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Szórakoztató, informatív női hetilap, 
sztármagazin és klasszikus női tanácsadó 
lap is egyben. A nőket érdeklő témákkal 

foglalkozik, legyen az divat, szépség, 
család, test és lélek, gasztronómia, 

lakberendezés, utazás, rejtvény vagy 
horoszkóp, praktikus ötleteket, hasznos 
tanácsokat ad külső szakértők (orvos, 

jogász, természet-gyógyász, 
építészmérnök) bevonásával. 

KISKEGYED BEST

HOT

TOP 30 

retur retur

retur retur

retur retur

retur retur

retur retur

Színes, interaktív, női hetilap. 
Egy olyan modern lap, amely ismeri
a nők hétköznapjait, vágyait, álmait 
és érzéseit. A nőket nap mint nap 

foglalkoztató témákat és a heti aktuális 
eseményeket dolgoz fel, továbbá fontos 

részét képezik a tartalomnak 
a keresztrejtvények és az interaktív játékok.
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TOP 30 

Akik mindent szeretnének megtenni 
családjuk testi-lelki egészségéért, 
azoknak fontos, hogy naprakész, 

megbízható, hiteles információk álljanak 
rendelkezésére. Mi minden szolgálja 

gyerekeik fejlődését, idős szüleik 
gyógyulását, a saját jó közérzetüket: 

milyen táplálék, miféle termékek, 
milyen szűrések a legmegfelelőbbek.

 Megjelenik: kéthavonta
NŐK LAPJA EZOTÉRIA

Elmélyülésre és önismeretre ad 
alkalmat, segít megteremteni a lelki 

harmóniát, megtalálni az utat 
a teljességhez, az utat önmagunkhoz. 

Hitelesen és alaposan dolgozza fel 
az asztrológia, misztikum és mágia 
témáit, miközben segít elmélyedni 

az ezotéria világában. 
Ez a lap azoknak szól, akik nyitottak 
a világra és arra, ami mögötte van.

 Megjelenik: negyedévente
NŐK LAPJA KÜLÖNSZÁM

Az új különszámával a 40 év feletti nőket 
szólítja meg, akik sok szempontból 

a korábbinál nagyobb figyelmet kaptak 
az elmúlt években. A család mellett jól 

érvényesülnek a munkájukban, 
és mindeközben szeretnék nőként is 

kihozni magukból a maximumot.
Ebben a korban újra több idejük van 
magukra, nyitottak az új kozmetikai, 

szépészeti kezelésekre. 

Az „olcsó” heti műsorújságok között 
ez a kiadvány az egyetlen, amely 

a műsorstruktúrán és műsorajánlókon 
kívül magazinos olvasmánnyal is szolgál. 

Ráadásul a konkurensek között ennek 
a legnagyobb a csatornakínálata. 

A lapban megtalálható 45 csatorna lefedi 
a legnépszerűbb adók teljes spektrumát.

 Megjelenik: hetente

HETI TV ÚJSÁG

A gondolkodó nőknek szóló, izgalmas 
tanácsadó magazin, egyben az első 

pszichológiai tömeglap a hazai 
magazinpiacon. Irányt mutat 

önismereti, személyiségfejlődési illetve 
párkapcsolati kérdésekben tudományos 
kutatások és neves szerzők segítségével. 

Érthető, olvasmányos, ugyanakkor 
humoros stílussal segít az olvasónak 

testi-lelki egyensúlyának megtalálásában.

 Megjelenik: havonta
NŐK LAPJA PSZICHÉ

retur retur

retur retur

retur retur

retur retur

retur retur

Lakásdekoráció, ajándék, ékszer, 
gyerekjáték és még sok minden 

más könnyen, saját kezűleg. 
A legnépszerűbb DIY (csináld magad) 

magazin Magyarországon.
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TOP 30 

Fedezze föl bolygónk tájainak, lakóinak 
elképesztő sokféleségét! A világelső 

ismeretterjesztő magazin riportjaival, 
pompás képeivel kalandozásra csábít. 
A tudomány és technika új vívmányai, 
a kultúra és a történelem érdekességei 
mellett környezetünk sorskérdéseivel 

is foglalkozik, s tettekre indítja 
az embert a Föld megóvása érdekében.

 Megjelenik: negyedévente
NŐK LAPJA ÉVSZAKOK

Ugyanúgy megtalálható benne a női 
lapok klasszikus felosztása, a divat 

a wellness és a szépségápolás, viszont 
mindez olyan csomagolásban, olyan 
képekkel, ami miatt úgy tesszük el 

olvasás után, mint egy könyvet. 
Ranschburg Jenő, Schaffer Erzsébet, 

Csukás István, Szilágyi János 
és Müller Péter cikkei igazi értéket 

adnak az olvasni szerető olvasónak.

HETI SKANDI
 Megjelenik: hetente

A Kedvenc lapcsalád hetente 
jelentkező skandi kiadványa.

125 rejtvény a poénvadászatok 
kedvelőinek. 100% rejtvény, 

100% poénvadászat, 100% szórakozás; 
élvezetes, jól fejthető rejtvények! 

Megjelenik évente hat alkalommal.

SKANDI KLUB EXTRA
 Megjelenik: kéthavonta

POÉN KERESŐ KÜLÖNSZÁM

 Megjelenik: kéthavonta

Humor és rejtvény, tizenhat oldalas 
gyűjtemény a legnépszerűbb 

rejtvénytípusból. 
Minden lapszámban 
készpénznyeremény!

Szereti a rejtvényeket, de nincs 
kedve az apró betűkkel bíbelődni? 

Velünk nem is kell! Ha a lehető 
legkényelmesebb rejtvényfejtésre 

vágyik, válassza a Nagybetűs 
Skandit, amely kéthetente kínálja 
Önnek a lehető legjobb poénokat.

 Megjelenik: kéthetente
NAGYBETŰS SKANDI

 Megjelenik: havonta
KISKEGYED KONYHÁJA

Az olvasók legkedveltebb gasztronómiai 
magazinja, hiszen mindig az adott 
évszaknak és szezonnak megfelelő 

receptekkel jelentkezik. 
A lap szerkesztői kipróbálják 

az újdonságokat, és praktikus 
tanácsokat is adnak olvasóiknak! 

80-100 receptet mutatunk be 
lapszámonként. 

 Megjelenik: havonta
OTTHON

Nem búcsúzunk a nyártól, inkább 
ünnepeljük! Körbejárjuk a Balatont, 
hangulatos nyaralókba kukkantunk 

be. Tippeket adunk a stílusos függöny 
és a beépíthető víztisztító 

kiválasztásához, szárított virágcsodákkal 
díszítünk, és a gyönyörű, ökobarát 

natúr szappanokról is sokat elárulunk. 

IPM
 Megjelenik: havonta

A közérthető ismeretterjesztést tűzte 
zászlajára. A magazin tematikájának 

összeállításakor a szerkesztőség kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy 

kiegyensúlyozott arányban minden 
tudományterületnek helyet adjon 
(természettudomány, történelem-

tudomány, pszichológia, társadalom-
tudomány, bölcsészettudomány 

és orvostudomány). 

retur retur

retur retur

retur retur

retur

retur retur
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Varázslatos és feledhetetlen helyek, 
amiket látni kell! Utazzuk körbe 

a világ varázslatos vidékeit! 
Sok színes képpel illusztrált 

kiadvány.

A 3.ÉVEZRED tudományos, szórakoztató, 
ismeretterjesztő lap egy gondosan 

összeállított tematika alapján 
a technika és a tudomány 

összes ágazatából közöl cikkeket, 
híreket, aktualitásokat.

5 PERC ANGOL

77 PLUSZ EGY VICC

 Megjelenik: havonta
7 PRÓBA SKANDI

A kötet lapjain feltárul a leghíresebb 
mesterművek - a Mona Lisa és 

a Sixtus-kápolna mennyezeti freskóinak 
története, és megtudhatjuk, milyen 
fáradságos munkával és odaadással 
készítették őket. Végigkövethetjük 

a reneszánsz elterjedését a kontinensen, 
és felfedezhetjük máig tartó hatásait 
Kolumbusz amerikai útjától kezdve 

a heliocentrizmus gondolatának 
felbukkanásáig.

 Megjelenik: évente
A RENESZÁNSZ

34 rejtvény szellemes karikaturákkal.

retur

retur

retur

retur

retur retur
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5 PERC ANGOL

APA MAGAZIN

Több romantikus történet 
egy könyvben.

Olvasói számára elsődleges 
és meghatározó hírforrást kínál 

az autók világának széles rétegeket 
érintő kérdéseiben. 

Hiteles, naprakész és egyben 
szórakoztató kiadvány.

retur

retur retur

retur retur

retur

Kíméletlen tesztek, exkluzív 
modellbemutatók és lebilincselő 
autós sztorik teszik egyedülálló 

élménnyé minden egyes számát 
az ereikben vér helyett üzemanyagot 

keringető autórajongók számára.

A 2001 őszén megjelent magazin
több mint egy évtizede tartja magát
szlogenjéhez, azaz a lap hasábjain 

a katonai repülés, gépek és emberek, 
hadi históriák témákat járja körbe 

a terület szakértőinek segítségével.
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Tradicionális autós lap, ami 60 éves 
múltra tekint vissza. 

Az Autó Motorban olvashatnak 
a legújabb modellek tesztjeiről, 

kiállításokról, közérdekű 
információkról, tájékozódhatnak 

az autó-motorsport aktuális 
eseményeiről.

AUTÓ MOTOR EXTRA

BARBIE

Havonta megjelenő színes magazin 
Barbie kalandjairól ajándékkal, 
mesékkel, fejtörőkkel, divattal.

Romantikus olvasmány.

