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Hogyan kerültél kapcsolatba a Zöld-
út mozgalommal?
Korábban egy térségi civil együttmû-
ködés kialakításán dolgoztam, annak
kezdeményezôje voltam. Húsz pilisi
kistelepülést bevonva értékleltárra
alapuló, jövôképalkotó mûhelyeket
hoztunk létre. Célunk a térség fejlesz-
tési irányának meghatározása volt a
feltárt értékekre építve. A mûhelyso-
rozat vége épp egybeesett a hazai
Zöldút mozgalom kiszélesedésével,
így kézenfekvô volt, hogy vidékfejlesz-
tési útkeresésünk zöldutas együttmû-
ködéssé alakuljon. Végül eljutottunk

egy EU-s pályázathoz kapcsolható
széleskörû összefogáshoz, melyben a
Pilisi Parkerdôtôl önkormányzaton,
turistaegyesületeken és más civil
szervezeteken át a kistérségi társulá-
sig számos szervezet részt vesz.
Mely földrajzi területet fedi le a
Földszíve Zöldút hálózat?
Egy szív alakú területrôl van szó,
többek közt erre is utal az elnevezés.
A Duna, a Kenyérmezôi-patak és az
Aranyhegyi-patak által határolt tér-
séget hálózzák be tervezett útvona-
laink. 
Milyen feladatokkal jár a projekt
megvalósítása?
Mivel uniós támogatásról van szó,
szigorú elôírásoknak kell megfelel-
nünk. Komoly kihívást jelent maga
a projekt tervezése, koordinálása,

adminisztrációja is. A fô feladatot
persze mégis a gyakorlati munka je-
lenti. Ki kell jelölni a túraútvonala-
kat, össze kell gyûjteni és rendsze-
rezni az azok mentén található ter-
mészeti, kulturális értékeket, ill. az
ide kapcsolható szolgáltatásokat,
helyi termékeket. Ezen kívül a korral
is haladnunk kell, a siker érdekében
a jelen technikai fejlôdés nyújtotta
lehetôségeket is ki kell használni.
Melyek ezek a korszerû megoldások?
Egy GPS alapú segédeszközhöz kap-
csolódó szolgáltatást vezetünk be.
A készülék egyszerre lesz navigációs

eszköz, hangoskönyv,
elektronikus térkép és
útikalauz, valamint egy
szolgáltatói hálózat in-
teraktív felülete. Az
ilyen eszközök az el-
múlt években kezdtek
elterjedni a turizmus
területén. Bár eddig el-
sôsorban tájékozódásra
alkalmas passzív esz-

közök használata volt jellemzô, Bu-
dapesten már mûködik egy, a miénk-
hez hasonló, turistákat segítô szol-
gáltatás.
Kívülállóként nehéz elképzelni,
hogy miként fog ez mûködni a gya-
korlatban.
Az elektronikus tartalom akár már
indulás elôtt, otthon letölthetô egy
okostelefonra. Elôfordulhat viszont,
hogy a túrázó nem rendelkezik ilyen-
nel, vagy csak a helyszínen találko-
zik a Zöldút hálózat nyújtotta lehetô-
ségekkel. Ekkor a helyi Tourinform
irodában kibérelheti a projekt kere-
tében beszerzett készülékek egyikét.
Útközben navigációra, tájékozódás-
ra, szolgáltatók keresésére használ-
hatja a készüléket. Újszerû megol-
dás, hogy az eszköz a GPS koordiná-

