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Józsiként indult a dögei kikötőből, hogy aztán az Argóra
szállva az aranygyapjúért induljon. Bár hol van még a farsang
farka, két kaland között letette maszkját, hogy megmutassa
igazi arcát – az Olvasónak (interjú az 5. o-on).
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Ebédeljen az erdőben!

ef

Legyen a vendégünk hétvégenként! Büféasztalos
ebéddel várjuk a családokat, baráti társaságokat.
Várom hívását
Dudok Péter
+36 30 203 6546, +36 20 419 2611
www.dudok.hu
elérhetőség:
Pilisi Parkerdő, Budakeszi Erdészet
Telefon: 06 23 451 133
[A budakeszi körforgalomtól 3 km után
balra kell kanyarodni, ahol sorompó
és muﬂonszobor jelzi az erdészet bejáratát]

Óra és Ékszer
Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Átrium Üzletház
Budakeszi, Fő u. 43-45.
I. emelet
Telefon: 06 (20) 9566 300
Nyitvatartás: hétfőn zárva,
K-Cs: 10-18., P: 14-18.,
Szo: 9-13.

Vegyen új ékszert
a báli szezonra
Ékszer-eladás, javítás és -készítés méltányos áron.
Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése
(egyedi rendelés)
Fájdalommentes
fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Keresse 2012-ben is kedvezményes
hármas csomagajánlatainkat!
Ügyfélszolgálat:
Budakeszi, Szüret u. 4.
Nyitva tartási ideje:
hétfõ: 8.00-12.00-ig,
szerda: 12.00-17.00-ig,
csütörtök: 12.00-18.00-ig,
péntek: 8.00-12.00-ig

Kábel TV • Internet • Telefon
web: www.pr.hu • ügyfélszolgálat tel.: 1231 (0-24)

Pranic healing © by Master Choa Kok Sui

PRÁNA
ENERGIAGYÓGYÍTÁS®
ALAPTANFOLYAM BUDAKESZIN
A pránagyógyítás egy olyan energetikai módszer, amely a test
érintése nélkül kezeli az energetikai rendszer anomáliáit. Az
Életenergia, életerő, univerzális energia. Minden élő sejtet ez tart
életben. Külső vagy belső, ﬁzikai, mentális, érzelmi hatásokra
az energetikai rendszer egyensúlya megbomlik, s a ﬁzikai test
működésében is zavarokat, majd betegségeket okoz. Az aura
rendszeres tisztításával, kezelésével a betegségek megelőzhetők,
illetve a már kialakult ﬁzikai tünetek és beteg állapotok gyógyíthatók.
A módszer alapjai bárki számára könnyen elsajátíthatók egy
két napos tanfolyam keretében. Nem kell hozzá semmilyen eszköz, berendezés, csupán mindenkinek a saját keze.
A tanfolyam nemzetközileg elismert oklevelet ad! Díja: 25.000 Ft.
Alaptanfolyamok Budakeszin:
– Február 25-26.
– Március 24-25.
Jelentkezés: Budai Mónika Prána Energiagyógyítás oktató
Tel.: +36 30 9496222
info@szjh.hu
Információ: www.pranagyogyitas.hu
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Orbis pictus

A három éve elhunyt,
Budakeszin élt és alkotott Somos Miklós Munkácsy-díjas
festőművészre emlékeztek
január végén a városi könyvtárban. A művészetbarátok
összejövetelének apropója
a most megjelent, S. M.
alkotásaiból összeállított
album bemutatója volt.
Személyét és művészetét
barátok, leánya, kollégák és
művészettörténész segítettek
föleleveníteni.

Hívja meg kedvesét egy gyertyafényes, pezsgős vacsorára.
A dolog egyébként mindig bejön, nemcsak Valentin
napján…
Céges, családi és baráti összejövetelek megrendezését vállaljuk

2012 FEBRUÁR • BUDÁNTÚL

201202.indd 15

2/2/2012 9:45:53 PM

A HerrLiszt bemutatja

Töltsd újra, Sam!

Számítógépes nyomtatókba való utángyártott és új

Tintapatronok, tonerek széles választéka,
valamint tintapatronok és tonerek újratöltése
A legjobb áron 20 km-es körzeten belül!
Garanciával!

Herr Liszt papír-írószerbolt
2092 Budakeszi, Fő u. 76. T.: 06 23 450 637
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