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BARÁTOKAT ÉS KERESSEN PÉNZT A

ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN!

ÚJ CITROËN C3 PICASSO
BELÜL TÁGASABB!

www.citroen.hu

MOST MÉ
G

CITROËN FINANSZÍROZÁSSAL

MÁR 3

CITROËN C4 PICASSO

090 000 FT
FT-TÓL
TÓL

*

20 ÁFAVAL

CITROËN GRAND C4 PICASSO

MÉG TÖBB TÉR A CSALÁDNAK MÁJUSBAN!
A Citroën Picasso egyterûi a kis és a nagyobb családok igényeihez igazodva kínálnak bôséges teret,
számtalan praktikus megoldást, és felhôtlen kényelmet a hosszú utazásokhoz is.
Ismerje meg a Citroën Picasso modelleket márkakereskedéseinkben, ahonnan családi egyterűinket
akár 1 400 000 forint kedvezménnyel* viheti haza.

*Kizárólag

a Citroën által meghatározott finanszírozás esetén. A tájékoztatás nem teljes körû, a részleteket keresse a márkakereskedéseinkben. A Citroën
C4 Picasso Citroën Finanszírozás esetén 3 940 000 Ft-tól kapható. Az ajánlat az akcióban részt vevô márkakereskedésekben érvényes 2009. május 1-jétôl a készlet
erejéig, a természetes személyek által leadott ügyfélmegrendelésekre vonatkozóan. Az akciós ajánlat más kedvezményekkel nem vonható össze! A képen látható autók illusztrációk. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlatnak; a változtatás jogát fenntartjuk. A feltüntetett ár a regisztrációs adót és az ÁFA-t tartalmazza.
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Riadt majom, avagy indul az
idegenforgalmi szezon
Ha néha a belvárosban akad dolgom,
a Gellérthegyen parkolok. Itt még nem
szaporodtak el a félkarú rablók. A sziti
negyedóra, a hídon átkelés huzatos
időnként. Dolgom végeztével legutóbb is
sétálok visszafelé. A hegy lábánál olyan
könnyednek éreztem magam, nosza hajrá, futás felfelé a lépcsőkön. (Gellért püspök csak nézte). Félúton már csökkent a
szufla, ürügyet kerestem a pihenésre. Bele is botlottam egy
kisebb csapatba, de valahogy ismerős volt a felállás.
A korláton egy barna bőrű úriember ült, előtte kisasztal,
az asztalon három rózsaszínű (szénsavmentes) kupak.
A boldog kilencvenes években még gyufásdobozt használtak (az ittapiros-holapiroshoz) Az asztal körül három
külföldi, hozzájuk csapódtam szuszogni. Erre aszondja
nekem a tesó hibátlan grammatikával: Where are you
from? Há’ én csak innét Zsámbékról, kommunikálok vigyorogva. Ő is vigyorog, lejattolunk. „Mutatok neked néhány trükköt”. Nekem ne mutassál, baeg, ott nőttem fel
a nyóckerben, minden trükköt ismerek. Vigyorog megint,
elköszönünk. Magukra hagytam a gyanútlan külföldieket,
néhány eurójuk bánhatja. Mi annak idején úgy mondtuk
a téren: leveszik őket, mint a riadt majmot.
Árkos Antal
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Citroën Wendom
Budapest,
III. ker. Bécsi út 178.
Telefon: (1) 439-1111
Fax: (1) 439-1110
E-mail:
info@citroenwendom.hu
Web: www.citroenwendom.hu
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Pátyi Tavasz 2009

Május első hétvégéjén immár negyedszer rendezték meg a Pátyi Tavasz című háromnapos fesztivált,
amit kiemelten támogat Páty Község Önkormányzata, szervezője pedig az Alapítvány Páty Fejlesztéséért.
A megnyitó után a programok sora
május 1-jén kispályás focibajnoksággal indult, majd ökölvívó bemutatóval
folytatódott. Nem maradt el a hagyományos virág- és kirakodóvásár sem,
mint ahogy a kicsik számára is voltak
egész napos programok. Újdonság