táknak megfelelôen jeleníti meg a
tartózkodási helynek megfelelô infor-
mációkat, és szóban is közli a tudni-
valókat. Persze ha valakit nem érde-
kel az adott látnivaló, továbbléptet-
heti a szerkezetet, így az a követke-
zô látványosságnál fog legközelebb
megszólalni. Természetesen ez a
funkció ki is kapcsolható. A gépre
feltöltött menürendszerben könnyen
kereshetôk képi és szöveges infor-
mációk, vagy az útvonalhoz kapcso-
lódó szolgáltatások. A túra végén
nem kell a bérelt készüléket a kiin-
dulási pontra visszavinni, az bár-
mely, a hálózatban részt vevô szol-
gáltatónál leadható.
Nem mindenki szereti ezeket az
elektronikus kütyüket. Ráadásul
elôfordulhat, hogy a túrázó csak út-
közben jön rá, hogy Zöldúton jár.
Számukra is van mondanivalónk.
Internetes felületünkön és nyomta-
tott kiadványokban is kínálni fogjuk
túraútvonalainkat, kapcsolódó szol-
gáltatásainkat. Ezek alapján akár
hagyományos turistatérképpel is ne-
ki lehet indulni. Mindemellett az út-
vonalak mentén tájékoztató táblák is
elhelyezésre kerülnek. 
E pillanatban milyen stádiumban
van a pilisi hálózat kialakítása?

Egy kifejezetten turistacsalogató
szentendrei sétával már készen va-
gyunk, és az erdei túrák gerincútvona-
lainak bejárása is gyakorlatilag meg-
történt. A munkát hátráltatta, hogy a
néhány héttel ezelôtt tapasztalt ítélet-
idô hatására több útvonal sokáig jár-
hatatlan volt. A háttéranyagokat egy,
különbözô civil szervezetekbôl össze-
állt csapat válogatja, rendszerezi.
Megtaláltuk szövegírónkat is egy több
évtizedes természetjáró és túravezetôi
múlttal rendelkezô szakíró személyé-
ben, akinek tapasztalata garanciát je-
lent a magas színvonalra és a jó stílu-
sú szövegekre. A tájékoztató táblák
vázát a Pilisi Parkerdô Zrt. munkatár-
sai már készíttetik. A következô lépés
a technikai feldolgozás, az anyag szer-
kesztése a különféle megjelenési for-
mák számára, valamint a hanganyag
felvétele. Mindeközben a kapcsolódó

Az Idôutazó hasábjain már többször olvashattak a vidékfejlesztést, szelíd turizmust, a fenntartható, azaz nem motoros
közlekedést, illetve az egészséges életmód terjedését szolgáló Zöldút mozgalomról. Ezúttal Sepsei Gergelyt, a Földszíve
Pilisi Zöldút ötletgazdáját, a Pilisi Zöldút Egyesület elnökét kérdezem a térségünket is érintô ez irányú fejlesztésekrôl.

Utolsó simítások a
Földszíve Pilisi Zöldúton
Utolsó simítások a
Földszíve Pilisi Zöldúton
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szolgáltatók bevonása is gôzerôvel
folyik. 
Úgy hallottam, hogy jelen projekt
csak gyalogos túraútvonalakra, és
kizárólag a Közép-Magyarországi
Régió érintett területeire terjed ki.
Mi várható a jövôben?
A Zöldutak komplex rendszert jelen-
tenek, így a mostani EU pályázatra
épülô munka befejeztével természe-

tesen nem fogynak el a feladatok.
Együttmûködô partnereink segítsé-
gével szeretnénk kiterjeszteni a zöld-
út hálózatot más, nem motoros köz-
lekedési módok felé való nyitással.
Erre térségünknek minden adottsága
megvan. Gondoljunk csak a Duna
által nyújtott lehetôségre a vízi turiz-
mus terén, a folyamatosan kiépülô
kerékpáros útvonalhálózatra, vagy a

lovas turizmus, illetve a síelés lehe-
tôségére. Természetesen a terület
teljes lefedettsége is terveink között
szerepel. És ne feledjük, folyamatos
munkát jelent a most kialakításra
kerülô szolgáltatások, létesítmények,
információs bázisok karbantartása
és eredményes mûködtetése is. 
Köszönöm a beszélgetést!

