem volt olyan óriási választási 
lehetőség a szórakozásra, és előbb-utóbb 
rájöttünk, hogy ez egyáltalán nem unalmas. 
A mai fiataloknak viszont akkora a válasz-

tási lehető-
ségük, hogy 
az olyan 
helyeknek, 
mint a Gö-
döllői Kirá-
lyi Kastély, 

alapvetően kell 
végiggondolnia 
a működését, 
hogyha 20 év 
múlva is sze-
retne látogató-
kat fogadni. 
Mi nem 
mást aka-
runk el-
mondani a 
fiataloknak, 
nem a történelmet alakítjuk át, nem a ki-
állítás tartalmát szeretnénk megváltoztat-
ni: Egyszerűen azt, amit elmondunk vagy 
bemutatunk nekik, egy kicsit máshogy cso-
magoljuk be, úgy, hogy nekik is izgalmas 
legyen. Valószínűleg hogyha egy múze-
umigazgató kezd el beszélni bármilyen csa-
tornán, akkor egy tizenévesnek az kevés-
bé izgalmas és rögtön elkapcsol. Viszont, 
hogyha egy gödöllői kötődésű, méltán nép-
szerű DJ beszél arról, hogy mennyire fan-
tasztikus a kastély, akkor az mindjárt köze-
lebb áll hozzájuk. 
– A kastély életében jelentős változást 
hozott az idei év, hiszen az állami tu-
lajdonrész az egyetemet is működtető 
alapítványhoz került. Mit jelent ez önök-
nek?
– Én is olvastam, hogy milyen félelmek 
voltak ennek kapcsán. Mindenkit meg-
nyugtathatok, hogyha a járványhelyzet 
engedi majd, akkor ki fog nyitni a kastély, 
ugyanúgy be lehet majd jönni, ugyanúgy 
múzeum lesz a főépületben.
A gödöllői kastély kapcsán azt érdemes 
tudni, hogy miután az egyik legjelentő-
sebb műemlék és kultúrintézmény Ma-
gyarországon, ezért nagyon sok hely-
hez tartozik. Az állami többségi tulajdont 
a kft-ben - amit én ügyvezetek - a Ma-

gyar Turisztikai Ügynökség gyakorolta. 
Ugyanakkor a működési támogatásunkat 
a Miniszterelnökség fejezetéből kaptuk, 
miközben mint múzeum, az EMMI-hez 
tartozik az intézmény, mint kastély (ingat-
lan), pedig a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt-hez. Tehát ez nagyon szerteága-
zó, ugyanakkor a kastély egy klasszikus 
gazdasági társaság. A Kft nyereségét 
nem a tulajdonosok veszik ki, hanem 
vissza tudjuk forgatni. Ebből tudjuk pél-
dául elkezdeni a Török Ignác Emlékház 
felújítását. Ez a sok állami szereplő na-
gyon megnehezíti azt, hogy ilyen szem-
lélettel tudjunk gondolkodni. Úgyhogy 
én most nagyon bizakodó vagyok azzal 
kapcsolatban, hogy a működésünk javul-
ni fog és még sikerorientáltabban tudunk 
majd dolgozni.
– Mit lehet tudni az alapítvány tervei-
ről, felújításra kerülnek a még romos 
szárnyak?
– Az alapítvány kuratóriuma részéről is el-
hangzott, hogy az alapvető cél az, hogy a 
Gödöllői Királyi Kastély végre visszanyer-
je méltó fényét és ne csak a fele legyen 
felújítva, hanem a teljes épületegyüttes. 

(Az interjú teljes terjedelmében 
a szolgalat.com-on és 

Facebook-oldalunkon olvasható.) 

királyi kastély 25
Idén ünnepli megnyitásának 25. 
évfordulóját a Gödöllői Királyi 
Kastély. Ennek kapcsán beszél-
getünk dr. Ujváry Tamással, az 
intézmény igazgatójával.

dr. Ujváry Tamás
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Megkezdődött az óvodai és isko-
lai pedagógusok és a bölcsődei 
dolgozók kampányszerű oltása a 
kórházi oltópontokon. A hivatalos 
adatok szerint a köznevelésben 
dolgozók 75 százaléka regiszt-

rált a megadott határidőig a koro-
navírus elleni oltásra. A regisztrá-
cióra ez esetben is szükség volt, 
mivel az oltás önkéntes. 
A tanárok, az óvodai és bölcsődei 
dolgozók soron kívüli oltásáért 
szót emelt Gémesi György pol-
gármester is, a Magyar Önkor-

mányzatok Szövetsége (MÖSZ) 
elnökeként márciusban levélben 
kérte Kásler Miklós egészség-
ügyért is felelős humánminisz-
tertől, hogy haladéktalanul 
intézkedjen 

a bölcsődei és óvo-
dai dolgozók, valamint pedagó-
gusok azonnali beoltásáról. Le-
velében felhívta a figyelmet arra, 
hogy a hatékony és eredményes 
járvány elleni védekezés csak az 
önkormányzatokkal való, nagyon 
összehangolt együttműködéssel 

lehetséges, amihez folyamatos 
egyeztetésekre is szükség len-
ne. 
Ez azonban változatlanul várat 
magára, hiszen a kormány a 
szakrendelők és az alapellátás-

ban dolgozó háziorvo-
sok szakmai 
irányitásának 

központosí-
tása esetében 

sem egyezte-
tett az önkor-

mányzatokkal. 
Az erről szóló 

kormánydöntés 
szerint a terüle-

tileg illetékes kór-
házak szakmai irá-

nyítása alá kerülnek 
az önkormányzati 

szakrendelők a veszélyhely-
zet idejére, az orvosok - így 
az egyéb szakképzettséggel 
rendelkező háziorvosokat is 
átcsoportosíthatják más fel-
adat ellátására-  a védőoltási 

tevékenység sérelme nélkül – a 
megyén belül működő, fekvőbe-
teg- vagy járóbeteg-szakellátást 
nyújtó egészségügyi intézmény-
hez kirendelhetik.
A gödöllői járásban lévő egész-
ségügyi intézmények, így a 
Tormay Károly Egészségügyi 
Központ is a honvédelmi egész-
ségügyi szolgáltató szervezeti 
egység illetékességi területéhez 
tartozik.

Gémesi György polgármester 

személyes munkával is segíti a 

Covid elleni küzdelmet. Ennek ér-

dekében orvosként heti egy nap 

önkéntes kórházi munkát ajánlott 

fel segítségként. Egyenlóre Pün-

kösdig, de ha kell, akkor tovább is 

segíti a covidos betegek ellátását 

a kistarcsai Flór Ferenc Kórház-

ban. 

Megkezdődött a 
pedagógusok oltása

Szelecki Dorka:
Az elmúlt korlátozásokkal teli időszakban számomra az 
egyik legnagyobb hiányérzetet az éttermek, kávézók be-

zárása keltette. Télen még csak-csak el van otthon az ember, talán még 
szívesebben is rendel házhoz, hogy ne kelljen kilépnie a hidegbe, de a jó 
idő beköszöntével szerintem mindannyian szeretjük kiélvezni a hangulatos 
teraszok nyújtotta lehetőségeket és a gasztronómiában rejlő szépséget, sok-
színűséget. Amennyiben újra lesz rá lehetőség, az elsők között leszek, aki 
asztalt foglal a kedvenc étterme teraszán. 

Bara László: 
Alig várom, hogy ez megtörténjen! Az biztos, hogy az első 
megmozdulás az lesz, hogy az unokáimat jól megölelhes-
sem és elvigyük őket egy közös élményt adó kiruccanás-
ra, amely magába foglalja az ő igényeiket! Aztán jönnek a 
barátokkal történő utazások, fürdőzések és persze a több 
mint egy éve felfüggesztett Gödöllőt bemutató sétáink!

Tusorné Judit:
Élvezni fogom a családom, szeretteim társaságát, akikkel még 
együtt tudok, tudunk lenni, mert meg kell élni a mindennapo-
kat. És lehet, hogy ugyanezt teszem a szomszédaimmal és a 
barátaimmal is, akikkel ilyenkor már együtt szoktunk sütögetni 
a kertben. Nagyon hiányoznak ezek az együttlétek. De most 
még fegyelmezettnek kell lennünk annak érdekében, hogy 
visszatérhessünk a régi életünkhöz.  

A VoLánBUSz zrT. A CoVID–19 HAr-
mAdiK hullámA miAtt rEndKívüli 

ForgALMI éS 
KErEsKEdElmi intézKEdésEKEt 

vEzEt bE járAtAin: 

a fizikai kontaktus minimalizálása érdekében 
az országos, az elővárosi és a regionális forga-
lomban, illetve – azokon a településeken, ahol a 
társaság látja el a helyi közlekedési szolgáltatást 
– a helyi járatokon március 29-től egységesen 
felfüggeszti az első ajtós felszállást; a járműve-
zetőket kordonnal határolja el az utastértől.
Ezt követően az utasok a pénztárakban, a jegy-
kiadó automatáknál, a Közlekedési mobiljegy al-
kalmazással és társalkalmazásaival, illetve a Vo-
lánbusz zrt. partnereinél a korábban megszokott 
feltételekkel vásárolhatnak jegyet. Újdonság-
ként a MáV-STArT pénztáraiban – országszerte 
közel 300 helyszínen – március 29-től, hétfőtől 
első lépésben a helyközi április havi bérleteket 
lehet megvásárolni. A Volánbusz zrt. folyamato-
san dolgozik további új értékesítési csatornák 
bevonásán – tették közzé a cég honlapján. 

A kivételes helyzetben a Volánbusz zrt. kéri az 
utasok türelmét és köszönetét fejezi ki, hogy 
megértéssel kezelik a rendkívüli intézkedéseket!

Mi lesz az első prograMja, ha 
véget érnek a korlátozások? 
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Így lényegében csak formalitás volt az 
az egyeztetés, amelyen Gödöllő Ön-
kormányzata képviseletében március-
ban dr. Gémesi György polgármester, 
dr. Kiss Árpád jegyző és Jáger Ágnes, 
a költségvetési iroda vezetője vett 
részt. Mint az a nyilatkozatból kiderül, 
a miniszeri biztos szerint nem történ 
pénzelvonás, mivel az adó elengedett 
fele helyben marad a vállalkozások-
nál. Azt azonban elismerte, hogy ez a 
pénz nem folyik be az önkormányzatok 
kasszájába. (Érdekes mellesleg, hogy 
amikor a 25.000 fő alatti településeket 
kompenzálta a kormány, illetve amikor 
a múlt év végén a fideszes vezetésű 
megyei jogú városok egy része több, 
mint 1 milliárd forint támogatást kapott, 
nem merült fel, hogy ne lenne szükség 
a kompenzációra.) 

