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A mi titkunk

SK: 1,70 Eur • románia: 7,5 lEi • Szerbia: 175 din
XVIII. évf. 38. szám 2022. IX. 21.

Igaz történet

Maszkban kell élnie 
a hős Somának. Barátját 
próbálta menteni, áramütés érte

   Ha ezt tapasztalja 
reggelenként, gond 
lehet a pajzsmirigyével

Istenes Bence Csobot Adél

Csúnyán 
beszólt 
Csobot 

Adélnak

CSaK 289 Ft

Tudta?

Eddig rosszul használta 
a tésztaszűrőt. 
Mondjuk, mi a helyes

III. Károly 

n A legszuperebb  
és a legborzasztóbb 
csillagjegy-párosok
n A legrosszabb 

szülő-gyermek viszony 
csillagjegy alapján

1

+16 
oldalon

Horoszkóp melléklet                      változatlan áron!

Kos (III. 21.–IV. 20.)
Energikus és szenvedélyes csillagjegy, 
a vörös körömlakk passzol hozzá 
leginkább. Válasszon ragyogó, telt árnyalatot, ami kiemeli tüzes természetét. Még jobb, ha a vörös lakk sötétebb tónusba, akár feketébe megy át, ami a fellépését még határozottabbá teszi.

Bika (IV. 21.–V. 20.)
Erős jellem, keményen dolgozik, 
de nem szereti a feltűnést. Fontos 
számára a praktikum, olyan színűre 
szereti lakkozni körmeit, ami minden ruhához illik. A természetes, nude árnyalatú lakkok közül érdemes választania, amire felvihet egy kis csillámot is. 
Ikrek (V. 21.–VI. 21.)
Ellenállhatatlanul elbűvölő csillag-
jegy. Kreatív és trendi, szeret kitűnni a 
tömegből, ezért a körömlakkok közül is a merészebb színűeket részesíti előnyben. Akár a csillogó, akár a vidám citromsárga lakk jó választás lehet, utóbbit mintával is díszítheti.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)
Segítőkész, otthonszerető, romanti-
kus és érzelmes jegy, aki nem szereti 
előtérbe tolni magát, szívesen marad a háttérben. Ezért a finom rózsaszín és a fehér lakk illik önhöz leginkább, az elegáns francia manikűrt mintha egyenesen önnek találták volna ki. 

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 22.)Szenvedélyes és tüzes jegy, ahová 
csak belép, ott minden tekintet rá 
irányul – miért pont a körömlakkja 
lenne átlagos? Egy arany lakk méltón 
kifejezi az Oroszlán jegy királyi felsőbbségét. Végül egy jó tanács: érdemes hosszabbra megnöveszteni a körmeit. 

Szűz (VIII. 23.–IX. 22.)
Precíz, minden részletre ügyel, 
kerüli a feltűnést. Föld jegyként nagy 
környezetbarát, nem csoda, ha közel állnak hozzá a természet színei: a barna és a zöld. Ezek közül is inkább a finom árnyalatokat érdemes választania, nem a harsányakat, az távol áll tőle.

Mérleg (IX. 23.–X. 22.)
Szelíd és finom lélek, a megjelenése is 
mindig eleganciát tükröz. Ugyanakkor 
a világot sokszor rózsaszín szemüvegen keresztül látja – mi más illene önhöz leginkább, ha nem a rózsaszín valamelyik árnyalata? A babarózsaszín különösen jó választás.

Skorpió (X. 23.–XI. 22.)
Bár a Víz elem szülötte, a legtüzesebb 
jegyek egyike: rendkívül szenvedélyes, semmi nem áll az útjába, szinte megszállottan küzd azért, amit el akar érni. Ha eddig még soha nem gondolkodott azon, hogy feketére lakkozza a körmeit, éppen itt az ideje.

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)
Kíváncsi és nagyon energikus csillag-
jegy, előszeretettel vállal kockázatot 
az életben, nem csoda, ha mások számára szokatlan dolgokat is bevállal. Érdemes lila színűre festenie a körmeit, mert ez nemcsak a királyok színe, de vidámságot, jókedvet is tükröz.