 Eladó gépjárművek egy helyen,
autó adás, vétel és csere.

retur retur

retur retur

retur

retur

retur retur
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A Cinema magazin 
elgondolkoztató filmes újság 

ezáltal önértékelésre 
is készteti értő közönségét: 
a szokásos újságolvasókból 

egy csapásra újságnézegetővé 
minősít át minket.

retur

retur

retur

retur

retur
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DIANA FILÉHORGOLÁS

Évente négyszer jelentkező magazin 
1-1 téma köré csoportosított 

különleges szépségű modellek 
színes fényképével, részletes leírásával,

és kétszínű horgolásmintájával.

retur

retur retur

retur retur

retur retur

 Megjelenik: negyedévente

Az évente négy alkalommal megjelenő, 
felnőtteknek szóló magazin, 

dekorációs ötleteket mutat be 
a lakásba, kertbe, eseményekre, 

ünnepekre, változatos 
kézműves technikákkal.
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Ami kell a fényképezéshez, 
hogy Ön még jobb képet készítsen 
és mindenről tudjon, ami fontos. 

A Digitális Fotó Magazin a legfrissebb 
technikai ismereteket magas szinten, 

de közérthető nyelven ismerteti 
meg olvasóival.

DIGITÁLIS FOTÓ MAGAZIN

A magazinban vezető politikusok
 nyilatkoznak, amely olvasóink 

számára hasznos információkkal 
szolgálhat. Az újságírás eszközeivel, 

a benne megjelenő cikkek által 
az olvasó is bekapcsolódhat 

a nemzetközi tudás- és 
tapasztalatcserébe. 

Mesék, versek, mondókák, 
játékok, fejtörők gyerekeknek 

1957 óta.

Vicces skandik, hagyományos 
plusz egy vicc, logikai 

és szókereső rejtvények.

EBUGATTA ÉVSZAKOK

Vicces skandik, hagyományos, 
plusz egy vicc, logikai 
és mesteri rejtvények.

retur retur

retur

retur retur

retur

EBUGATTA REJTVÉNY

Vicces skandik, hagyományos 
plusz egy vicc, logikai 

és szókereső rejtvények.

retur
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Tele glutén-, laktóz-, 
cukormentes, vegetáriánus, 

illetve vegán receptekkel.

 Megjelenik: havonta

ÉLET ÉS IRODALOM

ÉVA MENTES KONYHÁJA
 Megjelenik: negyedévente

Az Élet és Irodalom (röviden ÉS) magyar 
irodalmi-közéleti hetilap 1957 óta. 

Politikai nézetét szemlélve ma liberálisnak 
mondható: olyan eszmék mellett 
kötelezi el magát, mint az egyén 

szuverenitása az állammal szemben, 
a kisebbség, a másság, 

a szabadságjogok védelme.

retur retur

retur retur

retur

retur

retur

ÉVA MAGAZIN
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A Forbes amerikai kiadó 
és médiavállalat, melynek 

legjelentősebb publicisztikája 
a Forbes magazin – a legrégebbi 

üzleti magazin Amerikában. 

FORINTOS REJTVÉNYEK

Kedveli a változatos rejtvényeket? 
A Forintos Rejtvénylapban 

a kihagyhatatlan skandik mellett 
mozaik, szám szerint, plusz egy, 

szóvadász és természetesen 
szudoku rejtvények is várják Önt.

FOROG AZ IDEGEN

retur retur

retur retur

retur

Több mint szórakoztató 
strandolvasmány! Benne a szezon 
legdivatosabb fürdőruhái, hasznos 

tippek a bőr szépségének 
megőrzéséhez, festői szépségű 

úticélok, a legfinomabb receptek 
+ rejtvény. 

FORBES MAGAZIN

Ön sem szereti azokat a kiadványokat 
amelyekben alig 100 szudoku van? 

Íme a megoldás: a 365 szudokut rejtő 
ZsebRejtvény SZUDOKU Könyv! 

Ráadásul negyedévente!

 Megjelenik: negyedévente

ZSEBREJTVÉNY 
SZUDOKU KÖNYV

retur
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FOTÓMŰVÉSZET

A FotóVideó Magazin a fotózás iránt 
elhivatottan érdeklődők lapjaként 
indult. Hiteles fórumot igyekszik 
teremteni mind a képalkotáshoz 

szükséges technikai eszközök 
ismeretében, mind pedig 

az olvasók vizuális látásmódjának 
fejlesztésében.

 FÖRDŐS ZÉ MAGAZIN

FÜLES 100 POÉN

A humoros és népszerű skandináv 
típusú rejtvényeket kedvelők lapja.

 Megjelenik: havonta

FÜLES 32 POÉN

FÜLES 33 PLUSZ EGY VICC

Havonta megjelenő rejtvénylap 
a népszerű Plusz egy vicc típusú 

rejtvények kedvelőinek.

FÜLES 99 PLUSZ EGY VICC

Könnyedén fejthető rejtvények, 
a humor szerelmeseinek! 

Szórakoztató kikapcsolódás, 
garantált sikerélmény! 

Kezdők is bátran elkezdhetik! 

retur

retur

retur

retur

retur retur
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FÜLES KEMÉNY DIÓ

A profi rejtvényfejtők lapja! 
Különleges feladványok 

a rejtvényfejtés mestereinek! 
Minden kedvelt rejtvénytípus 

megtalálható benne: olasz módra, 
rejtvénysziget, különböző kevert 
feladványok. Garantált minőség, 

magas színvonal!

 Megjelenik: negyedévente

FÜLES KEMÉNY DIÓ EXTRA

Negyedévente megjelenő rejtvény-
magazin 100 oldalon 100 különleges 

feladvánnyal a rejtvényfejtés mestereinek! 
Minden kedvelt rejtvénytípus 

megtalálható benne, az Olasz módrától, 
a Rejtvényszigeten keresztül, a különböző 
kevert feladványokig. Garantált minőség, 

magas színvonal!

FÜLES LOGIKA

 Megjelenik: havonta

FÜLES MISS

 125 szórakoztató rejtvény.

FÜLES OLASZ MÓDRA

FÜLES OLASZ MÓDRA EXTRA

FÜLES PLUSZ

FÜLES POÉN

FÜLES POÉN EXTRA

A poénvadászatokból sosem elég! 
Könnyed rejtvények, laza kikapcsolódás, 

színvonalas grafikák, kedvező áron!

 Megjelenik: havonta
FÜLES POÉNKOKTÉL

A humoros és népszerű skandináv 
típusú rejtvényeket kedvelők lapja. 
Ha a rejtvénylap már nem kapható 

árus terjesztésben (lejárt), 
akkor a rejtvénylapban szereplő 
pályázati rejtvénnyel már nem 

lehet érvényesen pályázni.

retur retur

retur retur

retur retur

retur retur

retur retur

 A poénvadászatokból sosem elég!
 A népszerű Füles Poén rejtvénylap 
évente hat alkalommal megjelenő 
különszáma. Könnyed rejtvények, 

laza kikapcsolódás, színvonalas grafikák.
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136

137

139

140

FÜLES REJTVÉNY MIX

FÜLES SKANDI EXTRA

FÜLES SKANDI KAMERA

FÜLES REJTVÉNY MIX EXTRA FÜLES SUDOKU

FÜLES SKANDI MIX

FÜLES SKANDI MIX EXTRA

FÜLES SUDOKU EXTRA

retur retur

retur retur

retur retur

retur retur

retur retur

Kéthavonta megjelenő magazin, 
amely a legnépszerűbb rejtvényekből 

lett összeállítva. 
A rengeteg poénvadászat 

mellett plusz egy vicc, szókereső, 
mozaikrejtvény és szám szerint 

is található a lapban, a nehezebb 
rejtvények kedvelőinek 

olasz módra típust kínálunk.



141

142

143

144

145

148

17

146

147

149

150

FÜLES SZÁM SZERINT

A kezdő rejtvényfejtők lapja. 
Szórakoztató szóvadászat, 

pihentető feladatok minden 
korosztálynak. Gyerekek is fejthetik. 
Ha a rejtvénylap már nem kapható 

árus terjesztésben (lejárt), akkor 
a rejtvénylapban szereplő pályázati 

rejtvénnyel már nem lehet 
érvényesen pályázni.

 Megjelenik: kéthetente

FÜLES SZÓKERESŐ

GALAKTIKA

A Galaktika magazin májusi száma 
ünnepi tisztelgés a lap múltja előtt, 
hiszen története során másodszor 

érte meg 175. kiadását. 
A Zsoldos Péter-díjas Antal József 

mágikus realista története a Józsefváros 
új arcát villantja fel, a kapcsolatfelvétel 

nehézségeire hívja fel a figyelmet, 
posztapokaliptikus mutánsvilágot 

mutat be. 

GARFIELD KÜLÖNSZÁM

GARFIELD

retur

retur

retur

retur retur

retur

Szórakoztató, magazinos rejtvényújság 
változatos rejtvényekkel, kvízekkel, 

ismeretterjesztő rovatokkal, 
értékes nyereményekkel. 

A rejtvényújság a közepes sudoku 
(4-5-6 nehézségű) rejtvények 

kedvelőinek szól.
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GLAMOUR

HADITECHNIKA

GYEREKLÉLEK

GRAFILOGIKA

Az igazi képes hirdetési magazin.

 Megjelenik: kéthetente
HASZONTRADERretur retur

retur

retur

 Megjelenik: negyedévente

HÁZI PRAKTIKA HORGOLÁS

Horgolás kezdőknek.

retur

 Megjelenik: negyedévente

HÁZI PRAKTIKA 
KERESZTSZEMES HÍMZÉS

Rúzs, parfüm, retikül, körömcipő 
- miről álmodik a lány? 

Egy névre szóló neszesszerről biztosan, 
és örülni fog, ha a monogrammja 

díszíti a pipere holmijait a 
fürdőszobában. A betűkészletet 
keressétek a megújult Praktika 

Keresztszemes hímzés magazinban.

retur

 Megjelenik: negyedévente
HÁZI PRAKTIKA KONYHA

Gyorsan elkészíthető receptek 
a hétköznapokra, vagy akár 

a hétvégi ebédhez is. 
Könnyen beszerezhető alapanyagok, 

kipróbált receptek, praktikus tanácsok,
fázisfotók az aprólékosabban 

elkészíthető fogásokhoz.

retur

Kötés könnyedén kezdőknek 
és haladóknak: kötött ruhák, kiegészítők, 

lakásdekoráció és játékok. 
Részletes leírások és fázisfotók. 

