
1751 augusztusában Grassalkovich
fejedelmi pompával fogadta az ural-
kodót, aki hűséges tanácsadóját, a
magyar főúri rendeket is a bécsi ud-
var mellé állító bizalmasát háromna-
pos látogatásával tüntette ki. Ez volt a
birodalom legkeletibb pontja, ahol
tiszteletét tette.

Az uralkodói látogatásról először
2001-ben emlékezett meg Gödöllő,
azóta minden év augusztusának má-
sodik hétvégéjén felgördül a hintó a
kastély felhajtóján, ahol megelevene-
dik a több mint két és fél évszázaddal
ezelőtti esemény. A „királynő” érke-
zését követően tárul ki a kastély ka-
puja, és veszi kezdetét a kétnapos ba-
rokk kavalkád. Így volt ez a hétvé-
gén is. A látogatókat vásári komédiá-
sok tessékelték be az udvarra, ahol
többek között vásári komédia, hagyo-
mányőrző katonai bemutató és népi
játékpark várta a nagyközönséget.

Igazi különlegességeket kínált a
kézművesek vására: a különleges
csipke esernyők és legyezők, a mese-

szép babák, a művészi kivitelezésű
ruhák között sétálva az ember való-
ban úgy érezte visszarepült az időben.
S míg a felnőttek válogattak a porté-
kák között, a kicsik kipróbálhatták a
fából készült kosár körhintát, vagy a
hordóhúzást, aki pedig megéhezett,
megkóstolhatta a langallót, vagy a tö-
retlen népszerűségnek örvendő kürtős
kalácsot, vagy a rózsafánkot.

Az udvarra meghirdetett progra-
mok egy része a hűvös, borongós idő
miatt a kastély épületében kapott he-
lyet; a gyerekek a lovardában épp
olyan izgalommal nézték a szegény
legény kalandjait, mint a díszudvaron
felállított színpadon.

A Barokk Kastélynapokon a kas-
tély európai hírű barokk színházában
is felgördült a függöny. A Marquise

együttes a „Legyezők nyelve a ba-
rokk kastélyokban” című előadásá-
nak segítségével korunk hölgyei is
megismerhették azt a különleges jel-
rendszert, amit a legyezők segítségé-
vel fejlesztettek ki – természetesen,
elsősorban a szerelmesek közötti tit-
kos megbeszélésekhez. Az előadáson
népszerű operaáriák is felcsendültek. 

(folytatás a 6. oldalon)
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Királyi vigalom Grassalkovich Antal kastélyában

Emlékezés Mária Terézia látogatására
Ismét barokk vigasság helyszí-
ne volt a Gödöllő Királyi Kastély
a hét végén, amikor is 11. alka-
lommal emlékeztek meg Mária
Terézia királynő gödöllői látoga-
tásáról. A rendezvénysorozat
valamennyi korosztály számára
színes, szórakoztató programo-
kat kínált.

A terveknek megfelelően július végére be-
fejeződött a Rákos-patak Lumniczer utcai
hídjának felújítása.

(2. old.)

Civilek tették rendbe a Fürdő utcai zsidó
ótemető sírjait. A Gödöllői Értékvédő
Egyesület felhívására több mint húszan
kapcsolódtak be a munkába.            (6. old.)

Véget ért a XXX. nyári olimpia, amelyen a
magyar csapat 8 aranyat, 4 ezüstöt és 5
bronzot szerezett, ezzel a 9. helyen zárt az
éremtáblázaton.         (8. old.)

Indonézia kultúrájából kaphattak íze-
lítőt az érdeklődők augusztus 1-jén a
Gödöllői Királyi Kastélyban azon a
nagy sikerű esten, amelyen az indoné-
ziai egyetem PARAGITA Kórusa mu-
tatkozott be. A kastély lovardájában a
zenei élmény mellett az ország szép-
ségeiből és gasztronómiájából is íze-
lítőt kapott a közönség.

Az indonéz kulturális esten Őexe-
lenciája Maruli Tua Sagala, az Indo-
néz Köztársaság nagykövete és Tóth
Tibor, Gödöllő alpolgármestere
mondtak köszöntőt. Beszédükben
mindketten méltatták a Gödöllő és
Bogor közötti testvérvárosi kapcsolat
jelentőségét.

A nagykövet kiemelten szólt arról a
táborról, amelyet Gödöllő önkor-
mányzata és a Gödöllői Testvérváro-
si Egyesület közösen szervezett júli-
usban, ahol Gödöllőről és testvérvá-
rosaiból, így Bogorból is vettek részt
gyerekek. Mint mondta, az indonéz
fiatalok feledhetetlen élményekkel
gazdagodtak az egyhetes program so-
rán.

(folytatás az 5. oldalon)
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Nagyszabású, közel két és fél
hónapig tartó munka feje-
ződött be július 31-én, amikor
átadták a Rákos-patak Lumni-
czer utcai felújított hídját. 

A közel két és fél hónapig tartó mun-
kák során a területen rendezték a pa-
tak medrét, az új híd kapcsolódó

területei új burkolatot kaptak és a
csapadékvíz elvezetését is megoldot-
ták.
A felújítás nettó 22.500.000 forintba
került. 

Az átadást jelképező szalagot a
környék lakóinak jelenlétében Tóth
Tibor alpolgármester vágta át, majd a
hidat átadták a forgalomnak, és hely-
reállt a gyalogos és a gépjármű közle-

kedés. A buszok augusztus elsejétől
ismét az eredeti útvonalon járnak.

Az ünnepélyes átadáson részt vett
Fábián Zsolt alpolgármester, Pelyhe
József és Pintér Zoltán önkormány-
zati képviselők, valamint a kivitelező
Aquakond Kft. és a VÜSZI Kft. mun-
katársai.
Megszépült a Világfa is. Az alsóparki

emlékművön kétévente kell nagyobb
karbantartást végezni, erre került sor
a napokban. Emellett a Világfát át is
festették. A munkához a szobrot fel-
állványozták, a márvány talapzat pe-
dig ideiglenes burkolatot kapott. 

Birtokba vehették a gyalogosok az
Állomás utca megújult járdáját. A ko-
rábban járólapos szakasz 240 fo-

lyóméter hosszan újult meg: a járó-
lapokat felszedték és bazalt szegé-
lyes, aszfaltozott felületet alakítottak
ki.

Zajlik az Isaszegi úti járda fel-
újítása a Fürdő utcától az Isaszegi út
36-ig tartó szakaszon. A munka a hó
végén fejeződik be, de dolgoznak a
VÜSZI munkatársai a Táncsics Mi-
hály utcában a Semmelweis út és a
Kossuth Lajos utca közötti szakaszon
is. Az itt folyó járdafelújítás várha-
tóan szeptember közepéig tart. 

A múlt héten megkezdődtek az út-
burkolati  jelek felújítási munkálatai
is, ami a csomóponti jelek, gyalog-
átkelő helyek, és hosszirányú jelek
felfestését jelenti. A kivitelezés a for-
galom minimális zavarásával, lehe-
tőség szerint éjszakai és hétvégi mun-
kavégzéssel történik.                           bj  

Az elmúlt években újra egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a vegyes- és széntüzelésű
kályhák. Ez főleg a spórolás jegyében történik, de az egyes szénszármazékok fűtőértéke sem mel-
lékes. De vannak olyanok, akik szándékosan, figyelmetlenségből, tudatlanul vagy éppen azért,
mert nincsen más lehetőségük, olyan anyagokat is égetnek, amelyek károsítják a környezetet.
Emellett a kerti hulladékok összegyűjtése és bezsákolás helyett van, amikor jóval kényelmesebb
egyszerűen elégetni azt.  Azonban figyelembe kell vennünk, hogy ilyenkor nem csak a kellemetlen
szagokkal okozunk problémát. Rengeteg rákkeltő, bőr- és szemirritációt okozó, a légző- és immun-
rendszert, és a vérképző szerveket súlyosan károsító vegyületek szabadulnak fel.

A leggyakrabban égetett anyagok mára már nagy százalék-
ban tartalmaznak műanyagokat. Gondoljunk csak a felhasz-
nált csomagolóanyagokra, a bútorok védelménél használt 
vegyszerekre, vagy éppen csak a ruházkodásunkra. A szervet-
len anyagok a mindennapjaink részévé váltak.
Ezért ha égetünk, jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy sokszor
azok az anyagok is vegyi anyagot tartalmaznak, amiken nem
is látszik, vagy nem is gondolnánk. A kerti fabútorok tartós-
ságát is inkább mesterséges szerekkel növelik. Így ha az 
esetleg tönkremegy vagy elöregszik, és a tűzbe kerül, az
égéskor számtalan vegyi anyag kerül a levegőbe. De nem csak
a mesterséges anyagok okozhatnak gondot. A zöldhulladék
égetésekor is kerülnek károsító anyagok a levegőbe. Egy sváj-
ci tanulmány szerint egy nagyobb kupac avar 6 órás égésével
annyi szálló por kerül a levegőbe, mint 250 autóbusz 24 órai
folyamatos közlekedése során. Az önkormányzatok általában hoznak is hulladékégetésről szóló rendeletet, amiben sza-
bályozzák a tevékenységet.
A legjobb megoldás ebben az esetben a komposztálás. Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. Ezzel a tech-
nikával elkerülhetjük a légszennyezést és értékes humuszhoz, növényi trágyához juthatunk. A komposztálás folyamata
általában 1 év, de vannak növények, amelyek lassan bomlanak le. A többi el nem égethető anyagnál pedig alkalmazzuk a
szabályos hulladéktárolást vagy a szelektív szemétgyűjtést.Kérjük a lakosság figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek a
saját, valamint a környezetük egészségére! Tóth András

Folyamatosan zajlanak a „Le-
gyen Gödöllő kerékpárosbarát
város!” program munkálatai.
Az elmúlt hónapokban a város
főbb pontjaira kihelyezték a
kerékpár támaszokat, most a
szakemberek a civil szer-
vezetek bevonásával azon dol-
goznak, hogy a Lumniczer és a
Dalmady utca őszre a kerék-
párosok számára mindkét
irányból behajtható legyen. 

A Kerékpáros Munkacsoport, a Pol-
gármesteri Hivatal és a tervezést vég-
ző Tandem Mérnökiroda munkatársai
számára a legfontosabb feladat most a
belváros kerékpáros közlekedésének
megoldása, ami magában foglalja a
Királyi Kastély és az aluljá-
ró/belváros kerékpáros összekötését,
a főtér áthajthatóságát, valamint a
belváros és a kertvárosi részek össze-
kötését. 
A programot az önkormányzat ki-
zárólag saját forrásból valósítja meg,
az uniós pályázatokból ugyanis – a
szintén ide tartozó főváros magas fej-
lettségi szintje miatt – kiszorultak a
közép-magyarországi régióhoz tarto-
zó települések. 

A tervezés egyik rendkívül érzékeny
pontja az aluljáróban való kerékpáros
közlekedés megoldása. 
A tervek szerint itt külön sávot kapná-
nak a biciklisek, amit leválasztanának
a gyalogos résztől, ezzel is csök-
kentve a balesetveszélyes helyzetek
kialakulását. 

Szintén kiemelt feladat a főtér kerék-
páros közlekedésének megoldása, a
jelenlegi építészeti struktúra átalakí-
tása nélkül. A tervek szerint a másik
belvárosi összekötő pont a Patak téri
híd lenne. 

Mindezek mellett felülvizsgálják
azt is, hogy a jelenleg egyirányú
utcák közül hol van lehetőség arra,
hogy a kerékpárral közlekedők szá-
mára mindkét irányból behajthatóvá
tegyék. Elsőként a Dalmady és a
Lumniczer utcában kerülhet erre sor,
a tervek szerint ez ősszel meg is tör-
ténhet. 

Koncepciótervet dolgoznak ki a
Dózsa György út kerékpáros köz-
lekedésre alkalmassá tételére is, ez
azonban nem csak gödöllői hatáskör,

hiszen a Dózsa György
út esetében a Magyar
Közút Zrt. jogosult
döntést hozni az en-
gedélyezés kérdésé-
ben.

Tóth Tibor alpolgár-
mester a programmal
kapcsolatban többször
is felhívta a figyelmet
arra, a kerékpáros köz-
lekedés megoldása sok
esetben nem pénz kér-

dése, kisebb átszervezéssel is lehe-
tőség van a feltételek javítására. Kü-
lönösen fontos kihangsúlyozni az
ilyen jellegű forgalomtechnikai beru-
házások jelentőségét, hiszen a saját
forrásból rendelkezésre álló 20 millió
forint hatékony elköltése a program
sikerének az egyik záloga.  

jk

A BKV, a MÁV és a Magyar
Telekom közösen próbál meg
fellépni a károkozókkal szem-
ben. A rézkábeleket különle-
ges festékkel vonják be, és
több technikai akadályt gördí-
tenek a tolvajok elé.

Mivel a színesfémgyűjtők károsultjai
közül a BKV mellett dobogós helyen
áll a MÁV és a Magyar Telekom is, a
szolgáltatók összefognak – erről a
Magyar Nemzet adott tájékoztatást  a
Budapesti Közlekedési Központtól
(BKK) kapott információk alapján.  A
lap múlt pénteki száma szerint a ve-
szélyeztetett helyszíneken a rendőr-
séggel közösen tartott vagyonvédelmi
akciókon túl a cégek biztonsági szer-
vezetei rendszeresen egyeztetéseket
tartanak.

A BKK közlése szerint a rézkábe-
leket különleges festékanyaggal von-
ják be, és mind több technikai akadályt
gördítenek a kábeltolvajok elé. A
vasúton és a távközlési cégnél ország-
szerte alkalmazott vezetékekkel el-
lentétben a BKV tápkábelei
szigeteletlenek, és általában vasta-
gabbak. Ezért könnyebb az értékesí-

tésük, hiszen nem kell leégetni róluk
a szigetelést, s egyméternyi BKV-
vezeték is több mint két kilogrammot
nyom.

A legfrissebb fővárosi intézke-
dések között szerepel, hogy éjjelente
sűrítik a “kémjáratokat”, és mind több
szakaszon riasztórendszer üzemel. A
vezetékek feszültségmentesítését
elektrotechnikai, a tartóoszlopokat pe-
dig mechanikai módszerekkel védik.

A bűncselekmények megfékezését
a szakma is szorgalmazza. Szlávik
Mónika, a Magyar Fémkereskedők
Szakmai Egyesületének elnöke ko-
rábban azt mondta: nem elég a fém-
törvény őszre tervezett módosítása; a
közszolgáltatóknak egyedi azonosító-
val kellene ellátniuk a köztárgyakat. 

Az elmúlt hetek kábellopásai váro-
sunk utazóközönségét is érintették:
augusztus 2-ra virradóra 15 millió fo-
rintos kárt okoztak kábeltolvajok a
61-es villamos és a 8-as, gödöllői
HÉV vonalán. A helyreállítás miatt
augusztus 3-án csak Mogyoródig járt
a HÉV, onnan Gödöllőig buszok szál-
lították az utasokat. A közlekedés
csak a délutáni órákra állt helyre.    jb

Átadták a Lumniczer utca felújított hídját

Most a járdákon a sor

Ne tegyen „rossz fát” a tűzre!

Kerékpárosbarátabb Gödöllő

Két keréken a belvárosban

A gödöllői HÉV-et is megbénították 

Kémjáratok a kábeltolvajok ellen

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció
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Vendégségben Magyarországon és Gödöllőn

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója
Tizenhat országból 450 ma-
gyar gyökerekkel rendelkező
fiatal érkezik hazánkba, a Ven-
dégségben Magyarországon –
Külhoni Magyar Fiatalok Talál-
kozójára, amelyet augusztus
14-21. között rendeznek meg a
Hungarofest Nemzeti Rendez-
vényszervező Nonprofit Kft.
rendezésében. Gödöllő már
második alkalommal látja ven-
dégül a fiatalokat, akik a múlt
évihez hasonlóan, idén is nagy-
szabású bemutatóval köszön-
tik városunk lakóit augusztus
18-án este a főtéren.

A hagyományőrző fiatalok tánccso-
portja és színjátszó köre a hazánkban
eltöltött egy hét alatt Gödöllőn, Eger-
ben és Budapesten mutatja be tudását. 

Városunkban augusztus 18-án,
szombaton este 19 órai kezdettel a vá-
rosháza előtt a történelmi Magyaror-
szág területéről érkezett csoportok
gálájának lehetnek részesei az érdek-
lődők, esténként pedig a Szent István
Egyetemen táncházban mutatkoznak
be a különböző régiók is. A főváros-
ban a Mesterségek Ünnepén, vala-
mint az augusztus 20-ai nemzeti ün-
nep rendezvényein is láthatja a nagy-
közönség a fiatalokat, Egerben pedig
a XXIV. Agria Nemzetközi Néptánc-
találkozón vesznek részt.

A programsorozat célja az is, hogy
közvetlen kapcsolatot alakíthassanak
ki a fiatalok a magyarországi embe-
rekkel, miközben egymással is barát-
ságokat tudnak kötni – hangsúlyozta
Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium (KIM)
nemzetpolitikáért felelős helyettes ál-
lamtitkára a minisztérium által támo-
gatott programsorozatról, az augusz-
tus 2-án megtartott sajtótájékoztatón.
Fontosnak nevezte, hogy a vendégek
megismerkedhetnek a magyarországi
hétköznapi élettel, anyanyelvi kör-
nyezetben bővíthetik magyar kulturá-

lis és történelmi ismereteiket, életre
szóló élményt szerezve. A rendez-
vény résztvevői ez alkalommal nem
csak a főváros, hanem Gödöllő neve-
zetességeivel is megismerkednek,
többek között kastélyba és a Lázár
Lovasparkba is ellátogatnak majd.