Bak (XII.22.–I. 20.)
Ambiciózus jegy, semmitől sem fél. 
Számára az egyszerűség és a prak-
tikum a legfontosabb, a bolondozás távol áll tőle. Leginkább a földszínek illenek hozzá, azok közül is a barna és a szürke. A körmeit ne növessze hosszúra, mert az nem állna jól.

Vízöntő (I. 21.–II. 18.)
Idealista jegy, szeretné megváltani a 
világot – számára a „béke és a szeretet” 
több puszta jelszónál. Számára nem gond, ha meg-jelenése eltér az átlagostól. Optimista jellemét jól tükrözi a világoskék szín, ami a vízparton különösen jól mutat a nyáron. 

Halak (II. 19.–III. 20.)
A legmisztikusabb csillagjegy mind 
közül, érzelmes és igazi álmodozó 
természet. Körmei is tükrözhetik a földöntúli, ezoterikus dolgokhoz való vonzódását: fesse ki őket sejtelmesen csillogó gyöngyházfényű lakkal.

Ilyen színű 
körömlakkot 
használjon
csillagjegye 
szerint

A körömlakk sokat elárul viselője személyiségéről. Miért ne használ-nánk a csillagokat arra, hogy a jö-vő helyett azt súgják meg nekünk, milyen színű körömlakk illik egyé-niségünkhöz leginkább?

Kihez illik, mi illik önhöz horoszkópja alapján?
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Ki kihez illik – és kihez nem?

Kos

III. 21–IV. 20.

Minden téren 
a beteljesülést igényli

A Kos közvetlen, lelkes, 
őszinte és egyenes – a 
szerelemben is. Ám ha 

egyszer meghódított valakit, ak-
kor a szenvedélye hamar alább-
hagyhat. Ezért aki meg akarja 
tartani a Kos szerelmét, annak 
igyekeznie kell, hogy mindig le-
gyen valami kihívás a kapcsola-
tukban. Különösen akkor, ha új 
a kapcsolat, a Kos szülött szélső-
ségesen szenvedélyes. Ahogy a 
munkában és a játékban is szük-
sége van a beteljesülésre, ugyan-
úgy igényli ezt szexuálisan is. Ha 
ezt nem kapja meg, akkor ő is, 
partnere is boldogtalan lesz a 
kapcsolatban. Ezért életvidám és 
energikus és szexi partnerre van 
szüksége. A türelem nem a Kos 
erőssége, ha nem kap pozitív vá-
laszreakciót, hamar lelohad a 
lelkesedése. A korlátozásokat 

különösen fiatal korban tűri ne-
hezen, ezért nehéz megfogni, 
idejekorán tartós kapcsolatba 
kényszeríteni.

Akikkel  
a legjobban kijön
Kos–Bika: Bár sokan azt gon-
dolják, hogy a tüzes és a földies 
jegy nem jön ki egymással, de 
mivel egymást követő jegyek, 
sok mindenben nagyon jól ki-
egészítik a másikat, és lehozzák 
egymásnak a csillagokat is az 
égről. Az életet, amit ketten te-
remtenek maguknak, pompá-
san tudják élvezni. Ha a Kos 
lelkesedését veszti, és szomorú, 
akkor az érzelmileg stabil Bika 
felvidítja őt. Jól kiegészítik és 
segítik egymást az anyagi javak megteremtésében is. A Kos 
kezdeményez, a Bika pedig tar-

tóssá varázsol és kiaknáz min-
den lehetőséget.
Kos–Oroszlán: Ez a kapcsolat 
értelmet adhat a Kos életének. 
Az Oroszlán magasra teszi 
a mércét, s mivel a kihívásokat 
a Kos eleve kedveli, örömét leli 
a célok elérésében. Együtt har-
colnak az igazságért, és egyikük 
sem képes a kompromisszu-
mokra. Ugyanakkor a Kos kri-
tikussága megvédi az Oroszlánt 
attól, hogy önhittsége miatt 
a  saját hibái fogja legyen. 