Már több, mint egy esztendeje tom-
bol a Covid, s napról napra nő az ön-
kormányzatoknak ebből adódó veszte-
sége. A jelenlegi adatok szerint Gödöllő 

önkormányzata ed-
dig már több mint 
1,5 milliárd forint 
kiesést könyvelhet 
el a koronavírus jár-
vány miatt. Ennek 
közel egy harmada 
az iparűzési adóból 
kieső összeg. A gép-
jármű adó elvétele, 
a kieső parkolási bevétel is, valamint 
az önkormányzati adók és díjak vál-

toztatásának tilalma is súlyos terhet ró 
a településekre.

De nézzük mindezt tételesen!

ennyibe került eddiG a covid
Gödöllőnek

nem fogja kompenzálni a kor-
mány a 25.000 főnél nagyobb 
lélekszámú településeket az 
elvont iparűzésadó-rész miatt, 
derült ki Balla györgy minisz-
teri biztos napokban megjelent 
nyilatkozatából.

A lapzártánk idején érvényben lévő kor-
mányrendelet szerint április 19-én újra be-
népesülnek az iskolák és az óvodák. Hogy 
mindez jó öltet-e, azt jelenleg senki sem 
tudja. Az általunk megkérdezett tanárok el-
sősorban a diákokok miatt aggódnak.
Ha meg kellene határozni, melyik az a terü-
let, ami leginkább megsínylette a járványt, 
nagy valószínűséggel sokan az oktatást 
jelölnék meg, mivel az online tanórák ha-
tékonyságáról – kinek-kinek tapasztalatai 
alapján – megoszlanak a vélemények.  A 
tanárok leginkább attól tartanak, hogy a di-
ákok komoly veszélynek lesznek kitéve. A 
pedagógusok oltása nem védi meg a diáko-
kat. Márpedig a szakemberek is napi szinten 
hívják fel a figyelmet arra, hogy a mutálódott 

vírus rendkívül veszélyes a fiata-
lokra. Az elhangzott vélemények 
szerint, amíg ilyen rosszak a jár-
vánnyal kapcsolatos adatok, ad-
dig jobb lenne várni a nyitással, 
valamint, szerencsésebb lenne, 
ha nem kockáztatnák meg, hogy 
az iskolába visszatérő diákok 
esetleg az érettségire betegedje-
nek meg. Volt, aki kijelentette, ha 
neki kellene dönteni, nem tudna, 
mert az iskolák megnyitása és a további on-
line oktatás mellett egyaránt nyomós érveket 
lehet felsorakoztatni. 
Az óvodákban is vegyes érzelmeket váltott 
ki a döntés. Egyrészt nagyon örülnek, hogy 
ilyen intenzíven elkezdődött az oltás, bizony-

talanságot szül, hogy a nyitás idején csak az 
első vakcinát kapják meg. Ugyanakkor meg-
értik azt is, hogy sok szülőnek komoly prob-
lémát jelent megoldani ilyen hosszú időn át 
a gyermekfelügyeletet. Örömmel szóltak a 
szülők partnerségéről, amit ebben a nehéz 
helyzetben tapasztaltak. 

TéTel Összeg
Védekezés közvetlen kiadásai (2020) 60 millió Ft
Védekezés közvetlen kiadásai (2021) 50 millió
Kalória Kft. többletfinanszírozási igény 
a veszélyhelyzet alatt. (A munkahelyek 
megőrzése céljából szükséges Kalória- 
többlettámogatás költségei.)

80 millió

Parkolási díjak kiesése 125 millió
Gépjárműadó elvonása miatt évente 120 millió
IPA-kedvezmény a KKV-knak 471 millió
Adórendszer-átalakítás megtiltása 400 millió
Parkolási díjak megemelésének megtiltása 60 millió
Behajtási díjak bevezetésének megtiltása 60 millió
Kulturális rendezvények elmaradásából szár-
mazó eredmény romlása

50 millió

Bérleti díjak csökkentése, elengedése, emelések 
későbbi bevezetése, közterület-használati díjak 
elmaradása, idegenforgalmi adó bevételének 
csökkenése

30 millió

Összesen: 1506 millió

éS mi leSz a diákokkal?
Fotó: Tatár Attila
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Az elmúlt hetekben visszatérő prob-
léma volt, hogy Gödöllőhöz méltat-
lan állapot fogadta az utasokat a 
vasútállomáson kialakított aluljáró-
ban. Mivel a létesítmény nem a vá-
ros, hanem a MÁV területe, ezért ott 
az önkormányzat nem intézkedhet. 
A helyzetet bonyolítja, hogy az állo-
máson jelenleg is zajlanak a felújí-
tási munkák, így egyes részek mun-
katerületnek minősülnek.
Gémesi György polgármester ezért 
levelet juttatott el a tulajdonos MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt.-hez, a ki-
vitelező SWIETELSKY Vasúttechni-
ka Kft-hez, és a beruházásért fele-
lős Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt-hez, melyben sürgős intézkedést 
kért, és a továbbiakra vonatkozóan 

az ilyen esetek megelőzését. 
A levél eredményeként a múlt 
hét folyamán elvégezték a 
takarítást, és kulturált, tiszta 
aluljáró várta az utasokat.
Azt azonban meg kell jegy-
zenünk, a terület tisztasága, 

rendezettsége nem csak az üzemel-
tetőn, hanem az utazóközönségen is 
múlik.

Ismét rendben az aluljáró

A kormány 4,6 milliárd forintot biztosít a 2-es 
metró és a gödöllői HÉV Örs vezér téri összekö-
tésének, valamint a HÉV-vonal korszerűsítésé-
nek kiviteli terveire - jelentette be Gulyás Ger-
gely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. 

A komplex elővárosi fejlesztés elemei között 
szerepel a metró és a HÉV összekötése, az Örs 
vezér terének felújítása, az érintett HÉV-vonalak 
teljes rekonstrukciója, új szerelvények beszer-
zése, valamint a HÉV-pálya bizonyos fővárosi 
szakaszainak föld alá helyezése

A tervek 2023 végére készülhetnek el, s a 
bejelentés szerint reális lehetősége van an-
nak, hogy a 2021 és 2027 közötti európai uniós 
pénzügyi ciklusban a beruházás megvalósuljon. 

(Folytatás az 1. oldalról)

A Sík Sándor és az Alvég ut-
cában kerékpáros nyomvo-
nal felfestésével jelölik ki a 
biciklisek helyét az úttesten, 
az Alvég utca utolsó ingatla-
nától az Isaszegi úton pedig 
önálló, kétirányú, elválasztott 
gyalogos és kerékpárút ké-
szül, úgy, ahogy ezt a Dózsa 
György úton már megszok-
hatták a kerékpárral közleke-
dők. 
Az Arborétumig terjedő sza-
kasz kivitelezését a PEN-
TA Kft., az Arborétumtól az 

NBGK bejáratáig terjedőt 
pedig az Atlasz- Contact Kft. 
végzi. Mindkét cég közbe-
szerzési pályázat keretében 
nyerte el a munkát.  Jelen-
leg az első szakasz munkái 
zajlanak, a második szakasz 
kivitelezését május közepén 
kezdik. A teljes szakasz au-
gusztus végére készül el, ám 
az Arborétumig tartó utat a 
kivitelező tervei szerint már 
júliusra befejezhetik. 
A támogatás forrása: Pest 
megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014-2030 és 
Pest megye Területfejlesztési 

Programja 2014-2020 meg-
valósításához nyújtandó cél-
zott pénzügyi támogatás
támogató: Pénzügyminiszté-
rium

támogatás azonosítója: PM_
KEREKPARUT_2018/20
támogatás teljes összege: 
157,2 millió Ft  

(j.)

tovább épül a kerékpárút

A vAsút után 
megújulhAt A 

hÉv is
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FElhívás 
GÖdÖllŐ tAlEntum díj 

adományozására
Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapítá-
sáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgár-
mesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 
20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabá-
lyozza a GÖDÖLLŐ TALENTUM díj adományozásának 
rendjét. 

A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj adományozható annak a 
gödöllői lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15-25 
év közötti személynek, aki a város kulturális, művészeti, 
oktatási, sport életében, valamint tanulmányi eredmé-
nyei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt 
ért el, példás, magas színvonalú tevékenységével hoz-
zájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.
A rendelet alapján GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban éven-
te egy személy részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre, 
akit méltónak tartanak e díj odaítélésére 2021-ben.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szívesked-
jen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Ka-
binet munkatársának Simon Edinának elküldeni e-mail-
ben: simon.edina@godollo.hu.

A javaslatok benyújtásának határideje: 
2021. május 3. (hétfő) 12:00 óra

Molnár Gergely, a Kulturális, Ifjúsági és 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

Dr. Pappné Pintér Csilla, a Köznevelési és 
Közösségfejlesztési Bizottság elnöke sk.

FElhívás 
GÖdÖllŐ GYErmEKEiért, iFjÚsáGáért díj 

adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adomá-
nyozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvé-
nyének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében 
szabályozza a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj adomá-
nyozásának rendjét. 
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségnek, 
szervezetnek adományozható, akik (amelyek):
a.)kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve 
annak szervezésében, irányításában,
b.)magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak 
az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkal-
mazásában,
c.)színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyer-
mekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.
A rendelet alapján GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díjban 
évente legfeljebb két személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy 
legfeljebb három személy részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy személyek-
re, illetve szervezetre/ közösségre, akiket méltónak tartanak e díj odaíté-
lésére 2021-ben.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői 
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon 
Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@godollo.hu.
A javaslatok benyújtásának határideje: 
2021. május 3. (hétfő) 12:00 óra

Molnár Gergely, a Kulturális, Ifjúsági és 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

Dr. Pappné Pintér Csilla, a Köznevelési és 
Közösségfejlesztési Bizottság elnöke sk.

elfogták a teMploMrongálót
Egy  hét leforgása 
alatt eredményre 
vezetett a rendőrök 
munkája és elfogták 
a Gödöllői Szent Ke-
reszt Görögkatolikus 
Templomot megron-
gáló férfit.

A klasszikusnak 
számító nyomozói 
munka 2021. március 
22-ére hozott fordula-
tot. A rendőrök ekkor 
jutottak el a gödöllői 
albérletében élő, 28 
éves Cs. Róberthez, 
akinek a lakásban 
több, a gyújtogatáshoz és a temp-
lom ajtajának betöréséhez hasz-
nált eszközt is megtaláltak: egy 
pár cipő, egy kabát, egy festékes 
farmer, egy balta, egy sporttáska, 
öngyújtók, olajos flakonok, üres 

italos doboz lett a bűnjel. Mint arról 
lapunk is beszámolt a férfi március 
15-én este betörte a görögkatolikus 
templom ajtaját, a hátsó padokat 
leöntötte olajjal, majd meggyújtotta. 
Miközben lángra kaptak az ülőhe-
lyek, felrúgott egy állványt, fehér 

anyaggal leöntötte 
az ikonosztázt, fel-
nyalábolta táskáját 
és ahogyan bejutott 
a templomkertbe, 
ugyanúgy ki is má-
szott a kerítésen. 
A rongálás követ-
keztében 2,5 millió 
forintos kár keletke-
zett.

