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A Képmás magazin 20 év alatt többször megújult, egyedi tartalmaival, 
letisztult stílusával, hagyományos európai értékrendjével a prémium lapok 
piacának meghatározó és különleges eleme. 

A havonta megjelenő, 100 oldalas magazin, a tudomány és a művészet 
eszközeit is segítségül hívó, érdekes, hasznos és szórakoztató kiadvány, 
hiteles megszólalókkal és értékeket kereső, megoldásfókuszú szemlélettel.

Közvetlen hangvétele mellett nem mond le az igényes tájékoztatásról és 
a szórakoztatásról. AB státuszú, értelmiségi olvasói között feltűnően sok 
az előfizető, akik hiteles forrásként tekintenek a lapra.

Központi témája a család, a párkapcsolat és a gyereknevelés, ennek ellenére 
csaknem ugyanolyan arányban olvassák férfiak, mint nők. A Képmás az 
ellenpélda arra, hogy a női olvasókat csak a divat és a receptek érdekelnék.

Műszaki paraméterek:
Terjedelem: 100 oldal (96+4) vagy 108 oldal (104+4)
Formátum:  200×245 mm
Kötészet: ragasztó kötve
Papír belív:  SILK 80 gr
Borító: matt műnyomó 150 gr + matt lakk



A  MAGAZIN OLVASÓI

NŐK ÉS FÉRFIAK KÖZEL EGYENLŐ ARÁNYBAN OLVASSÁK

25 – 55 ÉVESEK

FELSŐ- ÉS KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK

CSALÁDOSOK VAGY CSALÁDALAPÍTÁST TERVEZNEK

AB STÁTUSZÚAK

FŐBEVÁSÁRLÓK

A HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKEK IRÁNT ELKÖTELEZETTEK
AB



14 500 
példány*

40 000
olvasó

69 000 
Facebook követő

11 900 hírlevél 
feliratkozó

20
a lappiacon
éve 

OLVASOTTSÁG

*Az értékesített példányszám MATESZ által auditált



A táblázatban szereplő árak listaárak, egyedi és csomagajánlatokért keresse kapcsolattartónkat!

HIRDETÉSI FELÜLET Listaár*

B/II 1 950 000 Ft

B/III 1 720 000 Ft

1/1 950 000 Ft

1/2 álló 550 000 Ft

1/2 fekvő hirdetés felár 30%

Kihajtható címlap 2 950 000 Ft

Kihajtható hátsó borító 2 950 000 Ft

HIRDETÉSI FELÁRAK

Jobboldali elhelyezési felár 75%

Lap eleji elhelyezési felár 100%

Speciális elhelyezési felár 100%

Szezonális felár (augusztus, december) 30%

HÍRLEVÉL Listaár*

300–500 karakter szöveges tartalom 
+1 kép +1 link a heti Képmás hírlevél 
részeként 

55 Ft/feliratkozó/
alkalom

SZÖVEGES HIRDETÉS, 
SZPONZORÁCIÓ Listaár*

Natív cikk, PR-cikk 950 000 Ft/oldal

Tematikus melléklet 13 oldal 4 800 000 Ft

Rovattámogatás 550 000 Ft

Kimenő rovatban program kiemelt 
közzététele 235 000 Ft

BEHÚZÁS Listaár*

Behúzás (20 gr alatt) 65 Ft/db

Behúzás (20-40 gr alatt) 73 Ft/db

Behúzás (40 gr felett) egyedi ár

Szűrésenkénti felár 50%

*Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

HIRDETÉSI FELÜLETEK



1/1 oldal
192×237 mm

1/2 oldal, fekvő
192×114 mm

1/2 oldal, álló
93×237 mm

HIRDETÉSI FELÜLETEK A KÉPMÁSBAN:

1/2 
fekvő 192×114 mm

1/2 
álló 93×237 mm

1/1 192×237 mm



HIRDETÉSI FELÜLETEK A KÉPMÁSBAN:

Natív cikk

Egy tévéshowban, amikor 
kanalat hajlított, majd 
pontosan megmutatta, 
hogyan csinálta, valószínűtlen 
konfliktusba keveredett. 
A műsor egyik szereplője – 
a Buffalo Egyetem egyik 
tanára – azzal vádolta, hogy 
csaló. Randi válaszolt: „Igen, 
csaló vagyok, sarlatán. Ebből 
élek. Minden, amit itt csináltam, 
csalás!” A tanár erre dühösen 
kifejtette, hogy Randi nem 
igazi bűvész, mert tényleg 
varázsereje van, és rendkívül 
etikátlan módon ezt használja 
ki a trükkjei során. 

