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• Mennyezet- és falfûtés, -hûtés
• Fa és pellet tüzelésû kandallók, kazánok
• Napkollektor
• Hôszivattyúk

Családi házak, lakások
teljes körû épületgépészeti munkái,
központi porszívók.
2081 Piliscsaba, Fô út 34.,
Mobil: 06-30/212-6056, 06-30/670-4015, Telefon: 06-26/575-168, 169, Fax: 06-26/374-748
Web: www.nessus2000.hu, e-mail: nessus2000@t-online.hu

www.idoutazo.com
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Légy Része a Történetnek
Zöldutas civil hírek a Börzsöny vidékérôl

A diósjenei Civil Dió Egyesület az
Ökotárs Alapítvány által lebonyolított Norvég Civil Támogatási alapból
nyert pályázatot a „Légy Része a
Történetnek” elnevezésû projekt
megvalósítására. A projekt célja,
hogy a helyi közösségekben élôk –

elsôsorban Diósjenôiek – újra felfedezhessék szülôföldjük értékeit, hagyományait. Sôt a felismerésen túl,
önmaguk is aktív közösségformáló
erôvé nôjék ki magukat a hagyományok ápolásával újak megalkotásával, régi mesterségek megidézésével, legendák újjászületésével.
A szervezôk az ide kapcsolható mondavilágot, bemutatni kívánt néprajzi,
kulturális, vagy éppen természeti
örökséget egy egyedi történetre kívánják felfûzni, összekapcsolni. A történet
alapot teremt egy játékra, amit kortól,
nemtôl, vagy egyéb hovatartozástól
függetlenül lehet játszani.
A kitalált, de sok valódi elemet
tartalmazó történetbe bármikor
be lehet kapcsolódni, és az
sincs meghatározva, hogy
mennyi idôt kell ennek kereté-

ben eltölteni. Kézmûves foglalkozások, elôadó estek, közös építések,
faluszépítések, és nagyobb rendezvények is rendelkezésre állnak a játék megismeréséhez. Az internet adta lehetôségek kihasználása a „történet” népszerûsítésének másik eszköze, ahol a történet helyszíneit, szereplôit virtuálisan meg lehet ismerni.
A rendezvénysorozat állandó helyszíne a mobil, szinte bárhol felállítható
úgynevezett DIÓHÉJ.
A történet egy rendezvénysorozat
megvalósulásával jut el a nagyközönséghez: minden hónap elsô hétvégéjén, egy bizonyos téma köré – mint
például a helyi hagyományok, mesék, mondák, a boszorkányság vagy
a helyi termékek elôállítása – szervezett esemény, játék elôadás által.
Minden rendezvényen filmklubot,

(egymásra épülô) elôadásokat, beszélgetéseket (kulturális örökséggel
kapcsolatos értékmegôrzés, megóvása, fejlesztése, elôadók és segítôk vezetik a beszélgetéseket), helyi termékek vásárát, kézmûves foglalkozásokat tartanak, ahol a csoportnak lehetôsége van együtt játszani.
Bôvebben itt: legyresze.hu

Mûvészetre hívás napja az Örökségeink Útján Zöldúton
A Drégelypalánk térségében megtalálható 10 település összefogásával kialakított zöldúton immár hagyományôrzô rendezvénynek tekinthetjük az idén 4. alkalommal megrendezett mûvészetre hívásnapját. Drégelypalánkon kézmûves foglalkozások, táncház, Dejtáron vers- és mesemondó verseny, kalandozás a zene és a
filmmûvészet világában, Nagyorosziban rajzverseny és múltidézô mesemozi várta az érdeklôdôket április
16-17-én. A szervezô Sugárkankalin Turisztikai Egyesület évente három alkalommal rendez különbözô
zöldutas eseményeket, túrákat, ahol elsô sorban a helyi fiatalok, iskolások de távolabbról érkezô érdeklôdôk is
szívesen részt vesznek.