Az őrizetbe vett 
Cs. Róbert ellen a 
vallási tisztelet tár-
gya vagy vallási 
szertartás végzé-
sére szolgáló épü-

let megrongálásával 
elkövetett rongálás 
bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt folytatja le 
a további eljárást a Gödöllői Ren-
dőrkapitányság, egyben kezdemé-

nyezték letartóztatását. Esetében 
drogfogyasztás is felmerült, de el-
meorvos is vizsgálja. 
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napjainkban sokaknak okoz problé-
mát, hová is forduljanak, ha hivata-
los ügyeiket kell intézni. Az elmúlt 
néhány évben számtalan változás 
történt az egyes feladatok ellátásá-
ban, s aki ezeket nem követi nyo-
mon, az sok felesleges kört futhat. 
Bár aki rendelkezik ügyfélkapuval, 
sok időt takaríthat meg magának, 
ám vannak, akik idegenkednek az 
online ügyintézéstől, vagy nem áll 
rendelkezésükre ez a lehetőség. 

Lapunk most induló sorozatában 
abban szeretnénk segíteni olvasó-
inknak, hogy mely ügyekkel for-
dulhatnak az önkormányzathoz, és 
melyek tartoznak állami hatáskörbe. 

Az alábbi táblázat az egyes ügytí-
pusokat foglalja össze, amelyek-
hez számtalan részterület tartozik, 
ezeket a következő lapszámokban 
alaposabban is bemutatjuk. 

Kj

hol intézhetem?

Az ÖnKormánYzAtnál
intézhEtŐ üGYEK: 

Anyakönyvi ügyek: születés, halálozás, házasság, élettársi 
kapcsolat, névmódosítással kapcsolatos ügyek, gyámsági és 
gondoksági ügyek, települési támogatások;

Helyi adók: telekadó, építményadó, helyi iparűzési adó, ide-
genforgalmi adó, magánszemély kommunális adója; adó és 
értékbizonyítványok kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos 
ügyintézés;

Tanácsi kölcsönnel kapcsolatos ügyek, számlával kapcso-
latos ügyek (bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díj);

műszaki (beruházás, üzemeltetés) ügyek, vízgazdálkodási 
hatósági ügyek, ipar és kereskedelmi igazgatási ügyek (telep-, 
működési engedélyek, szálláshely üzemeltetést engedélye, 
vásárok, piacok engedélyezése), környezetvédelmi hatósági 
ügyek, birtokvédelmi eljárás, közterület-használati engedélyek, 
talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, címrendezéssel köz-
igazgatási bírsággal, hirdetményekkel, társasházak törvényes-
ségi felügyeletével kapcsolatos eljárások, zenés-, táncos ren-
dezvények engedélyezése, szakhatósági ügyek, közútkezelői, 
hulladék-gazdálkodással, települési vízgazdálkodással kapcso-
latos feladatok, nyilvántartások;

Gödöllői telkek övezeti előírásaival kapcsolatos - településké-
pi -, és a településrendezési eszközökben meghatározott köve-
telményekről kapcsolatos konzultáció

állAmi hAtásKÖrbE
tArtozó üGYEK: 

Ügyfélkapu regisztráció, egyéni vállalkozással 
kapcsolatos ügyek, gépjármű-ügyintézés, okmá-
nyok kiállítása (útlevél, személyazonosító igazol-
vány - lakcímigazolvány - vezetői engedély - erkölcsi 
bizonyítvány - egyéni vállalkozói igazolvány - ha-
tósági bizonyítvány egyéni vállalkozásnál - törzs- 
könyv - parkolási igazolvány - magyar igazolvány);

Álláskeresési ellátások, családtámogatások, 
foglalkoztatással kapcsolatos támogatások, nyug-
díjazással kapcsolatos ügyintézések, álláskeresési 
ellátások, közegészségüggyel, járványüggyel kap-
csolatos hatósági feladatok, közgyógyellátás iránti 
kérelem, áldozatsegítés, állattenyésztéssel kap-
csolatos engedélyek, állatvédelemmel kapcsolatos 
ügyek, építéshatósági ügyek, fogyasztóvédelem, 
gépjárművekkel kapcsolatos ügyek, katasztrófa-
védelmi hatósági feladatok, környezetvédelemmel 
kapcsolatos feladatok, közúti jármű hatósági fel-
adatok, pénzbeli ellátások (Csecsemőgondozási 
díj, Gyermekápolási táppénz, Gyermekgondozási 
díj iránti kérelem), őstermelői igazolvánnyal kap-
csolatos ügyek
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Különleges séta részesei voltak a Gödöllői Mesék Háza Óvo-
da nevelői. A Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület által 
meghirdetett „Gödöllő-Szobrok-Emlékek” városismereti túrát 
a védekezési szabályokat betartva járták végig.  A szervezők 
által összeállított útvonalon felfedezhették, megismerhették a 
város nevezetes, érdekes, különleges, monumentális, vagy 
alig észrevehető szobrait. 

Külön köszönet az ötletgazda és a városismereti túra állandó 
összeállítójának Ujj Ágnesnek, aki a Geogón túl a szobrok 
előéletéről, történetéről, azok elhelyezéséről, az alkotókról 
színes, egyedi történetekkel egészítette ki a felületen elérhe-
tő információkat. 

A 17.137 lépés megtétele az egészségmegőrzés, a város ne-
vezetességeink megismerése, a gödöllői és vidéki kollégák-
nak is testi és kulturális élményt nyújtott. Ajánljuk egyénileg, 
családoknak a szeptember végéig teljesíthető kiváló progra-
mot!                                                        (Mesék Háza Óvoda) 

Ismét nagy veszteség 
érte a Gödöllői Királyi 
Kastélyt. Életének 78. 
évében elhunyt Szent-
királyi Miklós festő-rest-
aurátor, Munkácsy Mi-
hály-díjas, Érdemes 
Művész, a restaurátor 
szakma doyenje, a Ma-
gyar Restaurátor Kamara 
alapító elnöke. Majdnem 
három évtizede kísérte 
figyelemmel a kastély 
sorsának alakulását, lá-
tott el minket bölcs ta-
nácsaival, és segítette 
munkánkat. Olyan nagy-
szabású műalkotások vi-
selik keze munkáját, mint 
Martin v. Meytens: Báró 
Bánffy Dénes képmása, 
vagy Eduard Engerthnek 
Ferenc József és Erzsé-
bet koronázását megörö-
kítő hatalmas festménye. 
Sok alkalommal műkö-
dött közre művészeti és 
műemléki döntésekben, 
példaértékű szakmai 
kapcsolatainak és kivé-
teles szervező készsé-
gének számos, a gödöl-
lői kastély kiállításain 
látható műtárgy köszön-
heti megújulását. 

“Munkáim során cso-
dálatos időutazásokat 
tettem: Lőcsei Pál mes-
ter műhelyében góti-
kus szárnyasoltárokat 
faragtam, ismeretséget 
kötöttem MS mesterrel 
Selmecbányán, a Nagy-

ságos Fejedelem udva-
rában Mányoki Ádámnál 
segédkeztem, festéket 
kevertem Maulbertsch 
műhelyében Szombat-
helyen, Munkácsy pá-
rizsi műtermében bitu-
ment mértem. Később 
átruccantam Tahitiba 
Gauginhez fekete serté-
seket őrizni, aztán Pá-
rizs utcáit róttam az öreg 
Pissaróval, és közeli 
ismeretséget kötöttem 
Tizianóval Velencében. 
(…) Immár felkészülten 
foglalkozhatom azzal, 
ami a legkedvesebb szá-
momra: megismerni, ösz-
szeszedni, összerakos-
gatni, helyreállítani azt, 
amit a történelem, vagy 
az emberi butaság szán-
dékosan tönkretett, vagy 
csak sorsára hagyott.” 
- írta magáról 2012-ben 
megjelent Gránátalma 
a szárnyasoltáron című 
kötetében.

Szentkirályi Miklós, aki 
legszélesebb körben 
Munkácsy Mihály Krisz-
tus-trilógiájának vezető 
restaurátoraként ismert, 
közel 40 év közszolgá-
lata alatt mintegy 120 
jelentős művészeti alko-
tást restaurált. Emléke 
az általa megőrzött mű-
vekben is tovább él.

Kovács Éva Marianna

VárosismereTi Túrán 
az óVodapedagógUsok

elhunyt 
szentkIrályI mIklós
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A magyar költészet napját 
Magyarországon 1964 óta 
április 11-én, József Attila 
születésnapján ünnepeljük, 
idén azonban a járvány miatt 
elmaradnak az ilyenkor szo-
kásos nagyszabású irodalmi 
rendezvények. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ne idéz-
hetnénk fel a költő emlékét. 

József Attila a gödöllőiek 
szívében különösen kedves 
helyet foglal el, hiszen egyik 
legismertebb versét, az Al-
tatót egy gödöllői kisfiúhoz, 
Gellér Balázshoz írta. 

A versbéli 
kis Balázs 
Ottó Fe-
renc ze-
neszerző 
unokaöcs-
cse volt és 
1934 ok-
tóber 8-án 
született. 
Ottó Fe-
renc akkor 
már jó ba-
rátságban 
volt a köl-
tővel és ő 
kérte fel a 
vers meg-
í r á s á r a . 
Az Altató 

1935 elején született meg, 
Ottó Ferenc pedig egy évvel 
később zenésítette meg.  

Városunk egyik különleges 
látványossága a kis Balázs 
szobor, ami egyszerre állít 
emléket a versnek és a köl-
tőnek. Erős Apolka Munká-
csy-díjas szobrászművész 
alkotását 2015-ben állíttatta 
a város.
A szobrot egy meseszerű 
kisfiút ábrázol, aki - mint egy 
kisgyermek ébredés után - 
kócosan, pizsamában, egy 
üveggolyót tart az ég felé, 

rácsodálkozva a világra. A 
szobor felhőt szimbolizá-
ló, kőből készült részén a 
versből ismert motívumok 
is megjelennek, mint példá-
ul a tűzoltó, vagy a vadakat 
terelő juhász. A pajzsszerű 
ta lapzaton 
a követke-
ző felirat 
o l v a s h a -
tó: „József 
Attila szü-

letésének 110. évfordulójá-
ra állíttatta Gödöllő Város 
Önkormányzata a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásá-
val Szobrász: Apolka 2015”. 
Szintén felkerült az alábbi 
idézet:

Az Altató azonban nem az egyetlen műve józsef Attilának, ami gödöllői 
ihletésű. A csodaszarvas című vers 1933. augusztus 4-én jelent meg a 
gödöllői jamboree idején. 
Az irodalomtörténészek vi-
tatkoznak a vers keletkezé-
sének idején, Péter László 
pedig állítja, hogy a művet a 
gödöllői cserkész világtalál-
kozó és annak jelképe a cso-
daszarvas ihlette.