A hetvenes évektől kezdve egyre komolyab-
ban belebonyolódott a parafenomének elleni harcba. 
Összefogott az egyik leghíresebb amerikai talkshow 
műsorvezetőjével, Johnny Carsonnal, hogy leleplezzék 
Gellert. Carson meghívta őt a műsorába, és egy asztal-
lapnyi szokásos kelléket mutatott neki. Alumínium 
fiolákat, kanalakat, zsebórákat, csupa olyasmit, ami-
vel Geller rendszeresen fellépett. Ezek azonban nem 
az önjelölt parafenomén saját, preparált kellékei vol-
tak. Geller már a belépése pillanatában látta, hogy baj-
ban van. Azonnal panaszkodni kezdett, mondván, hogy 
most épp nem érzi magát elég erősnek, stresszeli őt 
a lelki nyomás. Természetesen – bár kötelességszerűen 
tett néhány varázsmozdulatot a kezével – egyetlen cso-
dát sem tudott bemutatni, csakhogy az élő adásból nem 
volt menekvés. 

Randi elégedetten nyugtázta, hogy végleg lelep-
lezett egy sarlatánt, de Uri Geller lelkes rajongótá-
borának esze ágában sem volt csalódni benne. Azzal 
a nyakatekert érveléssel védték meg, hogy ha egyszerű 
bűvész lenne, nem vallott volna kudarcot. Sőt, ez volt 
az az esemény, ami a legnagyobb lökést adta a karrier-
jének. Ettől kezdve vált valóban világhíressé. Ahogy ő 
maga fogalmazott, ez a show teremtette meg az igazi 
Uri Gellert. 

James Hydrick azt állította magáról, hogy pusztán 
a szellemi ereje segítségével képes lapozgatni 
egy telefonkönyvet. Randi egy tömött színházi 
nézőtér előtt elmondta, hogy Hydrick valószínűleg 
ügyes technikával fújogatja a lapokat. Az asztalra 
helyezett, nyitott telefonkönyv köré habkönnyű 
hungarocell-reszeléket öntött, majd felajánlott 
tízezer dollárt, ha a mutatványos így is végre tudja 
hajtani a trükkjét. A bukás látványos volt, Hydrick 
pedig rövidesen nyilvánosan is elismerte, hogy csaló. 

Az egyik legnagyobb fogása egy Peter Popoff nevű hit-
gyógyító volt, aki azzal keresett dollármilliókat, hogy 
tömött stadionokban ismeretlenek betegségét „látta” 
és „gyógyította meg”. Randi és csapata megtudta, hogy 
a nézőkkel már a belépéskor úgynevezett „imakártyá-
kat” töltetnek ki, amire felíratják velük minden lényeges 
személyi adatukat és panaszaikat. Egy rádióvevővel még 
azt az adást is vették és rögzítették, amelyen Popoff fele-
sége a hitgyógyító fülébe elrejtett fülhallgatóba beszélt, 
és részletesen instruálta őt. Popoff hatalmasat bukott, 
üzleti vállalkozása csődbe ment. 

A nyolcvanas-kilencvenes években Randi harca Uri 
Gellerrel is egyre intenzívebb lett. Állandóan peres-
kedtek egymással, és bár Geller minden pert elvesz-
tett, Randinak mindez sokkal több pénzébe került, mint 
amennyit megítéltek neki a bíróságok. Ennek ellenére 
végrehajtotta élete egyik legnagyobb dobását. Egymillió 
dollárt ajánlott föl bárkinek, aki ellenőrzött körülmények 
között bebizonyítja, hogy természetfeletti képességekkel 
rendelkezik. Volt ugyan egy-két jelentkező, de a konkrét 
bizonyításig egyikük sem jutott el. 

