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A diósjenei Civil Dió Egyesület az
Ökotárs Alapítvány által lebonyolí-
tott 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 felfe-
dezhessék szülôföldjük értékeit, ha-
gyományait. Sôt a felismerésen túl,
önmaguk is aktív közösségformáló
erôvé nôjék ki magukat a hagyomá-
nyok ápolásával újak megalkotásá-
val, régi mesterségek megidézésé-
vel, legendák újjászületésével. 
A szervezôk az ide kapcsolható mon-
davilágot, bemutatni kívánt néprajzi,
kulturális, vagy éppen természeti
örökséget egy egyedi történetre kíván-
ják 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 foglalkozá-
sok, elôadó estek, közös építések,
faluszépítések, és nagyobb rendez-
vények is rendelkezésre állnak a já-
ték megismeréséhez. Az internet ad-
ta lehetôségek kihasználása a „törté-
net” népszerûsítésének másik eszkö-
ze, ahol a történet helyszíneit, sze-
replôit virtuálisan meg lehet ismerni.
A rendezvénysorozat állandó helyszí-
ne a mobil, szinte bárhol felállítható
úgynevezett DIÓHÉJ. 
A történet egy rendezvénysorozat
megvalósulásával jut el a nagyközön-
séghez: minden hónap elsô hétvégé-
jén, egy bizonyos téma köré – mint
például a helyi hagyományok, me-
sék, mondák, a boszorkányság vagy
a helyi termékek elôállítása – szerve-
zett esemény, játék elôadás által.
Minden rendezvényen filmklubot,

(egymásra épülô) elôadásokat, be-
szélgetéseket (kulturális örökséggel
kapcsolatos értékmegôrzés, megóvá-
sa, fejlesztése, elôadók és segítôk ve-
zetik a beszélgetéseket), helyi termé-
kek vásárát, kézmûves foglalkozáso-
kat tartanak, ahol a csoportnak lehe-
tôsége van együtt játszani. 

Bôvebben itt: legyresze.hu

Mûvészetre hívás napja az Örökségeink Útján Zöldúton 
A Drégelypalánk térségében megtalálható 10 település összefogásával kialakított zöldúton immár hagyomány-
ôrzô rendezvénynek tekinthetjük az idén 4. alkalommal megrendezett mûvészetre hívásnapját. Drégely-
palánkon 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 elindí-
tója, az Ökotárs Alapítvány, melynek veze-
tése is törekszik arra, hogy az Alapítvány
belsô szervezeti rendezvényeit zöldutak
térségében szervezze. Így kerültünk április
9-10-én Berkenyére, a Szent Anna Foga-
dóba, ahol a stáb tagjai kötetlen keretek
között értékelték az elmúlt év eredménye-
it, és tervezték a közeljövô tevékenységeit.
A munka mellett természetesen sort kerí-
tettünk arra is, hogy megismerjük ezt a
sbváb hagyományairól és sikeres bio-bogyósgyümöcs termesztésérôl jól ismert kis Nógrád megyei település ter-
mészeti környezetét. Kirándultunk a szomszédos Nógrád várához, élveztük a friss tavaszi napot és az út men-
ti virágzó kökény-sövény illatát. 

Légy Része a TörténetnekLégy Része a Történetnek
Zöldutas civil hírek a Börzsöny vidékérôl
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Sikeres vezetés 
a 21. században

Sikeres vezetés 
a 21. században

Milyen vezetôk tudják biztosítani a
valódi versenyképességet a 21.
században? Azaz, kik tudják min-
den érintett számára nyereségessé
tenni a szervezetek mûködését
ma? Ez a kérdés a gazdasági-, tár-
sadalmi-, erkölcsi-válság kapcsán
elevenünkbe vág.
Olyan emberek kellenek, akik fo-
lyamatosan képesek vonzó és elér-
hetô jövôképet vetíteni a munkatár-
saik elé, akik a napi mûködés biz-
tosítása mellett képesek távolabbra