Búzaszentelés

Spányi Antal, a székesfehérvári
egyházmegye püspöke hosszas
előkészítés után jött el Pátyra,
hogy vasárnap délelőtt búzaszentelő misét celebráljon az épülő pátyi templom még csupasz
falai között. A nagyjelentőségű
eseményen 4-500 fős közönség
vett részt, közöttük díszvendégként Páty bajor testvérvárosának,
Kirchheimnek a küldöttsége. A
püspök – miután köszöntötte a
jelenlévőket – utalva az előző
számunkban általunk is említett
pénzszűkére, türelmet és megértést kért mindazoktól, akik érthető módon minél előbb szeretnék
birtokba venni az új pátyi templomot. Ennek elősegítésére az
egész egyházmegyében gyűjtést
indítottak. A püspök Isten áldását
kérte mindazokra, akik a templom felépítésén munkálkodnak,
majd megáldotta az odakészített
zöldellő búzaszálakat.

volt idén, hogy rendezvények nemcsak a hagyományos faluközpontban
voltak, hanem a Zsámbék irányába
hatalmasra nőtt település új részén is,
az ún. „zsámbéki kanyarban”.
A Heinz Fath vezetésével Pátyra
látogató kirchheimi testvérvárosi

küldöttséggel egy 25 tagú ifjúsági fúvószenekar is érkezett, akik
szombaton egész nap fáradhatatlanul szolgáltatták a jóféle bajor talpalávalót. Nem beszélve arról a több
hordó finom sörről, amit ajándékként csapoltak ki a nézők között.

Ökölvívó bemutató
Péntek délelőtt Balzsay Károly ökölvívő mesteredző vezetésével a KSI
tanulói izgalmas és látványos bemutató mérkőzéseket vívtak a Czeizing
Ottó (Tel.: 30-952-7833) által felkészített pátyi fiatalokkal. A barátságos
mérkőzések után a fiatalok és idősebbek a Landora Pizzériában ebéd
mellett folytatták az ismerkedést.

LANDORA PIZZÉRIA ÉS ÉTTEREM PÁTY

„A falu vendéglője”
Ahol a dolgok
valódiak!
Páty, Rákóczi u.9.
www.landorapizzeria.hu

23-344-356

Minden hónap utolsó
vasárnapja Torkos
Vasárnap 50%
engedmény!
Táncosok a színpadon

Vasárnap délután félórás látványos sport-tánc bemutatónak tapsolhattak a nézők. Péterffy Judit (Tel.: 30-9506966) többszörös magyar bajnok vezetésével három korcsoportban (óvodástól serdülőig) mintegy harminc
fiatal táncos mutatott be sokszor bravúros figurákat. A fellépők közül többen részt vesznek a májusi Sport
Tánc Világbajnokságon is.
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Jól halad a Talentis Program
2002-ben hallottunk először a Talentis Programról. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és a Békás patakon.
Más beruházásokat időnként felkapott a média, majd ejtette őket. A Talentis azonban halad előre a
maga választotta úton. Főszerkesztőnk az eddig elért eredményekről és a közeljövő terveiről beszélgetett Szénási Zsolttal, a program fejlesztési igazgatójával.
A Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin rendszeresen beszámol a
Talentissel kapcsolatos eseményekről,
azonban az újonnan érkezett olvasók
kedvéért foglaljuk össze ismét, mi is az
a Talentis?
A Zsámbéki-medencében, Budapest
közvetlen közelében létrehozandó
Talentis az első közép-európai, magyarországi innovációs központ. A
program három pillére az egyetemi
oktatás és a szakképzés, az innováció és a kutatás–fejlesztés, illetve
a Technológiai Park. A program
három fő összetevőjének alapvető feltételeit biztosító horizontális
elemek a nagyléptékű infrastrukturális fejlesztések, a régió lakói életminőségének fejlesztése, továbbá
a regionális fejlesztés. A program
oktatási, pihenési, szórakozási és
lakókörnyezet nyújtásával biztosítja a kutatók, az oktatók, a külföldi
üzletemberek és a befektetők számára a kötetlen és kényelmes vállalkozási tevékenységet és munkát,
lehetővé téve egyidejűleg az élet
örömeinek kellemes környezetben,
a gyönyörű természeti tájjal tökéletes összhangban történő élvezését.
A Talentis Program az első középeurópai innovációs zóna, a magyar
„Szilícium-völgy” tervét foglalja
magában, és elsődleges célja, hogy
a közép-európai szellemi értékekhez csatlakozva ezeket Magyarországra összpontosítsa.
Ez nagyon jól, bár kissé általánosan
hangzik. Mi lesz ebből a térség lakóinak
közvetlen haszna?
A Talentis program keretein belül az elkövetkező 20 év alatt 300
projekt kerül megvalósításra és ötvenezer új munkahely jön létre. Ez
összesen mintegy 12 milliárd euró
befektetést jelent.
Említene néhány konkrét beruházást
is, akár azok tervezett megvalósulásának időpontjával együtt?
Jelenleg az alábbi projektek kivitelezése zajlik, mindösszesen 100