Az Elképesztő Randi még a világpolitikába is beleszólt, 
és ezzel valószínűleg rengeteg emberéletet mentett meg. 
2008-ban egy Jim McCormick nevű szélhámos eladott az USA 
hadseregének egy ADE 651 nevű bombajelző készüléket. 
A tűzszerészek jó ideig ezt próbálták használni az elrejtett 
iraki bombák kimutatására. A szerkezet azonban csak egy 
látványos átverés volt, és valószínűleg több száz civil halálát 
okozta. Randi leleplezése nyomán megindult a büntetőeljá-
rás, és McCormickot tíz év börtönre ítélték. 

Elképesztő Randi egy kikezelt vastagbélrák és egy 
átvészelt stroke után 2020. október 20-án halt meg. 
Utolsó kívánsága az volt, hogy a hamvait fújják Uri Geller 
szeme közé. 

Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója kapta idén a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje polgári tagozatának kitüntetését. Az elismerés apropóján 
beszélgettünk a zenészlét kihívásai mellett az ebben megélhető különleges 
pillanatokról, Kocsis Zoltán örökségéről és az 50. év jelentőségéről.

„A KARMESTER PÁLCÁJA 
NEM SZÓLAL MEG 

MUZSIKUSTÁRSAI NÉLKÜL”

SZÖVEG —
PARTI JUDIT

– Mi kell ahhoz, hogy megvalósuljon egy kisfiúban 
megszülető vágy arról, hogy karmester lesz? 
– Hosszú volt az út, amíg egy kisfiú álmaiból egy nagyobb 
fiú beteljesült álmai lettek, és képessé vált ebben 
a nagyon speciális zenészlétben megmaradni. Nem vol-
tam igazán jó tanuló, a zene volt számomra a mentsvár. 
Gyermekkoromban először csellózni kezdtem édesapám 
mintájára, majd a debreceni Konzi és a város hivatásos 
együtteseinek élményei erősítettek meg végleg abban, 
hogy karmester legyek. Aki zenei pályán marad, annak ez 
életforma, a nap 24 órájában együtt lüktetünk a zenével. 
Ha nincs kotta, a zene akkor is jelen van: akkor is érlelőd-
nek bennünk bizonyos kompozíciók, amikor a szó szoros 
értelmében nem ezzel foglalkozunk.

– Idén 50 éves, a Nemzeti Énekkar ajándéka Liszt Ferenc 
Krisztus című oratóriumának partitúrája volt. Mit 
jelent ez önnek?
– Kiváltság, hogy a Nemzeti Énekkar élén tölthettem ezt 
az évfordulót. Ezzel az együttessel minden alkalommal 
csodát tudunk mutatni azokon a remekműveken keresztül, 
amelyekről korábban álmodtam. Ez az oratórium szim-
bolikus darab, ami Liszt életében is a korszak egyik legna-
gyobb alkotása volt. Ha el kellene hagynom a Földet, de ezt 
magammal vihetném, akkor meglenne minden örömfor-
rásom, amire zenei, kulturális és lelki téren szükségem van.Ké
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Rekorder napelempark 
Magyarországon
Kaposvár csaknem teljes évi energiaszükségletét 
fedezni tudja a megyeszékhely határában létesült 
100 MW teljesítményű napelempark. Ez négyszeresen 
haladja meg az eddig rekorder – a Kapuváron létesült – 
naperőmű kapacitását, és a hagyományos erőművekkel 
összevetve is figyelemre méltó teljesítményű (a paksi 
atomerőmű egy blokkjának teljesítménye például 
400 MW).

Az erőműhöz kínai cégek szállították a fő 
alkatrészeket. A megtermelt energiát 0,09 euró/kWh 
(32 Ft/kWh) áron értékesítik. A beruházás költsége 
mintegy 100 millió euró volt. 

Magyarországon 2019-ben még 1277 MW volt 
a napelemes rendszerek összesített teljesítménye, 2020 
végén viszont már elérte a 2000 MW-ot. A Nemzeti 
Megújuló Akcióterv keretében 2022-re az áramigény 
14,65 százalékát tervezik megújuló forrásokból 
biztosítani. Ez pedig a ma még jelentős energiaimportra 
szoruló országunk kiszolgáltatottságát nagymértékben 
csökkenteni fogja.