Az Oroszlán optimizmusa átse-
gíti a Kost a mélypontokon.
Kos–Skorpió: A Kosnak impo-
nál a Skorpió titkos ereje, cso-
dálja annak hűvösebb tüzét, ele-
ganciáját. Még az sem zavarja, 
hogy a Skorpió teljesen birto-
kolni akarja őt – ha egyszer 
meg szereti, feltétlen híve lesz. 
A  Skorpió ügyesen elérheti, 
hogy a Kos teljesen behódoljon 
neki. Ha azonban a Kos egyszer 
mégis félrelép, akkor a kapcsolat 
megszakad.

Akikkel nehéz a kapcsolódásKos–Rák: A Rák passzív rezisztenciája, csendes makacssága könnyen feldühítheti a Kost. 
Kos–Mérleg: A Kos kimódoltnak tarthatja a Mérleg harmóniára, szépségre való törekvését. A Mérleg pedig úgy érezheti, hogy a Kos hátráltatja őt a tervei megvalósításában.
Kos–Bak: A szigorú Bak kissé bogarasnak tűnhet a bohó és zabolátlan Kos szemében. Ér deklődésük is teljesen különböző, ezért gyakran vitába keverednek.

Tegye egy hajszálát
egy pohár vízbe, 

és figyelje, mi történik

Az orvos 
aggasztó híreket 
közölt az új brit 

uralkodóról

Praktikus és szórakoztató heti női magazin.
Friss és dinamikus. Szórakoztató, informatív, színes 
magazin, hetente friss tanácsokkal, tippekkel, számtalan 
szervizszolgáltatással és ötlettel. Megbízható barátnőként tanácsot 
ad, jól és jót informál, mindezt könnyed, szórakoztató.

PIACI INFORMÁCIÓK
Olvasottság 102.305

Aktívan vásárolt pld. 39.134

Célcsoport 18-59 éves családos, főként városi nők

Fogyasztói profil
Divat és szépségápolás iránt érdeklődő nők, akiket érdekel a gasztronómia,  
a diéta, a wellness és a mindennapi pszichológia témakörei is

Fogyasztói ár 299 Ft

Forrás: NOK 2021/3,4 - 2022/1,2 Kantar Hoffmann - M-Meter, MATESZ gyorsjelentés 2022/Q2.

FELÜLET
MÉRET

TARIFAÁR (HUF)
TÜKÖRMÉRET (mm) VÁGOTT MÉRET (mm) KIFUTÓ MÉRET (mm)

B4 185x247 205x275 215x285 1 490 000

B3 185x247 205x275 215x285 1 190 000

B2 185x247 205x275 215x285 1 490 000

1/1 185x247 205x275 215x285 1 190 000

2/1 (B2+1/1) 388x247 410x275 420x285 2 150 000

2/1 388x247 410x275 420x285 2 150 000

Átfutó 2 X 1/2 388x121 410x135 420x145 1 090 000

2/3 122x247 133x275 143x285 750 000

1/2 álló 90x247 101x275 111x285 690 000

1/2 fekvő 185x121 205x135 215x145 690 000

1/3 álló 59x247 70x275 80x285 490 000

1/3 fekvő 185x80 205x93 215x103 490 000

1/4 álló 90x121 101x135 111x145 390 000

1/4 álló (csík) 42,5x247 54,5x275 64,5x285 390 000

1/4 fekvő 185x57 205x70 215x80 390 000

1/6 álló 58x120 275 000

1/8 álló 42,5x120 250 000

1/8 fekvő 90x57 250 000

Áraink forintban értendők és az ÁFA összegét nem tartalmazzák!

A KIADVÁNY A BLIKK KFT. GONDOZÁSÁBAN JELENIK MEG.

Felárak: Szövegoldal: 15% Jobb oldal: 15% Jobb szövegoldal / szöveggel szemben: 20% Idegen termék felár (maximum 3 idegen termék 
elhelyezés esetén): 30%. Kedvezmények: Új ügyfél kedvezmény: 10% (Azon hirdetőknek, akik legalább 2 éve nem hirdettek a kiadó 
magazinjaiban – a GLAMOUR magazint kivéve).



