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Családi házak, lakások teljes körû épületgépészeti munkái
Víz, gáz, fûtés kivitelezés, felújítás
Költségkímélô és energiatakarékos megoldások
• Mennyezet- és falfûtés, -hûtés
• Fa és pellet tüzelésû kandallók, kazánok
• Napkollektor
• Hôszivattyúk

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
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Világzene, „nemtudomszilva”, kenyérlángos...

Zöldút találkozó
Panyolán
Panyola csendes, hatszáz fôs falucska a
Szamoszugban. A Tisza és a Szamos közé
beékelôdött, az Öreg-Túr által átszelt táj
szépsége, a helyi szilárd és folyékony
finomságok, az ott élôk vendégszeretete
mind-mind kárpótolják az utazót a
fárasztó, több mint 300 kilométeres
utazásért.
Mi is elindultunk hát július végén. Itt
tartottuk ugyanis soron következô találkozónkat, melynek apropója az
volt, hogy a település szeretne csatlakozni a zöldút hálózathoz. Az összejövetelt természetesen az V. Határmenti Világzenei Fesztivál napjaira
idôzítettük. Nem hiába, hisz a rendezvényen igazi fesztiváli hangulat,
és számos kiváló zenekar mellett
Lajkó Félix muzsikáját is élvezhettük.
Küldetésünkhöz híven a civil utca,
valamint a kézmûves és helyi termékek vásárán is részt kívántunk venni.
Ez végül a viszonylag késôi érkezésünk utáni felhôszakadás kísérte vi-

har miatt sajnos elmaradt. A szervezôk hamar úrrá lettek az égi áldás, és
a hosszú áramszünet okozta gondokon: a hangosítás nélkül is jól élvezhetô programokat vették elôre, a fesztiválozók pedig a vendéglátó sátrakba
húzódhattak be. Az esemény zárórendezvénye a fogathajtó verseny volt,
melyet szintén szakadó esôben tartottak.
Persze a fesztiválon kívül is lehet
programot találni Panyolán. Érkezéskor egy Érték-térkép címû brosúrát
vehettünk kezünkbe, melyen jól áttekinthetôen tudtunk keresgélni a látniés kóstolnivalók, valamint a falusi

szálláshelyek között. Elsôként egy
vendégházat látogattunk meg, ahol
kemencében sült kenyeret és kaprostejfölös kenyérlángost kóstolhattunk.
Elôkerült a házi sajt is, melyet kolléganônk Etyekrôl hozott magával.
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Alkalmunk volt beszerezni jóféle,
„nemtudomszilvából” készült házi
lekvárt is. Ez a gyümölcs korábban
nem volt egy híres fajta, apró szemû,
és nem magvaváló, így a helyiek a
piacokon nem tudták azt értékesíteni.
Mit volt mit tenni, elkezdtek belôle
lekvárt és pálinkát fôzni. Erre viszont
kiválóan alkalmasnak bizonyult, hisz
a környezeti viszonyok miatt ez a fajta kiváló zamatú, és magas a cukorfoka. Nem is kell a lekvárfôzésnél
cukrot adagolni hozzá!

A rendszerváltás után rossz napokat
is megélt, nyolc évig nem mûködô
fôzdét három helyi fiatalember vette
kézbe, egyikük ma a falu polgármestere. A létesítményt felújították, többször bôvítették, és a szigorú technológiának, valamint a kiváló alapanyagoknak köszönhetôen ma már országszerte lehet fogyasztani a nedût jobb
éttermekben is. Természetesen gondoltak az odalátogató vendégekre is:
impozáns fogadótermet, és a Túrra
nézô teraszt alakítottak ki, hogy a
kóstolgatás élményét fokozzák. Kenyérlángost itt is kínálnak, hogy jobban csússzon a nedû.
Nem vállalkozom most az összes helyi látványosság felsorolására, fôleg
nem a természeti értékek gazdag tár-

Vendéglátóink saját lakásukat hagyták el másfél napra, hogy zavartalanul dolgozhassunk. Nem tétlenkedtünk hát, elfogadtuk az Ökotárs Alapítvány és a Zöldutak Módszertani
Egyesülete közötti együttmûködési
szerzôdés tervezetét, megkezdtük a
zöldutak minôsítési rendszerének ki-

házának bemutatására, de azért Zsiga bácsi tehene, és a két gólyafészek
mellett – a fecskék évében – meg kell
említeni a környéken fészkelô fecskefajokat. Bár állományuk országszerte
csökken, errefelé mégis tömegesen
fordulnak elô a kis szárnyasok.
Az élmények mellett természetesen
a munkára is szakítottunk idôt.

dolgozását, és néhány kisebb feladat
mellett foglalkoztunk a Vasfüggöny
Zöldúttal kapcsolatos pályázati lehetôségekkel is. Végül munkánk végeztével élményekkel gazdagodva
vágtunk neki a hosszú hazaútnak.
És ami szerencse: a körülmények ellenére sem kívül, sem belül nem áztunk el!