is tekinteni, akik idôben tudnak
változtatni, akik stabil erkölcsi és
szakmai háttérrel rendelkeznek,
akik az egyéni érdekeiket a közös-
ség érdekeivel összhangban tudják
kielégíteni, akik a munkatársaikat a
bennünk rejlô energiák alkotásra és
kreativitásra fordítására tudják ösz-
tönözni.
Ez nem álomkép, csak helyes ala-
pokra 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 fejlesz-
tendô területeivel), lássa értékeit és
korlátait. Ne essen kétségbe, ha fel-
ismeri, hogy nem ért mindenhez. A
tisztelet nem védendô bástya, ha-
nem ajándékként szabadon elnyer-
hetô, az elvégzett munka, az embe-
ri hozzáállás, az értékek szilárd vé-
delme eredményeként.
A gazdasági-társadalmi növekedés
sikere a vezetôk minôségében rej-

lik, akik a rájuk bízottakat segítô-
támogatóként képesek bensô növe-
kedésre ösztönözni, akik a hatal-
mukban álló forrásokat az egyén és
a közösség javainak figyelembe vé-
telével hasznosítják.
Kívánom, minden kedves Olvasónk
egyre több ilyen vezetôvel találkoz-
hasson, hogy ezáltal a munkája al-
kotás lehessen és egyre inkább ki-
teljesedhessen értékességének tu-
datában.

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.”

MMiiddlliinngg  TTaammááss

AAuuttóósszzeerreellééss  •• VViizzssggáázzttaattááss
•• CCoommppuutteerreess  ddiiaaggnnoosszzttiikkaa

PPiilliissccssaabbaa,,  ZZrríínnyyii  uu..  2277..
MMoobbiill::  0066--2200//991133--55338811
MMûûhheellyy::  0066--2266//337744--556644

IIlleexx
vviirráágg--aajjáánnddéékk

NNyyiittvvaa::
mmiinnddeenn  nnaapp

PPeeddaaggóógguuss  nnaapp
((jjúúnniiuuss  eellssôô  vvaassáárrnnaappjjaa))

ÉÉvvzzáárróó

MMiiddlliinnggnnéé  
SSzzaabbóó  AAnniikkóó

PPiilliissccssaabbaa,,  BBééllaa  kkiirráállyy  uu..  7766..
MMoobbiill::  0066--2200//559922--22116611 Stark Marian, telefon: 06-20/367-9276, e-mail: idoutazo@idoutazo.com

Hirdetésfelvétel

Könnyû, könnyed 
és gyorsan szerelhetô
Miért jó a gipszbeton lépcsô?
Sok családi ház építô- és felújító azért nem választja – minden elônye el-
lenére sem – a beton lépcsôt, mert a vasbeton lépcsôszerkezetek önsú-
lya túl nagy és féltik a födémet a túlzott terheléstôl. Nos,egy magyar sza-
badalomnak köszönhetôen ott is épülhet betonból a lépcsô, ahol koráb-
ban nem. A gipszbeton lépcsôk egyedi technológiával készülnek, s leg-
fontosabb 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 rend-
szer 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.

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
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PPiilliissvvöörröössvváárr,,  FFôô  úútt  7700..  ((OOTTPP  mmeelllleetttt)),,  tteelleeffoonn::  0066--2266//333322--220044
BBuuddaakkeesszzii,,  FFôô  úútt  4433--4455..  AAzz  ÁÁttrriiuumm  ÜÜzzlleetthháázz  II..  eemmeelleettéénn,,  tteelleeffoonn::  0066--2233//445577--223377

NNyyiittvvaattaarrttááss::  HH--PP..::  99--1177hh,,  SSzzoo..::  99--1122hh

Panoráma OptikaPanoráma Optika

Érdeklôdjön üzletünkben!
LLááttáássvviizzssggáállaatt,,  kkoonnttaakkttlleennccssee  iilllleesszzttééss  sszzeemméésszz  sszzaakkoorrvvooss  kköözzrreemmûûkkööddéésséévveell..  FFeellnnôôtttt  ééss  ggyyeerrmmeekk

sszzeemmvviizzssggáállaatt::  DDrr..  GGéébbeerrtt  IIlloonnaa..  VViizzssggáállaattrraa  jjeelleennttkkeezzééss  sszzeemmééllyyeesseenn  vvaaggyy  tteelleeffoonnoonn!!  
BBaannkkkkáárrttyyááss  ffiizzeettééssii  lleehheettôôsséégg!!  EEggéésszzssééggppéénnzzttáárr--kkáárrttyyaa  eellffooggaaddóóhheellyy..