A fiatalok az olimpia jegyében ha-
zánk sportéletével is megismerked-
nek, a Szent István Egyetem sport-
csarnokában különböző rendezvé-
nyek várják őket. 

Dóka Tibor Gyula, a Hungarofest
igazgatója kiemelte, arra törekszenek,
hogy a gazdag programot tartalmazó
találkozó ne csak egyszeri élmény le-
gyen, hanem – például a közösségi
portálok segítségével – kapcsolatban
maradjanak egymással a Magyaror-
szágra érkező külhoni fiatalok.

A Vendégségben Magyarországon
résztvevőit házigazdaként fogadó
Gödöllő képviseletében Pelyhe Jó-
zsef (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
önkormányzati képviselő vett részt a
sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, más
rendezvények, például a Magyar Pol-
gármesterek IX. Világtalálkozója is
bizonyítja, hogy a közösségekben
gondolkodó Gödöllő számára kiemel-
ten fontos a külhoniakkal való kap-
csolattartás. 

Mint megtudtuk, a fellépők egy ré-
szét már láthatta a múlt évben a gö-
döllői közönség, sokan azonban elő-
ször járnak nálunk. Pelyhe József úgy
fogalmazott: a rendezvény igazi rá-
hangolódást biztosít augusztus 20-ai
nemzeti ünnepünkre.

(k.j.)

Mint arról lapunkban is beszá-
moltunk, közel két évvel ez-
előtt a Szent István Egyetem
gödöllői központjának hálózati
ivóvízében a jogszabályban
előírt határértéket meghaladó
mennyiségű nitrátot, valamint
növényvédő-szereket találtak.
2010 októberében az ÁNTSZ
az érintett kutat lezáratta, az-
óta a víz kifogástalan minősé-
gű az egyetemen, de az idei
nyár közepéig tartott a nagy
port kavart eset ismerté válá-
sát megelőző, illetve az annak
észlelését követő időszak vizs-
gálata, amit a jövő nemzedé-
kek biztosa kezdeményezett
és Szabó Máté, az alapvető jo-
gok biztosa zárt le.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hiva-
tala által kiadott dokumentum szerint
az ombudsman megállapította, hogy
az egészséghez és az egészséges kör-
nyezethez való jogot sértette a víz-
szolgáltató, az egyetem, illetve az
érintett hatóságok mulasztása, mert
nem tettek eleget a megelőzéssel, a
vízbázis megfelelő védelmének biz-
tosításával, továbbá a kutak és az ivó-
vízellátó rendszer üzemeltetésével
összefüggő jogszabályi kötelezettsé-
geiknek. Más környezethasználók,
mint például a mezőgazdasági terme-
lésben részt vevők felelőssége is
megállapítható, ami nem csak a háló-
zati ivóvíz minőségére korlátozódik,
hanem a vízbázis védelmének megőr-
zésére is kiterjed. A felszín alatti víz a
nemzeti vagyon része, az állam kizá-
rólagos tulajdonába tartozik és a vé-
delme azért is rendkívül fontos, mert
az ivóvízellátáshoz szükséges víz-
mennyiséget országszerte túlnyomó
részben ebből a felszín alatti vízkész-
letből nyerik ki.

Az Alaptörvény az egészséghez va-
ló jog részeként, az Európai Unió és
az ENSZ alapvető emberi jogként ha-
tározta meg az ivóvízhez való hozzá-
férést. Szabó Máté felhívta a figyel-
met a jogszabályi előírások hiányos-
ságaira. A hatályos joganyag ugyanis
nem biztosítja hatékonyan a vízbázi-
sok védelmét, nem fektet kellő hang-
súlyt a felszín alatti vizek nö-

vényvédőszer-szennyezés elleni vé-
delmére. A víziközmű szolgáltatók
nem rendelkeznek információval ar-
ról, hogy a vízbázisuk területén mi-
lyen jellegű mezőgazdasági tevé-
kenységet folytatnak, milyen és mek-
kora mennyiségű műtrágyát, illetve
növényvédőszert használnak fel.

Az alapvető jogok biztosa jelenté-
sében kezdeményezte a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőségnél,
hogy jelölje ki, mely területek védik
Gödöllő északi és déli vízbázisait.
Szabó Máté felkérte a vidékfejlesztési
minisztert, terjesszen a kormány elé
módosítást a vízbázisok védelméről
szóló kormányrendelethez. Az om-
budsman szerint a jogszabályban
részletesen szabályozni kellene, hogy
milyen jogi következménye van an-
nak, ha valahol nem tartják be a sé-
rülékeny vízbázis védelmére szolgáló
előírásokat.

Az alapvető jogok biztosának je-
lentése az interneten a http://
w w w. a j b h . h u / a l l a m / j e l e n t e s /
201200831.rtf oldalon olvasható.

A 2010-es eset kapcsán nyilvános-
ságra hozott ombudsmani jelentéshez
csatlakozva a SZIE is szükségesnek
látja a vízbázisok hatékony védelme
érdekében több jogszabály módosítá-
sát, mivel megfelelő szabályozással
talán az intézményt érintő eset is el-
kerülhető lett volna. Az egyetem köz-
leménye szerint a vízminőség a kam-
puszon megfelel a hatósági előírá-
soknak, a dolgozók és hallgatók ki-
fogástalan ivóvizet fogyasztanak. 

Solti László rektor fontosnak tart-
ja, hogy a vízbázisok védelmére és a
felszín alatti vizek növényvédőszer-
szennyezés elleni védelmére átgon-
dolt jogszabályok szülessenek. A ha-
tékonyabb szabályozás, az intéz-
ményt érintő szennyezéshez hasonló
esetek elkerülése érdekében a SZIE
felajánlotta vízügyi és mezőgaz-
dasági szakértőinek szakmai segítsé-
gét az új jogszabályok előkészí-
téséhez.

(l.t.)

Ivóvízkincsünk jobb védelmére figyelmeztetnek

Ombudsman: Jogsérelem

KÜLHONI MAGYAR
FIATALOK TALÁLKOZÓJA

Helyszín: Gödöllő, Főtér
Kezdési időpont:

augusztus 18., szombat 19 óra

Fellépők. Kárpátaljáról:
Aranykalász néptánc és népzenei
csoport, Stílus együttes, Bokréta

hagyományőrző csoport, Örökség
Néptáncgyüttes, Zöld Ág Tánc-

együttes

Drávaszögből: Várdaróc Magyar
Kultúregyesület Délvidékről: Hetre-

fitty ifjúsági néptánccsoport

Moldvából: IZVA Csángó Ifjúsági
Hagyományőrző Művészeti

Csoport, Külsőrekecsini fiatal
hagyományőrző csoport

Erdélyből: Felvinci
néptánccsoport

Az idén is igen sokba kerülhet
a családoknak a tanévkezdés.
A tankönyvek ára ugyan nem
emelkedhetett, de a mintegy
1,3 millió tanuló szüleinek a
taneszközökért és a könyvcso-
magokért akár több tízezer fo-
rintot kell fizetniük. Jóllehet a
tankönyvek legmagasabb árát
szabályozó miniszteri rendelet
értelmében a csomagok ára
nem változott tavalyhoz ké-
pest, azok így sem mondhatók
olcsónak.

Az oktatási államtitkárság tájékozta-
tása szerint az első évfolyamos tanu-
lók tankönyvcsomagjának átlagára
6500, a másodikosoké 7400, a harma-
dikosoké 7100 forint, a negyedikese-
ké 6400 forint körül alakulhat. Az
ötödik osztályosoknak átlagosan
6500, a hatodikosoknak 7300 forintot
kell fizetniük könyveikért, a felső ta-
gozat utolsó két évfolyamán pedig a
tízezer forintot is meghaladja a cso-
magok ára: hetedikben várhatóan
11.100, nyolcadikban 10.800 forint.
A közoktatási tankönyvjegyzékben
3832 kiadvány szerepel, ami a tizen-
két évfolyamot tekintve azt jelenti,
hogy átlagosan 319-féle tankönyvből,
munkafüzetből és segédanyagból vá-
laszthattak az iskolák egy évfolyam
számára. A legolcsóbb, 115 forintba
kerülő kiadvány egy 1. és 2. évfolya-
mosoknak szóló szövegértés-szöveg-
alkotás feladatgyűjtemény, a legdrá-
gább pedig egy CD-t is magában fog-

laló francia nyelvkönyv, amelyért
5200 forintot kell fizetni.

A tankönyvek többsége már úton
van az iskolákba, a szeptemberi tan-
évkezdésre idén csaknem négymillió
tankönyvet szállít ki a Nemzeti Tan-
könyvkiadó (NTK) az intézményekbe
– ezt Kiss János Tamás vezérigazgató
jelentette be egy sajtótájékoztatón. 

A vezérigazgató elmondta, a köz-
oktatási tankönyvjegyzéken – a nem-
zetiségi és sajátos nevelési igényű ta-
nulókat nem számítva – idén 3832 ki-
advány szerepel, amelyből 980 az
NTK kiadványa. Kitért arra, hogy a
tanárok és a diákok egy évfolyam egy
tárgyához átlagosan négy kiadványt
használnak. A pedagógusok általában
két-három kiadványt preferálnak év-
folyamonként és tantárgyanként egy

adott iskolatípuson belül, így bizo-
nyos tárgyak esetében előfordul,
hogy a teljes piac 99 százalékát ezek
fedik le. 

Mint az a sajtótájékoztatón elhang-
zott, a korábbi évek tendenciája foly-
tatódik, az elsőévesek egyre keve-
sebben vannak, és 2005 óta évente át-
lagosan két-három százalékkal csök-
kent az iskolát megkezdők száma. 

Kiss János Tamás a tankönyvpiacot
és a tankönyvellátást érintő jogszabá-
lyi változásokról szólva felidézte,
hogy október 1-jétől a tankönyvellá-
tás szervezését a Könyvtárellátó Non-
profit Kft. veszi át, az állam nevében
szervezve a továbbiakban az iskolai
tankönyvellátást.

(Forrás: MTI)

A tankönyvek már készen vannak

Iskolakezdésre készülve
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Gróf  Nádasdy Borbála régi is-
merősünk, három terjedelmes
önéletrajzi könyvét olvashattuk
eddig, s e három könyvet olyan
természetességgel, közvetlen-
séggel, humorral fogalmazta
meg, hogy készséggel használ-
juk neve előtt mi is a grófi címet,
lelki nemességét ismerve el vele. 

Változatos, fordulatokban gazdag élet-
útján nem riadt vissza akár a legalanta-
sabb munkák végzésétől sem, s mos-
tani, Ízes élet című kötetéből kiderül: az
ételben sem válogatott soha. Az étel:
élet. Bármi legyen is az. 

Az Ízes élet leírásaiban nagy utat já-
runk be térben, megtudjuk, mit és ho-
gyan fogyasztanak Európa különböző
tájain, de akár Afrikában vagy Mexikó-
ban is. „Egy népet igazán a hasán ke-
resztül lehet megismerni” – vallja a
szerző. De még inkább utazunk az idő-
ben. Még alkalmunk van bekukkantani
a lepsényi Nádasdy kúriába, képet al-
kothatunk róla, hogyan élt, étkezett a
grófi család, benne a kisgyermek Bor-
bála. Aztán az idillnek végeszakadt, jött
a háború, majd a kitelepítések. Egy
ideig még lehetett a csonka család –
mert az apa, a családfő négy évet hadi-
fogságban töltött – az alsóperei vadász-
házában, majd Balatonalmádiba, Pestre
kerültek különböző albérletekbe. 

Alsóperén élte meg igazán a szerző,
milyen kincseket nyerhetünk az anya-
földtől. Szedtek gyermekláncfüvet, csa-

lánt, gombát, erdei epret, csipkebogyót,
rákásztak az akkor még tiszta vizekben.
Disznót is öltek. Finom volt, mint írja, a
„vizes burgonya” lila hagymakarikák-
kal, a tökmag-húsleves, a tojásos no-
kedli, a rakott nudli…

A komoly koplalás az 1950-es évek-
ben következett be. Már a határban sem
böngészhettek szabadon, az üzletek üre-
sen tátongtak, aki enni akart, lopni
kényszerült, s szerencsésnek mondhatta
magát, ha valamilyen üzemi konyha
maradékához hozzájutott. 

1956-ban külföldre ment Nádasdy
Borbála, s mint korábbi beszámolóiból
tudhatjuk, Bécsben filmszínészi karrier
ígérkezett a számára. Mit ehetett a 
luxusszállodákban, luxuséttermekben
vagy akár a kiskocsmákban  a császár-
városban?

Párizs következett, ahová orosz fér-
jével költözött. Orosz környezetben élt
egy ideig, hajdani orosz arisztokratáké-
ban, akik még az 1917-es forradalom
után menekültek el hazulról. Alkalma
volt megismerni az ő étkezéseiket, az ő
szokásaikat. 

De persze elsősorban a francia
ételekkel, alapanyagokkal, szokásokkal
ismerkedett. A kagylókkal, osztrigákkal
és egyéb tengeri herkentyűkkel, amiket
mi, tengerünk nem lévén, ritkán – vagy
akár sohasem – iktatunk be az étkezé-
seinkbe. Sokkal több zöldséget esznek a
franciák nálunk, a salátákat másképpen
készítik, másként is fogyasztják. Arti-
csóka, avokádó – Párizsban találkozott

velük először. A ratátujjal pedig ott,
ahonnét ered, Dél-Franciaországban.
Francia lecsóként határozza meg, s
megállapítja, hogy nyomába se léphet a
mi lecsónknak. Rántott békacomb, nem
egészen átsütött hús… Idegenek a ma-
gyar gyomornak, de nem Borbáláénak. 

Tudósít róla, mennyire jelen van már
Franciaországban Észak-Afrika és
Ázsia konyhája. Végül még az olasz
konyháról, az olasz étkezésekről ír. Pél-
dául arról, hogy amit Olaszországon
kívül pizzának nevezünk, nem pizza…

S visszakanyarodik oda, ahonnét
elindult: Magyarországra. A Balaton-
felvidéken telepedett le, noha francia-
országi hátterét sem számolta fel telje-
sen. Balaton-felvidéki házában megva-
lósíttatta „álmai, vágyai netovábbját”, a
rakott sparheltet. Az itt készülő bogrács-
gulyás, pincepörkölt, lecsó, paprikás-
krumpli, mind-mind a legfinomabb,
mert „a földhöz közeli”.
(Gróf  Nádasdy Borbála: Ízes élet)   -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Anyaföldünk ajándékai

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen
zárták a 2011/2012-es tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok, akik
kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető
igénybe.

(Folytatás az 1. oldalról) 

A nagykövet köszönetét fejezte ki azért
is, hogy városunkban mindig nagy sze-
retettel fogadják az indonéz művészeti
csoportokat. 
Tóth Tibor alpolgármester beszédében
szintén kitért a júliusi táborra, s szemé-
lyes élményei alapján mondta, öröm
volt látni a különböző országokból
érkezett gyerekek között szövődő barát-
ságokat. 
Szólt arról is, hogy milyen jelentős sze-
repet tölt be városunkban az Indonéziá-

ból érkezett Világbéke-gong, ami nem
csak a gödöllőieknek fontos, hanem az
ide látogatóknak is egyik kiemelt cél-
pontja lett.

Az Indonézia Egyetem 1983-ban alapí-
tott PARAGITA  Kórusa a Bartók Béla,
XXV. Nemzetközi Kórus-
versenyre érkezett hazánkba.
A rangos megmérettetésen
tudásukat különdíjjal ismer-
ték el. A PARAGITA Kórus
számos külföldi ének- és
zenekarral lépett föl eddigi
működése alatt (Oxford
Egyetem Schola Cantorum,
Bécsi  Szimfonikus Zenekar,
Twilite Zenekar, Nusantara
Kamaraegyüttes, Cisya

Kencana Zenekar, Er-
win Gutawa Együt-
tes). A zenekar gyakori
vendég  kórusfeszti-
válokon és versenye-
ken. Vezetőjük Aning
Katamsi Asmoro,
elismert szopránéne-
kesnő és kórusvezető.
A PARAGITA Kórus
műsorának első ré-
szében klasszikus kó-

rusműveket hallhatott a közönség:
Petr Eben, Vytautas Miskinis, Knut
Nystedt, Pawel Lukaszewski, Morten
Lauridsen és Eric Whitacre művei
csendültek fel.  