LAP-
SZÁM

MEGJELENÉS
ANYAGLEADÁS

KÉSZ TÖRDELŐS
1. 2022.01.05.Sze 2021.12.22.Sze 2021.12.15.Sze

2. 2022.01.12.Sze 2021.12.29.Sze 2021.12.22.Sze

3. 2022.01.19.Sze 2022.01.05.Sze 2021.12.29.Sze

4. 2022.01.26.Sze 2022.01.12.Sze 2022.01.05.Sze

5. 2022.02.02.Sze 2022.01.19.Sze 2022.01.12.Sze

6. 2022.02.09.Sze 2022.01.26.Sze 2022.01.19.Sze

7. 2022.02.16.Sze 2022.02.02.Sze 2022.01.26.Sze

8. 2022.02.23.Sze 2022.02.09.Sze 2022.02.02.Sze

9. 2022.03.02.Sze 2022.02.16.Sze 2022.02.09.Sze

10. 2022.03.09.Sze 2022.02.23.Sze 2022.02.16.Sze

11. 2022.03.16.Sze 2022.02.28.H 2022.02.21.H

12. 2022.03.23.Sze 2022.03.09.Sze 2022.03.02.Sze

13. 2022.03.30.Sze 2022.03.16.Sze 2022.03.09.Sze

14. 2022.04.06.Sze 2022.03.23.Sze 2022.03.16.Sze

15. 2022.04.13.Sze 2022.03.30.Sze 2022.03.23.Sze

16. 2022.04.20.Sze 2022.04.05.K 2022.03.29.K

17. 2022.04.27.Sze 2022.04.13.Sze 2022.04.06.Sze

18. 2022.05.04.Sze 2022.04.20.Sze 2022.04.13.Sze

19. 2022.05.11.Sze 2022.04.27.Sze 2022.04.20.Sze

20. 2022.05.18.Sze 2022.05.04.Sze 2022.04.27.Sze

21. 2022.05.25.Sze 2022.05.11.Sze 2022.05.04.Sze

22. 2022.06.01.Sze 2022.05.18.Sze 2022.05.11.Sze

23. 2022.06.08.Sze 2022.05.24.K 2022.05.17.K

24. 2022.06.15.Sze 2022.06.01.Sze 2022.05.25.Sze

25. 2022.06.22.Sze 2022.06.08.Sze 2022.06.01.Sze

26. 2022.06.29.Sze 2022.06.15.Sze 2022.06.08.Sze

27. 2022.07.06.Sze 2022.06.22.Sze 2022.06.15.Sze

28. 2022.07.13.Sze 2022.06.29.Sze 2022.06.22.Sze

29. 2022.07.20.Sze 2022.07.06.Sze 2022.06.29.Sze

30. 2022.07.27.Sze 2022.07.13.Sze 2022.07.06.Sze

31. 2022.08.03.Sze 2022.07.20.Sze 2022.07.13.Sze

32. 2022.08.10.Sze 2022.07.27.Sze 2022.07.20.Sze

33. 2022.08.16.K 2022.08.02.K 2022.07.26.K

34. 2022.08.24.Sze 2022.08.10.Sze 2022.08.03.Sze

35. 2022.08.31.Sze 2022.08.17.Sze 2022.08.10.Sze

36. 2022.09.07.Sze 2022.08.24.Sze 2022.08.17.Sze

37. 2022.09.14.Sze 2022.08.31.Sze 2022.08.24.Sze

38. 2022.09.21.Sze 2022.09.07.Sze 2022.08.31.Sze

39. 2022.09.28.Sze 2022.09.14.Sze 2022.09.07.Sze

40. 2022.10.05.Sze 2022.09.21.Sze 2022.09.14.Sze

41. 2022.10.12.Sze 2022.09.28.Sze 2022.09.21.Sze

42. 2022.10.19.Sze 2022.10.05.Sze 2022.09.28.Sze

43. 2022.10.26.Sze 2022.10.12.Sze 2022.10.05.Sze

44. 2022.11.02.Sze 2022.10.17.H 2022.10.10.H

45. 2022.11.09.Sze 2022.10.26.Sze 2022.10.19.Sze

46. 2022.11.16.Sze 2022.11.02.Sze 2022.10.26.Sze

47. 2022.11.23.Sze 2022.11.09.Sze 2022.11.02.Sze

48. 2022.11.30.Sze 2022.11.16.Sze 2022.11.09.Sze

49. 2022.12.07.Sze 2022.11.23.Sze 2022.11.16.Sze

50. 2022.12.14. 2022.11.30. 2022.11.23.