MCM Élelmiszer Üzlet
PPiilliissccssaabbaa,,  VVaassúútt  uu..  1144..,,  
tteelleeffoonn::  0066--2266//337755--225544
PPiilliissccssaabbaa,,  VVaassúútt  uu..  1144..,,  
tteelleeffoonn::  0066--2266//337755--225544

NNyyiittvvaa::  HH--PP..::  660000--11883300,,  
SSzzoo..::  660000--11330000,,  VV..::  880000--11110000

wwwwww..pplliissccssaabbaa..ppiilliissiinnffoo..hhuu//mmccmm

KKaarrttoonnooss  vváássáárrllááss  eesseettéénn  
3% kkeeddvveezzmméénnyy!!

HHáázzhhoozz  sszzáállllííttááss
BBaannkkkkáárrttyyaa  eellffooggaaddóóhheellyy,,

mmoobbiilltteelleeffoonn  ffeellttööllttôôkkáárrttyyáákk
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KKaarrttoonnooss  vváássáárrllááss  eesseettéénn  
3% kkeeddvveezzmméénnyy!!

HHáázzhhoozz  sszzáállllííttááss
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MCM Élelmiszer Üzlet
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.

CSABA SZERVIZ

Megnyitottunk!
2081 Piliscsaba, Fô út 199.

-> 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.
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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

TTûûzziiffaa
AAllmmáássii  FFeerreenncc
0066--3300//99550044--000033

Sissy Sissy 
kutyakozmetikakutyakozmetika

HHíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall!!
TTeelleeffoonn::  0066--2200//447755--77224466

PPiilliissccssaabbaa központjában, kertes
házban, jól felszerelt garzonlakás
kkiiaaddóó!! Érdeklôdni: 06-26/375-327

8 szelepes (C2ONE) CCaalliibbrraa bontásból
alkatrészek eladók!
Érdeklôdni: 0066--2200//444466--22005555

FFeellssôôffookkúú  nnéémmeett  nnyyeellvvvviizzssggáávvaall  rreennddeell--
kkeezzôô,,  ggeerrmmaanniisszzttiikkaa--ttöörrttéénneelleemm  sszzaakkooss
eeggyyeetteemmiissttaa  nnéémmeett  nnyyeellvvbbôôll  korrepetá-
lást és nyelvvizsgára felkészítést, ttöörrttéé--
nneelleemmbbôôll  korrepetálást és érettségi
tétel kidolgozást vállal! Igény esetén
háznál is! DDííjjttéétteell::  880000  FFtt  //  4455  ppeerrcc..
ÉÉrrddeekkllôôddnnii  mmiinnddeenn  ppéénntteekkeenn  ééss
hhééttvvééggéénn  aa  kköövveettkkeezzôô  sszzáámmoonn  lleehheett::
0066--3300//997722--2299--0000

EEllaaddóó 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

KKiiaaddóó Piliscsabán az egyetemhez
közel, a Fô úton: 1 szoba fürdôvel,
közös konyhahasználattal, kábel-
tévével, internetes csatlakozással.
Telefon: 06-30/212-6056

Eladó BBaallaattoonnffeennyyvveesseenn,, az M7-es
lehajtójához nagyon közel, egy 1095
nm-es belterületi telek, közmû a
szomszéd telken. Közért, vasút-
állomás, étterem stb. a közelben,
strand 800 méterre található.
Irányár: 5 Mft. 
Telefon: 06/70/325-9490