Szervezetfejlesztô
tréning Berkenyén
A zöldút program gazdája és hazai elindítója, az Ökotárs Alapítvány, melynek vezetése is törekszik arra, hogy az Alapítvány
belsô szervezeti rendezvényeit zöldutak
térségében szervezze. Így kerültünk április
9-10-én Berkenyére, a Szent Anna Fogadóba, ahol a stáb tagjai kötetlen keretek
között értékelték az elmúlt év eredményeit, és tervezték a közeljövô tevékenységeit.
A munka mellett természetesen sort kerítettünk arra is, hogy megismerjük ezt a
sbváb hagyományairól és sikeres bio-bogyósgyümöcs termesztésérôl jól ismert kis Nógrád megyei település természeti környezetét. Kirándultunk a szomszédos Nógrád várához, élveztük a friss tavaszi napot és az út menti virágzó kökény-sövény illatát.
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Sikeres vezetés
a 21. században

Milyen vezetôk tudják biztosítani a
valódi versenyképességet a 21.
században? Azaz, kik tudják minden érintett számára nyereségessé
tenni a szervezetek mûködését
ma? Ez a kérdés a gazdasági-, társadalmi-, erkölcsi-válság kapcsán
elevenünkbe vág.
Olyan emberek kellenek, akik folyamatosan képesek vonzó és elérhetô jövôképet vetíteni a munkatársaik elé, akik a napi mûködés biztosítása mellett képesek távolabbra

is tekinteni, akik idôben tudnak
változtatni, akik stabil erkölcsi és
szakmai háttérrel rendelkeznek,
akik az egyéni érdekeiket a közösség érdekeivel összhangban tudják
kielégíteni, akik a munkatársaikat a
bennünk rejlô energiák alkotásra és
kreativitásra fordítására tudják ösztönözni.
Ez nem álomkép, csak helyes alapokra kell építeni a tornyot, s akkor
nem dôl le és nem temet maga alá
másokat sem. Ehhez megfelelô ala-

pot az alázat jelent, vagyis a vezetô
egyre inkább tisztába kell kerüljön
önmagával (erôsségeivel és fejlesztendô területeivel), lássa értékeit és
korlátait. Ne essen kétségbe, ha felismeri, hogy nem ért mindenhez. A
tisztelet nem védendô bástya, hanem ajándékként szabadon elnyerhetô, az elvégzett munka, az emberi hozzáállás, az értékek szilárd védelme eredményeként.
A gazdasági-társadalmi növekedés
sikere a vezetôk minôségében rej-

lik, akik a rájuk bízottakat segítôtámogatóként képesek bensô növekedésre ösztönözni, akik a hatalmukban álló forrásokat az egyén és
a közösség javainak figyelembe vételével hasznosítják.
Kívánom, minden kedves Olvasónk
egyre több ilyen vezetôvel találkozhasson, hogy ezáltal a munkája alkotás lehessen és egyre inkább kiteljesedhessen értékességének tudatában.
Pribék László PIFKE elnök

„Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy erdôket kivágva hajót építsenek,
hanem keltsd fel bennük a vágyat a végtelen tenger iránt.”

Könnyû, könnyed
és gyorsan szerelhetô
Miért jó a gipszbeton lépcsô?
Sok családi ház építô- és felújító azért nem választja – minden elônye ellenére sem – a beton lépcsôt, mert a vasbeton lépcsôszerkezetek önsúlya túl nagy és féltik a födémet a túlzott terheléstôl. Nos,egy magyar szabadalomnak köszönhetôen ott is épülhet betonból a lépcsô, ahol korábban nem. A gipszbeton lépcsôk egyedi technológiával készülnek, s legfontosabb jellemzôjük, hogy a hagyományos betonlépcsônél sokkal
kisebb az önsúlyuk, ezért gyakorlatilag bármilyen födémre terhelhetôk.
Vonzóvá teszi a gipszbeton lépcsôt az is, hogy mindössze 5 cm a rendszer vastagsága, miközben terhelhetôsége magas: 400 kg/m2. Ráadásul
igen rövid idô – mindössze 1–2 nap – alatt kivitelezhetô.