Barkó Richard

Az EGÉSZ-ségügy komplex
fejlesztése még elôttünk áll
Az EGÉSZ-ségügy komplex
fejlesztése még elôttünk áll
Az egészségügyben tapasztalható je-
lenlegi helyzetnek több oka is van.
A hírek legtöbbször a hiányzó pén-
zekrôl, eszközökrôl, emberi erôfor-
rásokról és sorban állásokról szólnak
leginkább. Ezek valóban gondot je-
lentenek, de ezek „csak” a tünetei,
következményei a valódi problémák-
nak. A gyökér okok ezek mögött
találhatók és nem zárhatók be a
4 éves politikai ciklusok kalitkájába.
Így, legtöbbször nem kerülnek fel-
színre és ezért nem is kezelik ôket.
A felszín alatt található alapvetô
problémák például: a személy tiszte-
letének, a teljes ember kezelésének,
a kereslet-kínálati egyensúly folya-
matos kielégítésének, vonzó példaké-
pek tudatos bevonásának hiánya.
Emellett a rendszerben hihetetlenül
sok az értéket nem teremtô elem,
amelyekért ma még fizetünk. A rend-
szer elemei közötti együttmûködés
sem valósul meg kielégítô módon. Ez
szintén nagy pénzügyi és egyéb vesz-
teségeket okoz, melyeket ma még
szintén megfizetünk. Ilyenek például
a rossz közérzet a munkahelyeken, a
stressz okozta többlet teher. Ilyen
helyzetben a kreativitás, az innová-
ció, melyekhez amúgy különleges
adottságaink vannak, igen alacsony
szintre zsugorodik össze.
Az egészségügybôl sok minden hiány-
zik, melyek pótlásához külsô forrás
szükséges. Azonban a külsô forrás
egyedül nem fogja biztosítani a sze-
mély tiszteletét, a teljes ember kezelé-
sét. Ehhez a közremûködôk szemé-

lyes elkötelezettségére, együttmûkö-
désére is szükség van. Az együttmû-
ködés alapképlete: kétszer kettô lehet
akár tíz is. Azaz, az együttmûködés-

ben olyan többlet források találhatók,
melyek csak a folyamat megvalósulá-
sakor jelennek meg. Ezeket ráadásul
nem lehet elvonni vagy ellopni sem.
Folyamatosan újra termelôdnek és
nem szükséges többlet pénzügyi for-
rás mûködésükhöz. A jelenlegi szak-
mai folyamatok és protokolok sok he-
lyen értéktelen elemekkel vegyülnek.
Ezek felkutatása és kiiktatása kis be-
fektetéssel elérhetô. Így, a kiadott
adóforintok költséghatékonyabban

hasznosulhatnak. A kereslet-kínálat
egyensúlyi állapotát sem pusztán a
külsô anyagi források fogják biztosíta-
ni. Szükséges hozzá, hogy a betegeket

is megkérdezzék, felvilágosítsák igé-
nyeikrôl és lehetôségeikrôl.
Tanulságos szakmai példát olvastam
egy amerikai kórház átalakításának
projektjérôl. A kórházban folyamato-
san csökkent a betegek száma. A je-
lenségre nem bezárásokkal és elbo-
csátásokkal reagáltak az érintett ve-
zetôk. Feltették a kérdést: MIÉRT
történik ez? Kiderült, hogy a betegek
és hozzátartozóik nem elégedettek a
kórház nyújtotta szolgáltatásokkal.