PPiilliissccssaabbáánn nyugdíjas tanár házaspár
(minden tárgyból, orosz nyelvbôl is)
általános iskolás korú gyermekek
kkoorrrreeppeettáálláássáátt,,  tteehheettssééggggoonnddoozzáássáátt
vállalja. Telefon: 06-26/375-167

Az természetes, hogy öreg korunk-
ban is szeretnénk egészségesek len-
ni, de ennek az ára, hogy elôtte is tö-
rôdjünk egészségünk megôrzésével.
A savas bomlástermékek szervezet-
ben történô lassú, de folyamatos fel-
halmozódásának a visszafordítása
megállítja az öregedési folyamatot,

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!
AA  llúúggooss  vvíízz
A legtöbb, a szervezetbe bevitt étel,
a zöldségek kivételével, savas pH ér-
tékû anyagra bomlik le. Az anyag-
csere folyamán testünk is folyama-
tosan savakat termel: húgysav, ecet-
sav, tejsav, szénsav, tejsav...
AAzz  eemmbbeerrii  sszzeerrvveezzeett  ccssaakk  eennyyhhéénn  llúú--
ggooss  ttaarrttoommáánnyybbaann  mmûûkkööddiikk  jjóóll!! Ha a
savszint túl magas, akkor a testünk
nem lesz képes a savak kiválasztá-
sára és elraktározza ôket a test szö-
veteibe (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, fogszuvasodás-
hoz vezethet. Amikor már nincs mi-
vel lekötni a túl sok savat, jönnek a
fontosabb szervek károsodásai.
Az elsavasodott testben elszaporod-
nak a paraziták (baktériumok, víru-
sok, gombák, Candida), amelyek
szintén elkezdenek savakat, méreg-
anyagokat termelni, a szervezetünk-
be ürítve még tovább rontják a hely-
zetet. A következô betegségekben, a
legtöbb esetben kimutatható az elsa-

vasodás: diabétesz, csontritkulás, re-
uma, fekélyek, gyomorégés, allergia,
ekcéma, érelmeszesedés, magas vér-
nyomás, hôhullám, májproblémák,
hajhullás, erôs testszag, alvászavar,
bôrbetegségek, depresszió, emésztési
zavarok, köszvény, szívinfarktus, rák.
(Forrás: www.füredilugos.hu)
AA  GGoorrnnaa  BBaanniiaa  tteerrmméésszzeetteess  llúúggooss  ááss--
vváánnyyvvíízz remekül támogatja a test
egyensúlyi helyzetének helyreállítá-
sát, a sav-bázis egyensúly visszanye-
rését. 
Rendszeres, napi fogyasztása im-
munrendszer-erôsítô, méregtelenítô,
érelmeszesedést és öregedést gátló
hatásával járulhat hozzá egészségé-
nek fenntartásában.
Alacsony ásványianyag-tartalmának
köszönhetôen a lúgos kémhatás,
kedvezô ízzel, színtelen, szagtalan
tulajdonsággal rendelkezik, ezáltal
mindennapi fogyasztásra alkalmas.

Egészséges nyugdíjas szeretnék lenni!Egészséges nyugdíjas szeretnék lenni!

ÁÁssvváánnyyiiaannyyaagg--ttaarrttaallmmaa  
mmiinnddöösssszzee  116611  mmgg//ll::

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

AA  mmaaii  kkoorr  eemmbbeerree  éélleettmmóóddjjáávvaall  oollyyaann  hheellyyzzeetteett  tteerreemmtt,,  mmeellyy  aazz  eeggéésszzssééggee  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll,,  kkeeddvveezzôôttlleenn..  AA  kkeevvééss
mmoozzggááss,,  aa  hheellyytteelleenn  ttáápplláállkkoozzááss,,  aa  ttúúllzzootttt  ssttrreesssszz,,  aa  rroohhaannóó  éélleett  ééss  ssoorroollhhaattnnáámm..  EEzzeekk  aa  ttéénnyyeezzôôkk  jjeelleennttôôsseenn
bbeeffoollyyáássoolljjáákk,,  hhooggyy  aa  sszzeerrvveezzeettüünnkk  llaassssúú  ddee  bbiizzttooss  eellssaavvaassooddáássáátt,,  aammeellyy  aa  kkoorraaii  bbeetteeggssééggeekk  eeggyyiikk  ookkoozzóójjáávváá  vváálliikk..