ZÖLD
mozaik

Összeomló biodiverzitás
Izrael partjainál a tenger élővilága drámai képet mutat: 
bizonyos vízmélységekben az egykor honos élőlények 
95 százaléka már eltűnt. Ez különösen a csigákat 
és kagylókat magába foglaló tengeri puhatestűek 
csoportjára igaz, ezek elérték alkalmazkodóképességük 
határát. Az ok a tengervíz erőteljes felmelegedése, ami 
a Földközi-tengerben éppen Izraelnél a legnagyobb 
mértékű. Ez károsan befolyásolja az itteni állatok 
életfeltételeit, így azok nagy része azelőtt elpusztul, 
hogy a szaporodási életkort elérné.

Ezzel szemben a XIX. században a Vörös-tengerből 
a Szuezi-csatornán át bevándorolt fajok jól érzik 
magukat, azaz a kipusztuló fajokat trópusi eredetű 
élőlények helyettesítik. 

A biodiverzitás sérülése nemcsak a Földközi-
tengernél észlelhető, kutatások szerint Európa más 
természetes élőhelyeinek a 80 százaléka is rossz 
állapotú.

SZÖVEG —
BOGNÁR MÁRIA 

SOROZAT —
ZÖLD MOZAIK

Napelemek fóliasátor 
helyett
Új kifejezéssel ismerkedhetünk meg: 
az ún. agro-fotovoltaikus rendszerek 
egyszerre termelnek napenergiából 
áramot, és működnek termőföldként. 
A hollandiai Babberichben létesült 
ilyen AgriPV park egy 3,2 hektáros 
málnaföldet fed le, és 10 250 napelemből 
áll. A napelemek termelte áram 
1250 háztartás ellátására elegendő. 
A projekthez egy félig átlátszó 
napelemet fejlesztettek ki, amely éppen 
annyi fényt enged át, amennyi a málna 
növekedéséhez elegendő, ugyanakkor 
védi is a növényeket a szélsőséges 
időjárástól, így a jégveréstől, a hevesebb 
zivataroktól vagy a túl erős napfénytől. 

A málnatermelő gazda a növényeit 
azelőtt fóliasátrakkal védte, azokat 
azonban hatévente cserélni kellett, így 
rengeteg műanyaghulladék keletkezett.

Következő lépésként azt 
vizsgálják, hogy a módszer egyéb 
bogyós gyümölcsöknél, így epernél, 
áfonyánál, ribizlinél és szedernél is 
alkalmazható-e. 

Kevesebb olajkút
A Covid okozta gazdasági visszaesés 
hatása: a globális kereslet csökkenése 
miatt csökkent az olajkutak és 
földgázkitermelő helyek száma, 
az elmúlt 45 évben tavaly volt 
belőlük a legkevesebb: világszerte 
1352 – szemben a 2019-es 2177-tel, és 
a rekordnak számító 1981-es 5624-gyel. 
A keresletcsökkenés az olaj- és földgáz-
árakra is mérséklőleg hat, azok tehát 
várhatóan továbbra is a mostani 
szinten maradnak.

Erdőirtás
A Föld tüdejének hitt Amazonas-menti 
esőerdők a legújabb kutatások szerint 
immár több szén-dioxidot bocsátanak ki, 
mint amennyit elnyelnek. Az elnyelés-
kibocsátás egyenlegében a fordulópont 
2013-ban volt. A fő ok a fokozódó, 
nagyrészt felégetéssel történő erdőirtás. 
A megoldás a brazil kormány kezében van, 
amennyiben az képes lesz megfékezni 
az erdőpusztításokat, és támogatni 
az erdőtelepítést.

Az esőserdők területcsökkenését 
egyébként világszerte 43 millió hektárra 
(430 ezer km2-re) teszik 2004 és 2018 
között (ami egy Svédországnyi terület). 
Ebből a legnagyobb mértékű pusztítást, 
18,3 millió hektárral az Amazonas-őserdő 
szenvedte el, Brazília, Kolumbia, Peru, 
Bolívia, Venezuela és Guyana területén. 
Nagymértékű volt az erdőpusztulás Borneó 
szigetén (5,8 millió hektár), valamint 
az Argentínához és Paraguayhoz tartozó 
Gran Chaco alföldön is (itt 5,2 millió hektár).

A letarolt erdőterületeket 
mezőgazdasági célokra használják fel, így 
főként kakaó- vagy szójaültetvényeket 
létesítenek rajtuk, esetleg legelőként 
hasznosítják.