Hogyan készül?
A beton és a vasalás egy cm vastag gipszlapok közé kerül, amelyek abban
a pillanatban dermesztik azt. Tehát a gipsz a zsaluzás szerepét tölti be.
Mivel a gipszlapokat szilárdulás után sem távolítják el, a lépcsô alsó (nem
járó felületein) ez adja a burkolatot is. A járófelület továbbra is simított
beton addig, amíg a végleges burkolás el nem készül. A gipszbeton
technológiával bármilyen típusú és méretû lépcsô elkészíthetô. További
elônye a gipszbeton szerkezetnek, hogy könnyed és légies megjelenése
miatt a lépcsôt nem szükséges elrejteni, izgalmas és szép belsôépítészeti
eleme lehet minden térnek.

Midlingné
Szabó Anikó

Ilex

Pedagógus nap

virág-ajándék

(június elsô vasárnapja)

Nyitva:
minden nap

Piliscsaba, Béla király u. 76.
Mobil: 06-20/592-2161

Évzáró

Midling Tamás

Autószerelés • Vizsgáztatás
• Computeres diagnosztika
Piliscsaba, Zrínyi u. 27.
Mobil: 06-20/913-5381
Mûhely: 06-26/374-564

Kapcsolat:
www.gasparlepcso.hu
e-mail: gaspariv@t-online.hu
2086 Tinnye, Bajcsy Zs. u. 34.
telefon/fax.: +36-26-335-418
mobil: +36-70-367-7928

Hirdetésfelvétel
Stark Marian, telefon: 06-20/367-9276, e-mail: idoutazo@idoutazo.com
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Panoráma Optika
Pilisvörösvár, Fô út 70. (OTP mellett), telefon: 06-26/332-204
Budakeszi, Fô út 43-45. Az Átrium Üzletház I. emeletén, telefon: 06-23/457-237
Nyitvatartás: H-P.: 9-17h, Szo.: 9-12h

CSABA SZERVIZ

Megnyitottunk!
2081 Piliscsaba, Fô út 199.

Érdeklôdjön üzletünkben!
Látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés szemész szakorvos közremûködésével. Felnôtt és gyermek
szemvizsgálat: Dr. Gébert Ilona. Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon!
Bankkártyás fizetési lehetôség! Egészségpénztár-kártya elfogadóhely.

-> Autóüveg ingyen szereléssel (CASCO-ra is!)
-> Teljeskörû biztosítási ügyintézés
-> Karosszériajavítás
-> Gyorsszerviz
-> Szükség esetén csereautó
Telefon: +36-30/988-2079, +36-26/373-178
Nyitva tartás: hétfô – péntek: 8–17 óráig.

Mérnöki tanácsadás
Projekt menedzsment
Mûszaki ellenõrzés
Felelõs mûszaki vezetés
Építési szakértés
Tervellenôrzés
Cégvezetõ: Koós Gábor okl. építõmérnök
Telefon: +36-30-408-4468
E-mail: office@perfectproject.hu
Vállaljuk építési projektek teljes körû megvalósítását az ötlet
kidolgozásától a használatbavételi engedély megszerzéséig.

Piliscsaba, Vasút u. 14.,
telefon: 06-26/375-254
Nyitva: H-P.: 600-1830,
Szo.: 600-1300, V.: 800-1100
www.pliscsaba.pilisinfo.hu/mcm
Kartonos vásárlás esetén
3% kedvezmény!

Házhoz szállítás
Bankkártya elfogadóhely,
mobiltelefon feltöltôkártyák

Minden 5000 ft feletti vásárlás esetén
nyereményjátékunkban vehet részt!
Sorsolás minden hónap
közepén és végén.
Érdeklôdjön üzletünkben!

