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Olvasóink írják
Kirándulás 
Pilisborosjenõn
Idén is, mint az ezt megelő
ző két évben, megszerveztük a 
Teleki Sámuel Általános Iskola 
3/a osztályának családi kirán
dulását. Ezúttal Pilisborosjenő 
határában, az Egri vár másola
tának romjainál jártunk. 

A kirándulást hetekig tartó 
szervezés és izgatott készülő
dés előzte meg. A társaság busz
szal indult, amelyet két autó 
kísért a kellékekkel és a szüksé
ges felszerelésekkel. Az idő úgy 
látszott, kegyes hozzánk, mivel 
ekkor még sütött a nap és elég 
meleg is volt. A kiránduló csa
pat a busztól a várig gyalogosan 
tette meg az utat. A gyalogtúra 
kezdetén már csodaszép lát
ványban volt részünk: a Teve 
szikla, a környező hegyek, a 
völgyben a mezők, a Háziréti 
víztároló, a háttérben a tele
pülések gyönyörű képet alkot
tak. Míg a gyerekek túráztak, 
addig az osztályfőnök, Zsóka 
néni férje és még két szülő a vár 
tövében kiválasztották a meg
felelő táborhelyet. A túrázók 
megérkezése után közösen fel
állítottuk az állványokat a bog
rácsoknak, a sátrakat, összeál
lítottuk az asztalokat és a pado
kat. A szülők felosztották egy
más között a munkát, volt, aki 
zöldséget pucolt, volt, aki tüzet 
rakott és főzött, mások a későb
bi akadályversenyre készültek. 
Bográcsgulyás volt az ebéd, 
amely nagyon finomra sikerült. 
A társaság nagyobbik része tér
képekkel, GPSszel felszerel
kezve Zsóka néni vezetésével 
túrázni indult a KisKevélyen 
a Mackóbarlanghoz. Az első 
meredek hegyoldal már nagy 

próbatétel volt, két szülő visz
sza is fordult, mert nem bírták 
az iramot. A magasba felérve 
a gyönyörű hegyek és völgyek 
látványa tárult elénk. Utunkat 
továbbra is meredek lejtők, 
kidőlt fák nehezítették, de elér
tük célállomásunkat, a Mackó
barlangot. Visszafelé már köny
nyebb útvonalon jöttünk, és 
mindenki könnyebben szedte 
a lábát. Elfáradtunk ugyan, de 
ez olyan jóleső fáradtság volt, 
és tudtuk, hogy a napnak és a 
programoknak még nincs vége. 
A finom ebéd után jólesett a 
szülők által készített sütemé
nyek, palacsinták és hasonló 
finomságok fogyasztása.

A kis létszámú csapatok – 
gyerekek és szülők vegyesen 
– megalakulása után elkezdő
dött az akadályverseny. Ekkor 
már kezdett az eső csepereg
ni, de ez senkit nem zavart, a 
csapatok izgatottan vágtak neki 
az akadályoknak, és hajtották 
végre a feladatokat, gyűjtötték a 
pontokat. A vár körül kialakított 
állomásokon titkosírásfejtő, 
párkereső memóriajáték, kon
zervdobozdobálás, célbadobás, 
kötélhúzás, söprűvel labdaterel

getés bábuk között, mocsárjá
rás időre, zsákban ugrálás fel
adatok várták a versenyzőket. 
A pontok összeszámlálása után 
eredményhirdetés következett 
és a nyeremények kiosztása. 
Volt pezsgő, csoki, cukorka és 
egyéb finomságok a gyerekek 
nagy örömére. Sajnos az eső 
nem hagyott alább, így közös 
erővel összepakoltunk, és a ter
vezettnél kicsit korábban visz
szaindultunk a buszhoz.

Végül is az előkészületek, a 
fáradozás meghozta gyümöl
csét, mert idén – az eső ellené
re is – egy csodálatosan szép, 
élményekben gazdag napot tölt
hetett el együtt az osztályunk. 
Köszönet illeti osztályfőnökün
ket, Berényi Zsóka nénit és férjét 
a sok segítségért, és persze szü
lőtársainkat, akik méltó módon 
kivették részüket a feladatok
ból, és ezáltal hozzájárultak a 
kirándulásunk sikeréhez. Ezt 
az összetartást és ezt a remek 
kis csapatot szeretnénk minél 
tovább megőrizni. 

