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Állás
BUDAI katolikus iskola egyetemi végzettsé

gű részmunkaidős matematikatanárt 
keres, önéletrajzot és motivációs levelet 
az info@szentbenedekiskola.hu 
címre vár.

BUDAPESTI székhelyű cég keres munka
társakat reklám-marketing területre. 
06-70/411-2449.

INGATLANKÖZVETÍTŐ irodánk munka
társakat keres azonnali munkakezdéssel. 
06-20/446-5575.

KAMIONSOFŐRÖK! Csehországi közleke
dési családi vállalat keres C + E jogosít
vánnyal rendelkező nemzetközi sofőrö
ket. Munkaterület unióban főállásban 
vagy alkalmi munkára. Rendszeres jutal
mazás, jó sofőrjeink 380-400 eurót ke
resnek hetente. Telefonszám magyar 
nyelven: +421914249889 vagy 
+420731603910.

KÖZGAZDÁSZHALLGATÓKNAK mellék- 
jövedelem pénzügyi elemzéssel. 
06-20/411-3295.

Festm ény
FESTMÉNYEK vétele: www.karaigaleria.hu, 

1077 Budapest, Wesselényi 9., 
06-1/344-2728,06-20/924-5370.

G ondozás
ÉRTELMISÉGI pár nyugdíjas hölggyel 

vagy úrral életjáradéki szerződést kötne. 
06-70/947-6435.

Ingatlan
16 NM-ES tetőterasszal bővíthető, 44 nm 

alapterületű, 1,5 szobás lakás eladó az 
Oktogon vonzáskörzetében. Irányár: 
12,9 M Ft. 06-1/769-1069.

„BUDAVÁR ’89” INGATLANKÖZVETÍ
TŐ MAGÁNIRODA! KETTŐSZÁZEGY- 
HETVENHÉT-TIZENKILENC, 
ZWILLINGER.

AHOL ÉLNI JÓ! XXII. kerület Rózsadomb
ján, ökoprogramos házban 2 lakóhelyi
séges, napfényes, erkélyes lakás eladó! 
Irányár: 9 800 000 Ft. 06-20/555-0577.

BOMBA AJÁNLAT! XXI. kerület, Szent 
Imre tér környékén, új építésű, liftes 
házban egyszobás téglalakás extrákkal 
7 700 000 forintért eladó! 
06-70/775-6264.

BUDAPEST egyetlen kupolalakása eladó!
II. kerületben, Moszkva térnél 200 négy
zetméteres, exkluzív, luxusszínvonalú 
igazi különlegesség körpanorámával! 
Irányár: 140 000 000 Ft. 06-20/943-2625.

BÉKÁSMEGYERI, 57 nm-es öröklakás el
adó. Ügynökök kíméljenek! 
06-20/626-0252.

CSENDES KERTVÁROSI KÖRNYEZET!
XI., Kelenföldi úton 35 négyzetméteres, 
étkezőkonyhás, hangulatos lakás kitűnő 
közlekedéssel eladó! Irányár: 8 900 000 
Ft. 06-20/968-4103.

DÉL-BUDÁN, főútvonalon nagy telkű, vál
lalkozásra alkalmas ház eladó. 
06-30/974-6241.

DUNA-PARTI55 és 74 nm-es, szerkezet
kész lakás +  40 nm tetőterasz III. kér., 
Nánási út 3. alatt eladó. 06-20/941-8633.

DUNA-PARTI, 74 és 84 nm-es, szerkezet
kész, belső válaszfalazás előtti lakás
III. kér., Nánási út 3. alatt eladó. 
06-20/941-8633.

DUNÁTÓL 150 m-re, Ordason 5000 nm-es 
terület eladó. A telken 3 szintes, beton
alapon téglafalú ház, egy szoba-konyhás, 
kemencés ház és egy istálló van. Az in
gatlan á paksi kompátkelővel is megkö
zelíthető. 06-20/983-7900.

ELADÓ 2 szobás lakást keresek az I„ II.,
III., V. és XII. kerületekben. 
06-1/332-1293,06-20/565-5670, 
06-30/931-6176.

ELADÓ luxuslakás:
Iuxusavarosfelett.yolasite.com.