A második részben az indonéz zenei
világban kalandozhattunk. Gyermek-
dalok, népdalok szólaltak meg a Solo
folyó mentéről, Jáváról, Malukku szi-
getéről, Szumátráról, Bali szigetéről és
Pápua tartományból. Többek között a
hajósok, a halászok, az erdei vadászok,

és természetesen a fiatal szerelmesek
életét mutatták be a PARAGITA  kórus
tagjai, nem csak énekükkel, hanem tán-
cukkal is. A program zárásaként a kórus
egy magyar művet szólaltatott meg: a
Bartók Béla XXV. Nemzetközi Kó-
rusverseny kötelező darabjával, Csíky
Boldizsár Ecloga című kórusával bú-
csúztak a gödöllői közönségtől. 
A hangverseny után a lovarda park-
jában nem csak az Indonéziát bemuta-
tó fotókban gyönyörködhettek a kon-
cert hallgatói, hanem az Indonéz
Köztársaság Nagykövetségének kö-
szönhetően az ország különleges sü-
teményeit is megkóstolhatták.

jk

A királyi kastély udvarán a
Komi Köztársaság érdemes
művészei léptek fel augusztus
3-án, délután. A művészek a
hazánkban megrendezett finn-
ugor találkozóra érkeztek Ma-
gyarországra. 

Az Orosz Kulturális
Központ és a Gödöllői
Testvérvárosi Egyesület
szervezésében Gödöllőn
is ízelítőt adtak művé-
szetükből, hagyomá-
nyaikból a fellépők.  
A gödöllői program so-
rán komi nyelvű éne-
keket, hagyományos tán-
caikat és viseletüket ismertették meg
a közönséggel, de műsorukban töb-
bek között kozák táncok, magyar
csárdás és orosz táncok is szerepeltek. 

Érdekes volt az énekeseik által bemu-
tatott produkció, amiben az orosz
népi dallamokat modern hangsze-
relésben mutatták be. A program vé-
gén, kedveskedve a házigazdáknak,
magyarul is énekeltek. A ren-

dezvényen részt vett Pavel
Kudurenko, a Budapesti Orosz
Nagykövetség munkatársa.

bj

A Barokk Kastélynapok ki-
emelkedő eseményeként Má-
ria Terézia királynő emléke
előtt tisztelgett a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar is.  A
koncert egyben a „Híres Höl-
gyek Gödöllőn – 2012 a Nők
Éve” rendezvénysorozat része
volt. 

A kastély lovardájában megtartott
koncert első részében
Mozarttól a Cosi fan
tutte nyitányt, majd
Haydn C-dúr oboaver-
senyét hallhatta a közön-
ség, Kurucz Orsolya
oboaművész közremű-
ködésével.

Ezt követően ismét
Mozart egy műve, a Se-
renata notturna csendült
fel, majd Haydn ritkán
játszott műve, a Mária Terézia szim-
fónia zárta a hangversenyt.

A zeneszerző 1773-ban, Mária Te-
rézia eszterházai látogatása alkalmá-
val C-dúr szimfóniájában örökítette

meg az uralkodónő nevét, aki ked-
velte Haydn műveit. Ezt jól példázza,
hogy a szintén ekkor bemutatott az
Aki hűtlen, pórul jár című operája
után a felséges asszony a következő
szavakkal fejezte ki tetszését: „ha jó
opera-előadást akarok látni, Eszter-
házára megyek”.

A királynő számára azonban nem
csak az eszterházai látogatások, ha-
nem a gödöllői 1751-es tartózkodás is

feledhetetlen volt, amiről városunk-
ban 2001 óta, minden esztendőben
megemlékeznek. 

A Gödöllői Szimfonikus Zenekart
Horváth Gábor vezényelte.              kj

Június 29-én belgiumi testvérvárosunkból,
Turnhoutból érkeztek fiatal muzsikusok Gö-
döllőre, akik fagott koncertet adtak a mária-
besnyői Nagyboldogasszony Bazilikában.

A turnhouti zeneiskola növendékeit a magyar Auer
József fagottművész – az Eindhoven Filharmonic
szólófagottosa – oktatja, aki az idén Magyarországra
szervezett zenei tábort. Ennek egyik programjaként
mutatkoztak be nagy sikerrel növendékei Gödöllőn.

r

Gödöllőn is sikeres volt a PARAGITA Kórus

Indonézia hangja

Fagott muzsika a bazilikában

Haydn és Mozart művei a Lovardában

Tisztelgés a királynő emléke előtt

Magyar táncot roptak a komi művészek

Finn-ugor hagyományok 

Fotó: Herbai Judit
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Javában tart már Londonban a
30. Nyári Olimpia. A nagy meg-
mérettetés. Még aki nem kíséri
különösebben figyelemmel a
versenyeket, annak is nagy
öröm, ha azt hallja: verseny-
zőink jó eredményt értek el.
Érmet szereztek. Leginkább
persze az aranyérem jelent
diadalt. Az első helyezés. Az,
hogy egy bizonyos sportágban
mi, a magyarok a világon a
legjobbak vagyunk. A győztes
sportoló vagy a győztes csapat
feláll a dobogó legmagasabb
fokára. Felhangzik a magyar
himnusz…

A győzelmet ma már nagyon komoly
felkészülés előzi meg. A sportolók-
nak, mint ahogy másoknak is, az élet
minden területén, keményen meg kell
dolgozniuk a sikerért. A magunk szá-
mára kitűzött célt leginkább elszánt-
sággal, akaraterővel, kitartással ér-
hetjük el.

Fejben dől el – mondja a címe a
most megjelent könyvnek, melynek
alcíme pedig: Sportpszichológia min-
denkinek. Mindenkinek – mert hiszen
valamennyien küzdelmek sorát vív-

juk életünk során. 
Olvashatunk először is a szorongás-
ról. Miből ered a szorongás? Hogyan
oldhatjuk fel? A szorongás szükséges
is lehet. Akár előre is viheti az em-
bert. Megkülönböztethetünk a felfo-
kozott idegállapotok között szoron-
gást, izgalmat, félelmet.

A következő fejezet a figyelem és a
koncentráció szerepét taglalja. A har-
madik fejezet az önbizalom témájára
tér át. Megrajzolja a sikeres sportoló
profilját. Ismerteti a módszereiket a
legjobb eredményt elérőknek.

A továbbiakban a motiváció –
mely a latin „movere” vagyis moz-
gatni szóból ered – szerepéről olvas-
hatunk. Megkülönböztethetünk külső
és belső motivációt. A teljesítmény-
motiváció, amire a sportban igazán
szükség van. Feleletet kapunk arra a
kérdésre: hogyan és mivel motiváljuk
a sportolót? És arra: hogyan ne moti-
váljuk? 

A jó edző csodákra képes. De mi-
lyen a jó edző?  (A jó tanár, a jó mun-
kahelyi főnök.) Áttekintést nyerünk a
vezetési stílusokról. Az edzői eszköz-
tárról. 

Hogyan épül fel egy csapat? Mi-
lyen a sportoló gyerek? Sorra kerül-

nek a sérülések. Mikor és miért sérü-
lünk? A sérülést amellett, hogy meg-
éljük, értelmezni kell, hogy sikeresen
legyőzhessük, majd megelőzhessük.
A sportoló sporton kívüli világába is
betekintünk, a szükséges és ajánlatos
evési szokásaiba, a szexuális életébe. 

A sportpszichológusok mellett szá-
mos neves sportoló is megszólal a
könyvben. Elmondják, leírják tapasz-
talataikat, beavatnak a gondolataikba
azok, akiket leginkább csak a távol-
ból, a különböző versenypályákon
láthatunk.
(Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina:
Fejben dől el – Sportpszichológia
mindenkinek)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A cél előtt

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen
zárták a 2011/2012-es tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok, akik
kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető
igénybe.

Fergeteges koncert részesei lehettek az
érdeklődők július 22-én a Királyi Kas-
télyban megrendezett Kórusünnepen. A
rendezvényen a Gödöllői Városi Ve-
gyeskar, az  Új Liszt Ferenc Kamara-
kórus és a University of Delaware
Chorale lépett színpadra. 
Mindig ünnep van, ha az ember énekel –
mondta köszöntőjébe Pechan Kornél, a
házigazda Gödöllői Városi Vegyeskar
vezetője, aki örömmel elevenítette fel,
milyen csodálatos kórus koncertek ré-
szese lehetett a közönség az elmúlt
években, hiszen városunkban gyakran
lépnek fel a világ távoli pontjairól érke-
ző zenekarok, mindig nagy sikerrel.
A Delawari Egyetem kórusa az Ameri-
kai Egyesült Államokból látogatott Ma-
gyarországra, hogy részt vegyen a Deb-
recenben megrendezett XXV. Nemzet-
közi Bartók Béla Kórusversenyen, s eh-
hez kapcsolódva léptek fel Gödöllőn,
Pécsett és Budapesten.
Elsőként a Gödöllői Városi Vegyeskart

hallhatta a közönség.  Pechan Kornél
vezényletével egyfajta zenetörténeti
utazásra invitálták a hallgatóságot, hi-
szen a reneszánsztól a kortárs zenéig,
igen széles skálából állították össze mű-
sorukat.
Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus egyet-
len, nagyobb terjedelmű művel, Johann
Sebastian Bach: Jesu, meine Freude cí-
mű motettájával mutatkozott be, Erdei
Ferenc vezetésével. Csodálatos előadá-
sukkal nemcsak a közönség, hanem a

kórusok tagjainak elismerését is
kivívták. 
A műsor második részében az

University of Delaware
Chorale előadását élvez-
hette a közönség. Műso-
rukban Johannes
Brahms, Antonio Lotti,
Ko Matsuhita szerzemé-
nyei mellett bolgár nép-
dal és kortárs szerzők
művei is elhangoztak. Ez
utóbbiak ékesen bizonyí-
tották, a kórus muzsika
terén is vannak új utak, új
megközelítések. A hang-

verseny zárásaként a három kórus közös
előadásában csendült fel Moses Hogan :
Hear my preyer című műve. A Universi-
ty of Delaware Chorale és az összetett
kórusok élén Paul D. Head karmester
állt. 
Az előadás ízelítőt adott a XXV.
Nemzetközi Bartók Béla Kórusver-
senyből is, aminek egy másik résztve-
vőjét, az Indonéziai Egyetem
PARAGITA Kórusát hallhatja a gödöl-
lői közönség augusztus elsején.              jk

Újabb bemutatóra készül a Gö-
döllői Fiatal Művészek Egyesü-
lete; Horváth Zoltán és Há-
betler András rendezésében,
Horváth Gábor zenei vezeté-
sével első alkalommal állíta-
nak színpadra operát. Augusz-
tus 24-én és 26-án a Művé-
szetek Házában Mozart: Figaro
házassága című művét láthatja
majd a közönség. A Gödöllői
Fiatal Művészek Egyesülete az
elmúlt években már több ze-
nés műfajban is bemutatta tu-
dását, az idei előadás azonban
jóval nagyobb szabású, mint a
korábbi produkciók.   Mozart
remekművét kiváló hazai mű-
vészek közreműködésével és a
helyi művészeti csoportok
együttműködésével mutatják
be: a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekarral és a Cavaletta Nőikar
tagjaival. 

– Szeretnénk az opera világába
bekapcsolódni, és olyanokhoz is el-
juttatni ezt a csodálatos zenét, akik
tartanak ettől a műfajtól – mondta la-
punknak Horváth Zoltán, az egye-
sület elnöke, a darab egyik rendezője.
Úgy gondolom, ez a mű kiváló lehe-
tőséget ad arra, hogy megváltoztas-
suk azt a nézetet, miszerint az opera
egy unalmas, sznoboknak való műfaj. 

– Ez volt a fő oka, hogy ezt a da-
rabot választották?

– Egyrészt. Másrészt osztom azok-
nak a véleményét, akik a Figaro há-
zasságát a legjobb operának tartják.
Könnyen érthető, és rólunk szól.
Szerelemről, magányról, féltékeny-
ségről, kiszolgáltatottságról, csalásról
és megbocsátásról, a mindennapos
emberi játszmáinkról. 

Mindez humorral, határtalan élet-
örömmel, nagyvonalú, bölcs derűvel.
Ráadásul, a Figaro szereplői nem le-
győzhetetlen félistenek, hanem egy-
szerű, átlagos emberek. 

Mindezek mellett szeretnénk hang-
súlyozni a történet és a zene kortalan-
ságát, ezért mai környezetbe ültetjük
át. Nagy öröm számunkra, hogy eh-
hez olyan kitűnő művészeket sikerült
megnyernünk, mint Herczenik An-

na, Kovács István, Fodor Beatrix,
Mester Viktória, Wiedemann Ber-
nadett vagy Jekl László, hogy csak
néhányat emeljek ki a kitűnő előadók
közül. Azt hiszem, helyi színházi pro-
dukcióban ilyen sok, országosan és
nemzetközileg elismert, kiemelkedő
művész még nem volt egy színpadon. 

Az opera műfaja új feladatot jelent
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar szá-
mára is, tudtuk meg Horváth Gá-
bortól, a zenekar vezetőjétől. 

– Ez egész más attitűdöt kíván,
mint egy „egyszerű” zenekari mű, de
az énekesek közül többel már dolgoz-
tunk együtt, s a 2010-ben bemutatott
Csárdáskirálynő előadás is bizonyí-
totta, a zenekar maximálisan haj-
lékony, rugalmas, és alkalmas erre a
feladatra. 

– A szereplők között a műfaj
kiváló művészeit köszönthetjük.
Kinek az ötlete alapján kérték fel
őket?

– Hábetler András és Horváth
Zoltán tették javaslatok többségét, és
mindegyikkel egyet tudtam érteni. De
nem csak ezekben a kérdésekben
egyeztettünk, sok mindent meg-
beszéltünk, bár a munka java része,
az aktív próbák most kezdődnek.

– Horváth Zoltán elárulta, hogy
a mű mai környezetben játszódik
majd. Ez mit jelent az önök szá-
mára?

– Ez a modernizálás az én kon-
zervativizmusomba belefér. Nem
érinti a zenét és a szöveget sem. Ez az
opera ma is arról szól, mint Mozart
életében: a hétköznapi emberek éle-
tének csetlés-botlásáról. Kiválóan al-
kalmas arra, hogy érzéssel és kellő
mértéktartással mai környezetbe he-
lyezzük. 

A Csárdáskirálynőt is együtt csi-
náltuk, s annak a modernizálása sem
ártott a műnek. 

Bízom Horváth Zoltán szakmai
hozzáértésében, és meggyőződésem,
hogy kellő érzékenységgel nyúl a mű-
höz. A kiváló szólisták is garanciát je-
lentenek arra, hogy a közönség olyan
színvonalú előadást láthat majd, ami
tovább öregbíti a gödöllői művészeti
élet hírnevét. bj

Július 12-16. között bajorföldön járt a
Cavaletta Női Kar. Énekeseink testvér-
városunkban, Aichachban, majd
Augsburgban adtak felemelő hangulatú
koncertet; az előbbiről az Aichacher
Zeitung című lapban – több hasábon –
méltató kritika jelent meg.
A vendéglátók közül többen testvérvá-
rosunk filharmónikus zenekarában ját-
szanak, így dr. Julius Wirnharter is,
aki kezdeményezője, fenntartója, szer-
vezője és mozgatórugója Aichach és
Gödöllő zenei együttműködésének. A
muzsika képes átlépni a határokat, le-
küzdeni gátlásainkat, megnyitni szívün-
ket egymás felé, általa valódi kapcsola-
tok, őszinte barátságok születnek, füg-
getlenül attól, hogy a világ melyik pont-
ján élünk – írja a fent említett újság.
13-án dr. Klaus Habermann polgár-
mester köszöntötte a gödöllői vendége-
ket, akik az este folyamán „telttemplo-
mos” koncertet adtak a Stadtpfarr-
kirchében, ahol Peter Cornelius d-moll
miséje, Annus Réka és zenekarának
magyar népzenei összeállítása, valamint

Pergolesi Stabat Matere hangzott el. Az
estről méltató kritika jelent meg az
Aichacher Zeitungban, mely többek kö-
zött kiemeli a magyar kórusból áradó bi-
zakodást és optimizmust, Danku Esz-

ternek a nőikar hangképzésébe fektetett
alapos munkáját, a kórus jó kiállását,
helyes kiejtését, a német kórusok sötét
tónusú magánhangzó használatával
szemben a Cavaletta nyílt, világos hang-
zását, a Stabat Mater érzékeny megszó-
laltatását. A cikk szerzője méltán dicséri
Kiss Anita gyönyörű szopránját a 
d-moll misében, valamint a szólisták –
Reményi Anna és Ruszó Alexandra –
könnyed hangképzését, összhangját
Márton Danku István karnaggyal,

akik élővé tették a Stabat Mater drámá-
ját. Zene és ember között kapcsolat szü-
letett. A cikk külön foglalkozik a zongo-
rán közreműködő Ferenczy Beátával,
aki határozottan és művészi igényesség-
gel fogta össze Arnold Fritscher
aichachi zenekarát, mely nívós kíséretet
biztosított a Pergolesi műhöz. A koncert
másnapján a kórus hagyományőrző 
fesztiválon vett részt, melyen a város
polgárai – a legifjabbakról az idősekig –
helyi népviseletben jelentek meg. A
helyszínen fellépett Annus Réka és népi
zenekara, Teszáry Bori (prímás), Má-
csai Irén (kontra és gardon), valamint
Heltai Zoltán (nagybőgő). Több ezren
hallgatták végig a magyar népi kultúra
sokrétű dallamvilágának e tömény és
gazdag bemutatóját. 
A körutazás befejező állomásán, Augs-
burgban, az evangélikus templomban
koncertezett a női kar, maroknyi, ám
áhítattal részt vevő hallgatóság előtt.
„Tiszta szemeket és sok szép akaratot
láttam, ami nekem nagyon fontos.” –
értékelte a koncert és talán az egész ba-
jorországi turné hangulatát Márton Dan-
ku István karnagy. g

Énekek a világ minden tájáról

Kórusünnep a kastélyban

Idegenben is otthon a Cavalettával 

Ma is rólunk szól a kortalan opera

Figaro házassága
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Királyi vigalom Grassalkovich Antal kastélyában

Emlékezés Mária Terézia látogatására
Megtisztultak a zsidó ótemető sírkövei

Az összefogás ereje
(folytatás az 1. oldalról)

Bár a Marquise Együttes előadása
vissza repítette a közönséget a barokk
korba, mivel a legyezők egyre inkább
divatba jönnek, lehet, hogy a közön-
ségnek adott legyező használati utasí-
tásnak még sokan hasznát veszik.