AA  GGoorrnnaa  BBaanniiaa  llúúggooss  
áássvváánnyyvvíízz  kkiivváállóó  
mmiinnôôssééggéétt  
aa  nnéémmeett  
FFrreezzeenniiuuss  IInnttéézzeett  
iiggaazzoolljjaa..

FFoorrggaallmmaazzzzaa::  
MMAARRMMEEXX  KKfftt..  22008844  PPiilliisssszzeennttiivváánn,,
IIppaarrtteelleepp  uu..  55..  TTeelleeffoonn::  2266//333322--339988
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A TÁMOP-6.1.2 keretein belül el-
nyert „A WET Kft. egészségre nevelô
és szemléletformáló programja
2010. évre” projekt ünnepélyes meg-
nyitóját 2010. május 20-án tartották
a vállalat közösségi helyiségében
valamennyi dolgozó részvételével.
Stefan Fritsch ügyvezetô igazgató kö-
szöntôje után Gyôri Tünde humán-
erôforrás igazgató és projektmanager
ismertette a pályázat programját
majd Minik András gazdasági igazga-
tó elemezte a pályázat pénzügyi lehe-
tôségeit. Az egészségterv segítségével
fejlesztik azon munkavállalói kom-
petenciákat, amelyek a fokozódó
stressz kezelésére a személyes alkal-

masságot erôsítik
meg. Fejlesztik a tár-
sas támogató hálózatokat az egyes
munkavállalói csoportokon belül, a
kialakuló egészséges magatartás
fenntartásáért, növelni fogják a mun-
kavállalók egészség tudatosságát, rá-
mutatnak arra, hogy a munkaválla-
lóknak nagyobb felelôsséget kell vál-
lalniuk 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 so-
rán döntöttek. 
A három kiemelt projektelem:
• egészségtudatosság fejlesztése az

egészséges táplálkozáson, illetve
energiaegyensúlyon keresztül, 

• a lelki egészség védelmére/megôr-
zésére irányuló program, 

• a testmozgást elôsegítô szabadidôs
tevékenység.

„A keret legnagyobb hányadát a pro-
jekt megvalósításához igénybevett
szolgáltatások (például egészséges
táplálkozást elôsegítô tanácsadások,
energia-egyensúly megteremtése, lel-

ki egészség megôrzését támogató tré-
ningek, szabadidôs programok) teszik
ki. Emellett szükség van bizonyos
eszközbeszerzésekre is, amelyek azt
segítik elô, hogy egyes programokat
házon belül megvalósíthassunk, illet-
ve az elért eredmények fenntartható-
ságát 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. szá-
mára ez a program.
„Ezekben a válsággal terhelt idôkben,
amikor mindenhonnan olyan külsô –
és ebbôl eredô – belsô stresszfakto-
roknak vagyunk kitéve, mint amikor
elbocsátásokról hallunk vagy olva-
sunk és úgy érezzük, nincs módunk
változtatni életvitelünkön, táplálkozá-
si szokásainkon, akkor támogatni és
becsülni kell ezt a lehetôséget, amit
ez a pályázat biztosít. A megfogalma-
zott célok megvalósulásához termé-
szetesen szükség van fogadókészség-
re és pozitív hozzáállására is!” 