ELADÓ vagy kiadó Budán 60 nm-es lakás 
nem közvetítőnek. Ár megegyezés sze
rint. Tel.: 06-20/348-5689, 
06-1/385-0082.

ÉRETTSÉGI AJÁNDÉK! Budapesten, a 
XIII. kerületben 24 nm-es garzonlakás 
Vígszínháztól, Szent István parktól 5 
percre teljesen felújítva eladó alacsony 
rezsivel. Elérhetőség: 06-30/551-4619.

FANTASZTIKUS ÁR POLGÁRI LAKÁ
SÉRT! VIII. kerületben, kőrútnál eladó 
kitűnő elosztású, 118 négyzetméteres, 
négyszobás, hallos, világos otthon! 
Irányár: 21 500 000 Ft.
06-70/307-4367.

FERTŐDÖN, osztrák határnál 3 szoba, hal
los családi ház parkosított udvarral, gyü
mölcsössel eladó. Irányár: 22 M Ft. 
06-99/370-139.

FONYÓDON közvetlen Balaton-parti lakó
ház eladó. 06-70/276-8488.

GYÖNYÖRŰEN FELÚJÍTOTT! XIII., Csán
gó utcában másfél szobás panellakás szi
getelt házban egyedi fűtésmérővel felsze
relve azonnal költözhetően eladó! Irány
ár: 8 500 000 Ft. 06-30/369-1024.

IRÁNY A XIV. KERÜLET! Még eladó Al
sórákos legjobb háza! 36 000 000 forint 
helyett most 29 900 000 forintért! 
06-20/994-2512.

IRODÁNAK, rendelőnek is rendkívül alkal
mas, 93 nm-es lakás Oktogontól 1 percre 
(Aradi utca) tulajdonostól áron alul el
adó. 06-20/992-9615.

LÁTNIA KELL! XL, Kanizsai utcánál, zöld 
ligetes részen 57 négyzetméteres, cirkos, 
emeleti lakás kis rezsivel, praktikus el
osztással 17 900 000 forintért eladó! 
06-30/380-1885.

MINDENBŐL ÓRIÁSI! XIV. kerületben, 
Városliget közvetlen közelében eladó 
3 lakóhelyiséges, 84 négyzetméteres, 
csendes, felújított lakás! Irányár:
22 900 000 Ft. 06-20/227-1761.

MOGYORÓD HÉV-állomáshoz közeli in
gatlanok, beltelkek megosztva is (irány
árakkal) eladók. Víz, villany, gáz, telefon 
utcában, házban. 700 n.-öl kert 50 M Ft, 
450 n.-öl kert kis épülettel, fenyőfákkal 
50 M Ft, lelakott 3 szobás ház 500 n.-öl 
diófás, gyümölcsfás szőlővel 70 M Ft. 
Tel.: 06-30/276-1172.

NYÁRI ÁRZUHANÁS! XIV. kerületben 
praktikus adottságokkal 4 lakóhelyisé
ges, 100 négyzetméteres, kéterkélyes, 
dupla komfortos lakás eladó! Irányár: 
18 900 000 Ft. 06-30/992-7495.

ÚJLIPÓTVÁROSBAN, Radnóti M. utcában 
3 külön nyíló szobás, cirkós öröklakás 
16 400 000 Ft-os irányáron eladó. 
06-70/234-7711. (D187372)

SÜRGŐSEN ELADÓ! Sasad alján emeleti, 
erkélyes, 2,5 szobás lakás kevés lakásos 
házban nagyméretű garázzsal. 
06-20/555-4478.

SZABADSÁGHEGYI, 70 nm-es, verőfé
nyes, kertes társasházi lakás 4 lakóhelyi
séggel, jó közlekedéssel, mesés panorá
mával -  közvetítők nélkül -  30 500 000 
Ft-ért eladó. 06-30/585-2184.

TÁPIÓSZECSŐ központi részén igényesen 
felújított, 73 nm-es ház garázzsal 230 n.- 
öles telken eladó. Irányár: 18,5 M Ft. 
06-30/294-0749.

TULAJDONOSTÓL eladó II., Felvinci utcá
ban egy nívós, 54 nm-es, kétszobás, te
raszos Bauhaus-lakás. Irányár:
26,9 M Ft. 06-30/533-9998.