Mártonné Holczinger Andrea
anyuka

Teleki Sámuel Általános Iskola

Paragrafus

Az eladó – mint írásunk előző 
részében már utaltunk rá – sza
vatossággal tartozik azért is, 
hogy az ingatlanon nem áll 
fenn harmadik személynek 
olyan joga (pl. elővásárlási jog, 
vételi jog, visszavásárlási jog, 
haszonélvezeti jog), amely a 
vevő tulajdonszerzését aka
dályozza vagy korlátozza. Az 
elõvásárlási és a visszavásárlá
si joggal kapcsolatban azonban 
mindenképp érdemes egy kis 
kitérőt tenni. Az elővásárlási jog 
alapján az adásvételi szerzõdés 
eladója köteles az elővásárlási 
jog jogosultjának megvételre 
felajánlani az ingatlant, ameny
nyiben arra vételi ajánlatot 
kap. Ha ennek az ajánlatnak 
a tartalmát az elővásárlási jog 
jogosultja elfogadja, úgy az 
adásvételi szerzõdés az elővá
sárlásra jogosult és az eladó 
között jön létre, nem pedig az 
eladó és a vevő között. Ha az 
elővásárlási jog jogosultja az 
előírt határidőn belül nem nyi
latkozik, azt úgy kell tekinteni, 
hogy a jogosult nem kíván élni 

elővásárlási jogával, vagyis az 
eladó az adásvételi szerződést 
a vevővel megkötheti. 

A visszavásárlási jog lényegét 
azért érdemes ismerni, mert 
ennek alapján nyilatkozhat 
az eladó a vevőnek, hogy az 
eladott ingatlant vissza kívánja 
vásárolni. Amennyiben az adás
vételi szerzõdés eladója így nyi
latkozik, a visszavásárlás létre
jön, az adásvételi szerzõdés 
vevõje köteles a szerzõdés 
tárgyát az eladó tulajdonába 
adni. Visszavásárlás joga leg
feljebb öt évre köthetõ ki és 
csak az adásvételi szerzõdéssel 
egyidejû írásbafoglalás esetén. 

Az elővásárlási és visszavá
sárlási joggal lekötött ingat
lanok megvásárlása esetén a 
fenti szabályok ismerete mind
ezek alapján rendkívül fontos.

Ezek után áttérek a szer
ződéssel kapcsolatos költsé
gek viselésére. Az eladó viseli 
az ingatlan átadásával és az 
ingatlannyilvántartásban fel
tüntetett állapot rendezésével 
kapcsolatos költségeket (teher

mentesítés költségei). A vevő 
ezzel szemben viseli a szerző
dés megkötésének költségeit 
(ügyvédi munkadíj), a tulajdon
átruházási illetéket, valamint 
a tulajdonváltozás ingatlan
nyilvántartásba való bejegyzé
sének költségeit (földhivatali 
igazgatási szolgáltatási díj).

Fontos jogintézmény még 
a tulajdonjog fenntartása. 
Adásvételi szerzõdés esetében 
az eladó a tulajdonjogát a 
vételár teljes kiegyenlítéséig 
– írásban – fenntarthatja. Ezen 
idõ alatt a vevõ az ingatlant 
nem idegenítheti el és nem ter
helheti meg. Ezután következ
het a teljes vételár kifizetése, 
azaz a birtokbaadás, amelynek 
során érdemes jegyzőkönyvet 
is felvenni – de hogy abban 
milyen tényezőkre érdemes 
minden körülmények között 
kitérni, hogy mit tartalmazzon, 
arról majd írásunk következő 
részében lesz szó.

Dr. Kacsarovszky Csilla 
ügyvéd

Mire vigyázzunk, ha eladunk vagy veszünk ingatlant? (2.)

Erdélyi nyári 
tábor
Kellemes és hasznos, élményekben gazdag 
időtöltést szeretnék biztosítani a fiatalok 
részére, színesítve a nyári szünidőt. Segíteni 
kívánunk a szülőknek, hogy gyermekeik 
minél többet legyenek kinn a szabadban, 
friss levegőn. Megismerhessék gyönyörű 
Erdélyországunk mesékkel, mondákkal 
teli világát. Értelmes, izgalmas különleges 
programokra várjuk a jelentkezőket.
A táborunknak otthont adó helyszín Énlaka, 
kulturális világörökség várományos kicsi 

falu. Célunk a különféle ismert és kevésbé 
ismert szabadidős tevékenységek kipróbá-
lása, megszerettetése, a hétköznapokban 
jól használható egészséges életmóddal 
kapcsolatos tudások átadása, merítés a 
magyar hagyományaink kincsestárából.

Életkor: általános iskolások (10 éves kortól) 
és középiskolások részére
Időpont: 2009. július 13–19-ig  
és július 19-25-ig
Helyszín: Székelyföld, Énlaka.  
Szállás: jurtatáborban 

•  Kirándulások, túra
•  Íjászat

•  tánc
•  kreatív festészet
•  ismerkedés a természettel,  

őshonos növény- és állatvilág
•  lovaskocsizás
•  baranta magyar harcművészet  

megismerése
•  őseink kincse: a rovásírás
•  kulturális örökségeink: népmesék,  

mondák, népi játékok, 
•  kézműveskedés

Jelentkezés és egyéb információ:

Semsei Angelika, 
Tel: 00-36-20-375-0744 