millió euró értékben, banki finanszírozással:
– Talentis Innovációs Központ és Inkubátorház, Talentis Busness Park
Átadás: 2009. augusztus 1.
– Vitalis Park – Lakófejlesztés
Átadás: 2009. májustól folyamatosan
– Abacus **** Oktatási központ,
Konferencia és Wellness Hotel
Átadás: 2009. június 15.
– Abacus Rendezvény Központ
Etyek www.abacushs.hu
Elkészült, működik
– Agrogate Hungary logisztikai park
Elkészült, működik
– DAF Truck Parts Center disztribúció, majd CEE HQ www.daf.
com
Első ütem átadása 2008-ban megtörtént
– Herceghalom térségközpont rehabilitáció és főtérfejlesztés
Főtér megújítási program átadása
2009. augusztus 20.
Beszélne bővebben pl. a Talentis Business Parkról, aminek tavaly novemberi alapkőletételéről lapunk is
tudósított?(Az alapkőletételnél jelen

volt Bajnai Gordon akkori gazdasági
miniszter is, aki azóta miniszterelnökké
avanzsált – a szerk.)
A Talentis Business Park egy
zöldövezeti irodai park közel 56
hektáron, több ütemben történő
megvalósítására irányuló projekt,
melynek célja vállalkozások székhelyeinek elhelyezése, innovációs
tevékenységek támogatása és kkv-k
inkubációja.
A TBP Magyarország egyik legnagyobb technológiai és innovációs központja lesz, terveink szerint
2009. szeptemberében nyitja meg
kapuit Budapest belvárosától 25
km-re Herceghalmon. A beruházás első fázisában 10,2 hektáron
több mint százezer m² „A” kategóriás irodaterület létesül, otthont
adva innovációs és technológiai
egységeknek, kutatás-fejlesztési és
gyártási funkcióknak. A Talentis
Program és a Talentis Business
Park fejlesztői hisznek abban, hogy
a professzionális tervezői munka
révén, a térség településeinek öszszefogásával a Zsámbéki-medence
Európa egyik vezető szellemi és tudományos központja lesz.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy
a projekt az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, amelyhez a
fejlesztő TBP Zrt. az első ütemben
482.859.793 Ft uniós támogatást kapott.
Árkos Antal

(folytatjuk)
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NÉMET

Emlékezzünk

Ötvenötmillió-kétszázharminckilencezer-ötszáz

Még kimondani is sok. Ennyi volt a második világháború (1939-45) embervesztesége a Budaörs és
Budakeszi között található magyar-német katonatemetőben felállított fekete márványoszlop felirata
szerint. A temető magyar-német államközi egyezmény alapján jött létre, a munkálatokat a Német
Hadisírgondozó Szövetség (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) felügyelte és részben finanszírozta. Az alábbi ismertető a honlapjukon (www.volksbund.de) található anyag alapján készült.