A rendezvény egyik kiemelkedő
eseménye volt a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar koncertje, melyen
Haydn, Mária Terézia  tiszteletére írt
szimfóniája is elhangzott. Az uralko-
dó látogatása nem csak a gödöllőiek-
nek, hanem a királynőnek is emléke-
zetes maradt. Később is, többször em-
legette a feledhetetlen gödöllői napo-

kat. Egy 1775-ben kelt levélben, amit
Grassalkovich II. Antalhoz írt, így fo-
galmazott: „…ezen ünnepély eszem-
be hozta amazt, melyben Gödöllőn
részt vettem és így megemlékeztet
azon mindenkor érezhető veszteség-
re, melyet atyja, régi barátom halála
által szenvedtem…”

A hétvégén a kastélyba látogatók
remélhetően hasonlóan feledhetetlen
élményeket szereztek. A vendégek
közül sokan megtekintették a kastély
új, a „Titkok, bálok, utazások” című
időszaki kiállítását, ami Erzsébet ki-
rályné udvarhölgyeivel ismerteti meg
a közönséget. (b.z.)

Augusztus 9-én, csütörtökön
önkéntesek segítségével tisz-
tultak meg a gödöllői zsidó óte-
mető sírkövei. A Gödöllői Ér-
tékvédő Közhasznú Egyesület
felhívására több mint 20-an ér-
keztek, hogy munkájukkal se-
gítsenek a sírok tisztításában.

A takarításon nem csak gödöllői lako-
sok vettek részt, hanem a ZSIT egy-
letnek köszönhetően (baráti társaság a
zsidó temetőkért) Budapestről is töb-
ben csatlakoztak a felhíváshoz. Sokan
családostól, kisgyerekekkel, de volt, aki
kutyájával érkezett. Több sírkövet már
olyannyira ellepett a kosz és nőtte be a
moha, hogy már a feliratok sem voltak

olvashatóak. Egy „speciális” technoló-
giának köszönhetően azonban a több
évtizede olvashatatlan feliratok is hirte-
len láthatóvá váltak. A sírköveket elő-
ször lemosták, majd borotvahabbal ken-
ték be, aminek köszönhetően a mélye-
désekben lévő kosz is feloldódott. Ez-
után pedig gyökérkefével tisztították
meg a sírokat. A tisztítás igen komoly
fizikai munkát jelentett.

Sajnos, a temetőt egykor szemétlera-
kónak használták, így voltak olyan sí-
rok, amiket szó szerint a szemétből kel-
lett kiásni. A szorgos kezeknek köszön-
hetően a sírok kétharmada megtisztult.
A következőkben a temető gondnoksá-
ga a már nem olvasható feliratokat sze-
retné újrafestetni. Az értékvédő egyesü-
let júniusban vehette át a Raoul Wallen-
berg emlékszobrot Gémesi György
polgármestertől, Ilan Mortól, Izrael Ál-
lam nagykövetétől és Zoltai Gusztáv-
tól, a MAZSIHISZ ügyvezetőjétől a te-
metőért végzett munkájuk elismerése-
ként.

A sírkert szeptember 15-16-án a Kul-
turális Örökségvédelmi Napok kereté-
ben mindenki előtt nyitva lesz, ahol
megismerhetik a temető és a gödöllői
zsidóság történetét, valamint bemutat-
ják, hogyan tisztították meg a sírokat.

A szervezők köszönik minden rész-
vevőnek a munkát. Külön köszönik
az ott élők segítségét, hogy a tisztítás-
hoz és a munkálatokhoz szükséges
vizet biztosították. (pts)

Akik férjhez mentek I. rész
Majláth Sarolta (1856 – 1928)
A bécsi udvar előírásai szerint a ki-
rályné (császárné) udvarhölgyei csak
egyedülállóak lehettek. Ehhez Erzsé-
bet is ragaszkodott, felolvasónőjét,
Ferenczy Idát sokszor kérte – intette
leveleiben: „Nem menj férjhez Kál-
mánodhoz!” Festetics Mária több
tisztelőjének, pl. Gemmingen báró-
nak, Rudolf trónörökös szárnysegéd-
jének is nemet mondott, csakhogy a
királynét szolgálhassa. Így cseleke-
dett Sztáray Irma is. Három udvar-
hölgy Hunyady Karolina, Majláth Sa-
rolta és Mikes Janka nemet mondott
az egyébként nagyon szeretett és tisz-
telt úrnőjének: a szerelmet választot-
ták.

Az akkor húszas évei közepén járó
Majláth (Mailáth) Sarolta, a meggyil-
kolt országbíró, Majláth György lá-
nyaként került az udvarhölgyek közé.
Viszonylag keveset tudunk róla. Any-
nyi biztos, hogy a negyvenes éveiben
járó gróf Festetics Máriának váltótárs
kellett, olyan valakit kerestek erre a
szolgálatra, aki várhatóan bírja majd a
királyné sajátos életmódját. Sarolta és
grófnő 1882-ben ismerkedett meg. 

Részlet Festetics Mária naplójából:
„Gödöllő, 1882. (december) 13.

…Sarolta oly önállótlan és szelíd,
hogy nem fog sok kényelmetlenséget
okozni. Nekem minden bizonnyal jó
kis pajtásom lesz, mivel jó szándékú
és hozzám igen ragaszkodik. – Őfel-
sége a császárné mély benyomást
gyakorolt reá, és én meg vagyok győ-
ződve, hogy hűségesen fogja szolgál-
ni úrnőjét…”

Ami különlegessé teszi személyét,
hogy mai ismereteink szerint udvar-
hölgyei közül névre szólóan csak neki
írt verset úrnője.

„Saroltához
… Álnok s merész úszó tűnt fel!
Jaj, mit látott, Istenem?
Nem mulatott egyikünk sem
A délután eseten.”

(részlet, Sári Márta fordítása)

Sarolta fiatal volt, jól bírta a gya-
loglást, és nagyon jól tudott úszni is.
A királyné és udvarhölgye az elha-
gyottnak hitt tengerparton, fürdőruhá-
ba öltözött, és úszkált a tengerben. Az
eset, hogy valójában még sem voltak
egyedül, késztette verselésre Erzsébe-
tet.

A Vasárnapi Ujság egyszer attól is
beszámolt, miben is úszott a felséges
asszony:

„A királyné fürdői öltözete a lehető
legegyszerűbb s mindig ugyanaz: fe-
hér szegélylyel ellátott veres, néha fe-
kete öltöny, mely bő, s egész a földig,
karján egész a kézcsuklóig ér; arczát
nagykarimájú szalmakalap árnyékol-
ja.”

Sarolta 1883-1890 között, Festetics
Mária helyett, csak egy-egy alkalom-
mal utazott a királynéval. Egyszer
Egmond aan Zeeben, rájuk esteledve
számára méltatlan helyen, egyszerű
pajtában kényszerült az éjszakát tölte-
ni. Az udvarhölgy valójában élvezte a
rendkívüli helyzetet. Mária Valéria
feljegyezése ezzel kapcsolatban: 

„1885. augusztus 9. Bad Ischl.
Amikor felébresztettek, azt mondták,
hogy a Mama éjjel 1 órakor felment a
Schmitten csúcsra Majláth Saroltával,
a vezetőkkel és lámpásokkal. Sarolta
élvezte ezeket az akkoriban veszé-
lyesnek ítélt helyzeteket. Azon sem
lepődött meg, ha nem egy kirándulás-
ról sötétedés miatt nem tudtak haza-
térni, és az éjszakát valamilyen kuny-
hóban töltötték.”

Erzsébet és Sarolta egyik legér-
dekesebb útja az 1887-es herkules-
fürdői tartózkodás volt. A kedvelt és
akkor Magyarországhoz tartozó üdü-
lőhelyen keresett bajaira enyhülést a
királyné. A királyné gyakorlatilag in-
kognitóban szerette volna idejét csak
a gyógykezelésre és a hegyi sétára
fordítani. Ekkor érkezett a gyors hír,
látogatók jönnek: Erzsébet költőnő-
társa Carmen Sylva (Erzsébet, román
királyné költői és írói álneve – a
szerk.) és férje személyében. Csak

éppen a román királyi pár fogadására
még elegendő szék sem volt! Távirat
érkezett a gödöllői kastélyba: küldje-
nek elegáns szalongarnitúrát, továbbá
porcelánkészletet a vendégfogadás-
hoz. A helyi kereskedők által kiállított
számlák bizonyítják: faanyagot, pán-
tokat, szöget vettek tőlük, hogy ládá-
kat ácsoljanak a Herkulesfürdőre
szánt tárgyak becsomagolásához. A
vendégség jól sikerült.

Festetics Máriával és Ferenczy Idá-
val ellentétben Majláth Sarolta nem
fojtotta el érzelmeit, amikor Klodvig
Hohenlohe-Waldenburg-Schilling-
fürst herceg megkérte a kezét, igent
mondott.

A herceg első felesége Esterházy
Franciska 1884-ben, huszonnyolc
éves korában négy félárvát hagyott
maga után. Az uralkodó 1890-ben Sa-
roltának grófi rangot és méltóságot
adományozott. Nem készült nemesi
oklevél (diploma), csak úgynevezett
felsőbb elhatározás született. A neme-
si címet – Erzsébet királyné kérésére
– Ferenc József nászajándéknak szán-
ta. Néhány héttel a grófnő még maga-
sabb rangot kapott: miután férjhez
ment a herceghez. Egy gyermekük
született. Stefánia, 1892-ben látott
napvilágot Meránban és 1894-ben
halt meg Zsigmondházán. Valójában
Vágzsigmondházáról van szó, ez egy
Vág melletti település, nevezetessége
az egykori Balassa kastély, 52 szobá-
val, 365 ablakkal. A kastély a 19. szá-
zadban Hohenlohe herceg tulajdoná-
ban volt. További gyerekekről nem
tudunk. Férje első házasságból szüle-
tett gyerekeivel odaadóan foglalko-
zott. Az egykori udvarhölgy hetven-
két éves korában, 1928-ban hunyt el,
férje egy évvel később követte. Közös
sírban nyugszanak, Budapesten, Far-
kasréten.

Majláth Sarolta ugyanabban az
évben és hónapban távozott az élők
sorából, mint Ferenczy Ida.

Szabó Margit

Sokan zarándokoltak el Mária-
besnyőre augusztus 12-én, va-
sárnap, hogy részt vegyenek a
Nagyboldogasszony főbúcsún.

Az ünnep szombaton este kezdődött
ft. Gulyka József esperes, prépost
szentmiséjével, majd a gyertyás kör-
menetet követően virrasztáson vehet-
tek részt a hívek.

Vasárnap délelőtt, hagyományosan
a bazilika udvarán lévő szabadtéri ol-
tárnál tartották meg a szentmisét,
aminek főcelebránsa dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök volt. Beer Miklós
beszédében kijelentette: a hívek egyik

fő feladata, hogy Isten szeretetének
közvetítői legyenek. Mint mondta,
bár nagyon sok bánatot, fájdalmat,
szerencsétlenséget láthatunk magunk
körül, nem a szomorkodás a felada-
tunk, hanem az, hogy megtaláljuk a
lehetőségét annak, hogyan segíthe-
tünk a rászorulóknak, hogyan közve-
títsük felé Isten szeretetét. A szent-
mise körmenettel zárult.

A búcsúról a Duna Televízió fel-
vételt készített, amit augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony ünnepén, 10 órá-
tól láthatnak az érdeklődők.

(ny.f.)

Erzsébet királyné udvarhölgyei

Nem a királynénak, igen a szerelemre

Legyünk Isten szeretetének közvetítői!

Nagyboldogasszony búcsú

Ilyen volt... ...ilyen lett
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Augusztus 18‐19‐20‐án,
szombaton, vasárnap és hétfőn 

9‐11 óráig:

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel: dr. Vaskó Márta 
Tel.: 20‐9913‐057.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Kati: Fiatal felnőtt, juhászkutya
keverék szuka. Kissé félénk, de
hamar oldódik. Családi kutyá‐
nak kiváló lenne. Eredeti gaz‐
dáját is keressük!

Chloe: Önhibáján kívül csa‐
ládtól került be.  5 éves, keve‐
rék, szuka. Mihamarabb új
gazdát keres, hogy a ne sé‐
rüljön a lelke.

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06‐20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen. 

2012. augusztus 7‐én a Kos‐
suth Lajos utcában talált pincsi
keverék kanok keresik eredeti
vagy leendő gazdájukat. 
Tel.: 20/494‐6702

Bendegúz, egy elhagyatott telekről
mentett kb. 8 hónapos keverék kan
kölyök SÜRGŐSEN szerető gazdát

keres. Oltva és chipezve van! 
Tel.: 70/601‐1060; 30/740‐8432

Gabi: Golden retriever, 5 év
körüli kan. Emberekkel ba‐
rátságos, szófogadó. Kan ku‐
tyákkal domináns.

Csilla: Rajzos, kölyök szuka
kutya. Nagyon játékos, jó
jelző kutya. Nagytestű
lesz. Eredeti gazdáját is ke‐
ressük!

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!E l v e s z e t t
kutya

Szamóca: El‐
veszett július
19‐én Gödöl‐
lő központjá‐
ban ezüst‐
cser színű, 5
éves mini Yorkshire Terrier szuka kutyánk!
Magas jutalom a megtalálónak vagy vissza‐
vásárolnánk!  Tel:30/914‐0927.

A gyönyörű szibériai tigris, a
misztikus hópárduc vagy a bo-
hókás törpevíziló nélkül szegé-
nyebbé válna a Föld. A magyar
állatkertek kiemelt szerepet
vállalnak az eltűnő fajok meg-
mentésében.

Az emberiség az ökológiai kataszt-
rófa szélére sodorta élővilágunkat. A
vadászat, a kereskedés a vadállatok-
kal, a mezőgazdasági termelés térhó-
dítása, a beépített területek növeke-
dése, a közlekedési hálózat folyama-
tos bővülése, a környezet szennye-
zése, a természetes élőhelyek csök-
kenése és a globális éghajlatváltozás
fajok kipusztulását eredményezi.

Az afrikai elefánt fogságban nehe-
zen szaporodik

A kutatók szerint napjainkban az
összes gerinces faj húsz százaléka ve-
szélyeztetett. Hanga Zoltán, a

Fővárosi Állat- és Növénykert szóvi-
vője elmondta: az ilyen jellegű prog-
ramok az 1920-as évek elején indul-
tak. 

– A programban a mi állat-
kertünk is részt vesz. A Nyu-
gat-Afrikában őshonos 
mandril megmentését mi
irányítjuk, és reméljük, hogy
az aranyhasú mangábét is
megkapjuk. A fajmentő prog-
ram keretében született ná-

lunk két zsiráf,
most cseperedik
két orángután és
egy gorillakölyök. A széles
szájú orrszarvúinkra va-
gyunk a legbüszkébbek. A
kihordási idejük tizenhat
hónap, és mindig csak egy
utódot hoznak világra.
Nálunk a mesterséges
megtermékenyítés sikerrel

járt két alkalommal is, és ebben
egyedülállók vagyunk a világon:
2007 januárjában és októberében is
született egy-egy példány.

Veprik Róbert, a Szegedi
Vadaspark igazgatója kö-
zölte: a náluk levő állatok
egyharmada a fajmentő
programba tartozik.
– Most harminc-negyven
faj tenyészprogramjával
foglalkozunk. Nagyon
fontos, hogy pénzmozgás
nélkül kapjuk, illetve ad-
juk az állatokat. Kaptunk
például hópárduc tenyész-
párt két különböző helyről,
akiket aztán összeenged-

hettünk. Az utódok születésük után
másfél évig vannak nálunk, aztán
továbbadjuk őket más állatkerteknek.

A Nyíregyházi Állatpark az indiai
orrszarvú tenyészpárra és az afrikai
elefánt családra a legbüszkébb, 2007-
ben itt született meg az ország első
afrikai elefántborja is. Jumanee már
elköltözött tőlük, hogy egy másik ál-
latkertben alapítson családot. 

borsoline

Augusztus 1-jétől szigorodtak az állat-
tartási szabályok, az állatvédelmi bírság
alapösszege ötezer forintról tizenöt-
ezerre nő, de többszöri jogsértés esetén
akár több százezer forintos bírságot is ki
lehet majd szabni.