József attila emlékezete

„A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod, óriás
leszel, csak hunyd le kis szemed, -
aludj el szépen, kis Balázs.”

S, hogy milyen lehetett a költő? 
ottó Ferenc így vallott róla: 
„modora cSendeS éS halk. hatéveS 
barátSágunk alatt SohaSem hal-
lottam őt hangoSan kiáltani. 
laSSú mozgáSú, kevéS mozdulatú 
ember volt. ha beSzélt, laSSan 
tagolt. minden dologban Figyel-
meS éS türelmeS.”
kapcSolatuk gyümölcSöző volt, 
ottó Ferenc JózSeF attila több 
verSét iS megzenéSítette, elSő-
ként a regőS éneket, amely 1933. 
márciuS 10-én hangzott el elő-
Ször a zeneakadémián éS az eSe-
ményen a költő iS Jelen volt. 
ottó Ferenc zenét írt a FüSt , a 
nyár éS a laSSan tűnődve című 
verSekhez iS,  valamint  a Favágó 
című műhöz - ez utóbbi bemuta-
tóJára azonban már cSak JózSeF 
attila halála után került Sor. 

FelhaSznált ForráS: g. merva má-
ria: írók éS múzSák gödöllőn

„Ükös ükünk, ősök őse,
ázsiai puszták hőse,
vágyat nevelt csodavadra,
szarvast űzött napnyugatra.
Űztön űzte kis sereggel,
éjten éjjel, reges reggel,
át az éren, át az áron,
fegyveres népű határon.
Csodaállat, csak elillant,
lombokon át, ha megcsillant.
Csak a nyomát hagyta minden
füves földön, fájó szívben.”
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Március 31-ig lehetett javaslatot tenni, hogy melyik 
gödöllői vagy gödöllői származású művész kéznyo-
mata kerüljön fel a Művészetek Házában lévő Csil-
lagok Falára.

A különleges falat 2020. szeptember 21-én, a 
Színházak Éjszakáján avatták fel, s az elsők között 
városunk Kossuth-díjas művészei, Oszvald Marika 
színművész, Pécsi Ildikó színművész és Fodor Lász-
ló klarinétművész kézlenyomata került fel rá.

Idén három újabb kézlenyomatot avatnak fel. A fel-
hívás első fordulójában a közönség tehetett javasla-
tot a művészek személyére. A beérkezett nyolc név 
a művészek fotójával április 1-jétől elérhető Gödöllő 
város Facebook-oldalán (facebook.com/godollo), s 
elindult az újabb közönségszavazás.

A három legtöbb szavazatot kapott művész kézle-
nyomata kerül fel idén a Csillagok Falára.

A szavazás ha-
tárideje: 2021. 
május 31.

csIllagok Fala gödöllő, 2021

Az idei jelöltek:

Talamba Ütőegyüttes Gödöllő
(Grünvald László, Szitha Miklós,
V. Nagy Tamás, Zombor Levente)

Moussa Ahmed (táncművész)

Fo
tó

: r
aff

ay
 z

só
fia

Katona Szabó Erzsébet (textilművész) Szabó Attila (Csík Zenekar)

Mundruczó Kornél (rendező)

Herczenik Anna (operaénekes)

Csuja László (rendező)
Baráth Emőke (operaénekes)
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Április 1-jén volt 40 esztendeje, 
hogy megnyitotta kapuját a Mű-
vészetek Háza, az egykori Petőfi 
Sándor Művelődési Központ. Az 
intézmény azóta is meghatározó 
szerepet tölt be a város és a tér-
ség életében.

A négy évtizeddel ezelőtti ese-
mény súlyát jól mutatja, hogy a 
Pest Megyei Hírlap terjedelmes 
írásban számolt be a megnyitó-

ról, ami azonban – mint az írás-
ból kiderül – inkább volt politikai, 
mint kulturális esemény. 
A negyvenedik évforduló al-
kalmából készült videónkban 
Kecskés József, az intézmény 
első, és Kovács Balázs, a MUZA 
jelenlegi igazgatója beszél az 
elmúlt negyven év sikereiről és 
változásairól. A felvétel megte-
kinhető a szolgalat.com-on és 
Facebook-oldalunkon. 

Akarsz-e játszani? címmel készül a Gödöllői Városi Könyvtár az 
idei Költészet Napjára. A szokásos Verses Ház most nem tud a jár-
vány miatt felépülni a főtéren, de a már megszokott vidám játékok, 
verses feladványok nem maradnak el idén sem, csak átköltöznek 
a könyvtár Versudvarába, illetve a virtuális térbe.(www.gvkik.hu, 
www.facebook.com/godolloi.konyvtar)
A Költészet Napi Tanösvény a könyvtár Zöld udvarán biztonsággal 
látogatható, április 11-én 10-18 óra között bármikor megtekinthető. 
A kihelyezett táblákon QR kód beolvasásával lehet majd eljutni az 
irodalmi kvízekhez, kreatív feladatokhoz. 
Az udvar üvegablakaiban megtekinthető lesz Marton Frigyes és 
Kucsera András közös Pilinszky kiállítása. A költő kéziratainak 

felhasználásával készült grafikákkal a 100 évvel ezelőtt született 
költőre emlékezünk.
A feladatok minden korosztályt megszólítanak, és a könyvtáro-
sok arra kérik a költészetbarát látogatókat, hogy készüljenek saját 
kedvenc versükkel a tanösvény meglátogatására. A verseket most 
nem elszavalni kell, hanem a kihelyezett zászlócskákra felírni és 
kitűzni a Versudvaron, így a tanösvény utolsó állomását közösen 
építjük meg a nap végére.

akarSz-e JátSzani?
költéSzet napJa 2021muzA 40

Kevés olyan kislány van, aki ne szeretne hercegnő lenni, vagy hí-
res, szépséges színésznő. A sorrend mindegy. Ám, ha azt mond-
juk, ez csak álom, gondoljuk végig, hiszen volt, akinek ez sikerült. 
Grace Kelly számára mindez valósággá vált. De milyen is volt 
valójában ez a titokzatos szépség?  Thilo Wydra most megjelent könyvé-
ben bepillantást enged a világ egyik legszebb asszonyának életébe. 

Ha azt mondjuk titokzatos szépség, nos Grace Kelly mindent kizárólag az 
volt. Titokzatos volt a filmvásznon Hitchcock múzsájaként, sokáig titokban 
tartották német származását, és sokáig titkokat sejtettek halála körül is, 
halálos autóbalesetéről számtalan, különböző híresztelés keringett.  
A könyv nem egyszerűen életrajz, egyszerre regény és dokumentum, egy 
különleges történelmi kaland, amelynek köszönhetően egyaránt megismer-
hetjük a Kelly és a monacói uralkodó Grimaldi család történetét. Ennek a 
különleges asszonynak az életén keresztül bepillanthatunk a hollywoodi 
kulisszák mögé, egy uralkodó család életébe, megtudhatjuk, hogyan lett a 
világ egyik legszebb filmcsillagából hercegnő és mindörökké legenda. 
(Thilo Wydra: Grace)

a bagoly könyveSbolt aJánlata

Színésznőből hercegnő



Gyűrődések a levendulá-
ban 
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bEKüldési hAtáridŐ: 

2021. áPrILIS 20.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: 
Fógelné Béres Klára, Szlovák Istvánné 
A dűlő borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: 
Bankó József, Calo Sándorné
A happy box (Petőfi-udvar) 
2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Póka Salóme 
Gödöllői ajándékcsomagot nyert: 
Egri Gábor, Hradnan Zsuzsanna
A mezőgazdasági és Kertészeti áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Merényi István, Arany Krisztina

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, 
hogy a nyereménysorsoláson való részvé-
telhez elengedhetetlen, hogy – akár postai 
úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést 
– a nevük mellett a pontos postai címüket 
is adják meg!

Nem könnyű rendezvényt szer-
vezni az idei esztendőben. A 
Gödöllői Városi Múzeum ezért a 
gödöllői művésztelep megalakí-
tásának 120. évfordulójára olyan 
programokkal készül, amelyek 
szükség esetén online is megva-
lósíthatók. 

Mivel a város Facebook-oldalát 
egyre többen követik, a múzeu-
mi világnaphoz kapcsolódóan, 
május 18-án a délelőtt órákban 
itt követhetik majd az érdeklődők 
Őriné Nagy Cecília művészettör-

ténész élő powerpoint 
előadását a gödöllői mű-
vésztelepről. 
A másik ehhez kapcso-
lódó programra szep-
temberben kerül sor – a 

szervezők reményei szerint már 
a múzeumban – az ARS SAC-
RA Fesztivál keretében, amikor 
is egy, a gödöllői művészek egy-
házművészeti tevékenységét be-
mutató előadásra kerül majd sor. 

A témában külön előadást 
tartanak az édesanyáknak, 
akiknek a gyermekeivel ez 
idő alatt múzeumpedagó-
gus foglalkozik majd. 
Természetesen a gyere-
keket is bevonják a prog-
ramokba, méghozzá Ke-
rényiné Bakonyi Eszter 
Tündérkert című mese-
könyvének hősei, Kócos 
és Copfos, valamint a hoz-
zájuk kapcsolódó színező 
segítségével. 
A gödöllői művésztelep 
előtt tiszteleg az intézmény 
azzal is, hogy a tervek sze-
rint kiadják a 2019. évben 
megrendezett Nagy Sándor 
születésének 150. évfordu-
lója alkalmából rendezett 
tudományoskonferencia 
anyagát.

A 120 ÉVES MűVÉSZTELEPrE 
EMLÉKEZIK A MúZEuM
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KérjüK, támoGAssA 
A GÖdÖllŐi Új mŰvészEt 

KÖzAlAPítvánYt!

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a kortárs művészetet!

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ának 
felajánlásával a Gödöllői Új művészet Közalapítványt. A 
jelenlegi járványhelyzetben még inkább felértékelődik 
számunkra minden egyes támogatás.

tevékenységünket, művészeti programjainkat megújult 
formában, új arculattal és új tartalmakkal követheti hon-
lapunkon (www.gimhaz.hu).