Bôvebb információ:
Gyôri Tünde humánerôforrás igazgató
Telefon: 06-26-567-510
E-mail: tunde.gyori@wet-group.com

Egészségmegôrzés
és szemléletformálás a W.E.T. Kft.-nél
Egészségmegôrzés
és szemléletformálás a W.E.T. Kft.-nél
EEuurróóppaaii  UUnniióóss  ttáámmooggaattáássssaall  ééss  aazz  EEuurróóppaaii  SSzzoocciiáálliiss
AAllaapp  ttáárrssffiinnaannsszzíírroozzáássáávvaall  vvaallóóssuull  mmeegg  aa  WW..EE..TT..
AAuuttoommoottiivvee  SSyysstteemmss  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  KKfftt..  eeggéésszzssééggrree  nnee--
vveellôô  ééss  sszzeemmlléélleettffoorrmmáállóó  pprrooggrraammjjaa  22001100..  éévvrree..  AA  pprroo--
jjeekktt  ccéélljjaa,,  hhooggyy  oollyyaann  ffoollyyaammaattooss  ééss  tteerrvveezzeetttt  tteevvéékkeennyy--
ssééggeett  éérrjjeenneekk  eell,,  aammeellyynneekk  ssoorráánn  eeggéésszzssééggeesseebbbbéé  aallaa--
kkííttjjáákk  aa  mmuunnkkaa--  ééss  éélleettkköörrüüllmméénnyyeekkeett,,  iilllleettvvee  aa  mmuunnkkaa--
vváállllaallóókkaatt  mmeeggttaannííttjjáákk  aarrrraa,,  hhooggyyaann  vveeggyyeenneekk  rréésszztt  ssaa--
jjáátt  eeggéésszzssééggüükk  ffeejjlleesszzttéésséébbeenn..  EEllssôôddlleeggeess  sszzeemmppoonntt  aa
mmuunnkkaavváállllaallóókk  ffiizziikkaaii,,  sszzeelllleemmii  ééss  sszzoocciiáálliiss  kköözzéérrzzeett--
éénneekk  jjaavvííttáássaa,,  ffeejjlleesszzttééssee,,  aazz  eellkkeerrüüllhheettôô  mmeeggbbeetteeggeeddéé--
sseekk  mmeeggeellôôzzééssee..  AA mmuunnkkaahheellyyii  eeggéésszzssééggffeejjlleesszzttééssii  pprroogg--
rraammoott  ––  hháárroomm  éévveenn  kkeerreesszzttüüll  ––  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  aakkttíívv
rréésszzvvéétteelléérree  aallaappoozzzzáákk..
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A TOPIQ Kft. beruházásában épült
meg Pilisjászfalun a környék egye-
dülálló komplexuma. Kikapcsoló-
dásra, szépítkezésre, testi-lelki fel-
üdülésre 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 roha-
nó világunkba illô, jövôt idézô,
„mindentegyhelyen” centrum. 
Tóth Péter, a Topiqcenter Kft. tulaj-
donosa mutatta meg a Cinderland
teniszcentrumot, a Tündérszikla
panziót, a Panoráma kávézót, a já-
téktermet és vezetett végig a gyö-
nyörû kerten. Mi minden van itt?
A pinceszinten kétpályás bowling,
két poolbiliárd, csocsó, darts és bü-
fé, ahol természetesen inni és enni-
valókkal is várjuk vendégeinket. Már
most használható, a próbaüzem in-
dul júniustól!
A földszinten kávézó csodálatos pano-
rámás terasszal, ahol az igazi kávé-,
tea- és frappé-rajongók is élvezhetik a
különlegességeket. Ezek mellett fagy-
lalttal és frissen sült francia, egyedi
ízvilágú süteményekkel és péksütikkel
szolgálunk. Érdemes lesz megkóstol-
ni, 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 ren-
delkezésére állnak. – Nemcsak höl-
gyeknek! 

