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Van az úgy, hogy a legjobb,
amit tehetünk,
ha kertünket műveljük.
Benne magunk, és a mieinket.
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Egyen minálunk vasárnap is!

Extra
adagok

Príma falatok az Örsi és a Keszi Bisztróban

Egészséges
ételek

Vásárlás a hipermarketünkben
Mindig friss áru

A mindennapok megoldása

CBA-üzletek térségünkben:
Budaörs, Szabadság út 52-54. • Páty, Somogyi B. u. 3. • Zsámbék, Magyar u. 75.
Budakeszi, Dózsa Gy. tér 1. • Fő u. 36. • Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 06-22, Sz: 06-20 (Biatorbágyon 06-21) óráig

herrLiszt: Papírmajális a főutcán
Hass, alkoss…

herr Liszt Tisztelt Vásárlók!

Iskolatáskaakcióóó!

Igényes papír- és írószerek, a megszokott, bevált márkák.
2014-es modellek, 2015-ös tanévkezdés: táskaakció leendő Kisiskolásoknak
kisiskolásoknak hatalmas kedvezményekkel!! kiváló minőségű, márkás,

Minden, ami a kreatív
hobbidhoz kellhet.

Ajándék

Adni jó!
Érettségire, pedagógusnapra, vagy bármikor.
Csak úgy…

HerrLiszt
Papír-Írószer Bolt
Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu

ergonómikus iskolatáskák
– 20 %-os engedménnyel
kaphatók!

Játékok

http://facebook.com/herrliszt

Logikai és fejlesztő
játékok, társasjátékok
kicsiknek és nagyoknak
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Itt a vége...
Május elején minden hitelesnek meg kellett érkeznie a banki
elszámolásról szóló értesítőnek. B. Varga Juditot, az Azénpénzem.hu főszerkesztőjét ezúttal arról kérdeztük, mire érdemes
figyelniük az adósoknak.
– Nagyon
sok
adós megnézzék, kölcsönük kamaérzékelhetően csak kapkodja tát mikor, mennyire emelte
a fejét az elszámolási értesítő a bank. Ezek a konkrét adatok ugyanis a hitelezők által
láttán…
– Hozzánk is nagyon sok küldött értesítőből sokszor
ilyen jelzés érkezett. Az adó- kimaradnak. Érdemes azt is
soknak valóban nagyon nehéz megnézni, milyen árfolyamon
eligazodniuk a számok között. folyósították a hitelt. A
Sokan úgy érzik, kevés in- részletes kimutatásból egyébformációt kaptak (egy törvény- ként kiderül, hogy valójában
módosítás arról rendelkezett, mekkora volt az árfolyamrés,
hogy elegendő éves összesí- vagyis a folyósítási és törlesztést küldeniük a bankoknak), tési árfolyamok alkalmazása
azután a kért részletes kimu- miatti különbözet (az első sortatással még kevésbé tudnak ban általában az ezt követőben
szereplő
számoknál
egy
bármit is kezdeni.
– Mindenki forduljon szakemberhez?
– Azért ennyire talán nem
rossz a helyzet. Lehet önállóan
is boldogulni a kimutatással, de
azt nagyon figyelmesen (akár
többször is) át kell nézni. Az
is többnyire elkerülhetetlennek látszik, hogy a hitelesek
Bisztró a budaörsi Prímában

Inkognitóban az Örsi Bisztróból
Állok többedmagammal az Örsi Bisztró pultja előtt (hiába,
ebédidő van); ám én csöppet sem bánom: addig is, amíg sorra
kerülök, gyönyörködöm a finomabbnál finomabb ételek látványában, amelyek utánpótlásáról a csinos egyenruhájukban
serényen munkálkodó felszolgálók folyamatosan gondoskodnak. Kell is, hiszen fogy a sor, fogy az étel rendesen.
Nem lesz könnyű döntenem,
mit válasszak. Előttem egy
idősebb házaspár, egyszerűen
megoldja a dilemmát: egyegy menüt kérnek, egy A-t és
egy B-t. Nézem az ártáblát,
790 forint, nem változott a
megnyitás óta. A mai ajánlat
idei zöldborsóleves, rántott
csirkemáj és petrezselymes
burgonya. A hölgy tálcájára
pedig kapros csirke raguleves
és bolognai spagetti kerül.
Közvetlenül előttem a sorban
munkásruhában áll egy fiatalember. Frissen sült sertést
kér, mielőtt én következném.
Nem hagyom befolyásolni
magam, és jól is tettem, állapítom meg, amikor az asztalnál
immár én is helyet foglalok, a