Előre is köszönjük támogatását!
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A koronavírus miatt leálló film-
forgatások neki is nehéz évet 
hoztak tavaly, mégsem tudná 
elképzelni az életét állatok 
nélkül Horkai Zoltán. 
Akár budapesti szállodaigaz-
gató is lehetett volna, de in-
kább létrehozta a Horkai Ani-
mal Training 
Centert, amely-
nek állatai több 
tucat hollywoo-
di és magyar 
p rodukc ióban 
– filmben, rek-
lám- és ter-
mészetf i lmben 
– szerepeltek 
az utóbbi 25 év-
ben. Gödöllőn, 

a Mafilm 
egykori ál-
lattartó te-
lepén alakí-
totta ki saját 
b i rodalmát 
és egyedi 
módszerét, 

a termé-
s z e t e s 
motivációt 
a vadálla-
tokkal való 
b á n á s -
módra. 

Sok állatnak 
már a születé-
sekor ott van, 
majd hónapokig együtt alszik 
velük, évi száznál több for-
gatási napot pedig már csak 
azért sem vállalna, mert hiá-

nyozna az állatainak. A for-
bes.hu-nak adott teljes interjú 
és cikk elolvasható  a Face-
book-oldalunkon, illetve a For-
bes.hu oldalán. 

Ki AKArjA, hoGY A GYErEKE EGY FArKAssAl birKózzon? 
A mAGYAr állAtKoordinátor sztorijA A 

FArKAsKÖlYKÖKtŐl hollYwoodiG
Fotók: sebestyén lászló

horkai zoltán 

Az Európában élő mintegy 
kétezer beporzórovar-faj 
többsége a méhek, ezen be-
lül is a magányosan élő fajok 
közül kerül ki. Ezek a nem tá-
madékony, bölcsőkamráikat 
partfalakba, talajba, korhadó 
fába mélyítő állatok nélkülöz-
hetetlenek a vadon élő és a 
termesztett kultúrnövények 
beporzásában, amit a házi 
méhek egyedül nem képe-
sek elvégezni.
A Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület a 
lakosság figyelmébe ajánlja a rendkívül egyszerű, 
ugyanakkor nagyon látványos méhecskehotel-, más 
néven darázsgarázs-eszközcsoportot, amivel erké-
lyen, ablakpárkányon is segíthetjük a szelíd bepor-
zók szaporodását már kora tavasztól.

A magányosan 
élő méhek, és 
számos hasonló 
életmódot folytató 
darázsfaj képvi-
selői köztünk él-
nek a kertekben, 
a parkokban, az 
iskolákban és 
óvodákban, a 
lakótelepeken – 

még a sokadik emelet magasában is. Mindenhol ott 
vannak, ahol virágokat találnak. A mindennapokban 
azért nem figyelünk fel rájuk, mert ezek feltűnés 
nélkül, egyedül repkednek, és ami ezzel a „nem-
szeretem” állatcsoporttal kapcsolatban lényeges 
szempont – nem támadékonyak, teljesen ártalmat-

lanok. Míg a házi méhek akár több 
tízezres kolóniáinak termetes faod-
vakra – még inkább az ember által 
biztosított kaptárakra – van szüksé-
ge, a magányos fajok ujjnyinál nem 
vastagabb lyukak védelmére bíz-
zák utódaikat. Ezekbe a szűk jára-
tokba a nőstény méhek nektárt és 
virágport, a darazsak elsősorban 
megbénított hernyókat halmoznak 
fel, erre petéznek, majd a bölcső-
ket sárdugóval zárják le. A kikelő 
lárva a felhalmozott táplálék elfo-
gyasztását követően bebábozódik, 
végül a kikelő kifejlett rovar kirágja 
magát a sárdugón, és megkezdi 
néhány hetes felnőtt életét. Ilyen 
lakókamrákat nagyon egyszerűen 
biztosíthatunk számukra az egyik 

legelképesztőbb természetvédelmi eszközzel, az 
erkélyre, ablakpárkányra virágos balkonládák mellé 
is kihelyezhető méhecskehotellel (másik nevén da-
rázsgarázzsal). Ez lehet például 3–15 mm átmérőjű 
furatokkal lyuggatott tűzifa kugli vagy különböző vas-
tagságú nádszálak kötege. A magukat nem zavarta-
tó rovarok jövés-menését akár centiméternyi távol-
ságról figyelhetjük meg otthon, a munkahelyen vagy 
az oviban, iskolában. Azt azonban, hogy mi történik 
a lezárt lárvabölcsőkben, mindeddig nem láthattuk. 
Az MME által kidolgozott látványdarázsgarázsokkal 
ez a helyzet alapvetően változott meg, mert immá-
ron bárki amatőr rovarkutatóvá válhat és nyomon 
követheti a lárvakamrák rejtett életét.
A támadékony és fájdalmas szúrású, családokban 
élő darazsak nem tudnak beköltözni ezekbe a szűk 
járatokba, tehát a méhecskehotel/darázsgarázs 
nem vonzza oda ezeket. Ugyanakkor a beköltöző, 
szelíd, nem támadékony magányos darazsak a mé-
heknél is hasznosabbak, mivel a felnőttek alapvető-
en beporzók, míg a lárváik számára vadásznak (pl. 
hernyókat gyűjtenek).

építsen Méhecskehotelt!

gazdijogsi címen indít kép-
zést a nemzeti élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal 
(nébih), mert úgy látják, az 
állatvédelmi problémák meg-
oldásához elengedhetetlen a 
szemléletváltás. Az ingyenes, 
online képzés várhatóan szep-
temberben indul. A tananyag-
ban szó lesz a kutyaválasztás 
szempontjairól, anatómiai és 
élettani alapismeretekről, a 
kutya alapvető szükséglete-
iről, viselkedési formáiról és 
problémáiról, valamint a ku-
tyatartás jogi szabályozásáról 
is. A kezdeti elméleti anyag 
később gazda-kutya gyakor-
lati képzéssel bővülne, távla-
ti cél pedig, hogy teljesítése 
kötelező előfeltétele legyen a 
kutyavásárlásnak, illetve az 
örökbefogadásnak. Egyelőre 
a képzés önkéntes. 
A nébih célja, hogy számotte-
vően csökkenjen a nem meg-
felelően tartott állatok száma. 
„Magyarországon körülbelül 
másfél millió kutyát tartanak, 
amely a lakosságszámra ve-
títve nemzetközi viszonylat-
ban is soknak számít. A velük 
való együttélés folyamatos 
törődést és felelős gondol-
kodást követel” – áll a hivatal 
közleményében.

inGYEnEs állAmi 
KéPzés indul 

KutYAtArtóKnAK



A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

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

4 éves ivartalanított kislány. Egy igazi 
tündér, imádja a simogatást, minden 
embert, gyereket imád.

5 éves kan. Barátságos, bújós, de csak a 
lánykutyákkal van el.

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

5 éves ivaros kan. Nagyon barát-
ságos, imádja az embereket. Csak 
egyedüli kutyának vihető!
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Lassan végre az a meleg kö-
szönt be, amelyre mindany-
nyian várunk. Az otthonaink 
terasza kertje megtelik vi-
rágokkal, újonnan vásárolt 
növényekkel, tárgyakkal és 
bár áltathatjuk magunkat 
azzal, hogy többet nem ve-
szünk, de bizony venni fo-
gunk. 

Ám sokszor már nem tudjuk 
mi sem, hová lehetne őket ül-
tetni, mert ide medence jön, 
oda a kerti bútorok.... Meden-
ce...Gyerekek, felnőttek, ny-
ár...A víz...
Ha már medence és víz, akkor 
fel tudjuk dobni ezek környé-
két és saját házi strandunk is 
lehet, igaz a büfés palacsintát 
nekünk kell legyártani ehhez. 
Ám a medencék környékét 
már most elkezdhetjük igazi 
strandközeli élménnyé vará-
zsolni, mert egy kerek ledo-
bott felfújható vagy felállít-

ható medence 
akármilyen jó 
szórakozást is 
tud nyújtani, a 
hagyományos 
l e r a k á s s a l 
unalmas, kert-
idegen látványt 
nyújt. 
Így akinek 
m e g s z o k o t t 
helye van, 
hová teszi, 
azoknak javas-
lom egy kicsit 
vegye körbe 
vagy legalább 
részben körbe 
n ö v é n y e k k e l 
és a műanyag 
hatást azon-
nal kicsit lá-
gyítja, megtö-
ri. Ugyanígy 
minden szóra-
kozást nyújtó 
v í z f e l ü l e t t e l 

megteheti és ezzel a kert 
azonnal más képet fog 
nyújtani, egy kicsit ter-
mészetesebb lesz, mert 
a vízfelületeket körbeö-
lelő növényzet gondos-
kodik majd róla. 
Arra figyeljünk, hogy mi-
vel sok helyen a felfúj-
ható medence van hasz-
nálatban, szúrós, tüskés 
növényt ne telepítsünk 
a környékére. Ahol gye-
rekek is ugrálnak bele 
érdemes különböző faj-
tájú, lágy fűféléket ültet-
ni, esetleg apró szemű 
kaviccsal leburkolva kö-

rülötte, így valóban 
természetközelibb 
lesz az egész rek-
reációs tér. Sza-
bad mozgáshelyet, 
megközelíthetősé-
get természetesen 
hagyjunk a meden-
céhez. 
Másik nagy ked-
venc a kertekben a 
dézsafürdő. Lévén 
merev fallal ren-
delkezik és lépcső 
vagy kisebb létra 
vezet hozzá, itt bát-
ran kiemelhetjük 
erőteljesebb növé-
nyekkel, alacsony 
növésű fákkal is 
akár, örökzöld cser-
jékkel, szinte bár-
mivel, amivel a kert 
nemhogy elemévé, 
hanem akár fókusz-
pontjává is tehetjük. 
Ezekhez a fürdők-
höz, de szinte bár-

mely merev vagy akár felfúj-
hat medencéhez, egy kicsit 
utánanézve és gondolva ki-
alakíthatjuk a kertünket úgy, 
hogy nyáron a környezetbe 
is természetesen illeszkedjen 
be, sőt kiemelje a kerti képet. 
Így ezen a héten azt javaslom, 
hogy még nyár előtt időben 
szólva, kezdjünk el gondol-
kodni az otthoni kert-strand 
szépítésén és építésén.
Szép hetet kívánok Önöknek:      

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

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

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó ügyelet

Tel: 06-30-943-9898

Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra 
között fogadjuk a beteg állatokat

KEZdjÜNK NEKI A KErTI STrANdNAK
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Egészen március végéig 
tolódott az atlétikai fedett-
pályás idényzáró versenye. 
A hónap utolsó hétvégéjén 
találkoztak a budapesti BOK 
csarnokban az ország U16-
os és U14-es versenyzői. A 
GEAC nem csak létszám-
ban, de minőségben is képvi-
seltette magát. A bajnokság 
során három aranyérmet, 
egy ezüstöt és két bronzér-
met sikerült szereznie a gö-
döllői egyesületnek. Az U16-
os hölgyeknél és uraknál 
ötpróbára került sor, míg az 
újoncok, vagyis az U14-esek 
négy próba A, B, C, és D va-
riációban versenyeztek egy-
mással.