A hagyományos technikák 
és a klasszikus modellek ötvöződnek 

a modern stílussal. 
A tartalom összeállításánál fő 

szempont a hordhatóság 
és a pontos leírások. 

 Megjelenik: negyedévente

HÁZI PRAKTIKA KÖTÉS
retur

Egyedülállóan többféle stílust bemutat
a divat és a trend területén, sok női 
témával foglalkozik. Friss és trendi, 
benne világsztárok, divat minden 
mennyiségben, szépség, trükkök, 

ruhák és kiegészítők. 
Tanácsokat ad mindenről, ami egy 

igazi nő számára fontos: férfiak, munka, 
öltözködés, sztárok, az élet nagy dolgai.
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 Megjelenik: kéthavonta
HÁZI PRAKTIKA KÜLÖNSZÁM

Háztartástan divat, háztartástan 
kézimunka, háztartástan 

konyhaművészet, szakácsművészet, 
hobbi barkácsolás.

 Megjelenik: kéthavonta

HÁZI PRAKTIKA 
KÜLÖNSZÁM VARRÁS

Lakásdekoráció: párna, újságtartó, 
tárolódobozok, borítékok, tolltartó, 

varrókosár. Tányéralátét kezdő 
foltvarróknak. Lámpaernyő, ülőpárna, 
takaró, szalvéták, asztali futó dzsungel 

hangulatban. Divatkiegészítők: 
borítéktáska varrható papírból, 
fémes csillogással, hattyúpárna 

a gyerekszobába. 

 Megjelenik: kéthavonta
HEKUS

Rendőrségi és rendészeti magazin. 
A rendőrség nemcsak a bűnözőket 

igyekszik elfogni, hanem a bűneseteket 
is megelőzendőnek tartja. 

Ennek érdekében sok olyan intézkedést 
tesz, amit sokszor a civil emberek nem 

is érzékelnek. Ki gondolná, hogy 
rendőreink ott vannak az osztályfőnöki 
órákon, elmondják a drogok veszélyeit, 
s az ehhez kapcsolódó bűnügyek fajtáit.

A "Hercegnők" című sorozatunkat 
az óvodás korú lányoknak készítettük. 
Ezek a könyvek nem csak kifestőket, 

hanem a kézügyességet fejlesztő 
különböző feladatokat is tartalmaznak. 
Segítségükkel betekintést nyerhetnek 
a számok, a labirintusok és a fejtörők 

világába is. A színezés örömét matricák 
hozzáadásával szerettük volna fokozni. 

Téged is várunk a kis hercegnők világába!

 Megjelenik: havonta
HIHETETLEN

A spiritualitástól a tudományig. 
A lap minden olyan témakörrel 

foglalkozik, ami a világ titkai iránt 
fogékony emberek érdeklődésére 

számot tarthat. A Hihetetlen magazin 
és különszámai Magyarországon 

a tudomány kategória legnépszerűbb 
és legnagyobb példányban 

értékesített kiadványa, 2006 óta.

 Megjelenik: negyedévente
HIHETETLEN KÜLÖNSZÁM

A spiritualitástól a tudományig. 
A lap minden olyan témakörrel 

foglalkozik, ami a világ titkai iránt 
fogékony emberek érdeklődésére 

számot tarthat. A Hihetetlen magazin 
és különszámai Magyarországon 

a tudomány kategória legnépszerűbb 
és legnagyobb példányban 

értékesített kiadványa, 2006 óta.

Sok-sok látványos illusztrációval, 
részletes térképekkel, 

magyarázatokkal, tematikus 
egységekkel és idővonallal 

teszik szemléletessé az egyes 
történelmi korszakokat.

 Megjelenik: évente
HISTÓRIA

A Hitel kezdetben a Kádár-rendszer 
ellenzéki értelmiségének fóruma volt, 

mára a nemzeti gondolatot 
képviselő folyóirat lett.

 Megjelenik: havonta

HITEL

retur

retur

retur

retur retur
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Magyarország legrégebbi asztrológiai 
havilapja, benne: aktuális cikkek, 

a hónap horoszkópja, 
egészségügyi/szerelmi/pénzügyi 

előrejelzések mind a 12 napjegynek, 
az égbolt üzenete, zodiagram, 
újhold előrejelzés, efemeridák, 

numerológia, szerencse mosolya, 
gyermekek asztrológiája, 

napi tippek, szerencseszámok.

 Megjelenik: havonta
HOROSZKÓP

retur
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 Megjelenik: kéthavonta
HOT EXTRA

A hot! Extra Plasztika Magyarországon 
egyedülálló, a szépészeti és műtéti 

eljárások témakörét bemutató 
különszám. A kiadványban minden 

megtalálható, amit a szépség, 
egészség témában tudni érdemes. 

Dinamikus, modern stílusú, 
közvetlen hangnem jellemzi.

A hegyi, az outdoor, és az extrém 
sportok, a barlangászat, a gyalogos, 

a kerékpáros és a vízi túrák kedvelőinek 
magazinja. Ugyanakkor a lapban 

érdekes beszámolókat, újdonságokat 
találnak a hazai- és külföldi tájak, 

az utazás szerelmesei is. 
A magazin a túrabeszámolók mellett 

teljesítménytúrákkal, természet-
védelemmel is foglalkozik.

 Megjelenik: kéthavonta
HTM

HUMORKOKTÉL
 Megjelenik: kéthavonta

A 32 oldalas, kéthavonta megjelenő 
Humorkoktél skandináv típusú 
rejtvényei remek szórakozást 
nyújtanak bárkinek, ráadásul 

megjelenése révén előnyös azoknak, 
akik sokszor vannak úton.

Negyedik alkalommal keresi hazánk 
meghatározó trendszettereit 

az InStyle magazin. A jelöltek olyan 
hírességek, véleményvezérek vagy 

divattervezők, akik munkájukkal 
mindig az aktuális trendek előtt járnak 
egy lépéssel. Az első helyért járó díjat 
idén is a közönség szavazatai alapján 

adják át egy nagyszabású rendezvényen.

 Megjelenik: havonta
INSTYLE

 Megjelenik: negyedévente
ÍNYENC MAGAZIN

Ajánljuk mindazon olvasóinknak, 
akik számára a gasztronómia világa 
már egyet jelent az élet élvezetével. 

Célja, hogy bemutassa a főzés örömét, 
azt, hogyan lehet élvezettel, 

szenvedéllyel, mégis egyszerűen 
nagy dolgokat alkotni. 

Tartsanak velünk,  és ismerjék meg 
a nemzetközi konyha ízeit!

 Megjelenik: havonta
ÍZEK ÉS ÉRZÉSEK

Az egészséges életmód és táplálkozás 
területén nyújt segítséget az olvasóknak. 

A szakértői tanácsok, az egészséges 
ételreceptek könnyen beépíthetők 

a mindennapokba, teljes értékű életet 
és étkezést biztosítva, még a vegetáriá-

nusok, a laktóz-, gluténérzékenyek, 
illetve a cukorbetegek és candidások 

is megtalálják a számukra fogyasztható 
ételeket. 

JAPÁNKOKTÉL
 Megjelenik: kéthavonta

A Japánkoktél a Fesse feketére! típusú 
rejtvényekből készült igényes válogatás, 

mellyel negyedévente találkozhatnak 
a képrejtvények szerelmesei.

A JOY magazinból minden hónapban 
megtudhatod, mi a legújabb divat, 

melyek a legfrissebb trendek, 
mi a szexi smink titka, hogyan tudod 

meghódítani a pasikat, hogyan élvezd 
az élet minden percét. 
JOY - Élet van benne!

 Megjelenik: havonta
JOY

returretur

returretur

returretur

returretur

retur

Magyarország vezető közéleti, 
gazdasági-politikai hetilapja. 
A HVG mindmáig a lakosság 

föbb kulcsfontosságú rétegének 
rendszeres hír- és információforrása, 

üzleti döntéseinek befolyásolója. 
Híreivel és elemzéseivel hetente 

több mint 1,5 millió embert ér el.

 Megjelenik: hetente
HVG

retur



181 186

182

183

184

185

187

188

189

190

21

 Megjelenik: havonta
JÚLIA

 Megjelenik: kéthavonta
JÚLIA KÜLÖNSZÁM

Romantikus történetek, szerelem
több köteten keresztül.

Több romantikus történet
egy kötetben.

Ön is szeret nagyokat kacagni? Igen? 
A Kacagó viccújságban a 17 skandi 

rejtvény mellett több mint 
100 viccet és 30 karikatúrát talál! 

A legkacagtatóbb humorlap 
minden hónap első szerdáján 

jelenik meg.

 Megjelenik: havonta
KACAGÓ VICCÚJSÁG

Melyik fiúgyermek nem szeret pisztollyal 
játszani, célba lőni, és élvezni, ahogy 

repülnek a céltárgyak? Fegyveres újságot 
olvasó felnőtteknek valószínűleg 
ez az érzés nem teljesen idegen.  

Az Umarex cégcsoport 
ennek az érzésnek megteremtésére 

rengeteg megoldást kínál. 

KALIBER
 Megjelenik: havonta

KAPU

A „kedvenc” név fogalommá vált 
a rejtvényeket szeretők táborában. 
Megfejthető, szórakoztató fejtörők, 

kiváló grafikusok, érdekes írások, 
szórakoztató viccek. 

Azaz Kedvenc Rejtvénylap! 

 Megjelenik: kéthetente
KEDVENC

A Kedvenc Rejtvénylap nagyobb 
testvére a Kedvenc ÉVSZAKOK 

negyedévente jelenik meg. 
Még több oldal, még több 

kedvenc tartalom!

 Megjelenik: negyedévente
KEDVENC ÉVSZAKOK

Rövid, változatos rejtvények, 
rengeteg humor, és sok 

skandináv rejtvény.

 Megjelenik: havonta
KEDVENC EXPRESSZ

 Megjelenik: negyedévente
KEDVENC GASZTRO

Rejtvények + receptek.

