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Családi
Lap
A tudatos család magazinja
Az idén 68 évfolyamába lépett Családi Lap egyszerre tradícionális és folyamatosan
megújulni képes női magazin, amely képes követni nemcsak a világ változását, hanem
rugalmasan alkalmazkodik
a magazinpiac változó trendjeihez. A Családi Lap megújult szerkezete és layoutja
reflektál a jelenlegi tendenciákra, a nőket leginkább érdeklő tematikákra.
Alapelvünk a TUDATOSSÁG: az egészség, az életmód, a gyereknevelés, a pénzügyek,
a környezetvédelem és a társadalmi szerepvállalás területén is.

PAPP DIÁNA
FŐSZERKESZTŐ

Fontos szempontunk a hitelesség, szerzőink a témákat szakértők segítségével járják
körbe. Az olvasó igényeire igyekszünk reflektálni olyan cikkekkel, összeállításokkal,
amelyek aktuálisan érdekelhetik,
illetve igyekszünk az olvasót magát is megszólaltatni, hogy még személyesebb lehessen
a lap, és még inkább kapcsolatban lehessünk az olvasóval.

CÉLCSOPORT
Családi döntéshozó hölgyek,
főbevásárlók,
Budapesten és vidéken is
PIACI INFORMÁCIÓK
• kb. 70 000 olvasó
• 77% nő
• 15 000 összesen aktívan terjesztett példány
• 8 000 vásárolt példány
HIRDETŐPARTNERI ÉS SZPONZORI ELŐNY
• Hirdetésbarát rovatrendszer
• Karitativitás
• Szakmai kompetencia
• Szerkesztőségi anyagok készítése

DIVAT

Bőröndbe vele!

Strandra, városnézéshez, esti programhoz – színesebbnél színesebb holmikat válogattunk össze,
hogy legyen elegendő inspiráció a nyári ruhatár összeállításához.

EGÉSZSÉG

• Trendkövetés
• Praktikum

NYÁRI NŐGYÓGYÁSZATI
PROBLÉMÁK
A nyári hónapokban szívesen töltjük szabadidőnket vízparton és uszodában. A vizes helyeken azonban nemcsak kedves
ismerősökkel találkozhatunk, hanem különféle gombás fertőzésekkel is. Nőgyógyász szakértőnk segítségével bemutatjuk, melyek a nyári időszak leggyakoribb fertőzései, elmondjuk, mikor érdemes szakorvost felkeresni, és azt is eláruljuk,
hogyan előzhetjük meg a kellemetlen megbetegedéseket.

ÉTTEREMBE
szoknya F&F 6490 Ft
fényvédő faktoros alapozókrém Bioderma
5860 Ft
táska Women’secret
8995 Ft
fürdőruha Women’secret
15 395 Ft
Remix Cologne Edition
parfüm 4711 7261 Ft
fülbevaló Thomas Sabo
(ár kérésre)
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– A páciensek a nyári-téli idôszaktól függetlenül leggyakrabban gombás elváltozások miatt keresik fel a nôgyógyászt. Nem
azért, mert ez a leggyakoribb betegség, hanem mert kellemetlen panaszokkal járhat
– kezdi dr. Gyovai Gabriella nôgyógyász.
– A beteg heveny gombás hüvelygyulladásnál bôrpirosodást tapasztal finom felszíni hámlással, viszketésre, aktus közben és
vizelés után fájdalomra panaszkodik. A hüvelyi váladék általában túrós állagú, de lehet homogén fehéres folyadék is. A nôk
háromnegyede életében legalább egyszer

Egészség

UTAZÁS

• Informatív
• Olvasmányos
CSALÁD

Szicilia
a lazaság szigete

VAKÁCIÓ MÁSKÉPP

TANULJON-E
nyáron a gyerek?

Család

Amikor a diákok megkapják a bizonyítványokat, kinek önfeledve, kinek keserűbb szájízzel,
de kezdetét veszi a nyári szünet, amely végre a pihenésről és a regenerálódásról szól. Vagy
mégsem? Szakértőink segítségével arra keressük a választ, le kell-e ültetni a gyereket nyáron
tanulni, ha igen, mikor, miért és hogyan.
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A szülők egy részének magától értetődő,
hogy a gyerek a nyarat pihenéssel tölti. Mások attól tartanak, a kisiskolás elfelejt nyáron írni vagy olvasni, ezért szükségesnek
érzik az ismétlést. Mielőtt a két tábor között igazságot tennénk, hangsúlyoznunk
kell, hogy júniusra bizony megkopik a nebulók lendülete, szorgalma, tettvágya.
„Kimondottan fizikailag talán nem fáradnak
el a gyerekek a tanév végére, hiszen egy kisiskolás a legfárasztóbb napot is képes egyetlen nyugodt éjszaka alatt kipihenni. Mentálisan és lelkileg azonban rendkívül kimerí-

ZÖLD CSALÁD

tő számukra az iskolaév – kezdi Szummer
Gabriella iskolapszichológus. – A tanév során kevés a strukturálatlan szabadidő, az iskolai napok önmagukban is fárasztók, sok
gyerek jár szakkörre és sportolni év közben,
ezért szükségük van a nyári szabadságra.”