MCM Élelmiszer
Élelmiszer Üzlet
Üzlet
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Egészséges nyugdíjas szeretnék lenni!
Piliscsaba központjában, kertes
házban, jól felszerelt garzonlakás
kiadó! Érdeklôdni: 06-26/375-327

A mai kor embere életmódjával olyan helyzetet teremt, mely az egészsége szempontjából, kedvezôtlen. A kevés
mozgás, a helytelen táplálkozás, a túlzott stressz, a rohanó élet és sorolhatnám. Ezek a tényezôk jelentôsen
befolyásolják, hogy a szervezetünk lassú de biztos elsavasodását, amely a korai betegségek egyik okozójává válik.

8 szelepes (C2ONE) Calibra bontásból
alkatrészek eladók!
Érdeklôdni: 06-20/446-2055

Az természetes, hogy öreg korunkban is szeretnénk egészségesek lenni, de ennek az ára, hogy elôtte is törôdjünk egészségünk megôrzésével.
A savas bomlástermékek szervezetben történô lassú, de folyamatos felhalmozódásának a visszafordítása
megállítja az öregedési folyamatot,

Felsôfokú német nyelvvizsgával rendelkezô, germanisztika-történelem szakos
egyetemista német nyelvbôl korrepetálást és nyelvvizsgára felkészítést, történelembôl korrepetálást és érettségi
tétel kidolgozást vállal! Igény esetén
háznál is! Díjtétel: 800 Ft / 45 perc.
Érdeklôdni minden pénteken és
hétvégén a következô számon lehet:
06-30/972-29-00
Eladó Piliscsaba-Klotildligeten 200
négyszögöles, rendezett telken 63 m2
alapterületû, 3 szintes (szuterén,
tetôtér) családi ház. 2 szoba, nappali,
konyha, 2 wc, 2 fürdô, kertre nézô
nagy terasszal, kétféle fûtési móddal.
Irányár: 29 Mft.
Telefon: 06-70/255-3386
Kiadó Piliscsabán az egyetemhez
közel, a Fô úton: 1 szoba fürdôvel,
közös konyhahasználattal, kábeltévével, internetes csatlakozással.
Telefon: 06-30/212-6056
Eladó Balatonfenyvesen, az M7-es
lehajtójához nagyon közel, egy 1095
nm-es belterületi telek, közmû a
szomszéd telken. Közért, vasútállomás, étterem stb. a közelben,
strand 800 méterre található.
Irányár: 5 Mft.
Telefon: 06/70/325-9490
Piliscsabán nyugdíjas tanár házaspár
(minden tárgyból, orosz nyelvbôl is)
általános iskolás korú gyermekek
korrepetálását, tehetséggondozását
vállalja. Telefon: 06-26/375-167

Ásványianyag-tartalma
mindössze 161 mg/l:
Anionok mg/l:
F` ............................0,2
Cl` ...........................2,6
SO4 ........................29,6
CO3 ........................30,0
HCO3 ........................6,1
H2SiO3 ......................4,5
Kationok mg/l:
Li .............................0,01
Na..........................40,7
K..............................0,3
Ca ............................1,6
Mikroelemek:
As .......................< 0,01
Sb .......................< 0,01
Cd .......................< 0,005
Ni ........................< 0,05
Pb .......................< 0,05
Se .......................< 0,01
Cr ........................< 0,05
Cu .......................< 0,02
Zn .......................< 0,5
Hg .......................< 0,001
Mn ......................< 0,5
Ba .......................< 1,0