 Megjelenik: negyedévente

KEDVENC KÖLYÖK 
FOGLALKOZTATÓ

A Kedvenc lapcsalád a gyerekrejtvények 
okozta űrt is betölti! Vidám, színes 
kiadványunk a kisebb és nagyobb 

gyermekeknek is nagyszerű időtöltést 
kínál, játékosan oktat, hogy a szülők 

válláról is levegyen egy kis terhet. 
Esős délutánokra, hosszabb 

utakra tökéletes unaloműző!

retur retur

retur retur

retur retur

retur

retur retur
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retur
 Megjelenik: kéthetente

KEDVENC KÖLYÖK KIFESTŐ

Kifestő, színező és rejtvényfüzet 
egyben! A Kedvenc Kölyök Kifestővel 

kikapcsolódhat a hétköznapok 
forgatagában.

 Megjelenik: havonta

KEDVENC LABIRINTUS

A kedvenc labirintus 1-99 éves 
korig mindenki számára örömteli 
kihívásokat jelentő rejtvényeket 

tartalmaz. Aki elkezdi, 
nem fogja tudni lerakni!

 Megjelenik: havonta

KEDVENC MINI

A Kedvenc lapcsalád legújabb 
kiadványa a gyakran utazóknak 

okoz örömet praktikus 
méretével.

Ha a rejtvényfajták közül az Ön 
szívéhez a kirakós jellegű mozaik 

áll a legközelebb, válassza 
a Kedvenc Mozaikot, 

melyben megfejthető, élvezetes 
feladványokat talál! Illessze 

a helyére a megfelelő négyzeteket, 
hogy megismerhesse 

a legfrissebb poénokat!

 Megjelenik: havonta

KEDVENC MOZAIK

 Megjelenik: havonta

KEDVENC OLASZ MÓDRA

Mi is lehetne jobb párosítás, 
mint az olasz rejtvények 

és a megszokott kedvenc minőség? 
Lapunkban kezdő és haladó fejtők 

egyaránt megtalálják a számításukat!

 Megjelenik: negyedévente
KEDVENC ORSZÁG-VÁROS

A Kedvenc Ország-Város felidézi 
gyermekkorunk kedvenc játékát, 

amit ezúttal akár egyedül, 
vagy többen is tudunk játszani. 

Minden oldalon egy-egy 
kategóriában bővíthetjük szókincsünket. 

Kellemes kikapcsolódás gyerekeknek, 
felnőtteknek, de legjobb 

együtt játszani a nagyival!

A Kedvenc Rejtvénykönyv igazi 
csemege az egész családnak, 

vagy ajándék a rejtvény 
szerelmeseinek. Negyedévente, 

limitált példányszámban 
jelenik meg. 

 Megjelenik: negyedévente

KEDVENC REJTVÉNYKÖNYV

Ön csak a skandikat fejti?
Akkor Önnek a Kedvenc Skandi 

a tökéletes választás, 
hiszen a már jól ismert 

minőséget kapja! 

 Megjelenik: kéthetente

KEDVENC SKANDI

A Kedvenc Torpedó, vagy más néven 
hajócsata felidézi gyermekkorunk 

kedvenc játékát, amit akár egyedül, 
akár párban is tudunk játszani. 

Három nehézségi szinten tehetjük 
próbára logikai tudásunkat, 

de mégsem csorbul ki az agyunk! 
Csak józan ész kell hozzá! 
Kellemes kikapcsolódás 

9-től 99 éves korig.

 Megjelenik: negyedévente

KEDVENC TORPEDÓ

Ha Ön a skandik mellett kedveli 
a különleges fejtörőket, 

akkor ez lesz a kedvence! 
A lapban olyan apró, 

pár perces rejtvényeket talál, 
melyekkel más újságban 

nem találkozhat! 
Mindez rövid írásokkal könnyítve, 

trendi tördeléssel.

 Megjelenik: kéthetente

KEDVENC TREND

retur retur

retur retur

retur retur

retur retur

retur retur
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KISKEGYED EXTRA

KISKEGYED OTTHONA

Dinamikus, informatív, szórakoztató 
hetilap, amely nem csupán a sportot 

az átlagon felül kedvelő olvasókhoz szól. 
Nyelvezete könnyen érthető, közvetlen 

hangnemben mutatja be a 
sportcsillagokat és sporteseményeket.
A lap fő pilléreit az egyedi hangvételű 
riportjai, sztárinterjúk, olvasmányos 

sztorik, színes hírek, beszámolók, 
és a poszterek adják.

KÉPES SPORT

KÉPMÁS

Nőknek és férfiaknak.

A kertészek közkedvelt magazinja. 
A lapban bemutatásra kerülnek 

hazai és külföldi kertek, híres 
emberek kertjei, növénygyűjtemények 

és a növényvilág különlegességei. 
Ezen felül kertépítési és virágkötészeti 

tanácsokat ad, gasztronómiai 
tanácsokkal is szolgál.

KERTBARÁT MAGAZIN

A kertész szakma hetilapja elsősorban 
az ágazatban dolgozó agrárvállalkozók, 

a gyakorló kertészek, a közvetlen 
szakmai irányítók, induló kisvállalkozók, 

az oktatási intézmények hallgatói 
számára készül. Állandó, naprakész 

kétoldalú kapcsolatot tart fenn 
az ágazati irányítás 

és a termelők között.

KERTÉSZET ÉS SZŐLÉSZET

 Megjelenik: havonta
KERTI KALENDÁRIUM

Az elsősorban kiskert-tulajdonosoknak 
szóló közel húsz éve megjelenő 

lap segíti a kertbarátok, 
a kertészgazdák munkáját. 

Praktikus tanácsokkal szolgálja 
a hobbikertészek igényeit.

Havonta megjelenő rejtvénylap, 
a 10-14 éves, általános iskolás 

lányok és fiúk részére, 
a tizenévesek érdeklődési 

köréhez igazodó rejtvényekkel, 
kvízekkel, képregényekkel 

és cikkekkel.

KIS FÜLES

Kis füles, a gyerekek 
rejtvénylapja. 

KIS FÜLES KÜLÖNSZÁM

A Kiskegyed magazin időszakosan 
megjelenő, szórakoztató, praktikus, 

olvasmányos különszáma.

Az új Kiskegyed Otthonában őszi 
hangulatban, pompás textilekkel 

dekorált keleties hangulatú hálók, 
frappánsan kialakított fürdőszobai 
mosdók és az egyéniséget kifejező, 

saját életstílusunkhoz passzoló 
kanapék között inspirálódhatnak 

olvasóink. Fontos szerepet kap még 
a lapban az újrafelhasználás kérdése.

Recepttár, melyben az olvasók 
által beküldött receptek 

szerepelnek, ínycsiklandó 
fotókkal.

 Megjelenik: kéthavonta
KISKEGYED RECEPTTÁR

retur retur

retur

retur

retur

retur
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KISKEGYED REJTVÉNY

KISMAMA

KISTERMELŐK LAPJA

KREATÍV GYERMEK

 Megjelenik: negyedévente
KREATÍV MANDALA

KREATÍV ÖTLETEK

KREATÍV PONTRÓL PONTRA

Olvasmányos és hasznos 
a negyedévente közel 200 oldalon 

megjelenő rejtvénymagazin.

Imhol vala az jó Kismalac legújabb 
száma! Kérünk mindenkit, 

hogy járuljanak az újságosokhoz 
és szerezzenek be egyet. 

Ha már ez a nyár ilyen lájtos eddig, 
legalább legyen benne egy kis vigyor! 

Köszönjük! Röf... röf... röf...

A legrégebbi magyar baba-mama 
újság az évek során kinőtte a magazin 

kereteit: klub, közösség, fórum, 
szemléletmód. Az elmúlt évtizedek 

alatt folyamatosan formáltuk 
a közvéleményt, a magazin munka-

társainak jelentős szerepe volt abban, 
hogy ma már természetes az apás 

szülés, a bababarát kórház, a hosszú 
ideig tartó szoptatás, a kötődő nevelés.

KISMAMA KÜLÖNSZÁM

Várandós és kisgyermekes 
szülők magazinja.

A Kistermelők Lapja egyaránt foglalkozik 
a hobbi és a magas színvonalú állat-
tenyésztést folytató vállalkozásokkal. 

A lapban megtalálható az állattenyésztés-
sel kapcsolatos szakmai tanácsadás, 

vásárnaptár, aktuális piaci árak, időszerű 
állategészségügyi kérdések, 

valamint népszerű apróhirdetési rovat.

Kreatív alkotás óvodás és iskolás 
gyerekeknek. Az elkészíthető tárgyakat 

és ötleteket a gyerekek önállóan 
tudják elkészíteni. 

Részletes leírások és fázisfotók.

Kizárólag mandala motívumokat 
tartalmaz. A magazin perforált 

lapjai kivehetők, 
így az alkotások akár 

bekeretezve is megőrizhetők.

Barkácsolás és kreatív húsvéti 
játékok, ötletek, feladatok 

gyerekeknek.

A kéthavonta megjelenő kiadvány 
pontösszekötős rajzoló 

feladványokat tartalmaz, 
melyek különlegessége, 

hogy az olvasó nem látja előre, 
hogy mi rajzolódik ki a végső 
ábrából, így pontról-pontra 
nő az izgalom és az élvezet.

A negyedévente megjelenő 
Kreatív Színező Logika a népszerű 

Kreatív Színvarázs testvérlapja. 
A magazin a logikus gondolkodás 
és a színezés kreatív és pihentető 

tevékenységét varázsolja egységgé.

 Megjelenik: negyedévente

retur retur

retur

retur retur

retur retur

retur

 Megjelenik: negyedévente
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LAKÁSKULTÚRA

 LÁTKÉP EXTRA

LELEPLEZŐ

 Megjelenik: havonta

LIKE

LOVAS NEMZET

LÁTKÉP

A negyedévente megjelenő 
Kreatív Színező a népszerű 

Kreatív Színvarázs testvérlapja. 
A magazin a logikus gondolkodás 
és a színezés kreatív és pihentető 

tevékenységét varázsolja egységgé.