Ez volt a tükörben. Mit léptek rá az
illetékesek? Megkérdeztek minden
érintettet: betegeket, hozzátartozó-
kat, orvosokat, ápolókat, takarító-
kat, fenntartókat, beszállítókat, hogy
mi segítene a szolgáltatás színvona-
lának emelésében? Hónapokig gyûj-
tötték az információkat, majd rend-
szerezték és nyilvánosan (internetes
honlap, kórház fôbejárata) bemutat-
ták az érintetteknek. Megkértek min-
denkit, hogy fûzzön hozzá megjegy-
zéseket és tegyen javaslatokat. A be-
gyûjtött anyagokból egy stratégiai
tervet készítettek és ezt is megvitat-
ták az érintettekkel. Majd javítottak
a stratégiai terveken. Ezután kidol-
gozták az operatív (gyakorlati tenni-
valók) tervet. Szintén megvitatták és
javítottak rajta. Ezután elindították a
megvalósítást és folyamatosan kér-
ték és kapták a visszajelzéseket, ja-
vaslatokat. Végül két-három év múl-
va azt tapasztalták, hogy a kórház
szolgáltatásai iránti érdeklôdés a
többszörösére nôtt.
A történet tanulsága, hogy egy fej-
lesztést nem lehet az összes érintett
arányos és számára is kielégítô be-
vonása nélkül végrehajtani. A válto-
záshoz minden érintett tudására és
elkötelezettségére szükség van. Na-
gyon értékesek vagyunk és minde-
nünk megvan hozzá, hogy együtt hi-
hetetlen eredményeket érjünk el. Ha
elkezdjük, biztosan SIKERÜLNI fog.
Kívánom, hogy mielôbb átélhessük a
növekedésbôl származó ÖRÖMÖT.

Pribék László PIFKE elnök

„Ha mindazt megtennénk, amire képesek vagyunk, 
szó szerint saját magunkat is elkápráztatnánk.”

/Thomas Alva Edison/
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A Liegl & Dachser továbbra is a szállítmányozási és logisztikai szektor egyik vezetô vállalkozása

Tíz sikeres évvel a háta mögött
további sikerekre hangolva
A pilisvörösvári székhelyû Liegl & Dachser szállítmányozási és logisztikai vállalat a hazai logisztikai szektor vezetô vállalkozásaként a jövôben is
komolyan részt kíván vállalni a hazai gazdasági élet sikeres fellendítésében, valamint magyarországi székhelyének fejlôdésében, nyilatkozta a cég
alapítója Engelbert Liegl pénteken, Budapesten. A vegyesvállalat megalapításának 10. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen a hazai és
külföldi üzleti- és gazdasági élet több mint 350 magas rangú képviselôje vett részt. 
Az 1999-ben Engelbert Liegl és a németországi kempteni székhelyû Dachser által alapított vegyesvállalat, a Liegl & Dachser Szállítmányozási és
Logisztikai Kft. már 2006-ban felfigyelt az idô hívó szavára, amikor létrehozták Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb növényvédô-szer raktárát:
a vegyipari szektor neves nemzetközi vállalatai a Liegl & Dachser ügyfeleiként folyamatosan gondoskodnak a létesítmény jó kihasználtságáról.
A pilisvörösvári logisztikai központon kívül már hat helyszínen van jelen a cég Magyarországon.
A tiszaújvárosi, kecskeméti, pécsi, zalaegerszegi és vecsési kirendeltségek jelentôs mértékben járulnak hozzá a helyi és regionális gazdasághoz.
2008 óta mûködteti a Liegl & Dachser biatorbágyi élelmiszerlogisztikai bázisát és a Liegl & Dachser csoport összesen több, mint 200 alkalma-
zottat foglalkoztat. 
A Liegl & Dachser sikeres vezetô ipari szolgáltatóként mûködik Magyarországon az európai szállítmányozás, az élelmiszer-logisztika, a légi és ten-
ger szállítmányozás, valamint a raktár-logisztika területén, ezen felül a vegyipar és az autóipar szakértôjeként tartják számon. 
A Liegl & Dachser ügyfelei kimagasló technikai színvonalú, legkorszerübb IT-vezérelt szolgáltatásokból profitálnak a 3500 négyzetméteres átra-
kodó raktárban és a húszezer EU-raklap kapacitású logisztikai raktárban. A 16 000 EU-raklap befogadóképességû növényvédô-szer raktár meg-
felel a legszigorúbb uniós biztonsági szabályoknak.
A Liegl & Dachser csoport a tavalyi üzleti évben 188 000 nemzetközi és nemzeti viszonylatú szállítással és 214 000 tonna forgalmával 3,9 mil-
liárd forintot meghaladó forgalmat ért el. Naponta 100 hazai és 30 nemzetközi vonaljáratot bonyolít le.
2009-ben a Dachser összesen 3,2 milliárd euró jövedelmet termelt, 17.500 munkatársával, 306 profit centerében és évi 41,8 millió küldeményt
kezelt 29,4 millió tonna súlyban.