Az U16-os lányoknál súly-
lökés, 60 méteres gátfutás, 
magasugrás, távolugrás és 
600 méter futás volt az öt-
próba sorrendje. Ebben a 
versenyben Kriszt Sarolta 
kimagaslóan jó teljesítmény-
nyel lett országos bajnok. 
Saci egy éve 3717 pontot 
gyűjtött, míg az idei verse-
nyét 4135 ponttal zárta, ami 
új országos csúcs, ráadásul 
600 méteren is a valaha volt 
legjobb időt futotta többpróba 
közben. Az ötből 3 verseny-
számot is megnyert, minde-
gyik számában egyéni csú-
csot ért el. Edzője Körmendy 
Katalin és Máté Alpár.

Ugyanezen korosztály fiú 
versenyzői számára ugyan-
ezek a versenyszámok je-
lentettek kihívást, annyi kü-
lönbséggel, hogy nekik 600 
méter helyett 1000 méter 
volt a zárószám. Itt is sike-
rült a gödöllőieknek érmet 
szerezni, Fodor Péter révén, 
aki egész hétvégén át tartó 
stabil és lelkes versenyzé-
se után a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel. Peti az 
öt számból négyben is új 

egyéni csúcsot ért el. Tavalyi 
eredményén összesen 470 
pontot javítva, 3086 pontot 
ért el. Edzői: Körmendy Ka-
talin és Máté Alpár.

Az újoncok, vagyis az U14-
esek kissé megreformált ver-
senyrendszerben próbálták 
ki magukat a hétvégén. A B 
variációban 60 méter, ma-
gasugrás, súlylökés és 1000 
méter várt az indulókra. En-
nek a variációnak gödöllői 
bajnoka lett, Ferencz Ágos-
ton személyében, aki végig 
nagy alázattal és magas 
színvonalon teljesítette a 
számait. Ágoston összesen 
1948 pontot gyűjtött. Edzője, 
Kovács Zoltán.

Szintén ebben a korosztály D 
variációjában a fiúknál, vagy-
is ötösugrás, kalapácsvetés, 
diszkoszvetés és súlylökés 
után kettő gödöllői érmes is 

született. Krakóczki Bence 
és Menyhárt Olivér a dobogó 
két legfelső fokát foglalhatta 
el. Mindkét fiú nagy akarat-
tal és kiváló versenyzéssel 
vetette bele magát minden 
számba, ahol a nap végén 
Bence örülhetett a legjob-
ban, mivel ő lett az országos 
bajnok 1839 pontot elérve, 
míg Olivér az ezüstérmes, 
1597 pontot szerezve. Olivér 
edzői Máté Alpár és Kovács 
Zoltán, Bence pedig Máté Al-
pár és Kovács Gábor Kriszti-

án közös neveltje.
A fiatal hölgyeknél a C variá-
cióban érte siker a GEAC-ot. 
Ez a négypróba 60 méterből, 
súlylökésből, ötösugrásból 
és rúdugrásból állt. A négy 
szám után Ábrahám Zita 
nagy örömmel állhatott fel 
a dobogó harmadik fokára 
és lett a bronzérem büsz-
ke tulajdonosa. A fiatalabbik 
évjáratót képviselő gödöllői 
reménység mindent belead-
va versenyzésébe összesen 
1317 pontot gyűjtött. Edzői, 
Szabó Diána és Kovács Gá-
bor Krisztián.

A B variációban (60 méter, 
súlylökés magasugrás, 1000 
méter) Lökös Laura is kivá-
lóan szerepelt. A 60 méter 
megnyerésével kiválóan 
indult Laura napja, a többi 
számban is az élmezőnyben 
végzett. Remek versenyzé-
se és hozzáállása a negye-
dik helyre rangsorolta őt a 
végeredményben, mindösz-
sze 29 ponttal lemaradva a 
harmadik helyezettől. Edzője 
Kovács Zoltán.

A rendkívül népes A variá-
cióban (összesen 90 induló 
a lányoknál) nagyon előke-
lő helyen végzett Demeter 
Korinna, aki a 60 méter, tá-
volugrás, súlylökés és 300 
méter után 1807 pontot 
elérve végzett a 13. helyen. 
Edzéstársa Mészáros Flóra 
is bekerült az első húszba, 
méghozzá a 18. pozícióban 
zárta a versenyt 1712 pont-
tal. Ugyanebben a variáció-
ban a fiúknál Győrffy-Molnár 
Milán 1061 pontot gyűjtve 
lett a 14. az összesen 40 fiút 
számláló mezőnyben, Szabó 
Soma pedig 973 ponttal a 
17. helyen zárta a versenyt. 
Edzőjük Kovács Zoltán.

Forrás, fotó: GEAC

új OrSZÁGOS CSúCCSAL 
LETT SErdÜLő-BAjNOK 

KrISZT SArOLTA
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Március 24-28. között rendezték 
meg a lengyelországi Wroclaw-
ban a légfegyveres GP-ver-
senyt. A Gödöllői EAC-ot három 
versenyző képviselte, a leg-
jobban közülük a már olimpiai 
kvótával rendelkező Mészáros 
Eszter teljesített. A GEAC fia-
tal versenyzője harmadik lett a 
női puskások összetett számá-
ban 446.2 körrel. Mészáros az 
alapversenyben 1174 kört lőtt, 
amivel beállította egyéni csú-
csát. A női légpuskában aztán 
Eszter a második helyen került 
a fináléba, ahol az ezüstérmet 
szerezte meg.  A női puskások 
összetett számában a 18 éves 
sportoló 1179 kört lőtt, ezzel a 

teljesítménnyel meg is 
nyerte a versenyszámot. 
A második helyen a len-
gyel Karolina Kowalczyk 
végzett 1178, a harmadi-
kon pedig Toma Dorina 
1176 körrel. A légpuska 
vegyes párosban a Mé-
száros Eszter, Hammerl 
Soma kettős a bronz-
mérkőzésen 17-5-re 
nyert a Jiri Privratsky, 
Karolina Brabcova duó 
ellen, és a harmadik he-
lyen végzett. A magyarok 
összesen hat arany-, hat 
ezüst- és hat bronzérmet 
gyűjtöttek Wroclawban. 
Fotó: hunshooting.hu

A kialakult helyzetben ugyan 
bonyolultabban és bizonyos 
keretek közé szorulva, de 
javában zajlik a felkészülés 
a 2021-es versenyszezonra 
a KTC-Vuelta Sportegyesü-
letnél. A pandémiás helyzet-
ben is elengedhetetlen, hogy 
versenyhelyzetet teremtsünk 
a gyermekek számára, hogy 
motivációjukat fenntarthas-
suk. Éppen ezért döntött úgy 
a gödöllői ritmikus gimnasz-
tika egyesület, hogy megte-
remti ennek lehetőségét.
Idén a Török Ignác Gimná-
zium adott helyet március 
20. és 21. között a már ha-
gyományt teremtő Vuelta 
Kupának. Az eseményt a 

Magyar Ritmikus Gimnaszti-
ka Szövetség és a Gödöllői 
Önkormányzat is engedé-
lyezte. A verseny zárt kapuk 
közt, a megfelelő egészség-
ügyi előírásokat szigorúan 
betartva zajlott. A csarnokba 
csak a versenyzők léphettek 
be, a verseny nézők nélkül 
zajlott, a korcsoportonként 
tartott díjátadók miatt pedig 
egyszerre csak kis létszám-
ban tartózkodtak sportolók 
a teremben. A szülők és a 
szurkolók Morvai Tamás fo-
tós által szervezett, kiváló 
minőségű élő online köz-
vetítést nézve izgulhattak 
a versenyzőkért. A két nap 
alatt öt egyesület közel 160 

versenyzője indult 18 kate-
góriában. 
A gödöllői KTC-Vuelta Spor-
tegyesületből negyvenné-
gyen léptek szőnyegre, és 
kilenc kategóriában sikerült 
elhozni a győzelmet. Sza-
badidő 2-es kategóriában, 
I. helyen végzett Sándor 
Dorka (2008) és Németh 
Víta (2009). Szabadidő 1-es 
kategóriában Gaál Antónia 
(2009) került a dobogó leg-
felső fokára. Versenysport 
III. osztályban a 2010-es 
születésűek közt Kovács 
Flóra lett az első összetett-

ben és karika gyakorlatá-
val. Barbieri Liána szabad 
gyakorlatával a II. helyet 
érdemelte ki. A 2008-asok 
közt Pethő Zsófia I. 
II. osztályban a 2011-
esek versenyében Kovács 
Emma I. míg T. Kovács 
Katalin a II. helyezett lett. 
A 2008-asok közt Náná-
si Krisztina összetettben 
és labda gyakorlatával 
I., Kováts Vivien szabad 
gyakorlatával lett az első. 
A juniorok közt T. Kovács 
Ágnes (2005) I. (labda 
I., buzogány II.), Dobos 
Johanna labdával a II. A 
felnőttek közt Csaba Lil-

la összetettben a II. helyen 
végzett. I. osztályban a fel-
nőttek közt Csaba Luca (ké-
peinken) összetettben az V. 
helyet szerezte meg, karika 
gyakorlatával a dobogó má-
sodik fokára állhatott. Kis-
gyermekek közt Térmeg Pet-
ra (2013) nyerte a kupát.
A KTC-Vuelta Sportegyesü-
let tanítványai számára fon-
tos állomás volt a hétvégi 
verseny a vidékbajnokságra 
és az országos bajnokságra 
való felkészülésben.  