Természetesen nem hagyhattuk ki a
híres pálinkafôzde meglátogatását
sem. Az üzemhez a rendezvényrôl lovaskocsi-járatok vitték a csoportokat,
ahol a pálinkafôzés kulisszatitkaiba
való betekintés után kóstolásra is lehetôség nyílt.
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Panoráma Optika
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

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

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

Piliscsabán nyugdíjas tanár
házaspár (minden tárgyból, orosz
nyelvbôl is) általános iskolás korú
gyermekek korrepetálását,
tehetséggondozását vállalja.
Telefon: 06-26/375-167
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
Felsôfokú német nyelvvizsgával
rendelkezô, germanisztikatörténelem 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
Pilisjászfalui panzió, sport-,
szabadidôközpontba pultost,
recepcióst keresünk.
Ugyanitt nyíló szépségszalon
(fodrászat, kozmetika, mûköröm)
üzemeltetéséhez partnereket
keresünk.
06 20/47-99-555
www.topiqcenter.hu
Midlingné
Szabó Anikó

Ilex

virág-ajándék

Nyitva:
minden nap

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

Tûzifa

Törés és ütésálló szemüveglencsék
20% kedvezménnyel!
Érdeklôdjön üzletünkben!

Almási Ferenc
06-30/9504-003

Látásvizsgálat szemész szakorvosok közremûködésével.
Felnôtt és gyermek szemvizsgálat: Dr. Gébert Ilona.
Szemvizsgálat és kontaktlencse illesztés: Dr. Szalka Andrea.
Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon!
Bankkártyás fizetési lehetôség! Egészségpénztár-kártya elfogadóhely.

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

Hirdetésfelvétel

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.

Élelmiszer Üzlet
Üzlet
MCM Élelmiszer

NESSUS

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

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

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!

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

Pilis-Budavidék Térségi Együttmûködés Rendszere
Alapító dokumentum

A mai napon a Pest megyei 10. számú választókerületben –
amely az ország 5. legnagyobb választókerülete és 16 településen 64.000 választópolgár lakik –, soha nem látott politikai összefogás bontakozott ki. Az önkormányzati választásokra a tizenegy legnagyobb település a Fidesz vagy civil
szervezetek által jelölt, valamint független polgármesterjelöltjei fogtak össze. Elhatározták azon szándékukat, hogy a Miniszterelnök Úr által meghirdetett Nemzeti Együttmûködés
Rendszeréhez csatlakoznak. Így ma, dr. Lovas András pilisvörösvári polgármesterjelölt javaslatára a Pilisvörösvárra
országosan meghirdetett sajtó nyilvános eseményen ünnepélyesen megalapították a Pilis-Budavidék Térségi Együttmûködés Rendszerét.
A sajtóközleményhez mellékelt alapítódokumentum aláírása
után az aláírók részletesen kifejtették a PBTER lényegi célkitûzéseit. Ennek keretében az általános célok mellett megfogalmazták, hogy közösen akarják elérni a következô térségi
fejlesztéseket is:
– Új 10-es út megépítése
– M11-es út ideális nyomvonalának kijelölése és Budakeszi
elkerülô út megvalósításának tervezése
– Rendôrkapitányság létrehozás Pilisvörösváron és a Budakeszi rendôrôrs fejlesztése
– Budapest–Esztergom vasútvonal fejlesztése
– Térségi óvodák és bölcsôdék fejlesztése,
építése
– A pilisi és a budai hegyvidék környezeti
értékeinek megôrzése
– Települési közszolgáltató cégek összefogása
– Nemzeti kisebbségek hatékonyon parlamenti képviselete
Az aláírók célja, hogy más térségek polgármesterjelöltjei is kövessék példájukat, és a
települések minél több térségben lépjenek
a térségi együttmûködés útjára.