A Covid-19 járvány arra is felhívja 
a figyelmet, hogy az erdőirtások 
fokozódásával több lesz az olyan 
érintkezési pont, amelyeken vírusok 
terjedhetnek át állatokról emberre. Mindez 
átfogó természetvédelmi egyezmény 
kidolgozását követeli, világszinten.
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TEMATIKUS MELLÉKLETEK
12 oldal tartalom + 1 oldal belső címlap

Tematikus mellékleteink lehetőséget nyújtanak arra, hogy kiemelt 
médiavásárlóinkat prémium lehetőségekkel szolgálhassuk ki.  
A melléklettel megjelenő lapszámokban 12 oldal összefüggő plusz 
tartalommal, kézzelfogható többletet kínálunk olvasóinknak. A melléklet  
a lapból nem kivehető, de a lap többi oldalától jól elkülönülő grafikával bír.

A melléklet kreatív koncepciójának kialakítása során a megrendelő és 
a szerkesztőség egyezteti a melléklet témáját, melyet úgy választunk meg, 
hogy jól illeszkedjen a megrendelő kommunikációs céljaihoz, és a Képmás-
olvasók számára érdekes és vonzó legyen. A melléklet tartalmát az egyeztetett 
koncepció alapján a Képmás magazin szerkesztőségének tagjai írják meg.

A szponzoráció tartalma: 
a melléklet belső „címlapján” kiemelt helyen megjelenik 
a mellékletszponzor neve, logója és a támogatói cím 
1 db 1/1 hirdetés 
a mellékletszponzor nevét és a támogatás tényét minden 
mellékletoldalon feltüntetjük 



TEMATIKUS MELLÉKLET MINTAOLDALAK:

Előoldal Beloldal

A Melléklet a TESCO támogatásával készült. 
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„A nők sokkal jobban ki tudják fejezni az érzéseiket, mint a férfiak” – mondja dr. Mihalec Gábor pár- 
és családterapeuta. „Ezt az is okozhatja, hogy egyes munkahelyeken, ahol a férfiak vetélytársak, 
nem szabad kifejezni az érzelmeket, mert visszaélhetnek vele. Az a baj, hogy ezt aztán hazavisszük, 
és otthon is érzelemmentesen, tárgyilagosan kommunikálunk. A párterápia alatt a nőket általában 
nem kell tanítanom az érzelemkifejezésre, de arra jó néhány ülés rá szokott menni, hogy a férfi megta-
nuljon helyszíni tudósítást adni arról, ami benne zajlik” – magyarázza a pszichológus. 

„A nők jellemzően érzelemvezéreltebbek, empatikusabbak, gondoskodóbbak, és ezek a tulajdon-
ságaik felerősödnek, amikor anyává válnak” – teszi hozzá Ternovszky Csilla, a ProLabora Kft. 
ügyvezetője. A cég azt auditálja, hogy mennyire családbarát egy cég. „Szülőként a nők meg-
tanulnak egyszerre több helyre figyelni, fejlődik a szervező- és a problémamegoldó készségük, ráter-
mettebbek lesznek. Ha eközben úgy érzik, hogy szakmailag lemaradásban vannak, mert kihagytak 
néhány évet, akkor a munkáltató küldje el őket képzésekre, mondja el, hogy milyen rendszereket hasz-
nálnak azóta, kik az új ügyfelek, illetve kezelje rugalmasan az egyedi élethelyzetből adódó nehézsége-
ket. Ez utóbbira nagyon sok lehetőség van: megengedhetik az anyának, hogy heti egy-két nap otthon 
dolgozzon, hogy lecsúsztassa a munkaórákat, de láttam például olyat is, hogy gyárban, ahol szalag 
mellett dolgoztak, kismamaműszakot alakítottak ki. Ha a cég bizalmat szavaz a visszatérő anyának, 
az többszörösen megtérül, mert a hölgy ebben az esetben gyors szakmai felzárkózást követően mun-
kájában is hasznosítani tudja azokat a pluszkészségeket, amelyeket a gyesen töltött időszakban szer-
zett” – teszi hozzá a szakértő. 