medvehagymás-paradicsomos
pulykaragu valódi telitalálat.
Észleleteimet meg is osztom
a munkásruhással, akivel egy
asztalhoz sodor az élet, és
ő is dicsérőleg nyilatkozik
a választottjáról, mármint a
sertéssültről.
– Biatorbágyon lakom –
mondja –, de a cégem most
néhány hétig itt, Budaörsön dolgozik. Több ebédelő helyet is
kipróbáltam a kollégáimmal, de
amióta fölfedeztük az Örsi Bisztrót, nem dilemmázunk, hova
menjünk. Igazán jól főznek, és
ennél kevesebből otthon sem
igen tudnám kihozni az ételt.
Közben fél szememmel
a szomszéd asztalnál ülő
házaspárra is vetek néhány

jóval nagyobb érték látható).
Leellenőrizhetőek tehát ezek
a számok, de ahhoz össze kell
vetni a törlesztésre ténylegesen alkalmazott árfolyamot és
az aznapi jegybanki középárfolyamot (a bankok ezeket a
számokat a levélben így külön
nem írják le).
– Van
olyan
csoport,
akiknek különösen problémás
lehet ezeknek a leveleknek a
tartalmát megérteni?
– Úgy érzékeljük, a még
tartozó autóhitelesek nézik
leginkább értetlenkedve az
elszámolást. Elsősorban azon
hökkennek meg, hogy miközben a „tisztességtelenül
felszámított összeg” meglehetősen szép summát tesz ki, a
várható törlesztőjük alig csökken. Részletesebben megnézve
azonban az adatokat, kiderül:
a meghökkentő jelenség oka
az időközben bekövetkezett
árfolyamváltozás. A lakáshitelesekkel szemben ugyanis
az autóhitelesek tartozását
nem forintosították, így az ő
adósságukra ez továbbra is hat.
Úgy néz ki, a bankok, illetve

lízingcégek által jóváírt összeg
általában nagyjából anynyira elég, hogy árnyalatnyival csökkenjen az új törlesztő.
Érthető tehát, hogy az érintettek nagyon csalódottak.
– Ha valaki elégedetlen,
akkor mit tud tenni?
– Az elszámolással kapcsolatban 30 napon belül lehet panaszt tenni a hitelezőnél, neki
pedig erre 60 napon belül kell
válaszolnia, ha ezzel is elégedetlen az adós, akkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell
fordulnia. Ha valaki valamit
nem ért, azt tanácsoljuk, hogy
mindenképpen járjon utána,
hiszen előfordulhat (mint
amivel már találkoztunk),
hogy a hitelező „elfelejtett”
valamit figyelembe venni.
Elégedetlenséggel egyébként
a már kifizetett kölcsönök esetében is találkoztunk. A szabály ezekben az esetekben is
ugyanaz.
A Budántúl-Omnibus és az
Azenpenzem.hu közös
rovata
Részletek az
Azenpenzem.hu portálon

pillantást. Elégedetten falatoznak, villájukkal hol a saját, hol a párjuk tányérjából
„csennek” egy-egy falatot.
Így varázsolnak a kétfogásos
menüből négyfogásosat.
Asztaltársam közben befejezi az ebédet, elköszön,
további jó étvágyat kíván, de
én úgy döntök, még maradok
kicsit. Ilyen finom ebéd után,
úgy érzem, egy pohár sört csak
megérdemelnék, így aztán viszszaballagok a pulthoz. Kétszázhúszért már kapom is a frissen
csapolt nedűt.

Az italommal azonban már
a teraszon foglalok helyet, az
eredeti szándékomnak megfelelően, mert csak mostanra szabadult föl egy asztal.
Sütkérezem a tavaszi napsütésben, és lassan kortyolom
az italt; bár, akárcsak a pillanat, minél tovább tartana!
De minden elmúlik egyszer,
bár ismételhető: elhatározom
tehát, családommal most
vasárnap nem főzünk, hanem
kiruccanunk: az Örsi Bisztróba.
(asztalnok)
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A HerrLiszt bemutatja

Keszi
FOTÓbolt

Töltsd újra, Sam!

Fotókidolgozás-akció!

Filmek, digitális adathordozók
Igazolványképek
Fénymásolás, szkennelés
Rendezvényfotózás
Keretek, keretezés
herrLiszt Papír- Írószer és Fotóbolt
Budakeszi, Fő u. 76.

T/F 06 (23) 450 637
Nyitva tartás: H-P 10-18, Szo 9-13 óráig
E-mail: herrlisztpapir@t-online.hu

http://facebook.com/herrliszt

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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