Olyan recepteket találtok benne, 
amik itt a blogon még nem jelentek meg… 
tehát irány az újságárusokhoz és nézzétek 

meg, milyen finomságokat ajánlok 
a figyelmetekbe, zömmel szezonálisan.

Rengeteg új ötlettel és izgalmas 
enteriőrrel készültünk 
ebben a hónapban is.

Bemutatja a világot megmozgató 
legérdekesebb cikkeket és fotókat. 

Hihetetlen élmények áradata 
várta és várja az olvasókat ezután is: 
a LÁTKÉP magazin egy véget nem érő 
kalandsorozatot kínál. Olyan helyekre 
kalauzoljuk Önöket, ahol eddig még 
nem jártak, betekinthetnek velünk 
a történelem sötét vagy felemelő 

múltjába és a jelen titkaiba.

Negyedévente egy-egy érdekes 
történelmi témát dolgoz fel. 

Olyan helyekre kalauzoljuk olvasóinkat, 
ahol eddig még nem jártak.
Új megvilágításba helyezzük 

az életet szóban és képekben is. 
Váratlanul végződő izgalmas 
történetek és nyomozások 

várnak Önökre.

Magyarország jelen történelmét, 
politikai, társadalmi, gazdasági 

és legújabb leleplező írásait 
összefoglaló negyedévi ténymagazin. 

A legnagyobb magyar alternatív 
folyóirat. 

Kicsit női, kicsit trendi, 
kicsit bulvár, kicsit játékos, 
kicsit szexi, kicsit életteli 
és nagyon szerethető!  

Like – Ahogy mindenki szereti.

Szándékaink szerint egy 
figyelemfelkeltő, dinamikus, 

interaktív kiadvány. 
A Lovas Nemzet változó világunk 

igényeihez alkalmazkodva, 
olvasnivalóval szolgál azoknak, 
akik szeretnének tájékozódni 

a lovas érdekeségekről.

Ludas Matyi, mindannyiunk
kedvence újra visszatért 

az árushelyek polcára 
és az Ön nappalijába! 
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Ludas Matyi, mindannyiunk 
kedvence újra visszatért 

az árushelyek polcára 
és az Ön nappalijába!
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MAGYAR FÓRUM

MAGYAR HORGÁSZ

MAGYAR NARANCS

MAGYAR SAKKVILÁG

 Megjelenik: hetente

MANDINER

MARIE CLAIRE

MEGLEPETÉS
KONYHA & REJTVÉNY

MEGLEPETÉS KÜLÖNSZÁM

MAGYAR KONYHA

26

Hetente megjelenő gazdasági, 
politikai újság. A nemzeti radikalizmus

 lapja. Alapítója Csurka István.

A Magyar Horgász havonta 
megjelenő színes magazin. 

A MOHOSZ (Magyar Országos 
Horgász Szövetség) alapította 

a horgászkultúra népszerűsítésének 
érdekében.

Ízelítő a tartalomból: nyakunkon 
az uborkaszezon, magyar ízek, 

zöldségeskert a magasban, magyar 
főnök a tenger alatt, interjú a norvég 

Under étterem üzletvezetőjével, 
Révai Miklóssal, péklapát, 

reggeli a szabadban.

Hetente megjelenő, színes, 
gazdasági és politikai szempontból 

független folyóirat. Egyedi hangnemben 
tájékoztat a politikai és kulturális közélet

meghatározó eseményeiről.

Az egyetlen magyar sakklap. 
Színvonalas rovatai mellett bő 
terjedelemben tudósít a világ 

nagy versenyeiről.

A Mandiner nyújtotta naprakész 
tartalmak birtokában magabiztosan 

mozoghat a világban itthon és külföldön 
egyaránt. Egy konzervatív hetilap, 

amely teret enged a vélemény-
különbségeknek. Hiteles és pontos 

információk, átfogó elemzések, 
karcos vélemények. A Mandinert 

olvasva egy igazi intellektuális 
utazásban lehet része.

A jövő felé tekintünk, és ezzel 
párhuzamosan azoknak a táborát erősítjük, 

akik azt mondják, hogy ne felejtsük el 
az elmúlt hónapok emlékeit, mert 
ezekből tanulhatunk. Exkluzív fotó-

riportunkban megszólaltattuk 
a kórházak frontvonalában dolgozókat, 

A  legfinomabb ételekkel 
és legszórakoztatóbb rejtvényekkel. 
A főzni szeretők és a rejtvényfejtők 

is örömöket lelik majd ebben 
a különleges magazinban, ahol 

a rejtvények is ezer szállal kötődnek 
a konyhai örömökhöz, sztárokhoz 

és sztárséfekhez.

A Meglepetés magazin legújabb 
különszáma a nosztalgia érzését 
lovagolja meg.  A nosztalgia nem 
olyan múltban élős dolog, hogy 
az ember vissza vágyik oda, amit 

nem élt meg a maga teljességében. 
Nemcsak a gyerekek régi képei 

fölött lehet üldögélni ellágyulva, 
hanem amit egyszer már jó volt megélni, 

azt tényleg jó újra és újra felidézni.
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Életmód magazin, első számú információ-
forrás férfiaknak, férfiakról. Az aktív, 

sikeres, igényes férfi márkája, aki többet 
szeretne tenni a testi, szellemi és lelki 

egészségéért. Tartalmas és mély 
anyagainak segítségével mélyebb 

ismereteket szerezhetnek a táplálkozás, 
egészséges életmód, sport, divat, 

alakformálás, párkapcsolat 
témakörökben.

MEN`S HEALTH

 MÉHÉSZET

Havonta megjelenő szaklap. 
A méhészkedés szakmai fogásain 

kívül a hazai és a nemzetközi mézpiaci 
információkról, valamint e sajátos 

szakma üzleti hátteréről 
és lehetőségeiről is tudósítja olvasóit.

MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA

 Megjelenik: negyedévente
MINDMEGETTE MAGAZIN

MINI POÉN

Kéthavonta megjelenő 68 oldalas 
színes magazin. A hazai lappiacon 

egyedülállóan az igényes 
nagyközönségnek szóló érdekes, 

élvezetes, ugyanakkor tudományosan 
hiteles lélek- és önismereti folyóirat.

A legrégebbi magyar recept 
gyűjtemény, több tízezer bevált 
magyaros, házias, egészséges, 

egyszerű, gyors recept. 
Diéta, fogyókúra, életmód 

tanácsok egy helyen!

Havonta megjelenő 
rejtvénymagazin skandináv 

keresztrejtvényekkel.

MINI VICC KOKTÉL

MINIMAX MAGAZIN

A Rejtvénykoktél lapcsalád tagja, 
humoros skandináv típusú 

rejtvényekkel és feladványokkal.

A Minimax magazint a Minimax
televíziós csatorna indította el, 

5-12 és közötti gyerekeknek szól. 
Célja a gyermekek kreativitásának, 

emlékező képességének 
az ösztönzése és fejlesztése.

MÓRICKA

MÓRICKA EXTRA

MOTORREVÜ

MÓRICKA - az örök lázadó. 
Kíméletlen poénOK, képregények, 

karikatúrák, viccek. Hazai és külföldi 
sztárOK legféltettebb titkai. 

64 oldal az élet vicces oldaláról.

Magyarország egyik 
legnépszerűbb vicclapja. 

A motorostársadalom minden egyes 
szeletével foglakozik és alkalmazkodik 

az adott célcsoport igényeihez. 
Tekintettel arra, hogy a high-tech 
kétkerekűek fejlődése évről évre 

újabb határokat lép át, az olvasóknak 
kompetens szakvéleményre van 

szükségük. Nagy hangsúlyt fektet 
az eseményekről és újdonságokról 

szóló aktuális beszámolókra 
és a kritikus szaktanácsadásra.

retur
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 MŰÉRTŐ

Negyedéves történelmi magazin.

MÚLT KOR

Havonta megjelenő színes 
művészeti és műkereskedelmi 

folyóirat.

NAGYBETŰS MAXI SKANDI

 Megjelenik: havonta
NAGYBETŰS OLASZ

NAGYBETŰS REJTVÉNYLAP

NAGYon jó, NAGYbetűs
rejtvények az új évre is!

Nagybetűs, könnyen olvasható 
olasz rejtvények. 

Nem csak a nagymamáknak!

Könnyen olvasható, nagybetűs 
rejtvényekre vágyik fiatalos 

tartalommal? Kímélje a szemét, 
és válassza a Nagybetűs 

Rejtvénylapot!

NAGYI KEDVENCE 
REJTVÉNYKÖNYV

Könnyen olvasható, nagybetűs 
rejtvények várják nem csak 

a nagymamákat, hogy örömöt 
okozzon az agytorna nagyító 

nélkül is. Több mint 150 rejtvény 
+ 2 képeslap.

NAGYI SKANDI

Nagybetűs, könnyen olvasható 
skandináv rejtvények. 

Nem csak a nagymamáknak!

NEMZETI SPORT

A tavaly megjelent különszámok 
nagy sikert arattak, így idén is 

a két National Geographic Traveler 
kiadványon túl további három 

különszámmal jelentkezik a kiadó.

Minden, a sport iránt érdeklődő olvasónak
tartalmas kikapcsolódást nyújt, tájékoztat, 

véleményt mond és alakít. 
A lapstruktúra gerincét a labdarúgás, 
kézi és kosárlabda, hoki és vízilabda 

adja, mindezek mellett a tradicionális 
magyar sikersportágakkal, 

látványsportokkal, az atlétikával, 
a tenisszel, valamint a technikai sportokkal 

foglalkozik kiemelten a lap.  

NIMRÓD

Havonta megjelenő színes magazin
a vadászat kedvelőinek. Érdekes 

cikkeket tartalmaz a vadgazdálkodásról, 
vadászati rendezvényekről, és egyéb, 

a sportot érintő témákról.
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NŐK LAPJA KONYHA
KÜLÖNSZÁM

NŐK LAPJA EZOTÉRIA 
HOROSZKÓP

A lap egy olyan széles közönséghez 
szóló gasztro tematikájú 

női magazin, amelyben az 
egyszerűen és gyorsan elkészíthető 

receptek mellett fontos szerepet 
kapnak az ötletek, újdonságok 

és a praktikus tanácsok.