ÚJABB ZÖLDKIHÍVÁS

Offline üzemmódban
Mivel a szülők nehezen tudják megoldani, hogy a vakációt végig a gyermekük
mellett töltsék, a nyári napközi vagy a táborok sok család számára jelenthetnek
alternatívát. A pszichológus szerint azzal azonban érdemes tisztában lennünk,
bármennyire is szórakoztatók ezek a
programok a gyerek számára, nem pótolják a családdal töltött szabadidőt. Minél kisebb ugyanis a gyermekünk,
annál inkább a családi körben eltöltött idő jelenti számára az igazi kikapcsolódást.

• Gyereknevelés
• Párkapcsolat
• Időskor

– élet műanyag nélkül

Fotók: 123RF

Sokan, amikor meghallják
a „műanyagmentes július” elnevezést,
azonnal kételkedni kezdenek. Hogyan
is lehetne egy hónapig műanyagmentesen élni a 21. században?
Hiszen a villanykapcsolótól kezdve
az autó műszerfalán át a háztartási
gépekig már minden műanyagból
készül. És miért csak egy hónapig?
Miért éppen júliusban?
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Az egy hónapos lemondásnak nyilván semmi értelme nem lenne, ha aztán augusztus elsejével futnánk
az elsô boltba, hogy felesleges kacatokra költsük el
a pénzünket, és az sem vezetne sehova, ha olyan tárgyakat nem vennénk meg ezen idô alatt, amelyekre
egyébként szükségünk van. A kezdeményezés lényege az, hogy realizáljuk, milyen sokszor használunk feleslegesen (elsôsorban egyszer használatos)
mûanyagot, ezzel mennyi szemetet termelünk, és
hogy egy kis odafigyeléssel könnyedén csökkenteni
lehetne ennek mértékét. Érdemes tehát úgy átalakítani vásárlási szokásainkat a kihívás során, hogy az
hosszú távon is mûködôképes legyen. Ehhez adunk
most néhány ötletet.
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Környezetvédelem
• Naprakész
• Gyakorlatias

FINOM FALATOK
Összeállította: Csigó Zita, a pasztellbarokk.blog.hu szerzÐje

Fotók: 123RF

Mit rejt a spájz?
Egy átlagos háztartásban a mûanyagszemét jelentôs részét az élelmiszerek csomagolóanyaga teszi ki.
Jó hír azonban, hogy ezen a területen viszonylag
könnyedén tudunk változtatni.
Az egyszer használatos nejlonzacskót felejtsük el!
Zöldségekhez, gyümölcsökhöz, péksüteményekhez
vigyünk magunkkal zsinóros vászonzsákot. A haladók ezt maguknak is elkészíthetik régi ágynemûhuzatból, ruhából, függönybôl. Egyre több áruházban
vannak kimérôs termékek, vagyis a gabonafélékhez,
46
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• Fókuszban
az egészségmegőrzés
• Ismeretterjesztés
• Közérthetőség

Utazás
Közelebb van, mint gondolnánk, és megannyi
programot tartogat Európa hetedik legnagyobb
szigete, ahol a maffialegenda, a cannoli és az ókori
történelem békésen és stílusosan él egymás mellett.
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átesik gombás eredetû hüvelygyulladáson,
8-10 százalék azoknak az aránya, akiknél
legalább négy alkalommal lép fel évente
kifejezett hüvelyi tünetekkel járó hüvely- és
szeméremtesti gyulladás. Tizenéves korban
jelenik meg elôször, amikor a petefészkek
már elég ösztrogént termelnek, változókor
után ritkábban jelentkezik.
A nôgyógyászt bakteriális vaginózis (BV)
tüneteivel is viszonylag gyakran keresik
fel a páciensek. – Ez a betegség akkor alakul ki, ha a védô hatású laktobacillusok
száma csökken, ugyanakkor más, normálisan jelen lévô baktériumok elszaporodnak – folytatja szakértônk. – A hüvelyi pH
ilyenkor lúgosabb lesz. Sajnos van, aki hajlamosabb rá, stressz vagy vashiány elôsegítheti a kialakulását. Olyan nôknél gyakoribb, akiknek nemi úton terjedô betegsége
vagy több szexuális partnere van, illetve
akik méhen belüli fogamzásgátló eszközt

Gasztro

• Szezonális
receptek
• Egészséges
& finom

Parti a kertben
Ha nyár, akkor kert, ha kert, akkor buli!
Legalább egyszer a szezonban kötelező. Nem is muszáj
vendégeket hívni, a szűk család is boldog lesz, ha grillen
készül az étel, és lehet girlandot húzni a fák között.
De persze az a legjobb, ha sokan vagyunk, és lehet
a bulira a télen emlékezni.