és folyamatosan csökkenti a savas
felhalmozódást és a tárolt savak
mennyiségét. Ez visszafordítja az
öregedést és lassan de biztosan
megszünteti az életkorral összefüggô
betegségeket. Ebben a folyamatban
a lúgos víz használata sokat segíthet!
A lúgos víz
A legtöbb, a szervezetbe bevitt étel,
a zöldségek kivételével, savas pH értékû anyagra bomlik le. Az anyagcsere folyamán testünk is folyamatosan savakat termel: húgysav, ecetsav, tejsav, szénsav, tejsav...
Az emberi szervezet csak enyhén lúgos tartományban mûködik jól! Ha a
savszint túl magas, akkor a testünk
nem lesz képes a savak kiválasztására és elraktározza ôket a test szöveteibe (például a zsírszövetben: a
zsír a savat megköti, ezért nehezen
engedi, hogy megszabaduljunk tôle
– elhízás(!))
Nagyon jó savlekötô anyag még a
kalcium, ezért különféle szervekbôl,
csontokból, fogakból kioldja azt, így
ez csontritkuláshoz, fogszuvasodáshoz vezethet. Amikor már nincs mivel lekötni a túl sok savat, jönnek a
fontosabb szervek károsodásai.
Az elsavasodott testben elszaporodnak a paraziták (baktériumok, vírusok, gombák, Candida), amelyek
szintén elkezdenek savakat, méreganyagokat termelni, a szervezetünkbe ürítve még tovább rontják a helyzetet. A következô betegségekben, a
legtöbb esetben kimutatható az elsa-

vasodás: diabétesz, csontritkulás, reuma, fekélyek, gyomorégés, allergia,
ekcéma, érelmeszesedés, magas vérnyomás, hôhullám, májproblémák,
hajhullás, erôs testszag, alvászavar,
bôrbetegségek, depresszió, emésztési
zavarok, köszvény, szívinfarktus, rák.
(Forrás: www.füredilugos.hu)
A Gorna Bania természetes lúgos ásványvíz remekül támogatja a test
egyensúlyi helyzetének helyreállítását, a sav-bázis egyensúly visszanyerését.
Rendszeres, napi fogyasztása immunrendszer-erôsítô, méregtelenítô,
érelmeszesedést és öregedést gátló
hatásával járulhat hozzá egészségének fenntartásában.
Alacsony ásványianyag-tartalmának
köszönhetôen a lúgos kémhatás,
kedvezô ízzel, színtelen, szagtalan
tulajdonsággal rendelkezik, ezáltal
mindennapi fogyasztásra alkalmas.
A Gorna Bania lúgos
ásványvíz kiváló
minôségét
a német
Frezenius Intézet
igazolja.

Forgalmazza:
MARMEX Kft. 2084 Pilisszentiván,
Ipartelep u. 5. Telefon: 26/332-398

Sissy
kutyakozmetika

Tûzifa
Almási Ferenc
06-30/9504-003

Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-20/475-7246

30 és 40 órás intenzív
tanfolyamok indulnak június
14-tôl július elejéig
angol-német-spanyol nyelvekbôl
továbbá
Nyelvi és sporttábor 10–14 éves
gyerekeknek egész napos
elfoglaltsággal.
Információ:
www.linguaacademica.hu
info@linguaacademica.hu
06 30 549-1778
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Egészségmegôrzés
és szemléletformálás a W.E.T. Kft.-nél
Európai Uniós támogatással és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg a W.E.T.
Automotive Systems Magyarország Kft. egészségre nevelô és szemléletformáló programja 2010. évre. A projekt célja, hogy olyan folyamatos és tervezett tevékenységet érjenek el, amelynek során egészségesebbé alakítják a munka- és életkörülményeket, illetve a munkavállalókat megtanítják arra, hogyan vegyenek részt saját egészségük fejlesztésében. Elsôdleges szempont a
munkavállalók fizikai, szellemi és szociális közérzetének javítása, fejlesztése, az elkerülhetô megbetegedések megelôzése. A munkahelyi egészségfejlesztési programot – három éven keresztül – a munkavállalók aktív
részvételére alapozzák.
A TÁMOP-6.1.2 keretein belül elnyert „A WET Kft. egészségre nevelô
és szemléletformáló programja
2010. évre” projekt ünnepélyes megnyitóját 2010. május 20-án tartották
a vállalat közösségi helyiségében
valamennyi dolgozó részvételével.
Stefan Fritsch ügyvezetô igazgató köszöntôje után Gyôri Tünde humánerôforrás igazgató és projektmanager
ismertette a pályázat programját
majd Minik András gazdasági igazgató elemezte a pályázat pénzügyi lehetôségeit. Az egészségterv segítségével
fejlesztik azon munkavállalói kompetenciákat, amelyek a fokozódó
stressz kezelésére a személyes alkal-