A Liegl & Dachser továbbra is a szállítmányozási és logisztikai szektor egyik vezetô vállalkozása

Tíz sikeres évvel a háta mögött
további sikerekre hangolva



A Liegl & Dachser immár tíz éves múltra tekinthet vissza a magyar szállítmányozási piacon. Ezen alkalom-
ból szervezett ünnepséget a cég a hazai és külföldi üzleti- és gazdasági élet több mint 350 magas rangú
képviselôjének. Az esemény helyszínéül a budapesti Európa hajó szolgált, ahol az összegyûltek ünnepélyes
keretek közt tölthették az estét. 

A rendezvényt Bognár Zsolt, a Liegl & Dachser ügyvezetô igazgató he-
lyettesének beszéde nyitotta. Ôt Engelbert Liegl a cég osztrák nemzeti-
ségû ügyvezetô igazgatója, egyben egyik tulajdonosa követte, aki össze-
foglalta a cég történetének elmúlt 10 évét és bemutatta a társaság éle-
tének jelentôs állomásait. A sort Michael Schilling a Dachser ügyvezetô
igazgatója zárta, aki beszédében elismerôen emlékezett vissza a két tár-
saság múltjára és az együtt-
mûködés kezdeti idôszakára.
Az együttmûködés sikere sze-
rinte azon a feltétlen bizalmon
és ôszinteségen alapszik, me-
lyet mindkét fél magáénak
érez. 
A meghívottak szórakoztatá-
sáról a neves bûvésznô,
Ungár Anikó elôadása, a

Lugosi-együttes zenéje, karikaturisták, látványfotósok, valamint
Lajsz András koktél-showja gondoskodott. A kellemes hajóutat,
látványos tûzijáték zárta.
A Liegl & Dachser Szállítmányozási és Logisztikai Kft. 2000-ben
jött létre a Liegl Transport és a Dachser GmbH. együttmûködésébôl. Pilisvörösvári központunkban Magyar-
ország egyik legmodernebb logisztikai bázisát üzemeltetjük, 6 vidéki kirendeltségünk pedig tovább segíti a
komplex árukezelést. 
A Liegl & Dachser csoport a tavalyi üzleti évben, nemzetközi és nemzeti viszonylatú szállításaival 363 781
küldeményt kezelt, összesen 425 102 tonna súlyban, mellyel 40,3 millió eurós árbevételt ért el.

Egy 10 éves sikertörténet: 

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

Panoráma OptikaPanoráma Optika

Érdeklôdjön üzletünkben!
LLááttáássvviizzssggáállaatt  sszzeemméésszz  sszzaakkoorrvvoossookk  kköözzrreemmûûkkööddéésséévveell..  
FFeellnnôôtttt  ééss  ggyyeerrmmeekk  sszzeemmvviizzssggáállaatt::  DDrr.. GGéébbeerrtt  IIlloonnaa..  
SSzzeemmvviizzssggáállaatt  ééss  kkoonnttaakkttlleennccssee  iilllleesszzttééss::  DDrr..  SSzzaallkkaa  AAnnddrreeaa..  
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

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 Min
de

n 5
00

0 f
t fe

let
ti v

ásá
rlá

s e
set

én
nye

rem
én

yjá
ték

un
kb

an
 ve

he
t ré

szt
!

So
rso

lás
 m

ind
en

 hó
na

p 
kö

zep
én

 és
 vé

gé
n.

Érd
ek

lôd
jön

 üz
let

ün
kb

en
!

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.