Az irodák és a tárgyaló található
még ezen a szinten.
Az irodákat és a tárgyalót saját cél-
ra használod majd, vagy üzletembe-
rek is igénybe vehetik pár órára,
esetleg bérbe?
A saját mûködéshez is szükség van
kiszolgáló helyiségekre, de termé-
szetesen van lehetôség tárgyalások
lebonyolítására, tréningek megtartá-
sára is. 
Akár családos pihenés alkalmával is
a halaszthatatlan tárgyalásokat meg
lehet ejteni kultúrált körülmények
között. És itt jön a képbe a Tündér-
szikla panzió... Az emeleten hat
szoba, gyönyörû kilátás mindegyik-
bôl és nem is egyformák.
Igen, próbáltam megfelelni a külön-
bözô 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 szobabér-
léshez, telefonos egyeztetés alapján
foglalható.
Kint teniszpálya, sétálókert a jó
hangulatú, szépen kialakított kert-
ben egy mesterséges tó partjánál.
Két salakos teniszpálya üzemel már.
A minigolfpályák pedig hamarosan
elkészülnek.
Aki nem teniszezett vagy golfozott
még, annak tudtok segítséget nyúj-
tani?

Természetesen kezdôknek és hala-
dóknak is tudunk segítséget nyújtani
nagy tapasztalatú edzô közremûkö-
désével. 
Nehéz helyzetben vagy, a belsô par-
koló 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. Bí-
zom benne, hogy a megközelítés és
parkolás csak a nyitás elsô napjai-
ban lesz kényelmetlen. Folyamato-
san 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 te-
lepített 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 leg-
jobb, ha közben aktív sporttal, kirán-
dulással töltik idejüket. Ez adta az
alapötletet. Persze a szünet után is
várjuk a mozgást szeretô diákokat!
Pilisjászfalu nagyon kellemes, festôi,
nyugodt környezetben fekszik, to-
vábbi nagy elônye pedig, hogy a ter-
mészet közepén van – pár lépéssel
az erdôben lehetünk, túrázhatunk –,
és közel van Budapest, Esztergom,
Szentendre, Szlovákia – ahol kultu-
rális programokkal tölthetjük el az
idôt –, vagy akár lovagolhatunk is a
környéken. Programok sokaságát so-
rolhatnám fel.
Beindítani a szolgáltatásokat ma
nem egyszerû feladat. Mottód?
Igényesen, kedvezô áron – nagy for-
galom, kis haszon elvvel! Hogy min-
denkinek jó legyen!
Köszönöm a beszélgetést, sok sikert!
Pilisjászfalu, Dombhát utca 1.
Telefon: +36-20/47-99-555
Web: www.topiqcenter.hu (fejlesztés
alatt)

Nemcsak férfiaknak!Nemcsak férfiaknak!
TTeenniisszz,,  bboowwlliinngg,,  bbiilliiáárrdd,,  ccssooccssóó,,  ddaarrttss,,  ffooddrráásszz,,  kkoozzmmeettiikkaa,,  mmaanniikkûûrr,,  ppeeddiikkûûrr,,  mmûûkköörröömm,,  ppaannzziióó,,  iinnffrraasszzaauunnaa,,
ggôôzzkkaabbiinn,,  jjaakkuuzzzzii,,  mmaasssszzáázzssffootteell,,  ttáárrggyyaallóó  ––  mmeellyyeett  aallkkaallmmiillaagg  iiss  iiggéénnyybbee  vveehheettüünnkk  ––,,  mmiinniiggoollffppáállyyáákk,,  ttóó  kköörrüüll
ssééttáállóókkeerrtt,,  bbüüfféé,,  kkáávvéé,,  ssüüttii......  MMiinnddeezz  eeggyy  hheellyyeenn::  PPiilliissjjáásszzffaalluunn..  AA  sszzoollggáállttaattáássookk  eeggyy  rréésszzee  jjúúnniiuussttóóll  mmáárr  iiggéénnyybbee
vveehheettôô,,  aa  ttööbbbbii  rréésszzlleegg  bbeeiinndduulláássaa  ffoollyyaammaattooss,,  aa  tteelljjeess  ááttaaddááss  ppeeddiigg  nnyyáárr  vvééggéérree  vváárrhhaattóó..