Villámgyors
vendégváró minipizzák
Hozzávalók (15 darabhoz):
• 1 teáskanál olívaolaj
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 konzerv (14 dkg) sűrített paradicsom
• 2 ág kakukkfű
• só
• 1 csomag hűtött, sütőpapírra
feltekert, konyhakész leveles tészta
(27 dkg-os kiszerelés)
• 8 dkg tetszőleges szalámi vagy
fekete-erdei sonka
• 8 dkg magozott, fekete olajbogyó
• 1 gömb (10 dkg) mozzarella sajt
• bazsalikomlevelek
Egy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat,
majd a megpucolt, lereszelt fokhagymát párolni kezdjük rajta. Hozzáadjuk a paradicsomot, a kakukkfű lecsipkedett leveleit és egy
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kevés sót. 1-2 perc alatt összefőzzük, ha túl
sűrű, kevés vízzel felhígítjuk. Félretesszük
hűlni.
A leveles tésztát kitekerjük, nagyobb méretű
pogácsaszaggatóval 15 korongot vágunk ki
belőle. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük.
Megkenjük mindet a paradicsomszósszal
(a széleket üresen hagyjuk), teszünk rájuk
a felszeletelt szalámiból vagy a felcsíkozott
sonkából, illetve az olajbogyókból. Tetejükre rámorzsoljuk a mozzarellát. A tepsit
190 °C-ra előmelegített sütőbe toljuk, és
körülbelül 20 perc
alatt készre sütjük
a minipizzákat.
Bazsalikomlevelekkel díszítve tálaljuk.

2019.
augusz
tus CS

ALÁD

I LAP

43

Fotók: 123RF

Szépség & Divat

Melegben,
vízparton

KIRÁNDULÁSHOZ
bikinialsó F&F 2490 Ft
parfüm Nina Ricci Les
Sorbet de Bella 22 500 Ft
bikinifelső F&F 3990 Ft
fülbevaló Springfield
3995 Ft
tunika C&A 8995 Ft
naptej Sunbrella 5990 Ft

2019-es anyagleadás megjelenések
2019/03

Március

2019. 02. 28.

2019. 03. 08.

2019/04

Április

2019. 03. 28.

2019. 04. 05.

2019/05

Május

2019. 04. 25.

2019. 05. 03.

2019/06

Június

2019. 05. 30.

2019. 06. 07.

2019/07

Július

2019. 06. 27.

2019. 07. 05.

2019/08

Augusztus

2019. 07. 25.

2019. 08. 02.

2019/09

Szeptember

2019. 08. 29.

2019. 09. 06.

2019/10

Október

2019. 09. 26.

2019. 10. 04.

2019/11

November

2019. 10. 31.

2019. 11. 08.

2019/12

December

2019. 11. 28.

2019. 12. 06.

formátum

vágott / mm

kifutó / mm

tükör / mm

nettó ár

2/1

400 × 280

410 × 290

376 × 244

2 500 000 Ft

B4

200 × 280

210 × 290

173 × 244

1 750 000 Ft

B2

200 × 280

210 × 290

173 × 244

1 450 000 Ft

B3

200 × 280

210 × 290

173 × 244

1 200 000 Ft

1/1

200 × 280

210 × 290

173 × 244

1 200 000 Ft

JUNIOR PAGE

126 × 206

136 × 216

114 × 188

990 000 Ft

1/2 fekvő

200 × 140

210 × 150

173 × 122

750 000 Ft

1/2 álló

96,5 × 280

106,5 × 290

84,5 × 244

750 000 Ft

1/3 fekvő

200 × 90

210 × 100

173 × 72

550 000 Ft

1/3 álló

70 × 280

80 × 290

58 × 244

550 000 Ft

96,5 × 140

106,5 × 150

84,5 × 122

410 000 Ft

1/4 normál

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

HIRDETÉSI MÉRETEK 2019.

ONLINE
Méret

Kapcsolat:
Kertész Tamara
médiamenedzser
mobil: +36 20 412-9421
e-mail: kertesztamara@mediacity.hu
MediaCity Magyarország Kft.
H-1053 Budapest, Kecskeméti utca 5.

Ár

728 × 90

40 000 Ft

300 × 250

40 000 Ft

468 × 120

40 000 Ft

970 × 90

52 000 Ft

300 × 600

52 000 Ft

1150 × 250

68 000 Ft

wallpaper

104 × 280

PR cikk (3000k, 2 kép)
PR cikk (3000–6000k, 3 kép)
PR cikk (6000+k, 4 kép)

90 000 Ft
150 000 Ft
200 000 Ft