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

Sissy Sissy 
kutyakozmetikakutyakozmetika

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

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

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

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

Eladó BBaallaattoonnffeennyyvveesseenn,, 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

FFeellssôôffookkúú  nnéémmeett  nnyyeellvvvviizzssggáávvaall
rreennddeellkkeezzôô,,  ggeerrmmaanniisszzttiikkaa--
ttöörrttéénneelleemm  sszzaakkooss  eeggyyeetteemmiissttaa
nnéémmeett  nnyyeellvvbbôôll  korrepetálást
és nyelvvizsgára felkészítést,
ttöörrttéénneelleemmbbôôll  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

Napszemüveg 
vásár
Napszemüveg 
vásár
Új napszemüvegek 
érkeztek
RayBAN, PERSONA

AKCIÓ!

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

SSzzeepptteemmbbeerriigg
hhééttffôônnkkéénntt  zzáárrvvaa!!

MMiiddlliinnggnnéé  
SSzzaabbóó  AAnniikkóó

PPiilliissccssaabbaa,,  BBééllaa  kkiirráállyy  uu..  7766..
MMoobbiill::  0066--2200//559922--22116611

Panoráma Kávézó
Helyben sütött péksüti, 
kévékülönlegességek, fagyi 
Pilisjászfalun a Topiqcenterben

Telefon: +36-20/47-99-555
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Kapunyitás pénteken tíz órakor. Min-
den vendéget welcome-drinkkel fo-
gadunk. Hagyományként, idén is
tisztelettel adózunk Drapál János
emlékének a pilisszentiváni emlék-
mû megkoszorúzásával. Ezután né-
mileg mérsékelt pátosszal, de annál
nagyobb lelkesedéssel vethetik bele
magukat a vállalkozó kedvûek a for-

dított kormányzású Babetta megza-
bolázásába. 18 órától a tavalyi talál-
kozón bemutatkozó – és nagy sikert
aratott – pocket bike versenyek selej-
tezô futamaira kerül sor, melynek
döntôit szombaton tartjuk. A lilliputi
motorok megülése után a Beta Block
Blues Band elôadását élvezhetjük,
melyet szkanderverseny követ.

A rockabilly stílus szerelmesei a
Sophie and the Rhythm Rats kon-
certjén rophatnak párjukkal. A követ-
kezô fellépô, aki az éjszakai jó han-
gulatról gondoskodik, a Bolero
együttes lesz, melynek produkcióját
egy pikáns vetélkedô osztja két rész-
re. A hölgyek körében nagy sikert
aratott, speciális motor-ülésen éjsza-

kai erotikus sikolyverseny
zajlik majd, a leghitele-
sebb versenyzôket értékes
(és hasznos!) ajándékok-
kal díjazzuk...
A szombat délelôtt játékos
vetélkedôkkel indul
(kispolski tolása traffipax-
szal szembe, motorblokk-
hajító verseny). A késôbb
ébredôk is részt vehetnek
a 11:30-kor kezdôdô,
minden évben megtartott
motorszentelésen, ahol
megemlékezünk elhunyt
motoros társainkról, akik
már nem lehetnek közöt-
tünk, és az Úr áldását kér-
jük saját kétkerekûinkre,
amit a tisztelendô atya
szenteltvízzel foganatosít.
A szombati nap egy nép-
szerû programja, a felvo-
nulás következik, ami a
környékbeli falvakat, váro-
sokat érintve 28 km-es
lesz idén. Tapasztalataink
szerint az utcák ekkor
mindig megtelnek az ese-
mény iránt érdeklôdôkkel,
akik integetve, mosolyog-
va fogadják a dübörgô,
igazi látványosságot szol-
gáltató menetet. Visszatér-
ve a Sólyomfészekhez,
Szôllôsi Pepe street fighter