Katonatemető
Budaörsön
A magyar fővárostól nyugatra, a
Budapest-Bécs autópálya mellett
fekszik Budaörs városa. Itt van a
legnagyobb magyarországi katonatemető a magyar és német háborús halottak számára. Már jelenleg
is mintegy 13.000 elesett katona
nyugszik itt, leginkább a Dunától
nyugatra eső területekről, Komárom-Esztergom és Pest megyéből,
valamint Budapestről. Néhány
éven belül, ahogy a temető teljesen
elkészül, nagyjából 15.000 háborús
halott talál itt nyugvóhelyet. (az ismertető 2003-ban íródott – a szerk.)
A keresztek elkészítéséhez szövetségünk a Bundeswehr segítségét is
igénybe vette. A temető megépítésével egy időben a közel 6 hektáros területen – ahonnan széles kilátás nyílik
a Budai-hegységre – egy Békeparkot
is létrehoztak, összesen 674 fával.
2001-ben idekerültek a háborús
halottak Esztergomból, valamint
Budapest X. és XIX. kerületéből.
Az első 58 békefát a Békepark 1998.
október 24-iki megnyitásakor ültették el. Fél évvel később már 300 fának
volt keresztapja. A katonatemető és a
Békepark egymás mellett vannak.
A pontos cím: Budaörsi MagyarNémet katonatemető, Budaörs,
Gyár u. 2.

Soldatenfriedhof in
Budaörs

Im Westen der ungarischen Hauptstadt Budapest, an der Autobahn
Wien-Budapest, liegt die Stadt Budaörs. Hier entsteht unser größter
Soldatenfriedhof für deutsche und
ungarische Kriegstote in Ungarn.
Bereits jetzt ruhen hier 13.000
Gefallene hauptsächlich aus dem
Bereich westlich der Donau, aus den
Komitaten
Komáron-Esztergom

und Pest sowie aus der Hauptstadt
Budapest. In einigen Jahren,
wenn der Friedhof vollendet ist,
werden hier etwa 15.000 Kriegstote
zusammengebettet sein.
Beim Setzen der Kreuze erhält der
Volksbund Hilfe durch die deutsche
Bundeswehr. Gleichzeitig mit dem
Ausbau des Friedhofes entsteht
auf dem etwa sechs Hektar großen
Gelände, von dem man einen
weiten Blick in die Budaer Berge
(ein Landschaftsschutzgebiet) hat,
ein Friedenspark mit insgesamt 674
Bäumen.

2001 wurden die Toten der Anlagen Budapest-Kispest, Budapest
X. Bezirk und Esztergom ebenfalls
hierher umgebettet.
Bei der Eröffnung des Friedensparks am 24. Oktober 1998 wurden
die ersten 58 Friedensbäume

gepflanzt. Schon sechs Monate später hatten 300 Bäume einen Paten.
DerSoldatenfriedhofundFriedenspark
sind gesondert ausgeschildert.
Die genaue Adresse lautet:
Deutscher Soldatenfriedhof Budaörs Gyár utca 2.

A második világháború magyar áldozatainak száma (a temetőhöz
tartozó múzeum adatai szerint).
- A nyugati táborokban és légitámadásokban meghalt:
40.000
- Nem tért haza (polgáriakkal együtt):
100.000
- A frontokon elesett:
160.000
- Polgári halottak (Budapest ostroma, légitámadások):
100.000
- Koncentrációs táborokban meghalt:
350.000
- A Szovjetunióban meghalt:
505.000
- Eltűntek (valószínűleg meghaltak):
100.000
Teljes magyar emberveszteség:
1.355.000
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Milyen csodás a megújuló természet! Adni tud. Önzetlenül. Fakadó
rügyek, nyíló orgonák, madárdal.
Vajon érzékszerveink reagálnak a
kínálkozó csodára? Van igényünk a
szépre, az értékesre? Hiszem, hogy
van. Hiszem, hogy minden területen munkálkodnak emberek azért,
hogy látásunk, hallásunk ne tompuljon el, hogy tudatunk ne szűküljön be, és a fásultság ne vegyen
erőt rajtunk.
Örömmel olvastam, hogy új óvoda épül, a régit „kinőtték” a kicsik.
A falu központjában lévő Zárdakert
is szívügye valakiknek. Kellenek a
képzőművészeti kiállítások, kell a
minőségi oktatás, kellenek a fák és
a madarak, és kell a zene…
Ezért született meg egy koncertsorozat elindításának gondolata a