OOnnlliinnee  aajjáánnllóó

wwwwww..iiddoouuttaazzoo..ccoomm

TTrraaffiippaaxx  iinnffoo  TTrraaffiippaaxx  iinnffoo  

•• FFéélleelleemm  ééss  ffeellhháábboorrooddááss,,  iisskkoollaaii  eerrôôsszzaakk,,
kköözzbbiizzttoonnssáággii  hháállóó

•• AAPPEEHH  iinnffóó
•• NNaappiimmááddjjuunnkk  hheellyyeesseenn
•• ÖÖnnkkéénntteesseekk  ggyyûûjjttiikk  aa  sszzeemmeetteett  aazz  uuttaakk  mmeelllleetttt

aa FFöölldd  nnaappjjáánn
•• RRiizziikkóóRRiiaaddóó
•• SSzzeezzoonnnnyyiittóó  aa  HHuunnggaarroorriinnggeenn
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A Fônix Motorsport Egyesület jóvoltából
a Hungaroringen lezajlott versenyhétvé-
gét (április 30. – edzésnap, május 1. –
versenynap, május 2. – versenynap) in-
gyenesen 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 Por-
sche GT3 RSR, 3 db BMW M3 GTR, 5

db Ferrari 430 Chal-
lenge, 1 db Audi A4
DTM és 1 db Saleen S7.
Az autóritkaságok mel-
lett gokartozási és szi-
mulátorozási lehetôség
várta a látogatókat,

akiknek Kôváry Barna és Lantos And-
rás szolgáltatott információkat a be-
mondó mikrofonon keresztül, illetve DJ
Tomek szolgáltatta a hangulat fokozá-
sához szükséges zenét.
Aki a Majálist és másnapját a Hungaro-
ringen töltötte, tanúja lehetett a két VIP
autó küzdelmének, amelyekben ez al-
kalommal Hujber Ferenc és Horváth
András volt látható, miközben több köz-
szereplô is kilátogatott a versenyhangu-
lat kedvéért, hiszen közülük néhányan

szintén versenyeztek, amihez friss ener-
giát biztosított a pályán történô átszelle-
mülés. A Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség Gyorsasági Szakágának, a
GFS Motorsportnak és az RCM Motor-
sportnak köszönhetôen a két VIP autó
mind az öt versenyhétvégén rajthoz állt,
amelyeknek pilótái hírességek és köz-
életi személyiségek voltak. Mivel több
alkalommal is látogatható volt a box-
utca, ezért lehetôség adódott a sztárok-
kal pár szót váltani, esetleg autogramot
kérni.
További beszámoló a
www.idoutazo.com oldalon

Szezonnyitó a HungaroringenSzezonnyitó a Hungaroringen

KKöözzeell  115500  mmaaggyyaarr  ééss  kküüllffööllddii  rréésszzttvveevvôôvveell  sszzáámmoollttaakk  aazz
iiddeeii  aauuttóóss  ggyyoorrssaassáággii  sszzeezzoonnnnyyiittóó  hhééttvvééggéénn..  AA  mmáájjuuss  11--
jjéénn  ééss  22--áánn  mmeeggrreennddeezzééssrree  kkeerrüülltt  vveerrsseennyyhhééttvvééggéénn  1100
vveerrsseennyynneekk  lleehheettttüünnkk  sszzeemm--  ééss  ffüüllttaannúúii,,  mmiiaallaatttt  lleezzaajjllootttt
aa  MMaatteerriiaall  CCeenntteerr  KKuuppaa,,  aa  FFIIAA  KKöözzéépp--EEuurróóppaaii  ZZóónnaa
TTrróóffeeaa  ééss  aa  DDuunnaa--AAuuttóó  AAuuttóóss  GGyyoorrssaassáággii  OOrrsszzáággooss
BBaajjnnookkssáágg  II..  ééss  IIII..  ffuuttaammaa..  EEmmeelllleetttt  eeggyy  mmaaggyyaarr  ((SSuuzzuukkii
SSwwiifftt  KKuuppaa))  ééss  eeggyy  kküüllffööllddii  ((cceeee''dd  LLOOTTOOSS  CCuupp))
kkuuppaassoorroozzaatt  iiss  iitttt  vveettttee  kkeezzddeettéétt  aa  22001100--eess  iiddéénnyybbeenn..