A Magyar Közlönyben júliusban jelent
meg az egyes állatvédelmi kormányren-
deleteket módosító jogszabály. Ez ki-
mondja, hogy tilos kistestű ebet tíz, kö-
zepes testűt tizenöt, nagytestű kutyát
húsz négyzetméternél kisebb területen
tartósan tartani. Továbbá tilos kistestű
kutyát négy, közepes testűt hat, nagy-
testű kutyát nyolc méternél rövidebb 
eszközzel tartósan kikötni.
A rendelet értelmében tilos gerinces ál-
latot kör alapú kalitkában vagy gömb
alakú akváriumban, és gerinces állat ki-
fejlett egyedét harminc liternél kisebb
űrtartalmú térben tartani. Rendelkeztek
arról is: a kutya-, a macska- és a gö-

rénykölyköket nyolchetes korukig az
anyjukkal kell tartani, a hím sziámi har-
cos halakat pedig úgy kell tartani, hogy
azok egymást, illetve a tükörképüket ne
láthassák.
A rendelet kimondja, hogy a kutyák far-
kát csak az állat hétnapos koráig szabad
kurtítani. A jövő év január elsejétől négy
hónaposnál idősebb kutyát csak transz-
ponderrel – azaz csippel – megjelölve
lehet tartani.

Az állatvédelmi bírság alapösszegét a
jogsértés körülményeitől függően fel-
szorozzák. Büntetés kiszabásánál a leg-
magasabb, 10-es szorzót akkor kell al-
kalmazni, ha valaki az állat életét elfo-

gadható ok vagy körülmény
nélkül oltotta ki, állatot kín-
zott; az állat tulajdonjogával,
tartásával felhagyott, az álla-
tot elűzte, elhagyta, kitette.
Ez esetben a bírság összege
százötvenezer forint.
Ugyancsak százötvenezer
forintra kell büntetni azt, aki
állatot emberre vagy állatra
uszított, állatviadalra idomí-
tott, állatviadalt szervezett,

tartott, arra fogadást szervezett, azon
közreműködött, részt vett, fogadást kö-
tött, állatviadal céljára állatot tenyész-
tett, képzett, idomított, forgalmazott,
vagy épületet, földterületet, eszközt ren-
delkezésre bocsátott. Ha több tényállás
együtt áll fenn, akkor a büntetések
összeadódnak, így szélsőséges esetben
akár több százezer forintos bírságot is ki
lehet majd szabni.

hvg.hu

Halálra ítélt fajokat óvnak állatkertjeink

A jelen Noé bárkái

Nem mindegy, hogyan tartunk háziállatot

Változtak a szabályok

Rengeteg pénzt meg lehet spórolni
azzal, hogy fűszernövényeket termesz-
tünk a lakásban vagy az udvaron. A fű-
szernövények télen is fejlődnek, ha a la-
kásban tartjuk őket.

Fűszernövények termesztése ottho-
nunkban
Mivel az üzletben elég drágák, főleg a
biotermesztésű fűszernövények, az ott-
honi termesztés végtelen készletet biz-
tosíthat számunkra.  Először meg kell
venni a magokat, aztán úgy is szapo-
ríthatjuk, hogy hagyjuk felmagozni,
vagy visszavágjuk a hajtásokat.
Ahhoz, hogy a lakásban vagy az udva-
ron fűszernövényeket termesszünk,
nincs szükség drága felszerelésre. Vehe-
tünk olcsó, műanyag virágcserepeket,
de felhasználhatunk műanyag kávés-
dobozt vagy akár régi serpenyőt is. Bár-
mit is használunk, mindenképpen szúr-

junk lyukakat az aljába, hogy a fölös-
leges víz el tudjon folyni.

Tanácsok fűszernövények ültetéséhez
Használjunk megfelelő virágföldet.
Töltsük meg a tartályt úgy, hogy körül-
belül 5 cm maradjon sza-
badon. Vessük el a magot a
csomagoláson leírtak szerint,
a legtöbb fűszernövényt kö-
rülbelül 0,6 cm mélyre kell
vetni. Óvatosan öntözzük
meg a magokat. Tartsuk a
cserepet az ablakban vagy a
közelében, ahol nincs közvet-
len napfénynek kitéve, eset-
leg csak korán reggel.
Trágyázzuk a földet vízben
oldódó, gyorsan lebomló mű-
trágyával vagy szerves trágyával. Min-
dig kövessük a csomagoláson feltün-
tetett utasításokat, különösen a szerves
trágyák esetében. A különböző márkák-

nak más és más a hatóanyagtartalma.
A legtöbb fűszernövény jól fejlődik
10–15 cm mélységű földben. Ha meg-
engedjük, hogy túl nagyra vagy hosszú-
ra nőjön, túl kemény lesz, (és a növény-
től függően) veszíthet az aromájából és
a hatóanyagaiból. A petrezselymet és a
koriandert ültessük laposabb edények-
be. A mélyebb edényeket tartsuk fenn a
rozmaringnak, a szurokfűnek (oregánó)
és a kakukkfűnek.
Takarjuk le a magokat műanyag zacskó-
val, amire apró lyukakat szurkáltunk. Ez
segít megőrizni a talajnedvességet, és
segíti a növény sarjadását. Amikor a
csíranövények már két hetesek, tá-
volítsuk el a műanyag fóliát. Ha a nö-
vények magasabbra nőnek mint a fólia,
szúrjunk kis karókat a földbe és csi-
náljunk  “sátort” a fóliából.
Minden nap locsoljuk meg a magokat.
A talajnak nedvesnek kell maradnia, de
nem annyira, hogy teljesen átázzon.
Amikor a csírák kikelnek, öntözzük na-
ponta. Ha nincs hideg, minden nap
kitehetjük nem túl erős napfényre.
Amikor a csíranövények megerősöd-
nek, használjunk locsolót az öntözés-
hez. Akkor öntözzük, ha a talaj felső ré-
szén 3–5 cm (a cserép mélységétől füg-
gően) kiszáradt.
Csípjük le a növény friss hajtásait,
amikor használni akarjuk a főzésnél. Ha
szárított fűszernövényt akarunk, hagy-
juk megnőni a növényt, aztán húzzuk ki
gyökerestől, és függesszük fel száradni.
Miután megszáradt, zúzzuk apróra és

tároljuk műanyag zacskóban vagy
légmentesen zárható műanyag do-
bozban. 

edenkert.hu

Termesszük meg a saját fűszernövényeinket!

„Május 26-án született cicalányok
(teknőc, fekete, fekete-fehér) és kb.
két éves talált mamájuk szerető
gazdit keresnek. 
Tel.: 20/326-59-29.
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A Gödöllői Kézilabda Club felnőtt
férfi csapata az NB II Keleti cso-
portját megnyerve, az idén már
az NB I/B-s szereplésre készül.
Kis Kálmán előző számunkban
arról beszélt, hogyan jutottak el
addig, hogy 20 év után ismét
ebben a kiírásban szerepelhet a
klub, míg most a bajnoki célokról
beszél a klubvezető.

– Beszéljünk a piszkos anyagiakról,
mert, ahogy olvashattunk a sorok kö-
zött, ez a kúlcsa mindennek.
– Ma Magyarországon és ez igaz Euró-
pára is, fogalmazzunk úgy, hogy egyre
nagyobb kihívást jelent a felnőtt csapa-

tok versenyeztetése. Ugyanakkor el kell
ismerni, hogy az utánpótlás képzés terü-
letén komoly lehetőségek nyíltak meg a
TAO-s (Társasági Adó) pályázatok tá-
mogatási rendszerének köszönhetően. A
serdülő, ifjúsági és junior korosztály ré-
szére a versenyeztetés forrás oldala
megoldottnak mondható, mind a női,
mind a férfi szakág részére.
– Kerülgetjük a forró kását. De csak
rátérünk az NB I/B-re is.
– Természetesen. A csapat leadta a ne-
vezését a bajnokságra. A nevezésünket
elfogadták és a Keleti csoportban fo-
gunk versenyezni. Ez azt jelenti, hogy
olyan ellenfeleket kapunk, mint például
az Eger, a Törökszentmiklós, az Ózd,

vagy a Hajdúnánás. Szóval érthető,
hogy át kellett gondolnunk és számol-
gatnunk kellett a megnövekedő verse-
nyeztetési költségek miatt.
– Gondolom felfokozott a várakozás
az új idény megmérettetései előtt. Mi-
kor kezdődik a felkészülés?
– A fiúk jól megérdemelt pihenésük
után, augusztus első csütörtökén el-
kezdték a felkészülés. Azzal tisztában
vagyunk, hogy az egy osztállyal feljebb
jutás még minőségibb kézilabdát igé-
nyel. Gyorsabb, dinamikusabb lesz a já-
ték és az erőállapotunkkal sem lehet
probléma. Az edzőnk feladata lesz ösz-
szerakni a helyes programot, de az izga-
lom mellett az egész csapatban megvan
a bizonyítási vágy és az egészséges vá-
rakozás.
– Milyen célkitűzéssel vág neki a csa-
pat a szezonnak?
– Ahogy eddig is, a 2012/2013-as év-ad-

ra is a realitás lesz a jellemző, azaz az el-
ső és egyetlen cél, hogy bent maradjunk
az NB I/B-ben. Természetesen szeret-
nénk minél előkelőbb helyen végezni.
Ez szintén edzői feladat lesz, de én sze-
mélyesen a 8-10. hely közötti ered-
ménnyel elégedett lennék az első évben.
– Gondolom, nem árt erősíteni is.
Vannak tervek?
– Néhány poszton erősítenünk kell,
hogy meg tudjunk felelni saját elvárása-
inknak. A csapatot fogja erősíteni irányí-
tó poszton Márkus Béla (gödöllői kö-
tődésű, Vác játékosa volt). Továbbra is
számítunk Domokos Alex és Korondi
Zénó játékára, valamint Tóth Bencére
kapus poszton, továbbá szeretnénk ha
hozzánk igazolna a beállós Varga Lász-
ló is (mindegyik FTC-PLER).
– Mikor rajtol a bajnokság?
– Szeptember 23-án kezdünk az Eger
csapata ellen. A hazai mérkőzéseinket

feltehetőleg az Egyetemi sportcsarnok-
ban fogjuk játszani és várunk szeretettel
minden kikapcsolódni vágyó nézőt.
Ezúton szeretnénk a klub nevében meg-
köszönni szurkolóink eddigi bíztatását,
reméljük, hogy a jövőben is magunk
mellett tudhatjuk őket, valamint minden
sportbarátot várunk sok szeretettel a
mérkőzéseinken. -li-

Kézilabda – Ismét NB I/B-s kézilabda Gödöllőn

Bentmaradni az első évben

A Gödöllői Sport Klub labdarú-
gói és a sportág szerelmesei
már bizonyára várják a Pest
megyei I osztályú sorozat kez-
detét, amelyre augusztus 18-
án kerül sor.

Az első játéknapon szabadnapos lesz a
GSK, miután a Veresegyház elleni talál-
kozóját augusztus 29-re halasztotta a
klub, így városunk csapata 26-án kezdi
a bajnoki évadot.
Lilik Pál edző csapatára rá is fér még a
pihenő, ugyanis az új szakvezetőnek
van még mit csiszolni a csapatmunkán.
Az edzőmérkőzések folyamán kiderült,
hogy az idei szezonban is támadóposz-
ton lesz hiányos az alakulat, de az biz-
tos, hogy egy igen fiatal és agilis együt-
tes kovácsolódik. Az, hogy ez végül
elég lesz-e a bentmaradás kiharcolásá-
hoz, az majd elválik.
Mint már említettük, az első találkozót
augusztus 26-án játssza majd a Gödöllő
a Hévízgyörk otthonában, míg első ha-
zai meccsét 29-én rendezi a csapat. A

magyar labdarúgó bajnokságok átszer-
vezése miatt az első hat között kellene
végeznie a Gödöllőnek, máskülönben a
megyei II osztályban találja magát a
klub a szezon végén. Ami még változás,
hogy az idén nem lesz megyei ificsapata
városunknak, miután a GSK utánpótlás
csapatai az országos kiemelt bajnoksá-
gaiban versenyeznek majd. -tt-

Labdarúgás – Augusztus 26-án kezd a GSK

Indul a gödöllői fociszezon

Hazai bajnoki menetrend:
Augusztus 29., szerda 17 óra:

Gödöllői SK – Veresegyház VSK
Szeptember 1., szombat 16:30 óra:

Gödöllői SK – Halásztelek FC
Szeptember 15., szombat 16 óra:

Gödöllői SK – Tárnok KSK
Szeptember 22., szombat 16 óra:
Gödöllői SK – Kisnémedi MSE

Október 6., szombat 15 óra:
Gödöllői SK – Gyömrői SE

Október 20., szombat 14 óra: 
Gödöllői SK – Felsőpakony KSE
November 3., szombat 13:30 óra:

Gödöllői SK – Örkény SE
November 17., szombat 13 óra: 

Gödöllői SK – Verőce SE

Augusztus 12-én ért véget a XXX.
nyári olimpia, ahol a 157 fős ma-
gyar csapat minden várakozást
felülmúlva 8 aranyat, 4 ezüstöt és
5 bronzérmet szerezett, ezzel a
9. helyen végeztek a 205 nemze-
tet felvonultató világverseny
éremtáblázatán.

Számos csodálatos eredmény született,
elég, ha csak Szilágyi Áron kardvívó
zseniális első helyét, vagy Gyurta Dá-
niel úszó, világcsúccsal nyert aranyát
említjük, de talán ide sorolható még
Risztov Éva emberfeletti első helye 10
kilométer úszásban is. Természetesen az
érmek mellett a pontszerző helyen vég-
zett, valamint, magán a játékokon elin-
duló sportolók is minden dicséretet
megérdemelnek.
Mi, gödöllőiek, azon felül, hogy hazán-
kért szorítottunk, három olimpikonunk-

ért is pluszban izgulhattunk. Tóth
Kriszta asztaliteniszező az 5. nyári öt-
karikás viadalán vett részt, ezúttal a 2.
forduló jelentette számá-
ra a végállomást. Deák
Nagy Marcell 400 méter
síkfutásban szerepelt és
mindössze 5 századmá-
sodperccel maradt el a
középdöntőbe jutástól,
előfutamában a 4. helyen
ért célba futamában. Er-
délyi Zsófia maratonista
a 92. helyen zárta a
42195 méteres távot, a
versenyt egy etióp futó
nyerte meg.
Összességében sikeres
olimpiát zárt a magyar
csapat, amely, ha csak az
országok népességét, te-
rületét, valamint gazda-

ságát vesszük figyelembe, akkor maga-
san megnyerte a nemzetek közötti érem-
tabellát. Mindössze 5 európai ország, a
házigazda Nagy Britannia (3. hely),
Oroszország (4.), Németország (6.),
Franciaország (7.), valamint Olaszor-
szág (8.) tudott megelőzni bennünket.

-tt-

Az előző NB I-es futsal bajnok-
ság bronzérmese, a Gödöllői Bi-
kák csapata nem indulhat ön-
állóan a 2012/2013-as első osz-
tályú bajnokságban, miután a
Magyar Labdarúgó Szövetség
nem fogadta el a klub nevezé-
sét.

Az MLSZ illetékesei úgy nyilatkoztak
az ügyben, hogy mivel a klub a neve-
zést nem tudta hiánytalanul beadni,
valamint tartozik is némi versenyezte-
tési költséggel, így nem fogadták el a
csapat nevezését. 
A gödöllőiek részéről azt az informáci-
ót kaptuk, hogy csupán félreértés tör-
tént. A csapat szeretett volna a Gödöl-

lői Sport Klub égisze alatt nevezni,
mert így látta megalapozottnak a csa-
pat jövőjét, valamint a Társasági Adó
(TAO) nyújtotta pályázati lehetőségek
is ezt diktálták. Csak azt nem vette
senki számításba, hogy a GSK-nak
nincs jogosultsága az NB I-es indu-
lásra, így érthető módon, az MLSZ
nem fogadta el a nevezést a legmaga-
sabb osztályba. Mindezek ellenére és
néhány kiskapunak köszönhetően,
mégis lehet első osztályú futsalmeccs
Gödöllőn. Hallani lehet ugyanis arról,
hogy a Kis János (egykori gödöllői
sikerkovács) irányította Vasas, vala-
mint a Gödöllő fúzionál és így indul,
gödöllői telephellyel a bajnokságban.
Reméljük a legjobbakat... -tt-

Futsal – Nem nevezhettek a Bikák

Még lehet NB I-es a Bikák csapata

A nyár folyamán a Kiskatély Te-
nisz Klubban szervezett táborok
keretében nagyon sok kisgyerek
ismerkedett meg a tenisz örö-
meivel. 

Azok a fiatalok pedig, akik már esetleg
több éve űzik ezt a sportágat, több alka-
lommal is bizonyították rétermettségü-
ket, ügyességüket. A június végén, Du-
nakeszin megrendezésre került korosz-
tályos megyei bajnokságon korosztá-
lyában az első helyen végzett Péter
Soma, aki hat éves kora óta játszik, ed-
zője Rosenfeld Miklós és Simara
János.