www.zsambekimedence.hu

A zene? – az kell!
zsámbéki zeneiskolában. Tehetséges fiatal művésztanárainkkal
közösen értéket szeretnénk közvetíteni az arra vágyóknak. Szöveges magyarázattal kiegészített
zenés kalandozásokat kínálunk
a zenekedvelőknek Bachtól Bartókig, Puccinitől Kálmán Imréig
utazgatva bevezetjük a hallgatót
a muzsika csodás és rejtelmes világába. Választ adunk olyan kérdésekre, hogy mi a piccolo, mit
jelent a lírai tenor, hogyan alakult
ki a jazz és a – minden korosztály
számára népszerű – musical. Ha
úgy tetszik, zenei műveltséget
gyarapító, mélyítő hangversenyre
hívjuk Önöket.
Amint említettem, az előadók zömével fiatal művészek, néhányan a
zsámbéki zeneiskola tanárai, továb-

bá a Budapesti Zeneakadémia, és
más, jeles felsőfokú zenei intézmények frissen végzett zenészei, vagy
gyakorló hallgatói.
A koncertsorozat első részét „Időutazás a klasszikus zenében” címmel
május 13-án tartjuk a zeneiskolában
(Zsámbék, Honvéd u. 4.) 18 órai
kezdettel a Stúdió teremben (III.
emelet ). Ide várjuk Zsámbékról és
környékéről a klasszikus zene kedvelőit.
Kedves Zenebarátok! Ne hagyják elsorvadni a lélek húrjait, és
a fül hallójáratait, mert kell a
madárdal és kell az emberi ének.
Kell a bíztató szó, a baráti kézfogás, kell egy-egy kedves mosoly,
és kell a dal. Igen, „A zene? – az
kell!”.
Dombi Enikő

Vigyázzunk anyanyelvünkre!
Képet és hangot továbbító készülékeinkben furcsa dolgokat hallhat az
ember. A magasan képzett szereplők – egyetemet, főiskolát végzettek
nagyobbik hányada – mintha nem
volna eléggé tájékozott a helyes magyar beszéd elemi kérdéseiben sem.
Gyakran hallható vezérpolitikusainktól és más köz-szereplőktől: a
pártok, akik… …a bankok akik… a
vonuló békák, akik…
Szerintem: a pártok, amelyek…, a bankok, amelyek… a vonuló békák, amelyek…
Kérdésem: az iskolai képzés hiányosságaiból eredő nyelvtani,
nyelvhelyességi hibák ezek, avagy
tudatos rongálása-e szép magyar
nyelvünknek?
Szinte általános hiba a -ba -be, -ban
-ben ragok használatánál a nyelvi
lustaság. Akkor is a -ba -be hallható, ha -ban -ben-re volna szükség.
Tanult emberektől elvárható, hogy
figyeljenek arra a szabályra, hogy a
hol? – kérdésre –ban -ben, hová? kérdésre a -ba -be rag illik a szó végére.
Egy riporteri kérdés: Hová siet
Képviselő Úr? Az Országházban. Szerintem: az Országházba. Vagy: Elnök
Úr, hol tartják a mai megbeszélésüket?
A pártházba. Szerintem: a pártházban.
Egyesek, leginkább azok, akik korábban az embert tartották a legfőbb
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értéknek, ma darabként emlegetik, mint
valami: közönséges,
semmitmondó tárgyat. – E feladatok
elvégzéséhez tizenöt
darab emberre volna
szükség. Szerintem:
– E feladatok elvégzéséhez tizenöt főre lenne
szükség. És sokak szerint is.
Az igekötők értelmetlen és felesleges
használata sem kívánatos. Én bevállalom
(divatszó) a jelzett
feladatokat – hallható.
Kérdésem:
milyen
göngyöleg áll az illető rendelkezésére,
amelyben a bevállaltakat óhajtja elcipelni?
Szerintem: csak ennyit
kell mondani: – Én vállalom a jelzett feladatokat, mert a be- igekötő
jelenléte egyszerűen
megmagyarázhatatlan, tehát felesleges,
nyelvromboló hatású.
Domokos Kázmér

(folytatjuk)

A ZSÁMBÉKI PREMONTREI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

PÓTFELVÉTELT

HIRDET A 2009–2010-ES TANÉVBEN INDULÓ
GIMNÁZIUMI OSZTÁLYÁBA
A SZABAD FÉRŐHELYEK ARÁNYÁBAN.
AZ OSZTÁLY HÁROM CSOPORTBÓL ÁLL:

• EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI CSOPORT
(A csoportban az angol nyelv oktatása emelt szinten
és óraszámban történik, második nyelv a német)
• EMELT SZINTŰ INFORMATIKA CSOPORT
(A csoportban az informatika oktatása emelt
szinten és óraszámban zajlik. Két idegen nyelv
tanulása kötelező - angol, német.)
• EMELT SZINTŰ KÉPZŐMŰVÉSZETI CSOPORT
(A csoportban a rajz és a művészeti ismeretek oktatása történik emelt szinten és óraszámban. Két
idegen nyelv tanulása kötelező - angol, német.)
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2009. MÁJUS 15. (PÉNTEK)
IDŐPONT BILCSIK JUDIT IGAZGATÓHELYETTESTŐL KÉRHETŐ A 06-30/341-3214-ES TELEFONSZÁMON.
A JELENTKEZŐK HOZZÁK MAGUKKAL
AZ ELLENŐRZŐJÜKET, ÉS HA VAN,
A PLÉBÁNOSI AJÁNLÁST.
MINDEN JELENTKEZŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

www.zsambekimedence.hu
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II. Telki Tenisz Club Kupa
Április 25-26-ikán rendeztük háziversenyünket, melyen szép számban vettek részt a sportág szerelmesei. Férfi egyéniben 15 indulót, női
egyéniben 5 indulót regisztráltunk.
Ungár Vica ifjú teniszezőnk (6
éves) segítségével kisorsoltuk a csoportokat.
A nőknél papírforma eredmény
született: Reiner Erikát megszorítani
sem tudták a vetélytársak. Ezüstérmes
helyezéssel és szép kupával térhetett
haza Szabó Patrícia. Harmadik lett nagyon szép játékkal Bábinszki Ágota.
Férfi aranyérmesünk Jánosa István lett szemet gyönyörködtető
játékkal. Második helyezést ért el
Szűcs Miklós küzdelmes, taktikus
játékkal. Bronzérmesünk Déri Gábor lett, játékát csak dicsérhetjük.
Vasárnap kicsit fáradtan az előző
napi meccsektől, de töretlen lelkesedéssel vetették bele magukat versenyzőink a páros küzdelmekbe, itt
11 induló párt regisztráltunk.
Szűcs Levente segítségével megtörtént
a sorsolás és kezdetét vette a küzdelem.

A rendkívül kiegyensúlyozott
mezőnyből ki kell emelnünk a vegyes párosokat (Reiner Erika – Déri
Gábor; Strahl Mónika – Welesz Balázs és a Szilágyi házaspár) hiszen
nekik férfi párokkal is fel kellett
venni a küzdelmet.
Nagy csatában a Strahl – Welesz
párosnak egész a középdöntőig sikerült eljutnia. Minden elismerés
megilleti a Reiner – Déri párost,
akik rendkívül jó játékkal bronzérmesek lettek. A döntőt a Martinovics György – Jánosa István
páros játszotta a Pintér Tamás –
Köröspataki Zoltán párossal. Nagy

ÉLETMÓD

küzdelemben és remek hajrával a
Pintér – Köröspataki páros lett a
bajnok.
Nagyon jó volt látni a versenyzőket , családtagjaikat, ezt a baráti
közösséget, ahogy jól érezték magukat, kellemesen és tartalmasan
töltötték el ezt a hétvégét.
Külön köszönet jár Varga Sanya
feleségének Adrinak, aki fantasztikus tiramisuval kényeztetett el mindenkit, Magyar Karcsinak, akinek
megint sikerült főző tudományával
jóllakatni bennünket és Rózsa Józsefnek, aki energia bonbonokkal
és almás üdítővel látott el minket.
Ősszel újra találkozunk!
Szőnyí Gabriella 70-416-5566