NYERŐ SKANDI

 Megjelenik: negyedévente
NYERŐ SZÓKERESŐ

OCTOGON

A Nyerő lapcsalád negyedévente 
megjelenő, praktikus méretű 

kiadványa, mely igényes 
rejtvényekkel, vidám grafikákkal 
szórakoztatja a skandináv típusú 

rejtvények szerelmeseit.

Egy kiadvány a Nyerő lapcsaládtól 
azoknak, akik a szókereső típusú
 rejtvényeket kedvelik, azon belül 
azonban mindenféle változattal. 
Poénkereső, tematikus, kvízes, 

hiányos, speciális alakú, 
könnyített, nehezített, kevert, 

azaz mindenféle típusú szókereső.

Az OCTOGON erős külföldi projektekkel
indul, majd erős hazaiakkal folytatódik, 

például rendhagyó budapesti 
objektumokkal, melyek céljukban, 

funkciójukban is messze túlmutatnak 
a lakhatás alapvetésén. Hasonlóan 

egyedi vidéki projektekkel folytatjuk, 
majd a MOME végzőseinek diploma-
munkáiból készített válogatás erősíti
a design-vonalat, amelyet két pesti 

urban-projekt kerekít ki.

OLASZ KOKTÉL

Változatos olasz rejtvények kezdőknek
és haladóknak egyaránt, hogy 
a lehető legszínvonalasabban 

pallérozhassa az elméjét!

OLASZ LIGET

Ha szereti a kihívásokat, mindenképp 
tegyen egy próbát az Olasz Ligettel, 

mellyel könnyedén próbára 
teheti a tudását!

OLCSÓ REJTVÉNYLAP

OTTHON KÜLÖNSZÁM

OTTHONOK ÉS KERTEK

Spóroljon velünk! 14 skandi 
rejtvényt adunk 65 forintért! 
Nem vagyunk normálisak!

A praktikumé és a trendeké a főszerep. 
Kisebb alapterületű otthon segítségével 

mutatjuk be a legötletesebb 
beépítéseket és sokfunkciós 

bútorokat. Megoldást kínálunk 
a kislakások gyakori problémáia, 

a tárolásra és világításra is, 
utánajárunk a legmodernebb 

klímák és porszívók funkcióinak.

Neves lakberendezőik és designereik 
tanácsokat és tippeket adnak abban, 
hogy otthonunk ne csak egy élettér 

legyen, hanem inspiráljon, feltöltsön 
és erőt adjon a hétköznapokhoz.
Az Otthonok és Kertek elkalauzol 

az egyre növekvő számú lakberende-
zési termékek között, segít választani, 

igényes és jól átgondolt 
döntéseket hozni.
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Asztrológiával foglalkozó magazin: 
elmélyülésre és önismeretre ad 
alkalmat. Segít megteremteni 
a lelki harmóniát, megtalálni 

az utat a teljességhez.
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 OVER

A havonta megjelenő Ötlet Mozaik 
magazin ház- és lakásfelújítással, 

átalakítással, építkezéssel, 
kertápolással és rendezéssel, 

valamint számos egyedi barkács- 
és javítási ötlettel, új termékek 

bemutatásával foglalkozik.

ÖTLET MOZAIK

A fiatalos hangvételű magazin újszerű 
megoldással jelentkezik, a sportos 

tartalmat szinte albumszerűen 
illusztrálja, több generációt 

is megszólítva. Tíz fejezetben 
(Világkép, Hegymenet, Hófolt, Túratáv, 
Futótűz, Széljárás, Lapátfogó, Életvíz, 

Keréknyom, Létkondi) népszerű 
sportágakat hoz közelebb az olvasókhoz, 

világjárással, földrajzi és kulturális 
érdekességekkel.

OVIS FOGLALKOZTATÓM

 Megjelenik: havonta

ÓVODAI NEVELÉS

PC GURU

Foglalkoztató feladatok 3-6 éves korú 
ovis, óvodás gyerekeknek. 

Játékos feladványok, színezők, 
különbségkeresők, labirintusok. 

Kiváló minőségű papír, kedvező ár.

A 2016-ban 69. évfolyamát indító 
szaklap az óvodások nevelésével 

foglalkozó pedagógusok fontos szakmai 
információs kiadványa, amelyből 

hónapról hónapra nyomon követhetik 
a szakmai, módszertani ismereteket, 

innovációs törekvéseket, aktuális 
változásokat.

Havonta megjelenő konzol magazin 
DVD melléklettel. Magyarország 
legolvasottabb játékmagazinja. 

Érdekes cikkeket tartalmaz a legújabb 
játékokról illetve játéktesztekről. 

A DVD melléklet teljes játékot 
tartalmaz minden hónapban.

PV WORLD

A PC World olvasmányos és közérthető 
hangnemben mutatja be az informatika 

és a szórakoztatóelektronika világát: 
híreket, elemzéseket, mesterfogásokat, 
tippeket, trükköket adva. A lap kiemelt 

hangsúlyt ad az IT-biztonság kérdésének, 
lemezmellékletén minden hónapban 

frissített védelmet kínál az olvasóknak.

PISTIKE

PLUSZ EGY POÉN

A lap sikerét a mindig friss viccek 
(kb. 150-200 db), humoros írások, 

skandináv rejtvények, kifejező, 
pikáns karikatúrák, a nagyvilág 

és a sztárvilág képes hírei adják. 
A Pistike viccújság 32 oldal vidámság, 

önfeledt szórakozás, kikapcsolódás 
minden hónapban. Nézze meg 

a címlapot és garantáltan 
nem fogja letenni!

Playboy - Férfias szórakozás!
A világ vezető férfimagazinjának első 
száma több mint 50 éve jelent meg 
Amerikában. Alapítója a legendás 
Hugh Hefner, akinek életét a mai 

napig férfiak milliói irigylik. 
A Playboy ma a világ 17 országában

jelenik meg, s neve mindenhol egyet 
jelent a minőségi szórakozással, 

egy egyedi és utánozhatatlan életérzéssel.
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Rejtvények és poénok.

 Megjelenik: évente
VONATOK

A világon számos vonat fut 
a síneken. Régieket és a kor 

legújabb vasparipáit mutatja 
be a kiadvány élvezetes,

látványos fotókkal és leírásokkal. 
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POÉN HALÁSZAT EXTRA

POÉN BAZÁR

A több mint 15 éves 
POÉNhalászat nagyobb 

testvérében 36 kiváló skandi 
rejtvényt fejthet 36 oldalon. 
Keresse minden hónapban!

POÉN LIGET

 Megjelenik: hetente

POÉN KERESŐ

POÉN PLETYKÁK

Fejtsen rejtvényt és derüljön 
a jobbnál jobb poénokon, melyeket 

a Poén Liget rejtvényújság 
tartogat Önnek!

Humor és rejtvény hétről-hétre! 
Tizenhat oldalas gyűjtemény 

a legnépszerűbb rejtvénytípusból. 
Minden lapszámban 
készpénznyeremény!

PONTYVILÁG

POÉN VARÁZS

Magyarország egyetlen pontyhorgász 
magazinja friss tartalmat kínál a pontyok 

és a pontyhorgászat szerelmeseinek. 
E speciális horgászmédia legnépszerűbb 
horgászhalunkkal kapcsolatban minden 

fontos elemet felsorakoztat. 
Hamarosan az újságárusoknál 

a Pontyvilág szeptemberi száma.

A rejtvényújság kék pöttyei 
nem jelentenek mást, 
mint 16 nagy skandit, 

kéthavonta.

A rejtvényújság piros pöttyei 
nem jelentenek mást mint 

16 nagy skandit, negyedévente.

31

 Megjelenik: havonta
PÖTTYÖS ZÖLD

A rejtvényújság zöld pöttyei 
nem jelentenek mást mint 
16 nagy skandit, havonta.
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Havonta megjelenő, rejtvényeket
tartalmazó kiadvány.

Havonta megjelenő, rejtvényeket
tartalmazó kiadvány.

Havonta megjelenő, rejtvényeket
tartalmazó kiadvány.
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 RÁDIÓTECHNIKA

RAJZISKOLA

Korunk a rádió-elektronika világa, 
ezt hozza emberközelbe 

a RÁDIÓTECHNIKA elektronikai 
magazin. Profiljában és tematikájában 

egyedüli a piacon, rovatai: 
Hi-Fi-technika, DiY elektronika, 

amatőr és CB-rádiózás, 
hardver/szoftver, alkatrészek, 

rádió-tv vétel.

RÁDIÓTECHNIKA ÉVKÖNYV

 Megjelenik: havonta

READER`S DIGEST

A 224 oldalas évkönyvben a kezdő 
és haladó elektronika-barátok, 

rádióamatőrök a rádió adás-vétel-, 
a műszer- és mérés-, 

a számítástechnika, az akusztika, 
a háztáji elektronika, az alkatrész

alkalmazás területéről találnak
elméleti és gyakorlati jellegű

cikk-összeállítást.

Ismerje meg a legújabb kutatási 
eredményeket, amelyek könnyebbé 

tehetik a tinédzserek és a szüleik életét. 
Elfogadva, hogy a csimpánzok 

a rokonaink, szembe kell néznünk 
a kérdéssel: mit jelent embernek lenni. 

Amikor filmet kezdtünk forgatni 
az autizmusról, még nem tudtam, 

hogy az életem gyökeresen megváltozik.

REGIMENT

A 2005 óta évi négy alkalommal 
megjelenő magazin tematikus 
bontásban dolgozza fel a közeli 

és távoli múlt fontosabb hadtörténeti 
eseményeit a terület szakértőinek 

tollából származó lebilincselő 
írások segítségével.

REJTÉLYEK VILÁGA

Izgalmas hírek 
a világ minden tájáról.

REJTVÉNY KLUB EXTRA

Könnyen fejthető szám szerint 
(számokból betűk) rejtvények. 

Készpénz-nyeremény.

Skandináv, plusz egy vicc, 
olasz és logikai rejtvények.

