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A reggeli edzés után nyüzsgés van az öltözőben, startolunk a 
munkahelyre, egyetemre, vissza a gyerekek mellé. Egy órán át 
izzadó, edzővel alkudozó, magunkon élcelődő harcosokból pár 
perc alatt átalakulunk bölcsészhallgatóvá, kozmetikussá, kosz-
tümös üzletasszonnyá, puha ölelésű anyukává... Nincs túl sok 
takargatnivalónk és a tény, hogy ma is végigcsináltuk, bátrabbá, 
elnézőbbé és közlékenyebbé tesz. A zuhanyozás és a szempillafestés 
közé pár mondatban befér könyörtelen válás, könnyes szakítás, a 
gyerek influenzája, a főnök zsarnokoskodása, a római jog vizsga…
„Ma megint alig tudtam a kölyköket felkelteni, bezzeg hétvégén 
már hatkor ott vannak az ágyunkban! Legszívesebben bezárnám 
az ajtót.” „Pontosan emlékszem, milyen feltápászkodni, kakaót 
adni, amikor a hányinger kerülget a fáradtságtól. De pont ma 
reggel jutott eszembe, hogy milyen jó volt, amikor beugrottak 
közénk és azt kiabálták: Csalááádi áááágy! Ma már azt sem mindig 
tudom, hol alszanak.” És ott kavarognak az öltöző tusfürdő- és 
dezodorillatú párájában a ki nem mondott gondolatok is: Ébred-e 
valaha más is rajtam kívül az ágyban? Lesz-e egyszer nekem is 
igazi munkám, ami miatt időre kell kelnem? Fogok egyszer én is 
valakinek kakaót készíteni? Igazán megéltem azokat a babaillatú, 
odabújós ébredéseket? És aki mellettem ébred boldog-e?
Pár perc – amíg a tisztálkodószerek, ruhák és kozmetikumok áldásos 
közreműködésével izzadt harcosból hétköznapi nővé változunk. 
Pár perc – amíg a cuccainkat összepakoljuk. Magunkra kapunk pár 
jól szabott emléket és egy kis testhezálló reményt, hogy tényleg 
benne lehessünk a jelenben.

JÓ ÍGY KEZDENI A NAPOT, AZ ÚJ ÉVET.

*A nyerteseket értesítjük és nevüket 2016. febr. 1-jén honlapunkon közöljük.

Most 
egy Képmás előfizetéssel 
mindkét akciónkban részt vehet.*

2wellness 
hétvége

– Egy-egy szerencsés előfizetőnk 
hétvégi családi pihenést nyer 

az alsópáhoki Kolping Hotelben (2 felnőtt 
és 2 gyermek részére) vagy páros 

pihenést a sümegi Hotel Kapitányban.

Hotel Kolping
Hotel Kapitány

                          200 db
operabérlet
– 200 szerencsés előfizetőnk két főre szóló, két 
alkalmas operabérletet nyer az Erkel Színházba.

2016. 04.01. péntek 19:00 

A trubadúr
2016. 06.18. szombat 19:00 

Rigoletto

Az akcióban a 2015. okt. 27-től 2016. január 15-ig bankszámlánkra érkezett vagy készpénz
ben kiegyenlített nyomtatott és vegyes (nyomtatott+digitális) előfizetések vehetnek részt.

Képmás 2002 Kft. 1012 Bp. Logodi u. 44./d alagsor 1. ¬ BEJÁRAT a Bugát lépcső felől ¬ Tel: 061 3651414 
Ha előfizetéssel kapcsolatos kérdése van, írjon az elofizetes@kepmas.hu-ra!

Képmás magazin előfizetések:
Éves előfizetés 
(nyomtatott):  5100 Ft
Támogatói előfizetés 
(nyomtatott):  8400 Ft
Megrendelhető: 
kepmas.hu

Éves vegyes előfizetés 
(1 digitális + 1 nyomtatott példány)  
8640 Ft helyett  6100 Ft

Megrendelhető: 
digitalstand.hu/kepmas