Fibecz Alexandra

újrA VErSENyBEN A GödöLLőI 
rITMIKuS GIMNASZTIKÁZóK

NÉGy ÉrMET NyErT MÉSZÁrOS 
ESZTEr A LENGyELOrSZÁGI GP-N
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GÖdÖllŐ PolGármEstE-
rE PálYázAtot 
hirdEt

nagykorú magyar állampolgár szá-
mára, aki
- a meghirdetés időpontjában nem 
rendelkezik Gödöllő város közigaz-
gatási területén beköltözhető álla-
potú lakóingatlan tulajdonjogával 
vagy tulajdoni hányadával, amely 
jogosulttá teszi a lakóingatlanban 
az életvitelszerű tartózkodásra a 
vele együtt élő közeli hozzátarto-
zóival együtt, 
- Gödöllő város közigazgatási te-
rületén életvitelszerűen lakik vagy 
a városban tevékenységet folytató 
munkáltatónál munkaviszonyban 
foglalkoztatott, és nem rendelke-
zik bérlői, bérlőtársi joggal költsé-
gelvű, vagy piaci lakbérrel bérbe 
adott önkormányzati tulajdonú la-
kásban, 

- akivel közös háztartásban élő, 
vele együtt költöző közeli hozzá-
tartozó tényleges jövedelme alap-
ján igazolható, hogy a lakás lakbé-
rét fizetni és fenntartási költségeit 
viselni tudják, 
- a meghirdetett lakás nagysága 
eléri, vagy meghaladja a pályázó 
és a vele együtt költöző közeli hoz-
zátartozók létszámát, figyelembe 
véve a méltányolható lakásigény 
mértékének alsó határát. 
A rendelet 4. §-a alapján az egy-
szobás lakás maximum 2 fő, a 
másfél szobás lakás maximum 3 
fő, két szobás lakás maximum 4 fő 
részére adható bérbe.
- Szt János u. 19. 2/8. (50 m2, 1 
szoba, 2 félszoba, konyha, előszo-
ba, fürdőszoba, wc, kamra, francia 
erkély helyiségekből álló, komfor-
tos), bérleti díj: 70.000 Ft/hó, közös 
költség:6.000 Ft/hó
- Zombor u. 1. 1/11. (34 m2, 1 szo-

ba, konyha, előszoba, fürdőszo-
ba, wc, kamra helyiségekből álló, 
komfortos) bérleti díj: 47.600 Ft/hó, 
közös költség:4.250 Ft/hó
szám alatti önkormányzati tulaj-
donú lakások piaci elvű lakbér fi-
zetése melletti, legfeljebb 3 éves 
határozott időtartamra (mely meg-
hosszabbítható) történő bérbeadá-
sát, valamint
- Deák Ferenc tér 2. 2/9. (47 m2, 1 
szoba + félszoba, konyha, előszo-
ba, fürdőszoba+ wc, erkély, he-
lyiségekből álló, összkomfortos), 
bérleti díj: 75.200 Ft/hó, A szerző-
déskötés feltétele óvadék megfize-
tése (2 hónapnyi bérleti díj).
Egyéb pályázati feltételek: A 
résztvevők körére és fizetőképes-
ségre vonatkozó rendeletben sza-
bályozottak.
A pályázatok benyújtásának 
módja: Formanyomtatvány ki-
töltése, valamint a szükséges 

dokumentumok 
csatolása. Le-
vélben Gödöllői 
Polgármesteri Hi-
vatal (2100 Gö-
döllő, Szabadság tér 6.) ill. ema-
ilben nagy.noemi@godollo.hu 
címezve, valamint személyesen 
az ügyfélszolgálaton, amennyiben 
a veszélyhelyzet lehetővé teszi 
(Gödöllő, Petőfi tér 4-6. hétfő 8.00-
18.00, szerda 8.00-16.30).

A pályázatok beérkezésének ha-
tárideje: 2021. április 23. 

Részletes tájékoztató és forma-
nyomtatvány átvehető – amennyi-
ben a járványügyi helyzet lehetővé 
teszi - ügyfélfogadási időben az 
ügyfélszolgálaton, letölthető a hon-
lapról, érdeklődni lehet a 06-28-
529-171-as telefonszámon Nagy 
Noéminél.

LAKÁS BÉrBEVÉTELI FELHÍVÁS

A KÖrÖsFŐi-KriEsch AlAdár mŰvészEti AlAPítvánY 

a századeleji, szecessziós Gödöllői művésztelep alapítója, Körösfői-Kriesch Aladár festő- és iparművész szellemi 
és művészeti örökségének ápolását, az általa képviselt értékek megőrzését szolgálja.

Kérjük, hogy jövedelemadója 1%-ának felajánlásával támogassa céljainkat!
Adószámunk: 18677818-1-13

Felajánlását, támogatását köszönjük!
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INGATLAN
+ Regisztrált ügyfeleink-
nek keresünk eladó ingat-
lanokat, telkeket Gödöllőn 
és térségében! Tel: 06-20-
539-1988
+ Központban 72m2-es 
2szintes sorházi lakás n+2 
tetőtéri szobával, 100m2-
es szuterénnel eladó! 
41,9Mft Tel: 06-20-539-
1988
+ Újépítésű Csok-képes 
ikerházi lakások, magas 
műszaki tartalommal, 

2021.év végi átadással 
leköthetőek!! Tel: 06-20-
539-1988
+ Földszinti, jó állapotú 
30m2-es lakás egy szobá-
val, műanyag nyílászárók-
kal kedvező áron eladó! 
20.9MFt! Tel: 06-20-539-
1988
+ Gödöllőn, Kossuth L. ut-
cában 3.emeleti, 64m2-es, 
2,5 szobás lakás erkély-
lyel, jó állapotban eladó! 
30.9MFt! Tel: 06-20-539-
1988

+ Gödöllő köz-
pontban 69m2-es, 
3szobás magas-
földszinti lakás 
sürgősen eladó! 
Irányár: 34,5Mft 
Tel: 06-20-772-
2426
+ Aszód Falujárók 
útján IV.emeleti, 
57m2-es lakás re-
mek áron eladó! 
Irányár: 24,9Mft 
Tel: 06-20-772-
2426
+ Gödöllőn, Egye-
temtéren II.emele-
ti, 70m2-es felújított 3szo-
bás lakás eladó! Irányár: 
43,5Mft Tel: 06-20-772-
2426
+ KERESEK, eladó belte-
rületi építési telket (akár 
telekmegosztással is) Gö-
döllőn 800m2-ig. Tel: 06-
70-282-4681 
+ Gödöllő központjától 500 

méterre a Szent János 
utca páros oldalán eladó 
egy 64 nm-es, klímával 
felszerelt két szoba étke-
zős, gázkonvektoros, par-
kettás, első emeleti lakás 
tároló helyiséggel 30 millió 
Ft-ért. 06-20-942-3112 
+ Eladó lakást keresek 
Gödöllőn. 06-20-384-8035 



2021. április 6.20 gödöllői szolgálat hirdetés

orvosdiAGnosztiKAi 
LABorATÓrIUMI 
AsszisztEns
Főbb feladatok:
• Laboratóriumi vizsgálatok végzése manuálisan és automa-
tákon 
• Szakmai protokollok alapján: vizsgálati minták átvétele, 
adminisztrálása, vizsgálatkérő lapok adatainak ellenőrzése, 
minták előkészítése, feldolgozása
• Vizsgálati eredmények rögzítése jegyzőkönyvekről
• Mikrobiológiai identifikáló és rezisztencia vagy szerológiai 
vizsgálatok végzése
• Laboratóriumi készülékek és műszerek szakszerű kezelé-
se, ismerete, használata, felügyelete
• Műszerek karbantartása, kalibrációja és kontroll mérések 
elvégzése
• Minták ellenőrzése, előkészítése a vizsgálatokhoz
• Vizsgálatok folyamatának felügyelete és ellenőrzése
• Minták adminisztrálása saját rendszerünkben
• Minőségirányítási rendszer alapján történő munkavégzés
Elvárások:
• Egészségügyi végzettség, laboratóriumi szakasszisztens 
vagy laboratóriumi analitikus vagy vegyész végzettség
• Precíz, szakmailag magas minőségű munkavégzés
• Jó munkabírás, terhelhetőség, megbízhatóság
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Csapatmunkára való alkalmasság
Előnyök:
• Szakirányú laboratóriumi asszisztens, mikrobiológiai szakasz-
szisztens végzettség
• Orvosdiagnosztikai laborban szerzett tapasztalat előny
• Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus végzettség
• Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás

vérvétEli EGészséGüGYi 
AsszisztEns
Főbb feladatok:
• Orr, torokváladék vétel a tesztek elvégzéséhez
• Vérvétel a tesztek elvégzéséhez
• Minták adminisztrálása saját rendszerünkbe
• Páciensek koordinálása
• Orvosi asszisztensi feladatok ellátása
• Minőségirányítási rendszer szerinti munkavégzés
Elvárások:
• OKJ 54 ápolói végzettség minimum, vénaszúrási kompe-
tenciával
• Precíz, szakmailag magas minőségű munkavégzés
• Jó munkabírás, terhelhetőség, megbízhatóság
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Csapatmunkára való alkalmasság
• Elhivatottság a szakma iránt
Előnyök:
•Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántar-
tás
•B kategóriás jogosítvány
• Angol nyelv ismerete

QANTASCOPE HuNGAry 
EGy dINAMIKuSAN FEjLődő SVÉd-MAGyAr TuLAjdONú 

dIAGNOSZTIKAI LABOrATórIuM, GödöLLő IPArI PArKBAN 

LÉVő MOdErN LABOrATórIuMÁBA 

MuNKATÁrSAKAT KErES 

A KöVETKEZő POZÍCIóKBA:

A MuNKAVÉGZÉS HELyE: GödöLLő IPArI PArK, QuANTuM IrOdAHÁZ
Fényképpel ellátott önéletrajzát küldje a következő e-mail címre:  info@qantascope.com

lAborAtóriumi tEchniKus
A feladat:
Betegből származó minta laboratóriumi feldolgozása
Elvárások:
• Min. középfokú végzettség
• Nagy precizitású munkavégzés
• Megnyerő személyiség
• Megbízhatóság
• Meglévő szakmai tapasztalat

Előnyt jelent, de nem elvárás:
• Szakirányú végzettség
Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Azonnali munkakezdés
• Stabil munkarend
• Exkluzív, modern munkakörnyezet, jól felszerelt laboratórium
• Megbízható háttér
• Munkaruha
• Folyamatos tanulási és fejlődési lehetőség
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+ Eladó telket vagy telek-
részt vásárolnék Gödöllőn, 
Haraszt, Alvég, Kertváros-
ban. 06-20-804-2102
+ Gödöllőn a Kossuth 
Lajos utcában eladó egy 
3.emeleti, 55 nm-es, táv-
fűtéses, nagy részben 
felújított lakás. Ir.ár: 27 M 
Ft. Érdeklődni: 06-30-648-
8360
+ Aszódon a Falujárók út-
ján 3.emeleti, 52 nm-es la-
kás eladó. Iár:21 M Ft. tel: 
06-30-928-5272 
+ Eladó Gödöllő boncso-
ki részén egy 2szintes, 
2nappali+ 3szobás, 2für-
dőszobás, téglából épült 

lakóház 120nm összterü-
lettel 1000nm-es telken. 
Az ingatlan zártkert meg-
jelölésű, kerítve, villannyal 
ellátva. I.á.: 26 MFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fe-
nyvesben egy 600nm-es 
építési telek. I.á.: 14,5 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy zárt-
kerti 5791 nm-es ingatlan, 
művelési ágból kivonva, 2 
utcára néző ásott kúttal. 
Villany a telken. Iár: 25 M 
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó a Hegyesi Mari 
utcában egy örökpanorá-
más, 1300 nm-es telek 15 