VÁLASSZA A LEGJOBBAT! III. kerület
ben panorámaablakos, körpanorámával, 
dunai kilátással, 150 négyzetméteres 
Penthouse-lakás eladó! Irányár:
77 000 000 Ft. 06-70/533-8898.

VÁROSLIGETNÉL I. emeleti, jó beosztású, 
48 nm-es, két szoba, összkomfortos, 
központi fűtéses lakás kitűnő közleke
déssel 11 000 000 Ft-ért eladó. 
06-30/277-1675.

VELENCÉN többgenerációs, extrákkal is 
rendelkező családi ház eladó. Telefon: 
06-20/491-8655.

ZÖLD SZIGET a város közepén! Belső- 
Óbudán 133 nm-es, kétszintes, nappali 
+  3 háló, dupla komfortos öröklakás el
adó most 46 millió forintért! 
06-20/565-5670,06-30/931-6176.

II., FORINT utcában eladó 2,5 szobás,
74 nm-es, lodzsás, csendes, egyedi futé- 
ses lakás. Irányára: 26 900 000 Ft. 
06-70/932-7011.

II., SZALAMANDRA utcában hihetetlen 
panorámás, kétgenerációs ikerház tripla 
garázzsal, gondozott telekkel eladó 
105 000 000 forintért! 06-20/945-0840.

II., TÁROGATÓ úton eladó 54 nm-es,
2 szobás, erkélyes, kertre néző, csendes 
lakás kocsibeáílóval. Irányára:
18 500 000 Ft. 06-70/932-7011.

III. KERÜLETBEN örökpanorámás, kedve
ző elrendezésű lakás alacsony fenntar
tással Kolosy tér fölött, tiszta levegőjű 
környéken 26 900 000 forintért eladó! 
06-20/469-3266.

III. KERÜLETBEN, Róka-hegyen jól meg
épített, kétszintes, panorámás családi ház 
garázzsal, tágas terekkel, 560 négyzetmé
teres, gondozott kerttel 55 000 000 forin
tért eladó! 06-30/494-3964.

III. KERÜLETBEN, madárcsicsergős, zöld 
környezetben, négyemeletes házban 
egyedi fűtésméréssel 3 lakóhelyiséges, 
étkezőkonyhás, erkélyes, fiatalos lakás 
eladó! Irányár: 13 400 000 Ft. 
06-30/318-5364.

III. KERÜLETBEN, Római-parton 109 
négyzetméteres luxuslakás eladó! 140 
négyzetméteres, dunai panorámás te
rasz, jakuzzival, infraszaunával, úszóme
dencével! Irányár: 65 400 000 Ft. 
06-70/367-8438.

III., ZÁPOR utca legjobb részén eladó fel
újított, cirkós, napsütéses, kétszobás, 
hallos, remek téglalakás rendezett ház
ban! Irányár: 20 800 000 Ft. 
06-30/651-1204.

IV. KERÜLETI, Farkas-erdőre néző, ká
posztásmegyeri otthon! Eladó 60 négy
zetméteres, jó állapotú lakás alacsony 
emeleten, állandó napfényben! Irányár: 
9 500 000 Ft. 06-30/384-9762.

V. KÉR., Fehér Hajó utcában, frekventált 
helyen 67 négyzetméteres, 2 szoba + 
hallos, udvari, világos lakás eladó! Azon
nal költözhető. Ár: 18 500 000 Ft. 
06-70/242-8053.

V. KERÜLET, örökmécsesnél kétszobás, 
Üjlipótvárosban, Westendnél háromszo
bás, reprezentatív, felújított lakások el
adók. 06-30/697-0250.

V. KERÜLET történelmi utcájában, Pilvax
ban eladó magasemeleti, teljesen felújí
tott, külön nyíló kétszobás lakás liftes, 
rendezett házban! Irányár: 24 900 000 Ft. 
06-30/844-9854.

VII., RUMBACH SEBESTYÉN utcában 
fényárban úszó, azonnal költözhető, 
emeleti, 52 négyzetméteres, egyedi fűté
sű lakás sürgősen eladó! Irányár:
12 500 000 Ft. 06-70/319-6343.

VIII., JÓZSEF KÖRÚT szép, hites épületé
ben napfényben úszó, emeleti, udvarra 
néző, 2,5 szobás, felújított lakás 
14 000 000 forintért eladó! 
06-30/309-5485.