Júliusban a teniszklub szervezett orszá-
gos Play&Stay versenyt, melyen szintén
hazai sikereknek is örülhettünk. Kősze-
gi Dominik a maga hét évével első he-
lyen végzett korcsoportjában, majd
megnyerte az egy évvel idősebbek ver-
senyét is. Ez már csak azért is nagy szó,
mert a szabályai alapján korcsoport sze-
rint változik a pályaméret és a labda-
nagyság. Mindez Domit nem zavarta,
mindkét csoportot szettveszteség nélkül
zárta. Alexa Eszter szintén kiemelke-
dően jó eredményt nyújtott, a fiúk kö-
zött is csak egy legyőzőre talált, így az
ezüstöt hozta el. Mindketten Fekete
Sándor tanítványai.                                 -ma-

Tenisz– Megyei sikerek

Apró gödöllői sikerek

XXX. nyári olimpia – Remek magyar szereplés

17 érem Londonból

Július 30-án, immáron XXI. alka-
lommal rendezték meg Nagyatá-
don az Ironman hosszú távó triat-
lon versenyt az Extrememan-t,
amelyen 9 gödöllői sportember
is elindult. 

A verseny rajtjánál ismét megdőlt az in-
dulói csúcs, hiszen nemcsak magyar,
hanem nemzetközi versenyzőkkel
együtt közel 500 egyéni induló és 200
váltó (ez minimum váltónként 3 embert
jelent) állt az embert próbáló táv

teljesítése előtt.
Az Ironman triatlon versenyek közül a
leghosszabb távú versenyt rendezték
meg, ezért kapta, talán nem meglepő
módon az Extrememan nevet a verseny.
A 3,8 km úszásból, 180 km kerékpá-
rozásból és 42 km futásból álló versenyt
a kilenc gödöllői indulóból hatan, dr.
Márta Csaba, Pálffy Tibor, Kaputa
Lőrinc, Dömök Gergely, Sándor
Gergő, Füle Sándor teljesítették.
A legjobban a Gödöllői Sport Klub ver-
senyzője, Sándor Gergő teljesített, aki 9

óra 58 perc 32 másodperc alatt teljesí-
tette a versenyt, ezzel összesítésben a
12. helyen végzett.
Pálffy Tibort kérdeztük az emberfeletti
teljesítményről: „Harmadszor teljesítet-
tem a kihívást, ami igen megterhelő
volt, de sikerült végigmennem. Ez is
volt a célom, hogy megcsináljam, ezért
nagyon boldog vagyok.” -li-

Ironman – Több mint ezer „vasember”

Kilenc gödöllői a mezőnyben

A rendezvény időpontja: 
2012. augusztus 25., szombat
Rajt helyszín: Gödöllő Erkel Ferenc
Általános Iskola (Szabadság tér 18.)
Cél helyszín: Gödöllő Erkel Ferenc
Általános Iskola
Nevezés: 20 órától
Indulás és érkezés: 20-24 óra között.

Úthossz: 17 km Szint: 200 m
Nevezési díj: bármennyi kör 500.-ft/fő
Díjazás: Oklevél, kitűző
Az indulás feltételei: A KRESZ-nek
megfelelően működő első és hátsó vi-
lágítás láthatósági mellény viseletével
együtt kötelező. A 17 km-es táv 24
óráig többször is teljesíthető.

A leglátványosabban kivilágított ke-
rékpáros külön díjazásban részesül.
Érdeklődni lehet: Hardi László 
Telefon: 06 30 331 9738
A túrán mindenki saját felelősségére
indul és semmilyen kártérítést nem kö-
vetelhet a rendezőségtől.

MARGITA 344.2 TURISZTIKAI
és SPORT EGYESÜLET

www.margita344-2.hu

Első éjszakai kerékpározás Gödöllőn

Focizz velünk!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás
labdarúgó-szakosztálya várja 5-17
éves kor közötti, focizni vágyó fiúk
jelentkezését.Érdeklődni:
+36/20-958-04-14-es telefonszmon.
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Angyali kalandozás, avagy ismerd
meg a barokk Gödöllőt! 

Séta egy Angyallal a barokk Gödöl-
lőn. Benne vagy?
A Gödöllői Városi Múzeum mú-
zeumpedagógiai kiadványa egy rövid
sétára invitál a város központjában ta-
lálható barokk műemlékek között.
Közben angyalokat (azaz a főszereplő
barátait) kereshetnek a vállalkozó
kedvűek és megismerhetik a barokk
kor fő jellegzetességeit. Minden mű-
emléknél (épület, szobor) van egy kis
útmutató és egy-egy kérdés, játékos
feladat. A könyv melléklete egy le-
porelló, amely barokk motívumokból
készült kártyajátékot, a kártyákhoz
való dobozkát, színezőt és egy an-
gyalkás kivágó mintát tartalmaz. A
könyv olyan családoknak készült,
ahol van 6-10 éves gyermek − lehető-
séget kínálva egy tartalmas és kelle-
mes családi programra.

Tel.: (28) 221-997

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

“NŐK, AKIK
FORMÁLJÁK A

VILÁGOT”
CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
FÖLDSZINTI

KIÁLLÍTÓTERMÉBEN ÉS AZ
I. EMELETI GALÉRIÁJÁBAN

A TÁRLAT SZEPTEMBER
21-IG TEKINTHETŐ MEG

A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában Múzsák
kertje címmel csoportos képző- és iparművészeti kiállítás
látható.

Kiállító művészek:
Anti Szabó János, Bikácsi Daniela, Deák Ilona, F. Orosz Sára,
Fábián Dénes Zoltán, Farkas Éva, Holló István, Horváth Kinga,
Katona Szabó Erzsébet, Karsai Zsófia, Kovács Péter, Kun Éva,
Makovecz Anna, Márvány Miklós, Nádas Alexandra, Orosz István,
Pannonhalmi Zsuzsa, Remsey Flóra, Szuppán Irén, Velekei József
Lajos, Wehner Tibor.
A kiállítás megtekinthető: 2012. szeptember 30-ig, minden szom-
baton és vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezést
követően, más napokon is.
A kiállítás a „Híres Hölgyek Gödöllőn” programsorozat keretében
valósul meg.
* * *
A GIM-Ház ünnepi nyitva tartási rendje: 2012. augusztus 18. (szombat) 14-18 óráig, 2012. augusz-
tus 19. (vasárnap) 14-18 óráig, 2012. augusztus 20. (hétfő) Zárva – Állami ünnep 

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax 28-419-660; e-mail gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

2012. SZEPTEMBER 15. 
Udvari főszakács kerestetik!

HELYSZÍN: A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY PARKJA
A VERSENY SZABÁLYAI:

– A vadétel készülhet bográcsban vagy cserépedényben szabadtűzön
(Gázzal való főzés nem megengedett!)

–  A vadétel bármilyen vadhúsból elkészíthető.
–  Az étel elkészítéséhez szükséges alapanyagokról (javasolt mennyiség:
min. 3 kg vadhús), főzőedényekről és kellékekről minden csapat maga

köteles gondoskodni!
–  A nyersanyagokat ‐ ajánlott konyhakészen (tisztított, darabolt 

állapotban) ‐ higiénikusan becsomagolva kell hozni!
–  Az ételt a helyszínen kell elkészíteni főzéssel vagy párolással!

–  A közönségdíj megítélése végett 20 kóstolóadagot kell biztosítani!
–  A közönség kóstoltatásához egységes tálkákat a rendezők biztosítanak,
illetve a bemutatásra tálalt 3 adag étel tálalóeszközeit a versenyzőknek

kell biztosítaniuk. 
–  Az elkészült ételeket szakavatott zsűri, valamint a közönség fogja elbírálni.

A zsűri elnöke: Drégelyi Endre mesterszakács, MNGSZ zsűritag
A főzőversenyen résztvevő csapatoknak regisztrációs‐ és 

részvételi díj nincs!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. SZEPTEMBER 10.

Jelentkezés és további részletek: rendezveny@kiralyikastely.hu
A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZLEMÉNYE

Felhívjuk Kedves Látogatóink figyelmét, hogy augusztus 17‐én (pénteken)
a kastélypark rendezvény miatt zárva tart. További helyszíneink

(kiállítások, kávézó, 3D vetítő) természetesen zavartalanul várják
vendégeinket.Megértésüket ezúton is köszönjük!
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655

Augusztus 13-19-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585. 
Augusztus 20-26-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-
243.

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Közérdekű telefonszámok

ELMÜ központi hibabejelentő:  06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 

06-20/524-0340

HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.

VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300

TÁVHŐ Kft.:514-096

Zöld Híd Kft.: 418-603

A Formula 1TM Magyar Nagy-
díján az Invitel és az internet-
hálózat a viharpróbát is kiállta.

– Az idei évben megrendezett hazai
Formula 1-es versenyhétvégén szo-
katlanul szélsőséges volt az időjárás,
de az internet gyorsabb és megbíz-
hatóbb volt, mint korábban bármikor.
– A vasárnapi futam még szerencsé-
sen megúszta a vihart, a „Száguldó
Cirkusz” költözésénél viszont már
közbeszólt az időjárás. Ennek ellené-
re az Invitel által működtetett interne-
tes hálózat viharbiztosnak bizonyult.
A mogyoródi pályáról szóló tudósítá-
sok időben, fennakadás nélkül jutot-
tak el a világ minden pontjára.

Az idei évben a magyarországi For-
mula 1-es futam versenypályán zajló
eseményei mellett más izgalmak is
adódtak. A ringen dolgozó több ezer
ember munkáját ugyanis jelentősen
megnehezítette a szélsőséges időjá-
rás. A vasárnap délután 2 órakor kez-
dődő futam ugyan gond nélkül lezaj-
lott, később azonban Mogyoródot is
elérte a viharzóna. Ez pedig nem csak
a pakolásban, költöztetésben, szerve-
zésben okozott nehézséget, de még az
áramellátás is akadozott. Ennek elle-
nére az Invitel tele- és infokommuni-
kációs rendszere mindvégig hibátla-
nul működött. 

A vihar idején még sok újságíró javá-
ban dolgozott. Például, az időeltoló-
dás miatt a japán újságírók a dörgés-
villámlás idején még gőzerővel szer-
kesztették a cikkeket és a fotóanya-
gokat. Áram nem volt, azonban az in-
ternetszolgáltatás még ekkor sem állt

le és Japánba is rendben megérkeztek
a legfrissebb anyagok. Az Invitel
minden évben többszörösen biztosítja
a folyamatokat, hogy az esetleges
leállások, váratlan technikai problé-
mák egy pillanatra se okozzanak 
fennakadásokat. A cég idén összesen
350 csatlakozási pontot biztosított a
versenyzők, a stábtagok és az újság-
írók részére, a pályán pedig 35-40 In-
viteles szakember dolgozott 24 órás
ügyeletben a GP tele- és infokommu-
nikációs hátterének biztosításán.

„A három napos verseny idején nem a
csillogást, az izgalmat várják tőlünk,
hanem 100 százalékos megbízhatósá-
got. A „Száguldó Cirkuszban” nem
lehet kimaradás. A versenyt kétszáz
millió ember nézi világszerte és egy
pillanatra sem fordulhat elő, hogy
megszakad az internet, vagy nincs
telefon a pályán” – mondta Zsem-
bery György, az Invitel vezérigazga-
tó-helyettese. „A futam alatt az infor-
mációáramlásnak még a Formula 
1-nél is gyorsabbnak kell lennie. Ezt
az Invitel biztosítja, és nem szoktunk
hibázni. Több száz tudósító, több ezer
híranyagát továbbítjuk, ehhez pedig
jó hálózat kell, amit jól kell üzemel-
tetni” – tette hozzá Zsembery György.

Sávszélesség felpörgetve
Az idei évre az Invitel radikálisan
megemelte a stábokat kiszolgáló in-
ternet sávszélességét. Az ADSL

tehcnológiával elérhető gyorsaságot
az új VDSL technológiával többszö-
rözték meg: a feltöltési sebesség meg-
duplázódott (10Mbit/sec) a letöltési
sebesség pedig megötszöröződött
(40Mbit/sec). Emellett a cég tovább
növelte a WiFi hálózatok sávszé-
lességét is. 
Az  Invitel olyan infrastruktúrát
épített a Hungaroring versenypályá-
hoz, amely képes minden felmerülő
tele- és infokommunikációs igényt ki-
szolgálni. Így az alapvető hang-
(ISDN és analóg), adat- (bérelt vonal,
ADSL VPN) és internet (VDSL,
WiFi, direkt LAN Ethernet) szolgál-
tatások biztosítása mellett a leg-
nagyobb sávszélességű igényekre is
hatékony megoldást nyújtott kiterjedt
optikai hálózatának és modern esz-
közparkjának köszönhetően. Az Invi-
tel mindemelett nyomtatás, fax és IT
support szolgáltatásokat is biztosított
a résztvevőknek. 

A tavalyi Magyar Nagydíjhoz képest
a telekommunikációs és IT-igények
nem változtak jelentősen, de mivel
több új partner is az Invitel megren-
delőjévé vált, a sávszélességet több-
szörösére kellett bővíteniük. Az új
ügyfelek között olyan ázsiai óriás-
cégek is vannak, mint például a Tata-
konszern. Az indiai vállalatbirodalom
egyik leányvállalata a Tata Commu-
nications még február végén kötött
együttműködési megállapodást a
Bernie Ecclestone vezette Formula
One Management-tel, a FOM-mal. A
Magyar Nagydíjon pedig ehhez az
együttműködéshez adta az informa-
tikai hátteret az Invitel.
További információ: www.invitel.hu

Viharálló internet a Formula 1-en

Felhívás– adóhatósági ügyintéző

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres adóhatósági ügyintézői munkakörre:

– a munkakör alapfeladata: köztartozások behajtása, fizetésletiltások, ingó- és ingatlan foglalások, helyszínelések,
ellenőrzések,
–  közigazgatási szervnél adóigazgatási területen szerzett tapasztalat, valamint felsőfokú, szakirányú képesítés előnyt
jelent,
– képesítési előírás: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés
és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és
statisztikai ügyintéző.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) 
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 31.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

TANÉVNYITÓ IDŐPONTOK

Damjanich János Általános Iskola:  2012. augusztus 31. 18 óra

Erkel Ferenc Általános Iskola: 2012. augusztus 31. 17 óra

Hajós Alfréd Általános Iskola: 2012. szeptember 2. 18 óra 
(Török Ignác úti épület)

Petőfi Sándor Általános Iskola: 2012. szeptember 1. 10 óra

Montágh Imre Általános Iskola: 2012. szeptember 3. 7.45 óra

Török Ignác Gimnázium: 2012. augusztus 31. 17 óra

Felhasználói Tájékoztató!

Értesítjük a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2012. augusztus 1-je után a DMRV Zrt.
(VÍZMŰ) Call- Center telefonos ügyfélszolgálatának munkarendje megváltozik.

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (CALL -CENTER) ELÉRHETŐSÉGE:
06-27-511-511
06-40-88-11-88

SZOLGÁLTATÁSUNKKAL (SZÁMLÁZÁSSAL) KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS:      
Hétfő:                          8.00 - 20.00-ig
Kedd - Csütörtök:     8.30 - 15.00-ig
Péntek:                      8.30 - 13.30-ig

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi törvény módosításának megfelelően az ügyfél-
szolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a felhasználó közötti
telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük. A hangfelvételt egyedi azonosítóval látjuk el, öt évig megőrizzük,
és a felhasználó részére, kérésére díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. Az egyedi azonosítószámról a felhasz-
nálót az ügyintézés kezdetekor tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eddig megszokott telefonszámokon érdemi ügyintézésre munkatársainknak
nincs lehetősége.

Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve ügyintézéssel kapcsolatosan kérjük, hívja a 27/ 511-511-es vagy a
06/40- 88- 11- 88-as telefonszámot.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 
DMRV Zrt.

EGYETEMISTA LÁNY LAKÓTÁRSAT KERES 

VÁROSKÖZPONTI MÁSFÉL SZOBÁS KOMFORTOS ALBÉRLETÉBE. 
BÉRLETI DÍJ 25 EZER FT. + A REZSI FELE. 