masságot
erôsítik
meg. Fejlesztik a társas támogató hálózatokat az egyes
munkavállalói csoportokon belül, a
kialakuló egészséges magatartás
fenntartásáért, növelni fogják a munkavállalók egészség tudatosságát, rámutatnak arra, hogy a munkavállalóknak nagyobb felelôsséget kell vállalniuk saját hosszú távú egészségük
megôrzéséért. Kiépítik szervezeti
szinten azokat az egészségvédô és
megôrzô kapacitásokat, amelyekre
támaszkodni tudnak a mindennapok
szintjén is.
Nem kis pénzrôl van szó! A közel 10
millió forint támogatás hatékony fel-

használásáról már a pályázatírás során döntöttek.
A három kiemelt projektelem:
• egészségtudatosság fejlesztése az
egészséges táplálkozáson, illetve
energiaegyensúlyon keresztül,
• a lelki egészség védelmére/megôrzésére irányuló program,
• a testmozgást elôsegítô szabadidôs
tevékenység.
„A keret legnagyobb hányadát a projekt megvalósításához igénybevett
szolgáltatások (például egészséges
táplálkozást elôsegítô tanácsadások,
energia-egyensúly megteremtése, lel-

ki egészség megôrzését támogató tréningek, szabadidôs programok) teszik
ki. Emellett szükség van bizonyos
eszközbeszerzésekre is, amelyek azt
segítik elô, hogy egyes programokat
házon belül megvalósíthassunk, illetve az elért eredmények fenntarthatóságát biztosítani tudjuk.” – hangzott
el az ünnepélyes megnyitón Minik
András gazdasági igazgatótól, aki a
megnyitó végén kiegészítette, hogy
még miért is fontos a W.E.T. Kft. számára ez a program.
„Ezekben a válsággal terhelt idôkben,
amikor mindenhonnan olyan külsô –
és ebbôl eredô – belsô stresszfaktoroknak vagyunk kitéve, mint amikor
elbocsátásokról hallunk vagy olvasunk és úgy érezzük, nincs módunk
változtatni életvitelünkön, táplálkozási szokásainkon, akkor támogatni és
becsülni kell ezt a lehetôséget, amit
ez a pályázat biztosít. A megfogalmazott célok megvalósulásához természetesen szükség van fogadókészségre és pozitív hozzáállására is!”
Bôvebb információ:
Gyôri Tünde humánerôforrás igazgató
Telefon: 06-26-567-510
E-mail: tunde.gyori@wet-group.com
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Nemcsak férfiaknak!
Tenisz, bowling, biliárd, csocsó, darts, fodrász, kozmetika, manikûr, pedikûr, mûköröm, panzió, infraszauna,
gôzkabin, jakuzzi, masszázsfotel, tárgyaló – melyet alkalmilag is igénybe vehetünk –, minigolfpályák, tó körül
sétálókert, büfé, kávé, süti... Mindez egy helyen: Pilisjászfalun. A szolgáltatások egy része júniustól már igénybe
vehetô, a többi részleg beindulása folyamatos, a teljes átadás pedig nyár végére várható.