51-52. 2022.12.21. 2022.12.05. 2022.11.29.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
• Vágott méret: 205x275 mm
• Terjedelem: 40, 48, 56 oldal
• Anyagleadás: digitálisan
• Nyomás: belív + borító 4+4 szín rotációs ofszetnyomás
• Papír: belív 52g SC-B
• Kötés: irkafűzés 

ANYAGLEADÁS
• e-mail: gyartas@blikk.hu (az emailben és az anyagok fájl 

nevében szerepeljen: a hirdetés neve és mérete, a lap neve és 
lapszáma, amelybe érkezett és a megjelenés időpontja.)

• FTP: kiszolgáló: ftp.axels.hu (felhasznalói név: asmhirdetes / 
jelszó: annamaria)

• FTP-re való feltöltés esetén kérjük, a  
gyartas@blikk.hu-n e-mailben jelezzék a feltöltött hirdetés 
nevét, a lapot és lapszámot amibe a hirdetés érkezett, a 
hirdetés megjelenésének időpontját és a mappa nevét, amibe 
az anyag került.

• Lemondási határidő az anyagleadás előtt 4 héttel. 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK
A kész anyagokat Photoshop (eps, tif, pdf), Illustrator 
formátumokban tudjuk elfogadni 300 dpi felbontásban, CMYK 
színbontásban.
A tervezésnél feltétlenül vegyék figyelembe: a fájlban 
szereplő szöveget alakítsák görbévé (outline, curve); ügyeljenek az 
overprint, knock-out beállítások helyességére. InDesign programban 
készült hirdetésnél kérjük, hogy a szöveglayer felül legyen. 
Photoshop (eps, tif, jpg) formátumoknál minden esetben flattened, 
CMYK, legalább 300 dpi felbontású anyagot tudunk elfogadni. JPG-
tömörítés esetén kérjük a Maximum Quality beállítás használatát a 
kisebb méretű betűk, vékony vonalak torzulásának, töredezésének 
minimalizálása érdekében. Az alkalmazott nyomtatási eljárás 
technológiai korlátait (különböző papírminőségek, hajtás-, vágás- 
és színilleszkedés-ingadozások, negatívba forgatott vékony 
grafikai elemek, betűnagyság, a fekete szöveg csak black plate-en 
legyen, és mindenképpen kerüljék a direkt színek alkalmazását). 
CorelDraw-ban készült anyagot nem tudunk elfogadni.
További elvárások kifutó hirdetéseknél: A vágástól befelé 
5 mm-re hasznos információt ne tervezzenek. A vágó- és 
regisztrációs jelek, színskálák a vágástól minimum 5 mm-re 
legyenek, de mindenképpen a hirdetésen kívül helyezkedjenek el.
A kifutó méretű anyagokra körben 5-5 mm kifutót kérünk.
Készítendő hirdetések esetén: Kérjük, hogy a megjelentetni 
kívánt hirdetéshez a képeket és logókat 300 dpi 
felbontásban, a szöveget word dokumentumként elmentve 
küldjék. 

BEHÚZÁS, BERAGASZTÁS BESZÁLLÍTÁSA
Anyag beérkezése, az adott lapszám megjelenés előtt 10 nappal.
Beérkezett anyagon fel kell tüntetni: anyag/hirdető neve, 
anyag pontos darabszáma és megoszlása, lap neve, lapszáma, 
megjelenési dátuma. 
Cím: Napilap Bt. 1097 Budapest, Kén u. 6., Dubinyi Rudolf 
+36 20 953 0940
K. T. spol. s.r.o.: Bratislavská cesta 3012, 945 01 Komárno

Utolsó módosítás: szeptember 26, 2022 9:11 de.