showján izgulhatunk, amit hajme-
resztô elemekkel tûzdel. A show
után a pénteki selejtezôrôl továbbju-
tók megpróbálhatják a bóják közötti
ügyességi versenyt, amely a Sólyom
Vándorkupáért folyik. Ezt követôen a
Hangtapasz és a Love Gun együttes
hozza igazán hangulatba a közönsé-
get a fél tízkor kezdôdô fô attrakció-
hoz.
A következô fellépô elôtt a tavalyi
gyakorlathoz híven idén is méltóképp
megjutalmazzuk az ügyességi verse-
nyeken résztvevôket, illetve a re-
gisztrációs lapokat kitöltôk között ér-
tékes ajándékokat sorsolunk ki.
AA  ttiizzeeddiikk,,  jjuubbiilleeuummii  ttaalláállkkoozzóónn  iiggaazzii
rroocckk--ccsseemmeeggee  vváárrjjaa  aa  llááttooggaattóókkaatt::  aa
ffôôzzeenneekkaarr  aa  TTAANNKKCCSSAAPPDDAA,,  aammeellyy
ttaavvaallyy  üünnnneeppeellttee  2200..  sszzüülleettééssnnaappjjáátt..
LLeevveezzeettôôkkéénntt  aa  hhaajjnnaalliigg  ttaarrttóó  bbuulliitt  aa
MMAADDAARRAAKK  zzeenneekkaarr  zzáárrjjaa;;  aa  sszzüünneett--
bbeenn  mmeeggiinntt  aazz  eerroottiikkááéé  aa  ffôôsszzeerreepp  ––
aazz  uurraakk  nnaaggyy  öörröömméérree!!
Vasárnap egy igazi családias prog-
ram keretében bográcsozással ven-
dégeljük meg a még maradni szán-
dékozó résztvevôket.
A hétvége folyamán motoros szimu-
látoron – a számítógép aszfaltján –
virtuális gumikat koptathat az érdek-
lôdô; különleges, épített és veterán
motorokat tekinthet meg; hot-rodok,
amerikai autók kiállításában gyö-
nyörködhet; kézmûvesek és kiállítók
színvonalas kínálatából vásárolhat;
újabb tetoválásokon gondolkodhat;
véradással segíthet a rászorulókon;
mindezenközben a sörsátorban fi-
nom ételek és hûsítô italok közül vá-
laszthat az éhes vándor – mindezt a
nap huszonnégy órájában!

IImmmmáárroonn  ttiizzeeddiikk  aallkkaalloommmmaall  rreennddeezziikk  mmeegg  aa  PPiilliissii  SSóóllyymmookk  MMoottoorrooss  KKlluubb  „„LLiigghhttooss””  ttaalláállkkoozzóójjáátt..  AA  ttaavvaallyyii
rreennddeezzvvéénnyyhheezz  hhaassoonnllóóaann,,  PPiilliissjjáásszzffaalluunn  ––  1100--eess  ffôôúútt,,  2288--aass  kkiilloomméétteerrkkôô  ––  aazz  AAllkkoonnyyaattttóóll  PPiirrkkaaddaattiigg  ppuubb
vvoonnzzáásskköörrzzeettéétt  vveehheettii  bbiirrttookkbbaa  aa  nnaaggyyéérrddeemmûû  22001100..  aauugguusszzttuuss  eellssôô  hhééttvvééggééjjéénn..  SSzzáámmooss,,  aa  kkoorráábbbbii  éévveekkbbôôll  iissmmeerrtt
ééss  eelliissmmeerrtt  pprrooggrraamm::  ffeellvvoonnuullááss,,  kkoonncceerrtteekk,,  sszzóórraakkoozzttaattóó  jjááttéékkookk,,  vveerrsseennyyeekk  vváárrjjáákk  aazz  iiddee  llááttooggaattóókkaatt..

X. Light-os
Motorostalálkozó
X. Light-os
Motorostalálkozó

AAuugguusszzttuuss  66--77--88..



OOnnlliinnee  aajjáánnllóó

wwwwww..iiddoouuttaazzoo..ccoomm TTrraaffiippaaxx  iinnffoo  TTrraaffiippaaxx  iinnffoo  

•• KKáánniikkuullaa
•• UUrroollóóggiiaa??  NNeemm!!
•• AAPPEEHH  iinnffóó

––  GGYY..II..KK..
––  AAddóózzáássii  hhaattáárriiddôôkk  
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Megjelenik 8000 példányban, havonta, ingyenesen Piliscsabán, Pilisjászfalun, Pilisszentivánon, 
Pilisvörösváron, Solymáron és Tinnyén. 