A TOPIQ Kft. beruházásában épült
meg Pilisjászfalun a környék egyedülálló komplexuma. Kikapcsolódásra, szépítkezésre, testi-lelki felüdülésre tervezett szolgáltatásaival
ideális hely akár baráti lazításra,
családi pihenésre, csajok bulijára,
csapatépítô tréningek megtartására
vagy csak egy pár órás pihenésre a
csendes szobákban. Fantáziámat
beindította, amit láttam és felsorolni
sem tudom mi mindenre alkalmas –
egyszerre és hibátlanul – ez a rohanó világunkba illô, jövôt idézô,
„mindentegyhelyen” centrum.
Tóth Péter, a Topiqcenter Kft. tulajdonosa mutatta meg a Cinderland
teniszcentrumot, a Tündérszikla
panziót, a Panoráma kávézót, a játéktermet és vezetett végig a gyönyörû kerten. Mi minden van itt?
A pinceszinten kétpályás bowling,
két poolbiliárd, csocsó, darts és büfé, ahol természetesen inni és ennivalókkal is várjuk vendégeinket. Már
most használható, a próbaüzem indul júniustól!
A földszinten kávézó csodálatos panorámás terasszal, ahol az igazi kávé-,
tea- és frappé-rajongók is élvezhetik a
különlegességeket. Ezek mellett fagylalttal és frissen sült francia, egyedi
ízvilágú süteményekkel és péksütikkel
szolgálunk. Érdemes lesz megkóstolni, mert nem a környéken megszokott
krémes és társai köszönnek vissza.
Itt lesz a szépségszalon, mely még
nem üzemel, de reményeim szerint
hamarosan ezek is vendégeink rendelkezésére állnak. – Nemcsak hölgyeknek!

Az irodák és a tárgyaló található
még ezen a szinten.
Az irodákat és a tárgyalót saját célra használod majd, vagy üzletemberek is igénybe vehetik pár órára,
esetleg bérbe?
A saját mûködéshez is szükség van
kiszolgáló helyiségekre, de természetesen van lehetôség tárgyalások
lebonyolítására, tréningek megtartására is.
Akár családos pihenés alkalmával is
a halaszthatatlan tárgyalásokat meg
lehet ejteni kultúrált körülmények
között. És itt jön a képbe a Tündérszikla panzió... Az emeleten hat
szoba, gyönyörû kilátás mindegyikbôl és nem is egyformák.
Igen, próbáltam megfelelni a különbözô igényeknek a tervezés során,
így van hatalmas „családi szoba”,
amely családoknak, nászutasoknak
vagy közelben dolgozó vezetôknek
tökéletes, és van „wellness szoba"
jakuzzival. A többi szoba standard,
viszont mégis különbözôek egyedi
színvilágukkal.
Ezen a szinten van az infraszauna, a
gôzkabin és a masszázsfotel, melyek
használata nem kötött a szobabérléshez, telefonos egyeztetés alapján
foglalható.
Kint teniszpálya, sétálókert a jó
hangulatú, szépen kialakított kertben egy mesterséges tó partjánál.
Két salakos teniszpálya üzemel már.
A minigolfpályák pedig hamarosan
elkészülnek.
Aki nem teniszezett vagy golfozott
még, annak tudtok segítséget nyújtani?