REJTVÉNY KOKTÉL EXTRA

 Megjelenik: havonta

REJTVÉNY KOKTÉL

Változatos rejtvények
nyereményekkel.

A Príma Konyha havonta megjelenő 
színes gasztronómiai magazin. 

Az idénynek megfelelő ételekből 
készült házias recepteket, főzési 

tanácsokat tartalmaz. 
Érdekes cikkeket olvashatunk 

benne a gasztronómia világáról.

retur

retur retur

retur

retur

retur

A könyvsorozat magában foglalja 
mindazt, ami a rajzolás technikáinak 

és műfajainak elsajátításához szükséges. 
Ajánljuk mindazoknak, akik most 
foglalkozni akarnak a rajzolással, 

és azoknak is, akik meglévő 
készségeiket szeretnék 

továbbfejleszteni.
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REJTVÉNY KVÍZ

A 32 oldalas skandináv, hagyományos, 
szóberakó, szókereső, sudoku, kakuro 
és más logikai rejtvényeket tartalmazó 

kiadvány. Megfejtések interneten 
is beküldhetők, rögzíthetők.

 Megjelenik: kéthavonta

REJTVÉNY KOKTÉL PLUSZ

REJTVÉNY TERE-FERE

Fejtenivalók kezdőknek, gondolkodtató 
rejtvények profiknak, képes-játékos 

fejtörők gyerekeknek!

REJTVÉNY TERE-FERE PLUSZ

RETRO MOBIL

Különlegességek, ritkaságok! 
Ismerje meg a ritka és különleges 

BMW 3200 CS-t, a hatvanéves 
Ikarus 55-öt, az 1979-es VW Golf 

Cabriolet-t. A kétkerekűek 
szerelmeseinek: Harley-Davidson 

FXEF Superglide és egy Rizzato Atala 
1965-ből. Írunk a muzeális minősítés 

változásairól is. 

ROMANA

RIDIKÜL MAGAZIN

A Ridikül Magazinban pont 
azt találod, amit keresel 

egy női lapban. 
Ötleket a mindennapok 
kényelmes viseletére, 
jó kedvet eső esetére, 

jó társaságot. 

ROMANA KÜLÖNSZÁM

RTV MŰSOR MAGAZIN

Kéthetente megjelenő részletes, 
tartalmas rádió- és TV műsormagazin, 

amelynek szerény külseje értékes 
és hasznos belsőt fed. 
Műsoroldalai magas 

precizitással készülnek.

retur

retur

retur retur

retur retur

retur retur

 Szórakoztató rejtvények
és viccek.

 Romantikus és szerelmes
történetek.

400 rejtvény,
érdekes olvasmányok. 

Romantikus és szerelmes
történetek egy kötetben.

Skandináv, plusz egy vicc, 
olasz és logikai rejtvények.
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 SHAPE

RUNNER`S WORLD

A világ legnagyobb és legismertebb 
"futós" magazinja a tervek szerint 

kéthavonta örvendezteti 
majd meg a magyar futótársadalmat 

sokszínű cikkeivel. A szakmaiság, 
a cipő- és kütyütesztek mellett 
futótörténetek, edzéstanácsok 

s olvashatók az újságban.

A világ piacvezető wellness-, fitnesz-, 
egészség- és szépségmagazinja. 

Ösztönző és lelkesítő társa 
a testi-lelki harmóniára vágyó, 

saját életükért felelősséget vállaló 
nőknek. A modern, dinamikus, 

önmagukra adó, aktív nők 
értékrendszerét képviseli. 

SKANDI CSEMEGE

 Megjelenik: kéthetente

SKANDI KLUB

Szereti az Óriás méretű skandikat, 
amik ráadásul könnyen olvashatóak is? 

Válassza a Skandi Csemegét! 
Megjelenik minden páros hónapban.

A Skandi KLUB rejtvénylap kéthavonta 
megjelenő extra kiadása, rengeteg 

skandival. 100% rejtvény, 
100% szórakozás!

SKANDI KLUB KÜLÖNSZÁM

Figyelemfelkeltő kiadvány 
a számtalan skandináv 

rejtvénylap között. 
Minőségi rejtvények, színvonalas 

grafikák, fergeteges humor.

34

 Megjelenik: kéthavonta

SKANDI KOKTÉL

Szereti az Óriás méretű skandikat, 
amik ráadásul könnyen olvashatóak 

is? Válassza a Skandi Koktélt! 
Megjelenik minden 

páros hónapban.

A kéthavonta megjelenő Skandi Liget 
vidám feladványai 36 oldalon 

várják a lelkes fejtőket.

 Megjelenik: kéthavonta
 SKANDI LIGET

 Megjelenik: havonta

SKANDI ÓRÁK

2 havonta megjelenő, 32 oldalas 
skandináv rejtvényeket tartalmazó 
kiadvány. Megfejtések interneten 

is beküldhetők, rögzíthetők.

 Megjelenik: kéthavonta

SKANDI PARTI

Történelmi ismeretterjesztő lap. 
Tartalmát tekintve szakmai folyóirat, 

külső megjelenésében magazin. 
Magyar és egyetemes történelem 
az őskortól napjainkig, általában 

tematikus összeállítások keretében.

retur retur

retur retur

retur retur

retur retur

retur

Több órára elegendő 
skandi rejtvények.
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SKANDI RANDI

SORRY
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 Megjelenik: havonta

SPORT AUTO

 Megjelenik: kéthetente
 STAR MAGAZIN

 Megjelenik: negyedévente

STORY KÜLÖNSZÁM

 Megjelenik: havonta

SUPERBIKE

32 oldalas skandináv 
rejtvényeket tartalmazó 

kiadvány. Megfejtések interneten
 is beküldhetők, rögzíthetők.

Havonta megjelenő, népszerű 
és humoros, skandináv típusú 

rejtvényeket tartalmazó rejtvénylap.

 SKANDI VILÁG

A 2003-ban született Sorry! magazin 
stabil olvasótáborának kéthetente 

nyújt a hazai és a nemzetközi 
sztárvilágról híreket, exkluzív 

interjúkat és színes anyagokat.

 Megjelenik: havonta

SPORTHORGÁSZ

A Sikeres Sporthorgász a legnagyobb 
példányszámú hobbilap. 

Minden igényt kiszolgál, nemcsak 
a horgásztársadalomhoz, hanem 

azokhoz is szól, akik szeretik 
a természetet, a kitűnő profi 

tájleírásokat, fotókat.

SPORT PLUSZ FOCI

Sport, szabadidő, műsor. 
Információk, hírek az olvasókat 

leginkább érdeklő hobbi 
tevékenységekkel kapcsolatban.

Magyarország egyik legrégebbi 
autós magazinja, amely minden 

hónapban olvasói elé tárja 
az autós világ híreit, újdonságait, 

érdekességeit. Célja az átfogó, 
szórakoztató tájékoztatás, főképpen,
az úgynevezett prémium kategória 

modelljeiről, és nem csak 
sportautókról.

A Star magazin 14 éve szórakoztatja 
az olvasókat a legaktuálisabb 

bulvárhírekkel, a képernyőről jól 
ismert sztárokkal készült exkluzív, 

korábban meg nem jelentett interjúkkal. 
Ezen felül a horoszkóp-, a receptek- 

és rejtvénykedvelőknek is kedvezünk.

A hírességek lelkesen mesélnek 
úti és konyhai élményeikről, 

osztják meg családi és lelki titkaikat, 
szépségápolási, divat- és recept-

ötleteiket az olvasókkal, akik értékes 
nyeremények reményében skandikat, 

sztárkvízeket is megfejthetnek 
a lap tavaszi, nyári, őszi 
és téli különszámában.

Magyarország vezető sportmotoros 
magazinja. A lap brit eredetije 1972 óta, 

vagyis több mint 48 éve jelenik meg, 
ami garanciát jelent a tartalom 
és a forma kiváló minőségére.

Rejtvény kiadványok,
skandi, humor

 Megjelenik: havonta
SKANDI POÉN

retur retur

retur retur

retur retur
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A Szép Házak magazin a legolvasottabb 
építészeti–lakberendezési lap 

Magyarországon. Célja megvalósult 
példamutató családi házak, nyaralók 

és lakások bemutatása, a korszerű 
építési technológiák és anyagok 

ismertetése, belsőépítész-, 
lakberendező- és iparművész-portrék 

közlése.

SZÉP HÁZAK

Magyar lakberendezési magazin, 
amely 16 éve követi és mutatja 

be a hazai és nemzetközi trendeket 
a lakberendezésben, szem előtt 

tartva a fenntarthatóság, 
használhatóság és 

megvalósíthatóság eszméit.

 SZÉP LAK

 Megjelenik: havonta
 SZÍNHÁZ

 Megjelenik: havonta
SZÍVHANG

 Megjelenik: negyedévente

SZÍVHANG KÜLÖNSZÁM

 Megjelenik: kéthavonta
SZÓKOKTÉL

Találja meg a lehető legügyesebben 
összekevert szavak között 

megbújó megoldást!

Vadásszon a szavakra, és ismerje 
meg a legjobb poénokat 

a Szóvadász Ligettel!

 Megjelenik: kéthavonta
 SZÓVADÁSZ LIGET

Ha jobban szereti az olyan rejtvényeket, 
melyek inkább a logikáját teszik próbára, 

akkor az Ön újsága a Szudoku Liget!

 Megjelenik: kéthavonta
 SZUDOKU LIGET

"A mesék már évezredek óta megőrizték 
és tanítják, hirdetik az emberi lét 

fennmaradásához szükséges 
viselkedés alapmodelljeit 
és mintáit generációról 
generációra örökítve.”

 Megjelenik: havonta

TANÍTÓ

 Megjelenik: hetente
SZABAD FÖLD

A Szabad Föld az ország egyik 
legnagyobb múltú hetilapja, 

a vidék családi lapja. 
Írásaiban az alábbi témákat érinti: 

hazai élet, gazdálkodás, kultúra, sport,
családi kör, egészségünk, tudomány. 