ÉRDEKLŐDNI A 06‐30‐535‐91‐10‐ES TELEFONON LEHET.
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819
szobafoglalás és információ: 28/816-817
www.ekhotel.hu                         info@ekhotel.hu

A szálloda udvarán
üzlethelyiségek

KIADÓK!
Érdeklődni: 06-28/816-817-es

telefon számon
Gselmann Katinál



INGATLAN
+Gödöllőn a Dózsa Gy. úton a zöld társasházban 1+3 félszobás felújí-
tott 3. emeleti lakás 17,5MFt-ért eladó. Tel.: 30/843-6440.
+Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás, erkélyes, napos, jó fekvésű,
egyedi fűtésmérős, alacsony rezsijű, palotakerti lakás. Iár: 7,9MFt
20-772-2429
+Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás, 34nm-es befektetésnek is
kiváló lakás eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429
+Sürgősen eladó lakás a szent János u-ban, 64m2, magasföldszint,
beépített konyhabútor Iár:10.9Mft 20-539-1988
+Kertvárosias részen 720m2-es, összközműves, 18m-es utcafrontú
telek kis bontandó házzal 12.5Mft-os áron eladó! 20-539-1988 
+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba +nappalis sorház
300nm-es telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)!
20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  
+Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es telken épült, 4 lakásos sorházban,
2 szoba +nappalis, 62nm-es sorházi lakás. Iár 15,5MFt 20-7722429     
+Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba+ konyha-étkezős, tégla, jó
állapotú kockaház eladó Iár 16 MFt 20-7722429        
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ
LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON  7,9MFt  20-8042102   WWW.GODOLLOIHAZ.HU 
+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali+
1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás eladó
kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429 
+Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű, 740nm-es összközműves építési
telek. I.ár 11,9MFt 20-7722429  
+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis
garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen
eladó 24,5MFt-ért 20-7722429   
+Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában részben felújított 2 szobás
lakás 7.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102      
+Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba +nappalis, 85 nm-es, jó
beosztású, fedett kocsi beállós családi ház 500 nm-es telekkel Iár
19,7MFt  20-7722429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás eladó, Iár: 8,5 MFt 20-8042102
+Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 15,5MFt-tól 20-8042102
+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás felújított lakás Iár: 7 M
FT 20-8042102
+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfsz.i lakás 9.6MFt
20-8042102
+SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllő központjában, a Tűztorony házban
1.em-i, 45m2-es, két szobás lakás eladó ! 20-5391988
+Gödöllőn, Blahai részen jó állapotú, szigetelt, 110m2-es családi ház,
700m2-es saroktelken eladó! Iár:30.9Mft  20-539-1988
+Gödöllőn a Kazinczy Krt.-on két szobás lakás eladó Iár: 8.8 M Ft
(20) 804-2102
+Gödöllőn Központban egyedi fűtésű felújítandó, negyedik emeleti
lakás erkéllyel 8.5Mft-os irányáron eladó! 20-5391988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére (20) 804-2102
+Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park szom-
szédságában, 100 nm-es nappali+3 szobás családi ház, kertrésszel,
garázzsal. Üzleti tevékenységre, irodának, vagy visszabérlésre is alka-
lmas. I.ár: 23,9 mFt. Érd.: /20-417-7687
+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás családi okok
miatt átadó. Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal, honlap-
pal. Biztos megélhetés, perspektíva, a befektetés megtérülési ideje a
befektetési összeghez képest rövid, egy – két év. Érd.: 20-41-77-687
+Gödöllőn a Blahán eladó 3 szobás, kertes családi ház, áron alul!
Eladási ár: 14,5 mFt. 3628, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó kertvárosi, haraszti, alvégi családi házak Gödöllőn 16-20 mFt
között! 70 nm-től 110 nm-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn az Irtványosban 1050 nm-es telek, eladási ár:
700.000.- Ft! Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn új, téglaépítésű, , liftes 60 nm-es öröklakás. I.ár:
19,2 m Ft 3615, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Duna utcában egy építési telek, 1050 nm. I.ár: 14,5 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn egy két és félszobás Erzsébet Kné krt.-i öröklakás.
I.ár: 11 mFt. 3630, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a János utcában, egy felújított házban igényesen felújított
lakás. 44 nm, i.ár: 10,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ÁRZUHANÁS! Veresegyházon, a piaci és eladási ár alatt 10m Ft-tal
olcsóbban, 2 szintes, többgenerációs ház eladó. 2+2 szoba, 2 fürdős-
zoba. A ház jó állapotú, arányos elosztású, igényesen kivitelezett. A
szuterén 80 nm, a tetőtér 60 nm. I.ár: 18,5 mFt. 3620, Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Építési telkek eladók kedvező áron a Duna utcában, Pipacs utcában,
Búzavirág, Kelemen utcában. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas.
Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szo-
ba. A házhoz tartozik még egyteljesen külön bejáratú lakrész (65 nm)
2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt.
Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4
szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosí-
tott udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.:
30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti, erké-
lyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezsgőfürdős,
cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az erkély alatt biz-
tosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
+ALKUKÉPESEN ELADÓ MÉRT FŰTÉSES LAKÁS!!!! Gödöllőn Palota-
kerten 63 nm-es 2 szobás átlagos állapotú, laminált parkettás lakás
eladó! Iár: 7.6 Mft!!! Tel.: 0630/228-1060 
+ALKUKÉPESEN!!SÜRGŐSEN LAKÁS ÁRÁÉRT!!! Gödöllőn, Öreghe-
gyen eladó kétszintes, 95 nm-es, nappali + 3 szobás felújítandó iker-
ház 466 nm telken, garázzsal! IÁr.: 13.5 MFt Tel.: 0630/228-1060
+BELVÁROSI CSALÁDI HÁZ! ALKUKÉPESEN SÜRGŐSEN! Gödöllőn Kossuth
L. utca mögött eladó egy 125 nm-es, 4 szobás, 880 nm telken 1975-ben
épült CSALÁDI HÁZ garázzsal!IÁr.:23.9MFt. Tel.: 0630/228-1060
+Palotakerten eladó egy 44 nm-es, 1 szobás, déli fekvésű, egyedi mérőv-
el, fűtésszabályzóval rendelkező, lakás. Iá:6.5M Ft Érd:30-491-5020
+Egyetem közelségében eladó egy TÉGLAÉPÍTÉSŰ, I. emeleti, 59nm-
es, 2 szobás, KONVEKTOROS fűtésű, igényesen felújított lakás
beépített konyhával, saját tárolóval. Iá:12.2M Ft Érd: 30/491-5020
+Kertvárosban, a városközponthoz közel 4 lakásos társasházban
1.em. 96 nm-es, 3 szobás, felújított lakás kertrésszel, garázsépítési
lehetőséggel sürgősen eladó. Iár: 19,2 MFt. Tel: 20/965-0066 
+Gödöllőn, BLAHÁN eladó téglaépítésű ház 1.200 nm-es telken. 2
szoba, nappali, összkomfort, pince, műhely, kábeltévé. Ingatlanos ne
hívjon! Tel: 30/878-8907 
+Gödöllőn, központhoz közel sürgősen eladó 4.em. 57nm-es 2
szobás, erkélyes, panorámás 2010-ben felújított lakás. A vételár
részét képzik: konyhabútor, klímaberendezés, saját pince és garázs.
Iár: 12,5 MFt. Tel: 70/702-9747 
+Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 35 nm-es, 1,5 szobás
téglalakás eladó. Iár: 12 MFt. Érd: 20/437-8155 
+Eladó TELEK a Máriabesnyő Lakóparkban 665 nm, iár: 8,2 MFt.
Érd: 70/635-5569. 
+Gödöllőn családi házat KERESÜNK 22-24 M Ft-ért, amit először 1
évre BÉRELNÉNK, UTÁNA MEGVÁSÁROLNÁNK. Belváros közeli, Alvég,
Kertváros előnyben. Tel: 30/6343-158 
+Gödöllő központjában eladó 1.em. 1 szobás, 38 nm-es, téglaépítésű,
egyedi órákkal ellátott, gázkonvektoros, alacsony rezsijű lakás. HÉV,
busz állomás 5 percre. 7,8 MFt. 30/2524-929 
+Aszódon, Fesztiváltéren 90 és 97 nm-es új lakások eladók. Saját telek-
rész, választható burkolatok. Garázs. 18 és 19,4 MFt. Tel: 70/466-9889 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi

elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694. 

E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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+Gödöllő, Kossuth L.u. 2.em. 82nm-es lakás eladó. DNy-i fekvésű, világos,
tágas, nagyon jó beosztással. 3,5 szobás, légkondis. Beépített szekrény,
beépített konyhaszekrény villanytűzhellyel, a teremgarázsban 12nm-es
kocsibeállóval. Iár: 17,8mFt. (Kocsibeálló nélkül: 16,3MFt.) 20/9161-810 
+Gödöllő, palotakerti I. emeleti, 44 nm-es, egyszobás összkomfortos
lakás eladó. Közlekedéshez, egyetemhez közeli. Érd: 30/512-4405 
+Eladó KÉTGENERÁCIÓS, külön épületben, külön lakrésszel ren-
delkező családi ház a Kertvárosban. Részletek:
www.ingatlan.com/6741022 Tel: 30/306-6007
+Sürgősen eladó! Gödöllő városközpontjához, vasútállomáshoz közel
az Alvégen 3 lakásos társas, kertes családi házban 2 db 60 nm-es
lakás kis kertrésszel, garázsépítési engedéllyel együtt és külön is. Iár:
19,5 millió. Tel: 70/931-3283 
+Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában 4. em. 69 nm-es erkélyes, felújított,
gázkonvektoros, zuhanyzós lakás. Iár: 12,9 MFt. Érd: 30/224-7563 
+Gödöllő központjában HÁZ ELADÓ. 150 nm-es felújított, egy-
benyitható, kétlakásos, 830 nm-es telken. Iár: 28,9 M. Tel: 70/619-
9079, 30/418-7206 
+Isaszegen eladó 2 lakásos családi házban 100 nm-es lakás, mellette
70nm-es üzlet, jelenleg italbolt (más tevékenységre is alkalmas). Eladási
ár: 15,9MFt. Csere, kisebb lakás beszámítható. Érd: 30/494-8518 
+Gödöllő Palotakerten 40 nm-es. 1 szobás, bútorozott, földszinti
lakás eladó. 30/494-8518 
+DOMONYVÖLGYBEN a strandtó és a II-es horgásztó között 300 nöl-
es telek, 15% beépíthetőséggel eladó. Tel: 20/260-8636 
+Eladó lakás Gödöllőn az Ambrus Z. köz 7-ben: 75 nm-es, földszinti,
felújított. Iár: 16 MFt. Érd: 20/414-7163 
+Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120 nm-es, 3szobás családi ház.
Teljes közmű. Padlófűtés Dupla garázzsal, 800 nm ápolt kerttel. 24,5
MFt. Olcsóbb panelt beszámítok. Tel: 06-31/310-6844 
+Gödöllőn, csendes helyen, központhoz közeli 1+2 félszobás, felújított, erké-
lyes lakás sürgősen eladó. Alacsony rezsi, egyedi fűtés. Tel: 20/345-0074 
+Gödöllő központjában 35 nm-es konvektoros téglalakás eladó, új
nyílászárókkal. Alacsony rezsi. Iár: 7,8 MFt. Tel: 20/3238-106 
+Gödöllőn összkomfortos családi ház eladó, vagy elcserélem új építésű
sorházi lakásra. Értékegyeztetés – ráfizetést kérek. 70-2829-248 
+Eladó Gödöllőn szép, fiatalos, világos, 1. emeleti 64 nm-es lakás a
Szt. János utcában. Tel: 20/366-1808 

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő központjában három egyetemista fiú részére, egyedi fűtésű,
igényesen bútorozott lakás kiadó. 17e/fő/hó+rezsi + 2 havi kaució.
Tel.: 20/5162-962
+Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbejáratú,
bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon,
internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető,
kizárólag nem dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges!
Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: 20 447-4499
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő, Remsey körúton 61 m2 első emeleti, külön vízórás lakás
kiadó. Bérleti díj: 60 ezer ft + rezsi. (2 hónap kaució) Megtekinthető
előre egyeztetett időpontban. Tel: 30/260-0459.
+Gödöllőn hosszútávra kiadó különbejáratú 60nm-es szigetelt lakás.
2 szoba, nagy konyha, fürdőszoba, WC, spejz, garázs, kábeltévé, inter-
net, külön gázóra. Házaspárnak vagy 2 nőnek, nem kisgyermekesnek.
60.000,- +rezsi. 30/581-3827 
+Gödöllő központjában 1.em. 1 szobás, 38 nm-es, téglaépítésű, egyedi
órákkal ellátott, gázkonvektoros, alacsony rezsijű lakás kiadó. HÉV, busz
állomás 5 percre, 45eFt/hó, egyhavi kaució szükséges. 30/2524-929 
+Gödöllő központjában, Erzsébet kir. körúton, HÉV-től 5 percre 4.em.
1,5 szobás, 55 nm-es, távfűtéses panellakás kevés bútorral
hosszútávra kiadó. 37.000,-Ft/hó +2 havi kaució. 70/533-5859 
+Egyetemmel szemben, új ház emeleti része, hálószobák, nappali,
fürdőszoba, felszerelt konyha, internettel kiadó, diákfiúknak. Bérlet
rezsivel: 29.500,-Ft/hó/fő + kaució. Érd: 20/423-3886 
+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi házban,
külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos, bútorozott lakás
/kábeltévé, internet/ 50eFt + rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 70/271-1543 
+Gödöllő központi részén 50 nm-es, 2 szobás, téglaépítésű gázkon-
vektoros, magasföldszinti lakás hosszútávra kiadó. Bérleti díj:
50.000,-/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 20/356-5331 
+Albérlet kiadó Gödöllőn augusztus 1-től csak diáklányoknak:
összkomfortos, bútorozott lakás kedvező árban. Erzsébet parki HÉV
megállótól 5 percre. Tel: 30/418-7206, 70/619-9079 
+Alacsony rezsijű, egyszobás lakás kiadó a János utcában szeptem-
bertől. Tel: 20/438-8717, 30/469-6721 
+Gödöllőn 67 nm-es bútorozatlan lakás kiadó, új építésű tár-
sasházban. 50.000,- + rezsi. 2 havi kaució! 70/445-3735 
+Gödöllőn 3 szoba összkomfort kiadó. Ugyanitt komplett LÉGKONDI
ELADÓ 35.000,-Ft. Tel: 20/9774-013 
+Gödöllő, Bethlen Gábor utcában 3 lakásos zárt udvarban önálló, 2
szobás, részben bútorozott, egyedi mérőórákkal felszerelt lakrész
60.000,-Ft/hó + rezsi bérleti díjért kiadó igényesnek. Kéthavi kauciót
kérek. Érd: 70/576-2479 
+Gödöllő Palotakerten 1,5 szobás egyedi mérőkkel felszerelt
2.emeleti lakás kiadó hosszabb távra. Tel: 20/967-0428 
+Gödöllő Palotakerten 40 nm-es. 1 szobás, bútorozott, földszinti
lakás kiadó 35e + rezsiért. 2 havi kaució szükséges. 30/494-8518 
+Gödöllőn a Szent János utcában 1,5 szobás, első emeleti lakás
kiadó. Tel: 30/487-2525
+Kétszobás, gázkonvektoros, bútorozatlan lakás kiadó a Szent János
utcában. Díj: 50 000 Ft. + rezsi + 1 havi kaució Tel: 20/3404861
+Szent János utcai 2 szobás felújított lakásba fiatal lány mellé albér-
lőtársat keresek. Bérleti díj: 25.000,- + rezsiköltség fele. Érd:
30/467-3320 

+Kiadó Gödöllőn, Palotakerten egyetemhez, vonathoz, HÉV-hez,
buszhoz közel 62 nm-es, 2 szobás, felújított, erkélyes lakás. 40.000,-
Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 20/512-0505 
+Kertes ház Gödöllőn, Mikszáth K. utcában kiadó. Két szoba, nagy
konyha + étkező, összkomfort, csendes környezet. Hívjon! 70/213-
8499, 20/499-7306 
+Szabályozható fűtéssel kiadó egy másfél szobás lakás a
városközpontban. 50eFt + rezis + 2 havi kaució. Tel: 30/6643-957 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+75m2 üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában szeptembertől
reális áron. Érd: 20/9421-768
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethely-
iség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+Eladó Gödöllőn a Palotakerten, egy másfél szobás, igényes, felújí-
tott öröklakás, 8,2 mFt-os eladási áron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Gras-
salkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Kiadó vagy eladó Gödöllő központjában, liftes épületben 2 db
egyenként 31 nm-es – akár egybe is nyitható – légkondicionált,
egyéni mérőórás, új építésű – lakás célra is használható – iroda,
udvari beállóval. Érd: 20/970-9952 
+Kazinczy körúton téglagarázs kiadó. Érd: 30/201-7329 
+Gödöllő Centrumában a szökőkútnál 17 nm-es üzlethelyiség kiadó!
Tel: 30/272-8158 
+KIADÓ IRODA (lakásnak is) Gödöllőn, Szőlő u. 27. irodaházban, utcai
front, 104 nm-es, első emeleti, klimatizált, igényes, elköltségelhető.
Tel: H-P 28/430-209 
+ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában: 27 nm-es, ismert, jól
bevezetett üzlet. Műszakilag és esztétikailag is rendben, azonnal
költözhető. Tel: +36-30-9428-275 
+Gödöllő Kossuth L. utcában 25 nm-es üzlethelyiség kiadó. Fodrász,
kozmetika, iroda, stb.! 35.000,-Ft/hó. Tel: 20/3238-106 
+ELADÓ GARÁZS! Egybeállásos, 21 nm-es, villanyórával ellátott.
Gödöllő, Ambrus Z. köz 15-ben. Tel: 20/260-8636 
+A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ( 2100 Gödöllő,
Ganz Ábrahám utca 3.) az iskolában található BÜFÉ üzemeltetésére
pályázatot ír ki. A pályázat részletesen olvasható az iskola honlapján
(www.miszki.hu). A pályázat benyújtásának határ ideje : 2012.08.24. 

ÁLLÁS
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.