Természetesen kezdôknek és haladóknak is tudunk segítséget nyújtani
nagy tapasztalatú edzô közremûködésével.
Nehéz helyzetben vagy, a belsô parkoló elkészült, de az elmúlt idôszak
viharai miatt az utcát elmosta az
esô...
Sajnos nemcsak az utcát, hanem
egyik oldalról a támfalat is alámosta
és nagy részét újra kell építeni. Bízom benne, hogy a megközelítés és
parkolás csak a nyitás elsô napjaiban lesz kényelmetlen. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a károkat
helyreállítsuk. A támfal és a kerítés
bizony hosszabb idôt vesz majd
igénybe. Mintegy 40 méteren elölrôl
kell kezdeni mindent. A támfalba telepített növények sem élték túl ezt
az ítéletidôt.
Említetted, hogy gyermektáborokat
is szerveztek és fogadtok.
Itt a vakáció! A gyermekeket le kell
foglalni, felügyeletet kell biztosítani
amíg a szülôk dolgoznak és a legjobb, ha közben aktív sporttal, kirándulással töltik idejüket. Ez adta az
alapötletet. Persze a szünet után is
várjuk a mozgást szeretô diákokat!
Pilisjászfalu nagyon kellemes, festôi,
nyugodt környezetben fekszik, további nagy elônye pedig, hogy a természet közepén van – pár lépéssel
az erdôben lehetünk, túrázhatunk –,
és közel van Budapest, Esztergom,
Szentendre, Szlovákia – ahol kulturális programokkal tölthetjük el az
idôt –, vagy akár lovagolhatunk is a
környéken. Programok sokaságát sorolhatnám fel.
Beindítani a szolgáltatásokat ma
nem egyszerû feladat. Mottód?
Igényesen, kedvezô áron – nagy forgalom, kis haszon elvvel! Hogy mindenkinek jó legyen!
Köszönöm a beszélgetést, sok sikert!
Pilisjászfalu, Dombhát utca 1.
Telefon: +36-20/47-99-555
Web: www.topiqcenter.hu (fejlesztés
alatt)
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Szezonnyitó a Hungaroringen
A Fônix Motorsport Egyesület jóvoltából
a Hungaroringen lezajlott versenyhétvégét (április 30. – edzésnap, május 1. –
versenynap, május 2. – versenynap) ingyenesen látogathatta a nagyközönség,
sôt a box-utca is nyitva állt a kíváncsi
szemek részére. Megtekinthetôk voltak
a magyar és külföldi csapatok autói és
verseny közbeni tevékenységük is. A
mezônyökben látható volt többek között
9 db Porsche 997 GT3 Cup, 3 db Porsche GT3 RSR, 3 db BMW M3 GTR, 5
db Ferrari 430 Challenge, 1 db Audi A4
DTM és 1 db Saleen S7.
Az autóritkaságok mellett gokartozási és szimulátorozási lehetôség
várta a látogatókat,
akiknek Kôváry Barna és Lantos András szolgáltatott információkat a bemondó mikrofonon keresztül, illetve DJ
Tomek szolgáltatta a hangulat fokozásához szükséges zenét.
Aki a Majálist és másnapját a Hungaroringen töltötte, tanúja lehetett a két VIP
autó küzdelmének, amelyekben ez alkalommal Hujber Ferenc és Horváth
András volt látható, miközben több közszereplô is kilátogatott a versenyhangulat kedvéért, hiszen közülük néhányan

Közel 150 magyar és külföldi résztvevôvel számoltak az
idei autós gyorsasági szezonnyitó hétvégén. A május 1jén és 2-án megrendezésre került versenyhétvégén 10
versenynek lehettünk szem- és fültanúi, mialatt lezajlott
a Material Center Kupa, a FIA Közép-Európai Zóna
Trófea és a Duna-Autó Autós Gyorsasági Országos
Bajnokság I. és II. futama. Emellett egy magyar (Suzuki
Swift Kupa) és egy külföldi (cee'd LOTOS Cup)
kupasorozat is itt vette kezdetét a 2010-es idényben.

szintén versenyeztek, amihez friss energiát biztosított a pályán történô átszellemülés. A Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség Gyorsasági Szakágának, a
GFS Motorsportnak és az RCM Motorsportnak köszönhetôen a két VIP autó
mind az öt versenyhétvégén rajthoz állt,
amelyeknek pilótái hírességek és közéleti személyiségek voltak. Mivel több
alkalommal is látogatható volt a boxutca, ezért lehetôség adódott a sztárokkal pár szót váltani, esetleg autogramot
kérni.
További beszámoló a
www.idoutazo.com oldalon

Online ajánló
• Félelem és felháborodás, iskolai erôszak,
közbiztonsági háló
• APEH infó
• Napimádjunk helyesen
• Önkéntesek gyûjtik a szemetet az utak mellett
a Föld napján
• RizikóRiadó
• Szezonnyitó a Hungaroringen
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