VIII. KERÜLETBEN EZ KELL! Kálvin tér
nél emeleti, hihetetlenül világos,
70 négyzetméteres, fiatalos lakás 
16 900 000 forintért eladó! 
06-70/433-1112.

IX., LÓNYAY utcában eladó egy 78 négy
zetméteres, 2. emeleti, jó állapotú, csen
des udvari lakás 19 100 000 Ft-os irány
áron. 06-70/436-5600.

XI., BÁRTFAI utca szomszédságában kar
bantartott, 50 nm-es, 2 szobás, lodzsás 
panellakás kitűnő közlekedésű helyen el
adó. Irányár: 10,5 M Ft. Telefon: 
06-20/942-5031.

XL, BÁRTFAI utcában felújított, 138 négy
zetméteres lakás Gellért-hegyre panorá
más erkéllyel eladó! A lakáshoz tartozik 
egy tároló. Irányár: 44 900 000 Ft. 
06-30/958-9928.

XI. KÉR. határában, Kamaraerdőben 
3 szintes sorház eladó. Irányár: 
33,3 M Ft. Tel: 06-30/439-4713.

XI. KERÜLETI, háromemeletes, nem panel 
társasház II. emeletén erkélyes, 34 nm- 
es, felújított, újonnan berendezett, kom
fortos lakás eladó. 06-70/636-9559.

XI. KERÜLETBEN, Bel-Budán 3 lakóhelyi
séges, déli fekvésű, jó állapotú, azonnal 
költözhető, erkélyes lakás eladó! Irányár: 
15 000 000 Ft. 06-70/209-0578.

XI. KERÜLETBEN, Gazdagréten 53 nm-es, 
2,5 szobás, felújított, azonnal költözhető, 
parkra néző, magasföldszinti lakás el
adó. Ár: 11 M Ft. Tel.: 06-20/424-0310.

XI. KERÜLETBEN, Gellért-hegyen panorá
más, nagy teraszos, 2,5 szobás, egyedi 
fűtéses, szuper elosztású lakás kerthasz
nálattal eladó! Irányár: 36 000 000 Ft. 
06-20/326-1550.

XI. KERÜLETBEN, Sas-hegy lábánál! Sma
ragdszépségű házban 60 négyzetméteres, 
egyedi fűtéses, erkélyes, napfényben 
úszó lakás eladó! Irányár: 14 900 000 Ft. 
06-20/429-7801.

XII., DÁNIEL úton,'ősfás lakóparkban el
adó 53 nm-es, 2 külön bejáratú szobás, 
erkélyes, napos, magasföldszintes, felújí
tandó társasházi öröklakás. Kertkapcso
latossá tehető. 21 M Ft.
T.: 06-1/784-7599, mobil: 
06-70/259-9769.

XII. KERÜLETBEN, négylakásos társas
házban 88 nm-es, háromszobás, szép la
kás erkéllyel, garázzsal, csendes, parko
sított környezetben 39,9 M Ft-ért eladó. 
Tel.: 06-30/984-6290.

XII. KERÜLET, Svábhegy diplomataöveze
tében csodás, 3882 nm-es, ősparkos tel
ken historizáló villa eladó. Irányár:
290 M Ft. 06-30/533-9998.

XII. KERÜLETBEN, Virányoson 2 lakóhe
lyiséges, felújított, cirkós, erkélyes, pa
norámás lakás autóbeállóval csendes 
házban eladó! Irányár: 20 900 000 Ft. 
06-30/373-4662.

XIII., GIDÓFALVY utcában, hőszigetelt, 
fűtéskorszerűsített panelházban erké
lyes, 71 négyzetméteres, étkezős, parkra 
néző lakás új nyűászárókkal eladó! 
Irányár: 12 900 000 Ft. 06-70/257-7989.

XIII. KERÜLETBEN szerelem első látásra! 
Tökéletes elosztású, 49 négyzetméteres 
lakás eladó kitűnő közlekedésnél nap
fényben úszó helyiségekkel! Irányár:
14 900 000 Ft. 06-30/670-2336.

XIV. KERÜLETBEN, Városligetnél, dip
lomatanegyedben, ősfás környezetben 
92 négyzetméteres, modern, kiváló el
osztású, teraszos polgári lakás eladó! 
Irányár: 29,9 M Ft. 06-20/573-3324.