Mihalec Gábor szerint az anyasággal nemcsak azt 
szokják meg a nők, hogy több dologra figyeljenek egy-
szerre, hanem megtanulnak rangsorolni dolgokat, nem 
elaprózódni a részletekben. Azokra a párokra, akik 
hozzá jártak, jellemző, hogy inkább a nő tartja számon 
a házimunkát, illetve a gyerekekhez kapcsolódó felada-
tokat, például a lecke ellenőrzését. „Mi, férfiak inkább 
az otthonon kívüli lét mentális terhét cipeljük, arra fig yelünk, 
hog y megleg yen a meg felelő mennyiségű pénz. A nők ezzel 
szemben az otthonon belüli lét mentális terhét veszik magukra. 
Konfliktus akkor van, ha a feleség azt szeretné, hog y a férje 

magától veg ye észre az otthoni tennivalókat, a férfi viszont 
nem képes erre, mert nincs benne olyan mélységig, szólni kell 
neki. Arra van szükségünk, hog y a párunk helyzetbe hozzon 
minket, és ne utólag mondja, hog y »még ezt sem vetted észre«. 
Sok nőben él az a romantikus elképzelés, hog y »ha igazán sze-
ret, akkor szavak nélkül is megért«, de a gondolatolvasás sen-
kitől nem várható el, az az eredményes, ha előre megbeszéli 
a pár a teendőket. Ilyenkor a férfi tényleg el is végzi a felada-
tokat” – magyarázza a terapeuta. A nők tehát képesek 
átlátni az otthoni teendőket, és ennek nagy hasznát 
veszi a család. 

Deborah Tannen nyelvészprofesszor már az 1990es években számos könyvet 
írt a férfiak és a nők kommunikációjának különbségéről, és a téma azóta is 
népszerű, rengeteg vicc, sztereotípia kapcsolódik hozzá. Az egyéni jellemzőket 
figyelembe kell vennünk, de vannak olyan adottságok, készségek, amelyek 
inkább a nőket jellemzik. Melyek ezek, és milyen előnyt jelenthetnek a családi 
életben és a munkahelyeken?

Milyenek a nők?

SZÖVEG —
GERGELY-BAKA ILDIKÓ

tematikus melléklet
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A Nagyon Kék Könyv 
egy gyerekeknek 
szóló, környezettuda-
tos gondolkodást fej-
lesztő sorozat második 
kötete. Míg az első rész, 
(Nagyon Zöld Könyv) 
általában beszélt a kör-
nyezetvédelemről, 
ennek a kötetnek a víz 
a témája: vizeink álla-
pota, múltja, jelenje és 
jövője. A szerző sze-
rint egyetlen ember 
sem vonhatja ki magát 

az egyéni felelősség alól, ha környezetünkről van szó. Ez 
a könyv, amellett, hogy sok új információt tartogat, vala-
mint a természet szeretetére és védelmére tanít, talán 
olyan pályák felé is elindítja a fiatal olvasókat, amelyekről 
eddig nem is nagyon hallottak: kedvet kapnak ahhoz, hogy 
a jövő vízügyi szakemberei, tengerbiológusai, fürdőor-
vosai, hidromérnökei legyenek. Nagy szükség lesz rájuk, 
hiszen a jövőben egyre több gondolkodó, kreatív elmére 
lesz szükség ezeken a szakterületeken, hogy megóvhassuk 
az életünket fenntartó fontos kincset, a vizet. 

KÖNYV 
A VÍZRŐL

„Gévai Csilla egyik legfőbb éltető- és alkotóelemünk, a víz 
témájához nyúl. A Nagyon Kék Könyvben szó esik a világ 
vizeinek történetéről, összetételéről és állapotáról. Van 
benne egy kis kémia, biológia, földrajz és fizika, rengeteg 
ábra, vicces és komoly magyarázat, apró kiszólások, 
humoros elemek, amelyek egyszerre mesélnek, tanítanak 
és szórakoztatnak. Ez a könyv környezettudatosságra nevel, 
felhívja a figyelmet a vizek védelmének fontosságára, de 
ami talán még fontosabb: kedvet csinál az ifjú olvasóknak, 
hogy ők is tegyenek valamit a környezetükért. A Nagyon Kék 
Könyv abszolút trendi ismeretterjesztő kiadvány: egy nagyon 
fontos témát jár körül okosan és sok humorral, a mai fiatalok 
nyelvén szólítva meg olvasóit.” (Berg Judit IBBY-díjas író)

Két ligában
MUNKÁBAN ÉS 
CSALÁDBAN 
NŐKÉNT

A tematikus melléklet 
támogatója a TESCO 
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