Tavaszi megújulás a Budakeszi Vadasparkban

A nemrég kinevezett új igazgató nagy tervekkel látott neki a munkának. Többek között egy „családbarát” park kialakítását tűzte ki célul.
Február végén vezetőváltás volt
a budakeszi Vadasparkban. Bene
Zsolt új igazgató legfontosabb célkitűzése, hogy a vadasparkot ”családbarát” parkká tegye. Ennek érdekében több változtatást tervez.
Gyakran merül fel az igény, hogy
a látogatók közelebb kerülhessenek
az állatokhoz, ami eddig a kerítések miatt nem volt lehetséges. Létre
szeretnénk hozni egy állatsimogatót, ahol a látogatók testközelből
ismerkedhetnek meg a hazai erdők
állataival. Terveink között szerepel
a vadasparkban olyan újabb európai fajok bemutatása, mint például
a zerge, vagy a siketfajd.
Az infrastruktúra is fejlesztésre
kerül. A vizesblokkok átalakítása
mellett tervezzük a sétautak rendbe
hozatalát is a babakocsival, illetve a
kerekes székkel érkezők számára,
valamint a vadaspark jelképévé
vált főbejárat felújítását.

A programokat is színesíteni szeretnénk. Az állandó programok
mellé, mint az erdei iskolai foglalkozások, vagy a szakvezetés, újabbakat is tervezünk. A jeles napokat,
mint például a Föld Napja, vagy a
Madarak és Fák Napja két naposra tervezzük, hogy az iskolai és az
óvodai csoportok látogatása mellett
hétvégén a családoknak is tartalmas program lehetőséget tudjunk
biztosítani.
Nagyobb hangsúlyt fektetünk a
tájékoztatásra is, hiszen nap mint
nap számos izgalmas dolog történik a vadasparkban. Az elmúlt hetekben született 14 vadmalacunk,
egy cikta bárányunk és egy muflonbárányunk, és további szaporulat
várható. Az eddigi évektől eltérően
idén a fehér gólya párunk is fészket
rakott.
Híreinket mostantól folyamatosan frissítjük a www.parkerdo.

hu oldalon. Fontos szerepet kap a
vadasparkon belüli tájékoztatás is,
az információs táblákat felújítjuk és
új táblákat helyezünk ki.
A változtatások remélhetőleg egyre több emberben felébresztik majd
az igényt a természetben eltöltött
tartalmas kikapcsolódás iránt.
Mészáros Orsolya, Budakeszi Vadaspark
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Beköszöntő

Mostanában folyton lovakba botlom a környéken. Hol az úton húzódom
félre a fogat elől, hol egy hintó után kocogva teszek meg pár kilométert. A
hegyen kóborolva is gyakran látom patkó- és egyéb nyomaikat. Eddig is szívesen adtunk helyt a ló és az ember kapcsolatáról szóló írásoknak (Zsámbéki
Lovasnapok, a töki huszárcsapat nagysikerű németországi fellépése, tudósításunkat is az új pátyi fedett lovardából). A lovak tehát jönnek-mennek, mi
pedig megpróbálunk velük lépést tartani: új rovatot indítunk.
Alábbi szerzőnk egy nem mindennapi kezdeményezés révén magyar tulajdonba került ló nemzetközi sikereiről számol be. A cikk írója városi fiú létére gyerekkorától kezdve foglalkozik lovakkal, kétszer nyert Magyar Ügető
Derbyt, egyébként pedig a testvérem. Kérem, fogadják írását szeretettel.
Árkos Antal

www.zsambekimedence.hu

Felhívás
Kedves
környékbeli
lovas
gazdák, lóbarátok, lóértők és
lókedvelők! Kérjük, támogassák
új rovatunkat információkkal,
ötletekkel és ha tehetségük engedi, fizetett hirdetési megjelenésekkel a szerkesztőség telefonszámán:
20-921-6851.
Az Önök f őszerkesztője
(és újdonsült lovasrovatvezet ője)