XV. KERÜLET kertvárosi részén 90 négy
zetméteres, 2,5 szobás családi ház eladó! 
143 négyszögölös telekkel, autóbeállóval! 
Irányár: 22 800 000 Ft.
06-30/856-0547.

XV. KERÜLETBEN, Pestújhelyen igénye
sen felújított családi ház eladó! Kéthálós, 
amerikai konyhás nappalival, 364 négy
zetméteres, parkosított telken! Irányár: 
25 000 000 Ft. 06-20/241-9756.

XVII., KASZÁLÓ lakótelepen 60 nm, 1 +  2
fél szobás, igényesen felújított, első eme
leti lakás garázzsal zöldövezetben eladó. 
Irányár: 14 M Ft. 06-30/294-0749.

XVII. KERÜLET kertvárosában, 6 lakásos 
társasházban szélső földszinti, 65 négy
zetméteres, 5 éves lakás 100 négyzetmé
teres kerttel eladó 15 200 000 forintért! 
06-30/863-9573.

XIX. KERÜLET központjában gyönyörűen 
felújított, napos, 59 négyzetméteres,
3 lakóhelyiséges lakás új fürdővel és nyí
lászárókkal 7 200 000 forintért eladó! 
06-30/525-6263.

XXII. KERÜLETBEN, Campona közeli! 
Kellemes környezetben 53 négyzetméte
res, zárt területen belüli kerthasználattal 
rendelkező lakás eladó! Irányár:
13 900 000 Ft. 06-20/555-0577.

XXIII. KERÜLETBEN, Soroksár központ
jában lakjon liget közepén! Kis patak kö
zelében újszerű, hatszobás, dupla gará- 
zsos, többgenerációs ház eladó! Irányár: 
49 900 000 Ft. 06-30/474-1669.

Járm ű
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnal 0-25 éves 

korig. Hívjon most! 06-30/960-0886.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénz- 
fizetéssel! 06-30/682-1390. (D181381)

AUTÓFELVÁSÁRLÁS, sérült is. Polgári 
értékrend. 06-20/229-6557.

AUTÓJÁT megvenném. 06-1/420-2703, 
06-30/362-0674.

AZONNALI készpénzfizetéssel autófelvá
sárlás! 06-20/410-1111.

Kiadó ingatlan
BUDÁN, II. kerületben exkluzív villalakás 

hosszú távra tulajdonostól kiadó.
Tel: 06-70/613-4313.

KIADÓ másfél szobás, berendezett lakás 
3-as metrónál. 06-30/270-7261.

Könyv
KÖNYVTÁRAT, könyvhagyatékot vásáro

lok készpénzért. 06-30/276-7093.