Alulírottak, a Pilis-Budavidék térség településein a 2010. évi ôszi önkormányzati
választásokon induló polgármesterjelöltek az együttmûködés mellett köteleztük el
magunkat. Úgy gondoljuk, hogy hazánk és vidékünk jelenlegi nehéz helyzetében a
településeken belüli összefogás mellett térségi összefogással tudjuk leghatékonyabban képviselni az itt lakók érdekeit.
Ezért párthovatartozástól függetlenül, mi a Fidesz vagy civil szervezetek által jelölt,
valamint független jelöltek megalapítjuk a Pilis-Budavidék Térségi Együttmûködés
Rendszerét (PBTER). Egyúttal csatlakozunk a Magyarország miniszterelnöke által
meghirdetett Nemzeti Együttmûködés Rendszeréhez. Térségünkben az együttmûködés és demokratikus párbeszéd keretében kívánjuk ellátni hivatásunkat.
Amennyiben a választáson felhatalmazást kapunk településünk vezetésére, akkor az
alábbi közösen vallott elvek és célok mentén kívánunk dolgozni a 2010–2014-es
önkormányzati ciklusban:
1. Minden cselekedetünket és döntésünket a településünk többségének érdeke
határozza meg.
2. Nem engedünk utat magánérdeknek a közérdek rovására, a közvagyon felett a
lehetô legnagyobb gondossággal ôrködünk.
3. Közösségi céljainkat a helyi polgárokkal és az érintett településekkel folyamatosan
és kölcsönösen egyeztetjük.
4. Megújítjuk a településeinket összefogó kistérségi rendszert. Minden erônkkel
törekszünk a térségi együttmûködés gazdasági, kulturális és környezetvédelmi
elônyeinek kihasználására. Közös tudással és akarattal fogunk tenni azért, hogy
megoldjuk a térség foglalkoztatási, közbiztonsági és közlekedési problémáit.
Közösen ápoljuk nemzeti és nemzetiségi kultúránkat, és megóvjuk környezeti
értékeinket.
5. A fentiek érdekében közösen kívánunk fellépni érdekeink érvényesítésében és a
településeinket egyaránt érintô problémák megoldásában. Üdvözöljük, hogy
térségünk országgyûlési képviselôje, Gulyás Dénes is csatlakozik kezdeményezésünkhöz. A Fidesz-KDNP kormány nyújtotta lehetôségekkel élve közösen fogjuk
elômozdítani térségünk fejlôdését.
Pilisvörösvár, 2010. augusztus 16.
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A 21. század
iskolája
Tinnye mintegy 1500 fônyi lakost számláló falu a Budaihegység egyik legszebb pontján. A hely különlegessége,
hogy itt található a környék egyetlen természetes eredetû
tava: a Garancsi-tó. A község múltját színesíti, hogy
Kossuth Lajos 1842-46 között itt élt családjával hatvan holdas birtokán. Kossuth Lajos céltudatos és újító szellemisége
ma is érezhetô Tinnye fejlôdésében. A közmûvesítés évekkel ezelôtt befejezôdött a faluban. Az önkormányzat több
sikeresen elnyert pályázatot tudhat maga mögött, mint a Garancsi-tó rehabilitációja, amely már befejezôdött.
A közeljövôben készül el a falu központja, ahol játszótér, kézi-, kosárlabda és futballpálya lesz és megújul a Polgármesteri
Hivatal elôtti tér is. A meglévô óvodát átalakítják, fejlesztik. De a legnagyobb beruházás az új iskola felépítése volt.
mozgósíthatóak. Mindez köszönhetô
a nevelôtestület által sugallt hangulatnak, akik nagy kedvvel, mindig az
újat keresve, igyekeznek az iskola lehetôségeit feltárni és használni. Persze a szülôk is kiveszik részüket az
iskolai életben: a hagyományos – régi keretekben, de új tartalommal
megtöltött – programok mellett kialakult egy alkotó partneri kapcsolat.