Saldenzar – Közös ló is futhat jól
Saldenzar pályafutása 10-ik győzelmét szerezte meg április 12-ikén a
pozsonyi gyepen, egy I. kategóriás
mezőnyt maga mögé utasítva. Lovasa a bolgár Stanislav Georgiev volt,
akivel már-már összeszokott párost
alkottak. A győztes ló ideje egyben
új pályarekord 1800 méteren! A ver-

seny videója a következő módon tekinthető meg: a www.zavodisko.sk
honlapon a kezdőkép alatt rögtön a
futam videójára lehet kattintani. A
nyitó lap képén ő ér elsőként a célba
8-as számmal.
Röviden a történet: 2005 őszén egy
kisemberekből álló kb. húsz fős társaság
Sárközi Péter ötletvezetésével
Nemzetközi angol – lovas tábor gazda
elhatározta, hogy
Tökön, a Patkó Csárdában!
követendő példaként, kis egyéni
- lovaglás szakképzett oktatóval napi kétszer költséghányaddal, versenylova- angol nyelvi foglalkozás napi kétszer
kat fog futtatni
- kézműves foglalkozások napközben
(Közép-)Európa
- rajzverseny
versenypályáin.
- lovaskocsizás
Az elhatározást
- kirándulás
tett követte, így
az akkori baden- tábortűz …és még sok más
badeni árverésre már kb. 8000
4 ágyas faházakban, zuhanyzó, felszerelt
euróval érkezett a
csapat küldöttséteakonyha, hűtőszekrény, televízió.
ge. A katalógusból
előzőleg kinézett
Naponta háromszor, meleg ebéd és vacsora
Zinaad apaságú
egy éves kis sárga
Turnusok:
ménre sikeresen
2009.06.14-20.
licitált a magyar
2009.07.05-11.
küldöttség.
A
2009.07.26-08.01.
neve a német te2009.08.16-22.
nyésztő által adott
Részvételi díj:
Saldenzar volt.
Első két versenyét
80 000 HUF
a 2006-os szezonban megnyerte,
majd
harmadszorra – korosztálya legnagyobb

Programok:

Szállás:

Étkezés:

Jelentkezés május 31-ig
Tel.: 06-70-365-8016
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versenyében – nyakhosszal szorult a
második helyre. A nagy kiugrás 2007ben jött el, mikor háromévesen sorra
nyerte évjárata kiemelt versenyeit, megtetézve minden futtató álmával, a 2007
évi Magyar Derby megnyerésével. Pályafutása során 25 versenyben indult,
ebből 10-szer győzött és 12 helyezést ért
el. Futott Budapesten, Ebreischdorfban,
St. Moritzban, Pozsonyban és Prágában. Verseny-nyereménye megközelíti
a 30 millió Ft-ot. Acélossága már-már
legendás, a magyar lóversenysport
emblematikus lova. Ma a versenysport
kapcsán leginkább a veretlen Overdoseról beszélnek az emberek (legalább
hosszú idő után végre megint beszédtéma lett a lóversenyzés), de azt tudni
kell, hogy az ő képességei 1600 méternél
véget érnek, pedig a lóversenyzés nagy
klasszikus versenyei 1600 méter felett
kezdődnek. A Derby például 2412 méter. Ez a kis kitérő nem Overdose csodálatos képességének megkérdőjelezése, hanem inkább annak a reménynek
kifejezése, hogy az általa felébresztett
média és közvélemény immár nyitott
szemmel talál rá Saldenzar és követői
csodálatos világára.
Árkos Péter

+ 1év

ncia
AC Szabó Gaora
ellre
d
minden új m

Grande Punto modellek
klímával már 2.190.000 Ft-tól

Linea modellek
klímával már 2.500.000 Ft-tól

MÁR CSAK 400 DB FIAT

Bravo modellek
klímával már 2.825.000 Ft-tól

30% KEDVEZMÉNNYEL!*

*Az akció limitált készletünkre érvényes.

Autócentrum Szabó
Érd, Balatoni út mellett
Tel.: (23) 524 028, Fax: (23) 524 029
Szerviz központi szám: (23) 524 118

Nyitva tartás: H-P: 8-18, SZ: 9-13
info@autocentrumszabo.hu
www.autocentrumszabo.hu

Ne szaladgáljon,
gázát rendelje házhoz!
INGYENES PB-palack házhoz szállítás!
TIVADARGÁZ
Tel.: 06-40-630-430 (helyi
tarifával hívható)
Mobil: 06-30-950-7268
www.pb-gazfutar.hu

SERVICES

Nálunk az autó is a családhoz tartozik