www.regikonyvek.hu

Közlem ény
KÖZHASZNÚSÁGI jelentés a 2010. évi 

működésről és tevékenységről. Elfogadta 
az Együtt a Szülőkkel a Családokért Ki
emelkedően Közhasznú Alapítvány 
(1112 Budapest, Gazdagréti út 2/A, adó
száma: 18265730-1-43) (a továbbiakban: 
alapítvány) kuratóriuma 2011.05.18-i 
ülésén. Számviteli beszámoló.
Az alapítvány a 2010. évi gazdálkodá
sáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve 
egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg főösszege:
1 148 000 Ft. A saját tőke összege 
-31 538 000 Ft. Az alapítvány központi 
költségvetési szervtől 2 230 000, vállala
toktól 1 831 000 Ft támogatást, valamint 
magánszemélyektől 10 524 000 Ft költ
ségtérítési hozzájárulást kapott. Az ösz- 
szes kapott támogatást és hozzájárulást a 
működésre fordította. Az alapítvány sen
kinek nem nyújtott támogatást vagy jut
tatást. Az alapítvány vezető tisztségvise
lőinek egyike sem részesült sem tiszte
letdíjban, sem egyéb juttatásban. A köz
hasznú tevékenységről szóló rövid tartal
mi beszámoló. Az alapítvány az általa 
fenntartott közoktatási intézmény, a 
Sashegy Családi Óvoda (a továbbiakban 
óvoda) által közoktatási feladatokat lá
tott el. Az óvoda a saját, jóváhagyott ne
velési programja szerinti óvodai nevelést 
óvodás gyermekeknek 2009. 09. 01-jével 
kezdődően nyújtja. Az óvoda 2010-ben, 
augusztus 31-ével lezárta első teljes ne
velési évét, valamint 2010. szeptember 
i -jével megkezdte a másodikat. Az ala
pítvány mint fenntartó fenntartotta és 
működtette az óvodát, igénybe vette a 
szükséges külső szolgáltatásokat, igé
nyelte és a 2010. év egészére megkapta a 
vonatkozó állami normatívát, kibővítette 
az óvodai nevelés tartalmát nevelé
si, sport- és kulturális tevékenységekkel. 
Az alapítvány a közoktatási feladatok ki
egészítéseként a Családképző Fórum 
Egyesülettel közösen képzési feladatokat 
látott el az általa fenntartott közoktatási 
intézményhez tartozó szülők, illetve 
egyéb, az intézményhez nem tartozó 
szülők számára. A képzési feladatok fő 
célja a családok megerősítése a gyermek- 
nevelés területén kifejtett erőfeszítések 
révén. Az alapítvány által végzett tevé
kenységet igénybe vevő személyek szá
ma: óvodai nevelésben részesült gyer
mek: 18 fő. Felnőttképzésben részesül
tek: 50 fő. Budapest, 2011. 05.18. 
Csenger Ottilia, a kuratórium elnöke.

N yaraló k iadó
BALATONFENYVESI, csendes helyen fék- 

vő, légkondicionált nyaralóház kisgyerme
kes családnak kiadó. Tel.: 06-30/982-1325, 
e-mail: drkovac@entemet.hu, 
www.balatonf.fw.hu

O kta tás
ISKOLA KIADÓ! Dél-Budán, a Fehérvári 

út és a Kocsis utca sarkán -  jelenleg a 
Számaik Szakközépiskola által bérelt -  
földszinti, 350 nm-es iskola a szeptem
beri tanévkezdéstől kiadó. A terület 
igény szerint bővíthető. 06-30/984-0330.

Régiség
LENDVAY Izabella vásárol bútorokat, fest

ményeket, műtárgyakat, ezüsttárgyakat, 
órákat, könyveket, hagyatékot, minden
féle régiséget. Díjtalan kiszállás! XIII., 
Pozsonyi út 1., 06-1/280-9308.

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget vásárolunk: VI., Andrássy 
út 16. Telefon: 06-1/317-4757.

RÉGI pénz, kitüntetés, érem vétele, eladása, 
aukció. Térítésmentes értékbecslés. Tát
rai Galéria, 1136 Budapest, Tátra u. 4. 
Telefon: 06-1/239-4043.

VÁSÁROLNÉK napi legmagasabb áron 
azonnali készpénzfizetéssel: ZSOLNAY 
eozin porcelánokat, herendi, Hummel- 
figurákat, mindenféle ezüsttárgyakat, ál
ló- és faliórát, antik festményeket, búto
rokat. 06-70/517-5457,06-29/346-097. 
Kiszállás, értékbecslés díjtalan.
Martinka László. (D186397)

Szo lgálta tás
ASZTALOSMUNKÁK. 06-30/358-7021.

LAPOSTETŐK szigetelése: 06-20/471-1870. 

PARKETTÁSMUNKÁK. 06-30/948-8909.

REDŐNYÖSMUNKÁK. 06-1/262-4724. 
(D186399)

VÉDŐHUZATOT varrók ülőbútorára Bu- 
dapesten! 06-30/286-2043.

T árskeresés
SIKERES TÁRSKÖZVETÍTŐ. Imre Mária: 

06-1/225-7879.

Telek
BUDAI lakótelek ötmillió forintért eladó. 

06-30/974-6241.

KÖTCSÉN Balatonra néző", 1500 nm-es 
zártkert eladó. Irányár: 500 000 Ft. 
06-30/922-2943.

U tazás
TENGERPART AUTÓ NÉLKÜL! 8 hely! 

JESOLO, ADRIA 1 hét: VII. 9„ VII. 23., 
Vili. 17. 58 000 Ft +  busz (hotel, svéd- 
asztalos reggeli, idegenvezető). Velence,

Verona, Triest, Jesolo, piac: 
www.anacapritravel.hu 
(R01353/96/99). Tel.: 06-1/326-3260, 
nonstop! 06-20/451-8364.