Közel 432 milliós beruházásból készült el Tinnyén a tavalyi évben egy
teljesen új, megfelelôen berendezett
és felszerelt általános iskola.
A kis településen viszonylag zárt közösségben a hangulat családias.
A tanulók pozitívak, motiválhatóak és

A rendszeres konzultációkkal, a döntési és véleményezési jogosítványok
biztosításával nevelôk és szülôk
együtt, egymást segítve egyengetik a
diákok jövôjét.
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A tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola jelenleg a közvetlen
lakókörnyezetben élô családok gyermekeinek kínál hatékony,
eredményes nevelést és oktatást, de a környékbeli településekrôl
is várják az érdeklôdô tanulókat!
Az iskolában szaktantermi rendszerben,
a 21. század igényeinek megfelelô oktatástechnológiai fejlettséggel folyik a tanítás: interaktív tábla, oktató programok,
nyelvi labor, hangosító berendezés, zártláncú iskolarádiós rendszer, tankonyha,
tornaterem, mûvészeti szaktanterem, öltözôszekrények, korszerû melegítôkonyha, felszerelt orvosi szoba, könyvtár segíti a fejlôdést. A mûvészi képességeket
különbözô eszközökkel és programokkal
fejlesztik. De van mód kísérletezésre a
természettudományi elôadóban, ahol
minden tanulónál törpefeszültség is van.
A kényelmet korszerû ergonomikus bútorzat biztosítja. Ezeket, a kiváló lehetôségeket fokozza az esztétikai élmény,
amit a tágas, napos iskola nyújt. A pedagógusok részére fenntartott nevelôi szoba, laptopok, teakonyha, nevelôi könyvtár, szertárak teszik teljessé a munkakörülményeket.
Az iskolába lépés megkönnyítésére élô
kapcsolat van a helyi óvodával: minden
tavasszal ovisuli! A tanulók alapos megismerése, a személyes jó kapcsolat kialakítása érdekében gólyatábort tartanak.
A kisiskolásoknak – 3. osztályig – két-tanítós iskolaotthonos rendszer mûködik.
Nem csak felügyeletet jelent, hanem
igyekeznek különféle tartalommal is
megtölteni: öko-délutánok, kézmûvesség, állatismeret, mûvészeti tevékenységek, lovaglás, íjászat, néptánc és sorolhatnám.
Az iskolában emelt óraszámban van testnevelés, 3 osztályban pedig fél évig
úszásoktatás. A korszerû tornaterem kihasználtsága is maradéktalan: labdarú-

gás, kiskosár, asztalitenisz, kosárlabda.
Persze bajnokságokat is rendeznek!
Az angol nyelv oktatása emelt szinten,
felmenô rendszerben történik. Jelenleg
3. osztályig heti 4 óra választható, ami
térítésköteles, de a heti 1 óra nyelvoktatást mindenkinek jár, a 4. osztálytól pedig egységesen heti 3 órában tanulhatják
a diákok. Ez segíti elô az élô nyelvhasználat megalapozását, angol nyelvi kommunikációval kiegészülve. Informatika
tantárgy: ECDL start lehetséges kimenettel. 1–3. osztályban fél óra, 4–8. osztályban hetente egy a modulok alapján.
A kompetencia alapú oktatás a cél. Jelenleg önképzéssel és sok-sok elemének
alkalmazásával, késôbb pályázat segítségével. Elôreláthatólag ez év októberétôl
bevezetik az Arizona programot a tanítási órák hatékonyságának javítása és az
egyéni problémák megoldása érdekében.
És nem beszéltünk még a tanulmányi kirándulásokról, versenyekrôl, hagyományôrzô programokról, táborok lehetôségérôl,
a nyílt napokról, a szakkörökrôl, tehetséggondozásról, felvételi elôkészítésrôl, korrepetálásról, képességfejlesztésrôl.
Az iskolában ma 124 tanuló van. De alkalmas 240 diák fogadására. A környezô
településekrôl egyre több gyermek jár
ide. A korszerû iskolában egymást egészíti ki a harmónia, jó hangulat és magas
színvonalú oktatás. Kell ettôl több gyermekeinknek?
Stark Marian
További információkat olvashat az iskoláról és a tanulók fogadásának feltételeirôl Tinnye honlapján: www.tinnye.hu.

Ha még nem döntött, ...
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt
a tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskolába!