+Az OktaTárs Nyelvstúdió diplomás ANGOLTANÁROKAT KERES, akik
az angolt célnyelven tanítják, és hisznek a kommunikációközpontú
nyelvtanításban. Bővebb információ: www.oktatars.hu/angoltanar

+Cégünk – a Kokilla Prec Kft. – telephelyére (Isaszeg-
Szentgyörgypuszta) keres egy fő munkatársat teljes munkaidőre, irodai
munkára, kereskedelmi, ipari és egyéb tevékenységeink támogatására.
Kezdés: 2012. szeptember 3. Az angol és német nyelv tárgyalási szintű
szóbeli, és jó színvonalú írásbeli használata alapfeltétel, ezért kérjük,
hogy fényképes, szakmai önéletrajzát és a motivációs levelet magyar,
angol és német nyelven is szíveskedjen megküldeni a kokillaprec@vnet.hu
e-mail címre, tárgy-rovatban a „Pályázat” szó feltüntetésével. 

+KOZMETIKUST, MANIKŰRÖST, PEDIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST,
MASSZŐRT keresek gödöllői központban (Petőfi tér) lévő szépségsza-
lonomba. Ügyfélkörrel rendelkezők előnyben! Érd: 20/411-7224 

+Gödöllői Biohair Hajvágószalon legalább 3 éves munkagyakorlattal (a
szakvizsga megszerzése után) rendelkező fodrászokat keres 6 órás
állásra, alkalmazotti munkaviszonnyal. Bérezés: fix +jutalék. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a biohairgodollo@gmail.com email címre lehet.

+Nemzetközi gépjárművezetőket keresünk „E” kat. jogosítvánnyal.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk, nyelvtudás nem szükséges. Tel:
+36307222900.

+Gödöllői Agip töltőállomásunkra munkatársakat keresünk Shop-
eladói és Kútkezelői munkakörbe. Jelentkezés: emuller45@gmail.com 

+Gyermekétkeztetésben jártas SZAKÁCSNŐT, illetve Al’carte éttermi
szakácsot keresünk min. 5 éves szakmai gyakorlattal gödöllői telep-
helyre. Önéletrajzok leadása: Kalória Gödöllői KFT. 2100. Gödöllő,
Szabadság u. 3. E-mailen: kaloriatitkarsag@invitel.hu 

+A kalória Gödöllői Kft ESZKÖZRAKTÁROST keres. Önéletrajzok lea-
dása: Kalória Gödöllői KFT. 2100. Gödöllő, Szabadság u. 3. E-mailen:
kaloriatitkarsag@invitel.hu 

+Vegyes iparcikk, műszaki eladó, villanyszerelő – műszerész – víz-, gázsz-
erelő végzettségű fiatalokat keresünk műszaki üzletbe. Tel: 30/987-1670 

+Szépségszalonba, forgalmas helyen műkörmöst, fodrászt, masszőrt
keresek, akciós áron. Tel: 20/200-2725 

KIEMELT AJÁNLATUNK:

IGAZSÁGÜGYI 
SZAKÉRTŐI 
INGATLAN-

ÉRTÉKBECSLÉS
ÉS

ÉPÜLET-ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY 

KÉSZÍTÉSE

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 

Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,

s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94



+VILLAMOSSÁGI ÉS GÉPÉSZETI SZERELŐ Keresünk villamossági
szerelőt ÉS kommunikációképes angol nyelvtudással rendelkező
villamossági, illetve gépészeti szerelőt. A feladat automatizált
állattartó technológiák villamossági és gépészeti szerelésére,
szervizelésére hazai és külföldi projekteken.  Feltételek: vezér-
léstechnikai és villamos ismeretek és/vagy gépészeti ismeretek,
jogosítvány, pozíciótól függően kommunikációképes angol nyelv-
tudás. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ a +36(28)510-985-ös
telefonszámon.

+PROJEKTVEZETŐ ÉS SZERVIZVEZETŐ Gödöllői, automatizált
állattartó berendezések szerelésével foglalkozó cég munkatársat
keres az alábbi pozíciókba: projektvezető, szervizvezető. Feltételek:
műszaki végzettség, vezetői tapasztalat, jogosítvány. Előny: angol-
nyelv-tudás. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ a +36(28)510-985-ös
telefonszámon. 

+Cégünk teljes munkaidőre GAZDASÁGI ASSZISZTENS munkatársat
keres. Feladatok: - Számlák, bizonylatok könyvelési programban való
rögzítése. - Kimenő számlák készítése. - Havi áfa zárás, ill. az áfa beval-
lás előkészítése. - Tárgyi eszköz nyilvántartás és analitika vezetése. -
Bérszámfejtés, nyilvántartások vezetése, járulékbevallás előkészítése. -
Pénzügyi kimutatások, elszámolások, nyilvántartások készítése,
folyamatos vezetése. - Banki átutalások kezelése. - Partnerekkel való
kapcsolattartás. - Főkönyvelő napi munkájának támogatása. Elvárások:
- Minimum képesített könyvelői, vagy pénzügyi-számviteli ügyintézői
képesítés, (előnyt jelent a mérlegképes könyvelői végzettség, valamint
bérszámfejtésben való jártasság). - Legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
nagyfokú precizitás. - Excel, Word magas szintű ismerete és gyakorlott
használata. - Windows alapú könyvelési program használatában való
jártasság. - Nem dohányzó, önállóan és csapatban is dolgozni tudó,
rugalmas hozzáállás. Ha a fenti pozíció felkeltette az érdeklődését, kér-
jük, küldje el fényképes önéletrajzát fizetési igény megjelölésével az
info@agruniverholding.hu e-mail címre.

SZOLGÁLTATÁS
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakor-
lott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: 20/423-4828,  www.interiortrans.hu 

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvál-
lalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388. 

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944 

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258 

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg, tavalyi
áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát
vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések készítése,
javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz
elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276 

+SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, külső belső szigetelő
munkák, villanyszerelés. Tel: 30/386-4456 

+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

+KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azon-
nali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679 

+TAKARÍTÁST, mosást, főzést vállalok. Hétvégén és ünnep-
napokon is! Tel: 20/260-9550 

+LAKÁSFELÚJÍTÁS, KŐMŰVES-, burkoló-, festő-, gipszkartonos-,
tetőmunkák, víz-fűtésszerelés. Ingyenes, helyszíni felmérés, ára-
jánlat készítés! Tel: 70/466-9889 

+SIRKŐ, SÍREMLÉK TISZTÍTÁS: 06-30-571-6895 

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gip-
szkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes áraján-
lat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 

+ASZTALOS vállalja antik bútor javítását, fényezését, restau-
rálását. Konyhabútor, beépített bútorok javítása, készítése.
Lépcsők gyártása, faburkolatok felrakása. Lapra szerelt bútorok
összeállítása, kiegészítők készítése, ajtók-ablakok illesztése,
javítása, zárak javítása, cseréje, laminált padló lerakása. 70/533-
5859, szilagyiasztalos@gmail.com 

+VASALÁST, TAKARÍTÁST vállalok Gödöllőn. Tel: 0620-534-4943 

+REDŐNYSZERVIZ – készítés – javítás + szúnyoghálók + har-
monika ajtók. 20/9-943-145

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédel-
mi mérés. 70/264-3660 

+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660 

+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660 

+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185 

+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-
cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás, burkolás,
festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165  

+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98  

EGÉSZSÉG

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

+LAZULJON EL, TÖLTŐDJÖN FEL otthonában, vagy sza-
lonomban! Harmonizáló, frissítő masszázs fáradt testének
– lelkének. 20/499-7306 

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
30 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó, házaló kon-
tároktól! Bárándi József 20/532-7275 

OKTATÁS
+5 x 5 órás OLAJFESTÉSZETI KURZUS indul augusztus 27-én
Gödöllő Központjában. Tel: 30/580-3756, 30/967-0842 
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Progresszív szemüvegek
készítése a legpontosabb

mérési módszerekkel 

Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan keretet
szeretnénk, amely valóban illik hozzánk, és olyan
szemüveglencsét, amely tökéletes látást biztosít
számunkra. E kettő együttes megvalósítása pedig
nem egyszerű feladat.
Boltunkban visu-
Real videocen-
tírozóval mindez
könnyen megold-
ható. A műszer
s e g í t s é g é v e l
fényképeket és
videókat készí-
tünk Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben. 
Életszerűen, és teljesen valósághűen a bemu-
tatjuk, hogy a készülő szemüvegben milyen
vastag lesz a lencse, a különböző vékonyítá-
sok mellet. Számítógépen megmutatjuk,
hogy milyen lenne a szemüveg színezett len-
csével, vagy mennyit jelent egy jó
tükröződésmentesítés a lencse felszínén.
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás! 
És ez nem minden! 
A számítógép és kamera kombinációjából álló
videocentírozó lehetővé teszi a szemvizsgálat
során a gyors, tizedmilliméter pontossággal
történő mérést.
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet
érjük el szemüvegében, a pontos szemvizsgála-
tra és a szemüveglencse pontos becsiszolására
egyformán szükség van.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek
meghatározását a legtöbb látszerész üzletben
kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, számítógépes
programmal történik, a hibalehetőség kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multi-
fokális (progresszív), vagy a vékonyított
szemüveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól
halljuk, hogy nem mer multifokális lencsét
vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy
nem is lehet megszokni. Az ilyen problémák
hátterében általában a rosszul elkészített
szemüveg áll.
Természetesen manuális lencsefeljelöléssel is
lehet pontos szemüveget készíteni, de video-
cetírozó berendezéssel a hibalehetőségek
szinte nullára csökkennek. 
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló
látásminőséget, gyors megszokást és hosszú
évekig tartó, kényelmes viseletet biztosítson.
A videocentírozó használata nálunk alapszol-
gáltatás minden minőségi szemüveglencse
vásárlása esetén.
A szemvizsgálat tartalmazza a szemüveg
felírását, szemfenékvizsgálatot, és a szürke
illetve zöldhályogszűrést is.
Ráadásul, most több akciót is kínálunk! 
• 20%-os kedvezmény a törésbiztos, 100%-os
UV védelmet nyújtó lencsékből!
• 20% kedvezmény a törésbiztos multifokális
lencsék árából is!

Várjuk szeretettel!
Bejelentkezés:MSE Optika 

Gödöllő, Petőfi tér 3.  Tel: 28/417-367



+HOL RONTJA EL AZ ANGOLUL TANULÓK TÖBBSÉGE? Évek óta
tanulsz már angolul, de még mindig nem mersz megszólalni? Van-
nak szavak, amelyeket újra és újra megtanulsz, mégsem tudod őket
megjegyezni? A nyelvtani feladatok jól mennek, de ha kommu-
nikálnod kell, fogalmad sincs, melyik szerkezetet, igeidőt használd?
RENGETEG IDŐT, ENERGIÁT ÉS PÉNZT FEKTETTÉL MÁR NYELV-
TANULÁSODBA, MÉGSEM ÉRZED MAGAD SIKERESNEK? VAN
MEGOLDÁS! NÉZD MEG ITT: www.oktatars.hu/megoldas

+TURBÓZD FEL AZ ANGOLODAT MÉG NYÁRON az OktaTárs
Nyelvstúdióban! Ha látványos eredményt akarsz, ne hagyd ki nyár
végi intenzívünket augusztus 21-31 között!  40 órás intenzív tan-
folyamaink mellé most 8 ÓRÁT AJÁNDÉKBA ADUNK! Hívd Juhos
Gabriellát a 20/ 297-1210-es telefonszámon!

+ANGOL nyelvtanfolyamok szeptembertől: Senior újrakezdő (60
éven felülieknek), üzleti nyelv pénteken, középfokú nyelvvizsgára
felkészítő egyeztetett időpontban. Mobil: 30-224-75-63. www.
toptan. hu, toptan1999@gmail.com 

+MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA korrepetálás Karcsi bácsinál! Tel:
30-908-4130. 

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OROSZ, OLASZ, SPANYOL INTENZÍV
tanfolyamok indulnak. Tanfolyamtípusok: 1. NYELVVIZSGA
felkészítő; 2. BESZÉDgyakorló, 3. KÜLFÖLDI munkavállaláshoz és
állásinterjúkra felkészítő. Anyanyelvi és magyar diplomás tanárok.
Óradíjak: 620 Ft/órától. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2.,
Tel: 28/511366. info@ili.hu  (Ny.sz:13-0295-04) 

+NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal. Tel: 30/274-1797 

ADÁS~VÉTEL

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍR-
RÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+Vennék cefrének körtét, szilvát. Eladó: körfűrész, 80 literes vil-
lanybojler (újszerű), borászati felszerelés, modern villanytűzhely,
érintés kapcsolásos. Tel: 30/569-8137 

+Fillérekért eladó minőségi háztartási eszközök! –PB gáztűzhely
(1.000,-Ft) -10db 5L-es demizson (200,-Ft/db) -4db 50L-es üveg-
ballon (1.000,-Ft/db) -retro csattos üveg 1, 5L-es 20db (100,-
Ft/db) -50L-es szőlőprés (15EFt) –szőlődaráló (8EFt). Bútorok: -
kiváló ifjúsági szobabútor +ágy +fésülködő asztal (45EFt) -2kerti
pad +asztal (14EFt) -újszerű fotelágy 6EFt) -2ágyneműtartós
kinyitható ágy (4EFt) -3db-os új gyermek szekrénysor (10EFt) -
4db irodai szekrénysor (8EFt) –retro konyhabútor (3EFt) -3db-os
koloniál szekrénysor (8EFt). -5db-os nappali mahagóni
szekrénysor, 2db-os kinyitható heverővel +kisasztal +4fotel
(30EFt). –Elektromos varrógép (9EFt) –hagyományos varrógép
asztalkával együtt (5EFt) -28-as, sebváltós férfi kerékpár (8EFt)
–női camping kerékpár (4EFt) 2db színes TV -52cm (8EFt/db).
–Antikvár könyvek (100,-Ft/db) –üst. 0620/225-3612 

+Eladó! Szecskavágó, állványos kukoricamorzsoló, szőlődaráló,
szőlőprés, 3 szintes állatház, 6 kW-os hőtárolós kályha, kerti
henger, ágyneműtartós ágy –vitrines, bőrnyereg, ajtólap –ablak,
hajtómű 380-as derékszögű meghajtás, billenő garázsajtó,
szemetes konténer. (Befőttes üveg -7,2 75,-/db. Surányi
Műszakiban Petőfi tér 1.) Tel: 30/987-1670 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem kifogástalan
állapotú, négy éves Opel Astra 1.4. Enjoy típusú autómat, más
hasonló kategóriájú, legfeljebb egy éves használt személygépkoc-
sira. Tel.: 30/6342-172.

EGYÉB

+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

+Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583. 

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
virág-, hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721 

+VEGYES IVARÚ sárga tojónak való csirke, illetve vörös tojónak
való jérce és kakas (10 hetes) külön-külön is eladó. Fehér húsc-
sirke folyamatosan kapható. Tel: 70/215-0406, 70/6326-806 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2012. AUGUSZTUS 22. 

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Szaládi Krisztina, Fiume u. 3., Bar‐
tókné Szobonya Ágnes, Szabó P.
u. 17. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Gyimóti Zsolt, 2111, Szada, Mar‐
gita u. 22., Oláhné Kis Judit, Er‐
zsébet királyné krt. 10.  
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Jánosi Erika, Fiume u. 12. 
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Pap Balázs, Hegy u. 8.,
Kovács Bettina, Klapka Gy. u.
38/a.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Hillárd Veronika,
Király u. 12., Szekeres Boglárka,
Podmaniczky u. 34. 

EÖTVÖS CIRKUSZ 2012
Ezeregy Attrakció a mesés Keletről!

Eötvös Cirkusz ‐ a manézs örök csodája minden nemzedéknek!

GÖDÖLLŐN, A TESCO MELLETT, AUGUSZTUS18‐TÓL 20‐IG
ELŐADÁSOK:

Szombat:                                      19 órakor
Vasárnap:                                       17 és 19 órakor

Hétfő:                                        17 és 19 órakor

CSALÁDBARÁT KEDVEZMÉNY:
Augusztus 18‐án szombaton, 1 db. felnőtt jegy vásárlása esetén, 

EGYET FIZET‐KETTŐT KAP KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!!!    
Többi napokra, aki ezt a kupont felmutatja, 500.‐Ft kedvezményt kap!!! 

A műsorban megelevenedik Egyiptom varázslatos világa és gyönyörű királynője, Kleopátra.
A Fátyol titkai ‐ a Kelet csábítása ‐ a Gyönyörűségek Kertje a porondon!

Tűz‐, tánc‐ és látványeffektek teszik felejthetetlenné a Titokzatos Keleti Utazást!!!
A Sivatag Fejedelmei és a Nílus Királyai ‐ egzotikus állatok kavalkádja! Krokodilok, kajmánok,

leguánok, skorpiók, óriáskígyók és különleges mérgeskígyók a Kelet Varázsában!!!
Oroszlánok és tigrisek együttes produkciója repít Afrika szívébe.

Szenzáció Tibetből!!! Az egyedülálló fehér Tigris!
És akinek még ez sem elég: tevék, lámák, zebrák, afrikai bivalyok és jakok a porondon!

Légtornászok Akrobaták díjnyertes Artistaművészek,csodálatos koreográfiák, kosztümök!

infóvonal: 06/30‐4019‐507, www.eotvoscirkusz.com,       Facebook: Eötvös cirkusz 

CIRKUSZPÉNZTÁR NYITVA: 10‐18 ÓRÁIG 

Keressen minket a Facebookon, ismerje meg a művészek mindennapjait. Betekintést nyerhet a
kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket a 40 fős társulat életéről! 

Legyen tagja Ön is rajongó táborunknak! 