PIHENJEN a Madarasi Hargitán! 5500 
Ft/fő/nap félpanzióval: 
www.sugopanzio.ro, 06-20/555-7991.

Üdülés
BALATONI Szivárvány Siófok-Sóstón: 

www.kabalazeit.de.vu.

CSALÁDI NYARALÁS Harkányban: 6 nap 
reggelivel, vacsorával: 42 000 Ft. Gyer
mekeknek ingyenes. Információ:
Kisbér Tourist, 06-34/352-700.

HAJDÚSZOBOSZLÓI üdülés a fürdőtől 
250 m-re, új, igényes vendégházunkban. 
AKCIÓK: www.aranykapuvendeghaz.hu, 
06-20/367-0199.

HÉVÍZI Napsugár Üdülőben átadnám 
2011. július 24. és augusztus 6. között 
egyszobás apartmanos üdülésem. Ár: 
40 000 Ft. 06-30/212-0141.

SIÓFOK, Aranyparton többszobás, 2-6 
személyes apartmanok kiadók. 
06-70/565-6761.

ÜDÜLÉSI JOGOT vásárolna másodkéz
ből korrekt áron vagy bérelne? Eladó 
üdülőjogokat korlátozott számban fogad
hatunk. Udulesijog.net, 06-70/328-2900, 
06-70/637-1900,06-70/328-1900.

ZALAKAROSI NAPFÉNY Üdülőben két
szobás (5 személyes) apartman augusz
tus 3 - 16-ig átadó. Irányár: 65 000 Ft. 
06-93/313-618.

Üzlet
MONOR központjában, a piactérnél 700 

nm-es, utcára nyíló szabad terület irodá
val kiadó. Érdeklődni a 06-30/408-3881 - 
es telefonon lehet.

V., DEÁK TÉRNÉL 38 nm földszint + 20 
nm galéria üzlethelyiség kiadó. Irányár: 
350 000 Ft/hó. 06-70/436-5605.

V állalkozás
Im p ortcég  k eres
zuhanykabinok,

m asszázsberendezések
magyarországi szerelésére, 

szervizelésére alkalmas 
szakembert 

budapesti telephellyel.
Jelentkezni az 

info@ yiereurope.hu  
e-m ail cím en lehet 

önéletrajzzal.

V egyes
MADÁRRIASZTÓ „műsas”.

Ára: 15 000 Ft. T.: 06-30/946-7970, 
www.madarriaszto.hu.

Gyász

+
M é ly  fá jd a lo m m a l  tu d a tju k ,  h o g y

S Z A B A D O S  G Y Ö R G Y

Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, zeneszerző, orvos

2011. június hó 10. napján, életének 72. évében elhagyta a földi világot.
Drága halottunkat 2011. június hó 30-án 14.15 órakor 

a Farkasréti temetőben római katolikus szertartás szerint helyezzük 
örök nyugalomra.

A gyászoló család

E g y  h a n g s z e r  v o l t a m  a z  I s t e n  k e z é b e n ,  

K i j á t s z o t t  r a j t a m  n é h á n y  d a l la m o t ,  

Á b r á n d j a i t  a  b o ld o g  s z e n v e d é s n e k ,  

A z u t á n  ö s s z e tö r t  é s  e lh a g y o t t .

Most az enyészet kezében vagyok.
De fölöttem égnek a csillagok.

(Juhász Gyula)

S z o m o r ú a n  tu d a tju k  m in d a z o k k a l ,  a k ik  ism er té k  és s ze re tté k , h o g y

D R .  S Z A B Ó  G Y Ő Z Ő N É ,  

S Z Ü L E T E T T  S O M O S  K A T A L I N

életének 69. évében, 2011. június 22-én, hosszú szenvedés után 
elhunyt. Búcsúztatása 2011. július 1-jén, pénteken 12 óra 45 perckor 
lesz a Farkasréti temető Makovecz-termében a református egyház 

szertartása szerint.

Emléke örökké szívünkben él.
A gyászoló család

T á v ira tc ím : S z a b ó  G yőző , 1026  B u d a p e s t,  T ü sk e  u tca  10.