% beépíthetőséggel a bla-
hai domboldalon. Iár: 16 
MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 44 
nm-es, palotakerti átala-
kított, felújított öröklakás 
26,9 M Ft-ért. 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn, a Ka-
zinczy lakótelepen egy 
téglából épült, 1.em. 2 
szobás, felújított örökla-
kás loggiával, külön tá-
rolóval. Irányár 28,3 MFt 
0620-919-4870 
+ Eladó Gödöllőn a 
Boncsokban egy 750 
nm területű zártkert, 
művelési ág alól ki-
vonva, 4 M Ft irá-
nyárért. 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn egy 
75 nm-es, 2 nagy er-
kéllyel rendelkező 3 
szobás társasházi 
öröklakás csodála-
tos Panorámával, iár: 

40,5 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy tég-
laépítésű 2 szobás, kis 
erkéllyel rendelkező, fel-
újított öröklakás, iár: 28,9 
MFt. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó felújított, bútoro-
zott, első emeleti lakás. 
Gödöllő, Fácán sor. Fűtés: 
gázkonvektor. Bérleti díj: 
175.000 Ft+ rezsi, kéthavi 
kaució. 06-30-9222-159
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+ Új építésű 4 lakásos tár-
sasházban 60 nm alap-
területű tetőtéri lakás a 
központtól gyalog 10 perc-
re rendkívül alacsony re-
zsivel hosszútávra kiadó. 
Cirkó fűtés, közös költség 
nincs. 120.000 Ft + rezsi 
+ egyhavi kaució. 06-20-
314-9242

ÜZLET, IRODA
+ Eladó Gödöllő belvá-

rosában egy 55 nm alap-
területű működő üzlet 32 
MFt irányárért. 0620-919-
4870

ÁLLÁS
+ Gödöllői élelmiszerbolt-
ba szakképzett eladót 
felveszünk. +36-30-312-
1257 hunyadicsemege@
gmail.com
+ Gödöllőn délután 4 órai 
munkára takarítónőt kere-

sünk. Nyugdíjasok előny-
ben. 06-20-548-33-64, 
e-mail: 1961mead@gmail.
com
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI 
BETEGÁPOLÓT kere-
sünk Kerepesen nappali 
munkára (reggel 8 órától 
este kb. 19 óráig) heti több 
alkalomra, hosszabb tá-
von. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal 
műanyag feldolgozó gö-
döllői kft. felvesz BETA-
NÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, 
FORGÁCSOLÓT, KAR-
BANTARTÓT és FRÖCS-
CSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍ-
TÓT. Nyugdíjasokat is 
szívesen fogadunk. Érd: 
06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu 
+ Vagyonőri állás betölté-
sére keresek, jól szituált, 
munkájára és önmagára 
igényes, katona beállított-
ságú, férfi munkatársat. 
Ha a fentiek Önre illenek, 
hívjon! munkaidőben: 06-
20-389-5556.
+ Ipari akkumulátorok ösz-
szeépítésére keresünk 
villamossági beállítottsá-
gú kollégát, gödöllői te-
lephelyre, hosszú távra, 
jó csapatba. Tel: 06-20-
233-01-74; alfawintrade@
gmail.com
+ Tapasztalt targoncasze-
relőt keresünk szakmai 

tapasztalattal, ipari mun-
kagépek, targoncák javítá-
sára, gödöllői vagy veres-
egyházi telephelyünkre, 
kiemelt bérezéssel, utazá-
si térítéssel, hosszútávra. 
Tel: 06-20/233-01-74; al-
fawintrade@gmail.com
+ Idősek gondozását vál-
lalom Gödöllőn csak nap-
pal, gyakorlattal rendelke-
zem. Tel: 06 20 417 1443 

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁ-
CSOLÁS 50 nyelven, anya-
nyelvi, diplomás, gyakorlott 
szakfordítókkal, tolmácsok-
kal! Kedvezményes, áfa-
mentes díjak. I.L.I. Fordító-
iroda, Gödöllő, Körösfői u. 
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-
20-543-1775, e-mail: info@
ili.hu, ili.godollo@gmail.com 
+ Language Cert akkredi-
tált, nemzetközileg elismert, 
egynyelvű nyelvvizsga 
Gödöllőn az I.L.I. Nyelvis-
kolában! Ugyanitt egyéni 
és kiscsoportos nyelvtan-
folyamok kedvezményes 
díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 
20/543-1775, 20/556-2653, 
info@ili.hu 
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+ KERTGONDOZÁS. Bíz-
za most rám! Fakivágás, 
sövényvágás, bozótirtás, 
fűnyírás, fűkaszálás. Füve-
sítés, gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. Rotációs 
kapálás. Gyepszellőztetés. 
Metszés. Ágak, levelek el-
szállítása. Ereszcsatorna 
tisztítás. Kerttakarítás. Ke-
rítésfestés. Gépi permete-
zés. Kerti tavak tisztítása. 
Talajfúrás. 06-30-747-6090 
+ Felújítási és karbantartási 
munkákat vállalunk precí-
zen a lakosság részére. 06-
30-592-1856
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FŰTÉS-SZERELÉS, fürdő-
szobák, régi fűtési rendsze-
rek, vízvezetékek felújítása. 
CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉ-
KEK, KONVEKTOROK 
karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-
289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalom-
mal, házhoz megyek. Szá-
mítógép szerelés, rendszer 
és programtelepítés, vírusir-
tás garanciával. Hétvégén 
is! Tel: 06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth 
Tamás 06-70-502-5620
+ FESTÉS, MÁZOLÁS, ta-
pétázás, gipszkartonozás 
teljes körűen, gyorsan és 
szakszerűen. Üres ingatlan 
és tisztasági festés esetén 
kedvezmény! 06-70-785-
2718
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. 
Vécék tartályok csapok szi-
fonok cseréje. Csatorna ka-
merázás. VÍZSZERELÉS. 
06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, 
GURTNICSERE akár 2 
órán belül! Új redőny azon-
nal megrendelhető! Péter 
úr, 06-20-3685-888 
+ Azonnali kezdéssel vál-
lalok HÁZÉPÍTÉST teljes 

kivitelezéssel, KŐMŰVES 
MUNKÁT, BURKOLÁST, 
VÍZSZERELÉST, TETŐ-
JAVÍTÁST! Tel: 06-70-361-
9679 
+ TETŐFEDÉS Régi és 
új tetők javítása, tetőszer-
kezeti munkák, tetőfedés, 
ácsmunka, bádogos mun-
ka, ereszcsatorna, Lindab 
tetőfedés, lécezés, fóliázás, 
ereszdeszkák, madárdesz-
kák festése, palajavítások, 
kúpcserép lekenése, le-
szögelése. Bármilyen ki-
sebb javításokat is vállalok. 
Nyugdíjasoknak 10% ked-
vezmény! Érdeklődni: 06-
30-526-8532 
+ Tetőfedő, bádogos mun-
kák, javítások, ereszdeszka 
festés, fakivágás, viakolor, 
kéménybontás, burkolás. 
Érd: 06-30-7513-354
+ Alga, penész, és moha 
eltávolítását vállalom épü-
letek homlokzatáról, tetőről, 
kerítésről, járda és térkő 
felületéről környezetbarát 
anyaggal. Tel: 06-20-9335-
909 
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! 
Egyedi kerítések, készen 
kapható kerítés-rendszerek 
teljes körű kivitelezése a te-
rületrendezéstől a befejezé-
sig. Igény esetén az anyag-
beszerzést is vállaljuk. Tel.: 
06209463409

EGÉSZSÉG, TESTÁPO-
LÁS
+ PEDIKŰR! Aszód, Gö-
döllő és környékén. Gyógy, 
esztétikai, illetve szike men-
tes pedikűr! Kérésre házhoz 
megyek! Belami Szépség-
kuckó Gödöllő, Köztársa-
ság út 37. Bejelentkezés: 
06-20-452-4477 

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL 
nyelvoktatást vállal FILM-
SZINKRON, könyvfordítás, 
vizsgaelőkészítés és korre-

petálás területén jártas FIA-
TAL, tapasztalt nyelvtanár. 
Tel: 06-70-559-3918 
+ ANGOL tanítást vállalok. 
Szükség szerint: - Nyelvtani 
rendszerezés, gyakorlás. – 
Beszédkészség fejlesztés. 
– Nyelvvizsgára, középis-
kolai felvételire felkészítés. 
Tel: 06-30-262-3628 
+ MATEMATIKA korrepe-
tálást, központi felvételire, 
érettségire való felkészítést 
vállal szakmai tapasztalattal 
rendelkező tanárnő. Online 
is. Tel: 06-70-408-5253 
+ Tapasztalt ANGOL tanár-
ként általános angol órá-
kat, érettségire, középfokú 
nyelvvizsgákra felkészítést, 
korrepetálást, beszédkész-
ség fejlesztést vállalok on-
line is: flora.nagyfalusi@
gmail.com 06-20-358-6057 

TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 55 éves tech-
nikus férfi keresi hozzáillő 
párját tartós kapcsolat re-
ményében lehetőleg Gö-
döllő és környékéről. Ha 
szereted a kultúrát, kertész-
kedést, utazást, kirándulást, 
hívjál: 06-20-428-4545

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szil-
via szakbecsüs díjtalan 
kiszállással vásárol antik 
bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szob-
rokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos 
darabokat is), régi pénze-
ket, könyveket, bizsukat 
és ékszereket, borostyánt, 
mindenféle régiséget és 
HAGYATÉKOT. Legmaga-

sabb áron vásárolunk első 
vevőként! Tel: 70/942-0806, 
70/603-7642

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ VOLKSWAGEN VII 1,6 
CR TDI PASSAT 120.000 
km-rel megkímélt állapot-
ban eladó. Iár: 2,8 M Ft. Tel: 
06-30-928-5272 
+ AKKUMULÁTOR minden 
típusú gépjárműhöz sza-
küzletünkben vagy kiszál-
lítással. Szolgáltatásaink: 
beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanács-
adás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. 
út 50. (Temetővel szemben) 
06-30-536-4300, 28/611-
728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a 
termelőtől, a Ludányi Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, 
Hárs-, Gesztenye-, Repce 
krém-, Lépesméz, Propo-
lisz, Virágpor és Dióbél kap-
ható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTAT-
LAN, OMME zárszalagos 
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Repce, Akác-, Hárs-, 
Akác-hárs-, Napraforgó-
méz. 720ml-es csavaros te-
tejű befőttesüveget cserébe 
elfogadok. Házhoz szállítás. 
Szabó Méhészet Gödöllő, 
Lovas u.3. 28/417-913 
+ KERTÉSZKEDŐK FI-
GYELEM! Most még a régi 
áron! Érett marhatrágya 60 
l-es kiszerelésben 1000 Ft/
zsák. Szállítás megoldha-
tó. Rendelhető: 06-20-469-
9295
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