... ha fontos Önnek milyen iskolába íratja
gyermekét!
Érdeklôdjön
Nyulász Izolda iskolaigazgatónál, 06-20/3602-114 vagy a
Polgármesteri Hivatalban, 06-26/335-076, 06-20/9394-177
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Mi lehet(ne) belôlünk?
Mi lehet(ne) belôlünk, ha felfedeznénk, felfedezhetnénk páratlanságunkat és bennünk rejlô egyedi adottságainkat? Egy kis gondolatébresztôt
ajánlok a nyári pihenésre minden kedves Olvasónak. Remélem mindenkinek
lesz lehetôsége olyan embereket találni, akik értékeinek felismerésében
segítôtársa lehet. Ne habozzunk, induljunk el az úton és biztosíthatok
mindenkit, hogy folyamatosan gazdag
élményekben lesz része.
„Leslie Lemke 1952-ben született
agyszélhûdéssel és súlyos szellemi
visszamaradottsággal. Szemeit egy
fertôzés miatt el kellett távolítani, így
sosem láthatott. Hat hónapos korában
a szülei lemondtak róla és a kórházban hagyták. A kórház személyzete
meg volt gyôzôdve arról, hogy meg fog
halni. Nevelôszülôket, May és Joe
Lemket, kérték meg, hogy vigyék haza
Lesliet és gondoskodjanak róla, amíg
meghal. Ôk beleegyeztek, hogy hazaviszik, de közben így gondolkodtak:
’A mi házunkba senki nem jön meghalni!’
May és Joe életben tartották Lesliet, aki
kilenc éven keresztül soha, semmilyen
módon nem reagált az ôt ért ingerekre,
sôt egyetlen izmát sem mozdította meg
magától. May és Joe azonban továbbra
is szerették Lesliet, a karjukban tartották, beszéltek hozzá és imádkoztak ér-

„Miközben hihetetlen mértékben költünk a munkafolyamatok
eszközellátására, a munkahelyek komfortosabbá tételére,
elfeledkezünk a profitot termelô emberek képességeinek
fejlesztésérôl.”
(Theodore W. Schultz: Beruházás az emberi tôkébe,
Közgazdasági Nobel Díj 1979.)
te. Kilenc éves korában, életében elôször, megmozdította az egyik kezét. Ezután Leslie lassanként megtanult járni
úgy, hogy a kerítésbe kapaszkodva húzta magát elôre. Ennek ellenére még
mindig olyan bizonytalanok voltak a
mozdulatai, hogy enni sem tudott egyedül. Amikor Leslie tizenkét éves volt,
May és Joe elkeztek imádkozni: ’Uram,
mindenkinek van egy különleges ajándéka. Adjál Leslinek is egyet.’ Nem
sokkal ezután észrevették, hogy a zene
hallatára Leslie elkezdte mozgatni az

Online ajánló
• Érdekességek a nagyvilágból
– csokoládéról
– tengerrôl
– hamis gyógyszerekrôl
– jéghegyrôl
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ujjait, mintha az ütemet verte volna.
Mivel úgy tûnt, hogy szereti a zenét, elhatározták, hogy vesznek neki egy zongorát. May Leslie mellé ült a zongoraszékre, egyik kezével ôt tartotta, a másikkal pedig egyszerû dallamokat játszott. Amikor énekelt, arcát Leslieé
mellé tartotta, abban bízva, hogy rájön
arra: száját mozgatva ô is képes hangokat kiadni. Egyik éjszaka, amikor Leslie
már tizenhat éves volt, a család éppen
tévét nézett, ahol a ’Liberace’ ment. Miután mindenki lefeküdt aludni, May rö-

vid idô elteltével arra ébredt, hogy zenét hall. Elsô gondolata az volt, hogy
valaki bekapcsolva felejtette a tévét.
Amikor lement a földszintre, Lesliet látta a zongoránál ülni, Csajkovszkíj elsô
zongoraversenyét (a ’Liberace’ c. részt)
játszotta – azt a részt, ami az esti film
zenéje volt – és hibátlanul. Ujjai olyan
ügyességgel szaladgáltak a billentyûkön, mint a legképzettebb zongoristáké.
Ám amikor befejezte, egyedül még fel
sem tudott kelni a zongoraszékrôl. May
és Joe hamarosan rájött arra, hogy
Leslie bármilyen dallamot le tud játszani egyszeri hallás után. ...
Amikor egyszer egy pszichiáter megkérdezte Maytôl, hogyan magyarázná
Leslie rendkívüli zenei tehetségét, May
így válaszolt: ’Mindig is úgy kezeltem
ôt, mint minden más normális embert
… mint egy olyan embert, akiben vannak lehetôségek.’ ” (részlet Életünk
nyolc szakaszának gyógyítása c. könyvbôl, kiemelések tôlem)
Vajon mi lehet(ne) még belôlünk, ha
egyre inkább felfedeznénk magunkat
és rátalálnánk arra, akit mindig is
keresünk?
Kívánom, hogy minden kedves Olvasó
tapasztalhassa meg saját páratlanságát és egyediségét, és szárnyalhasson
életének minden napján, munka és pihenés közben egyaránt.
Pribék László PIFKE elnök
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