A megjelent írásokért felelôsséget nem vállalunk! Az írott és képi anyag további felhasználása,
ismételt megjelentetése csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges.

„Urológiára? Nem!” – mondja határo-
zottan a férfiak többsége. Pedig segít-
ség csak a büszkeséget legyôzve ér-
kezhet. A struccpolitika, az orvosi
vizsgálat „tologatása" a komolyabb
betegség kialakulásának legfôbb táp-
talaja. Ha a beteg nem fordul idôben
szakemberhez, az egyre jobban elôre-
haladó prosztata megnagyobbodás
vagy prosztatarák akár már visszafor-
díthatatlan következményekkel is jár-
hatnak.
Szeretnénk felhívni a veszélyeztetett
korosztály, azaz az ötven év feletti

férfiak figyelmét arra, hogy éljenek a
szûrôvizsgálat lehetôségével. Az el-
múlt években új módszerek, új gyógy-
szerek segítségével kezelik a betege-
ket. 
Ugyanakkor a hölgyekhez is szólunk:
ha kell, fogják meg párjuk kezét és vi-
gyék el urológushoz!
A prosztatarák a „megszelídíthetô"
daganatok közé tartozik: ma már az
elôrehaladott stádiumban is van lehe-
tôség olyan korszerû kezelésre,
amelynek segítségével a daganat to-
vábbi növekedése, terjedése lassítha-

tó és a beteg életminôsége kedvezôen
befolyásolható. 
Magyarországon a statisztikai adatok
szerint évente a prosztata megna-
gyobbodás tüneteivel mintegy 400
ezer férfi szorul kezelésre. A problé-
ma nagyságát jelzi, hogy a 30-40
éves férfiak 10-25 százalékát, az 50
év feletti férfiak 50 százalékát, a 70
év felettiek 75 százalékát, a 80 év fe-
lettiek 90 százalékát érinti maga az
elváltozás.
A cikk teljes terjedelemben olvasható
a www.idoutazo.com oldalon.

Urulógiára? Nem!Urulógiára? Nem!

Stark Marian
telefon: 06-20/367-9276, 
e-mail: idoutazo@idoutazo.com

HirdetésfelvételBall center 
Pilisjászfalun 

a Topiqcenterben!
Bowlin

g: 

2.000 Ft/ó
ra

•• •• ••  Bowling
•• •• ••  Darts
•• •• ••  Csocsó
•• •• ••  Biliárd

Nyitva minden nap 8-24-ig.
Telefon: +36-20/47-99-555

www.topiqcenter.hu

AA  tteerreemmttééss  kkoorroonnááii  úúggyy  vvéélliikk,,
nnaaggyyoobbbb  ffiizziikkaaii  eerreejjüükk  mmiiaatttt
nneemm  kkeellll  ttúúll  ssookk  ffiiggyyeellmmeett
ffoorrddííttaanniiuukk  aazz  eeggéésszzssééggüükkrree,,
aammii  ttööbbbbnnyyiirree  lleehheetteettlleennnnéé
tteesszzii  aa  bbeetteeggsséégg  kkoorraaii  ffeelliiss--
mmeerréésséétt..  UUggyyaannaakkkkoorr  aa  lleegg--
ttööbbbb  fféérrffii  ffééll  oorrvvoosshhoozz  ffoorrdduull--
nnii..  GGyyaakkrraann  aa  bbüüsszzkkeesséégg  ttaarrtt--
jjaa  ttáávvooll  ôôkkeett  aa  rreennddeellôôttôôll,,
mméégg  mmaagguukknnaakk  sseemm  sszzíívveesseenn
vvaalllljjáákk  bbee,,  hhaa  bbaajj  vvaann..