Állandó mellékletként színes 
műsorújságot tartalmaz.

retur retur

retur

retur

retur

retur

 A Színház Alapítvány kiadásában 
jelenik meg havonta.

Aktuális témák a színház világából.

 Romantikus és szerelmes
történetek egy kötetben.

Romantikus és szerelmes
történetek egy könyvben.
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TATTOO

A folyóiratban a tudományos eredmények 
bemutatásának teljességre való törekvése 

mellett könnyedebb, olvasmányosabb 
témák is helyet kapnak, így az egy-egy 

tudományterületben elmélyülni 
szándékozó kutatók, mérnökök, tanárok 
ugyanúgy megtalálják a kedvükre való 

olvasmányt, mint az egyetemi hallgatók 
vagy a középiskolások. 

 TERMÉSZET VILÁGA

A lap sokszínű, gazdagon illusztrált, 
emellett hűen őrzi a korábbi évtizedekre 

jellemző magas színvonalat és nyelvi 
gényességet. Szerzői között a magyar 
tudományos élet meghatározó alakjai 

sorakoznak, akik mind 
a Kárpát-medencében, mind a világ 

más tájain a hazai természet- és műszaki 
tudományok hírnevét öregbítik. 

 Megjelenik: évente

 TERMÉSZET VILÁGA 
KÜLÖNSZÁM

A test és a lélek karbantartásának 
különleges, kevésbé ismert módszereit 

mutatjuk be. Újraértelmezzük 
a csillagok állását, fürkésszük a jövőt. 

Aki velünk tart, jól szórakozik, 
s közben hasznos információkhoz 

juthat – méltón a Bors 
hagyományaihoz.

 Megjelenik: negyedévente
TEST ÉS LÉLEK

 Megjelenik: havonta

TOUCH DOWN

A tematikusan megjelenő, 
exkluzív, képes magazin.

Családi, műsorújság és szórakoztató 
magazin egyben. Tematikus 
műsorajánlókat tartalmaz, 

a család minden tagja számára. 
Betekintést ad a filmek és a sztárok 

világába. Hétről hétre tartalmas 
olvasnivalót kínál azoknak, 

akik szeretik tudni, hogy mi lesz. 

 Megjelenik: hetente
TVR-HÉT

Az Ufómagazin a megmagyarázatlan 
jelenségek, az ufókutatás, 

a tértechnológia, az ezoterika iránt 
érdeklődő olvasók számára 1990 óta 

nyújt érdekes és hiteles információkat. 
A magazinban olvashatók természet-

gyógyászattal, életmóddal, 
parapszichológiával foglalkozó cikkek, 

valamint ismert személyiségekkel, 
sztárokkal készített exkluzív interjúk is. 

 Megjelenik: havonta
 UFÓMAGAZIN

Rejtvény- és viccmagazin. 
A legjobb és legizgalmasabb rejtvények 

és viccek teszik az Ügyest az olvasók 
egyik kedvenc rejtvénylapjává, hiszen 

többféle rejtvénytípust tartalmaz 
a család minden tagja részére. 

Ezek mellett mindig ír a sztárokról, 
érdekességekről, állatmesékről, 

sőt a horoszkópunkat is 
elolvashatjuk az Ügyesben.

 Megjelenik: kéthetente
ÜGYES

Tarka-barka Barkácsfüzet egyszerű, 
kipattintható motívumokkal 

a legkisebbeknek. 
Könnyű összeállítani. 

 Megjelenik: havonta

TARKA-BARKA 
BARKÁCSFÜZET  Megjelenik: évente

TINA ÍNYENC 

Gasztronómiai magazin, mely hasznos 
receptekkel, ötletekkel szolgál a modern 

és klasszikus konyha szerelmeseinek. 
Célja, hogy bemutassa a főzés örömét, 

azt, hogyan lehet élvezettel, 
szenvedéllyel, mégis egyszerűen nagy 

dolgokat alkotni. Azoknak szól, akik 
szeretik az életet, szívesen töltenek el 
egy kellemes estét a barátaikkal egy 

finom vacsora és jó bor társaságában.

retur retur

retur

retur

retur retur

 A magyar tetoválók 
magazinja.
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ÜGYES - JÓ VICC

 Megjelenik: kéthetente
ÜGYES SKANDI

 Megjelenik: negyedévente

265 rejtvény, 50 féle változat. 
Praktikus naptár, híres párok, 

különös történetek, igaz pletykák, 
ínyenc sztárok, receptek, kastélyok, 

családok, állatkerti mesék.
Tanulva szórakozhat, 
szórakozva tanulhat.

ÜGYES ÉVSZAKOK

Színes, fejthető, humoros vicc- 
és rejtvénylap minden második 

hónapban!

Poénvadász lap, rejtvényfüzet,
rejtvényfejtő újság.

 Megjelenik: hetente
ÜGYES KÓPÉ

Minden páros hét szerdáján, az Ügyes női 
rejtvény- és viccmagazinnal együtt 
jelenik meg az Ügyes Skandi. Vicc- 

és poénvadászat, kevert és néma skandi, 
a profiknak nyíl nélkül, valamint skandi 

számoló a kínálat. Kéthetente 33 
színvonalas, szórakoztató rejtvény.

 Megjelenik: negyedévente

ÜGYES SOROZAT

ÜGYES SZUDOKU EXTRA

Skandináv rejtvények haladó 
rejtvényfejtőknek. 

Megjelenik kéthetente.

 Megjelenik: kéthetente

UHU KLASSZIKUS

 Megjelenik: havonta

UHU MINI

Az UHU rejtvénycsalád tagja. 
Havonta jelenik meg, skandináv 

típusú mini rejtvényeket tartalmaz.

A hazai piacon egyedülálló termék 
kihajtogatás után közel egy 

négyzetméter felületű skandináv 
keresztrejtvényfejtési lehetőséget 

kínál a skandi szerelmeseinek. 
Mindössze 2 oldal rejtvényt tartalmaz, 

de a hatalmas méret valójában
16 oldalas összehajtogatott 

újságot takar.

 Megjelenik: havonta
UHU ÓRIÁS SKANDI

 Megjelenik: évente

ÜGYES ÉVKÖNYV
retur retur

retur retur

retur retur

retur

retur retur

 Rejtvények egész évre.  Negyedévente megjelenő rejtvény
és viccmagazin.

 Bűvös négyzetek minden szinten,
méretben és mennyiségben.
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VERANDA

 Megjelenik: havonta
VIDÉK ÍZE

 Megjelenik: kéthavonta
VILÁGJÁRÓ

Őszi ruha varrás kezdőknek 
és haladóknak - varrjunk otthon! 
Saját magunk által megvarrható 

divatos ruhák és kiegészítők. 
Részletes leírások, kiteríthető 
és áttekinthető szabásminták. 

Széles méretskála, szabásminták 
nagy méretben is (plus size)!

VARRÁS & DIVAT

A Veranda magazin értékmentő 
és hiánypótló építészeti, 

lakberendezési magazin a vidéki 
élet romantikájával. Témái között 

hagyományőrző parasztházak, 
romantikus otthonok, kastélyszállók, 

antik stílus, a külföld „ízei”. 
Igényes design. 

Fejlesztő magazin az izgalmas 
és népszerű Verdák mese kis 

rajongóinak. Bemutatja kedvenc 
szereplőinket, kedves és tanulságos 

történeteiknek köszönhetően jobban 
megismerhetjük őket. Található benne 

képregény, színező, plusz szuper 
játékok és barkácsötletek. 

Keresd az ajándék 
Verdák modell egyikét!

 Megjelenik: negyedévente
VERDÁK

 Megjelenik: kéthavonta
VILÁGUNK TITKAI

A hamisítatlan vidéki ízekkel 
és hangulattal invitálja asztalához 

olvasóit. Régi recepteket tartalmaz, 
melyeket sokunk szerint nem szabad 

veszni hagyni, olyan egyedi vidéki 
zamattal bírnak.

A fő célunk a tradicionális magyar 
konyha ízvilágának megőrzése mellett 

egyrészt a régi családi receptek 
továbbadása, másrészt az újdonságok 
beépítése a hagyományos étrendbe. 
A mindennapos sütéshez-főzéshez 

adunk segítséget és ötleteket. 
A kipróbált receptek mellett sok 
érdekes olvasnivalót is kínálunk.

 Megjelenik: kéthavonta

VIDÉK ÍZE KÜLÖNSZÁM

A Világjáró az utazást és az aktív 
pihenést kedvelők magazinja. 
Folyamatos tájékoztatást nyújt 
a világ beutazható vidékeiről, 
a hazai és külföldi szezonális 

utazási-, pihenési- és szórakozási 
lehetőségekről. Kevésbé vagy alig 
ismert vidékekről szóló cikkeket, 

kulturális látnivalókról, érdekességekről 
szóló szórakoztató írásokat tartalmaz.

Korántsem csak a történelem 
legismertebb uralkodóit, hadvezéreit 

és politikusait jellemzik jól ismert 
történészek, hanem a mi Európa- 
és Amerikacentrikus világunkból 
kilépve olyan japán, kínai vagy 
éppen afrikai személyiségekről 
is adnak portrét, akiket sokunk 

még névről sem ismer. 

 Megjelenik: negyedévente
VILÁGTÖRTÉNELEM

A How it works ismeretterjesztő 
magazin magyar nyelvű kiadása. 

Tudomány, közlekedés, történelem, 
világűr, környezet és technika, 

a minket körülvevő világ hiteles, 
érthető és látványos bemutatása. 
Nagy méret, lélegzetelállító képek, 
érthető és illusztrált magyarázatok.

A nagy akciófilmes szám: Minden idők 
50 legjobb akciójelenete; Az akciófilmek 

jövője; 100 menő akciófilmes duma; 
Nők az akciófilmekben; Akciófilmzenék; 
Top 25: Akciófilmek; A hónap témája; 

A hónap sztárja; 18 filmkritika; Kultfilm.

 Megjelenik: havonta
VOX MOZIMAGAZIN

"Kulcs a vadászokhoz" - szól a szlogenje 
Magyarország vezető vadászati 

szaklapjának, amely több mint 20
éve tájékoztatja a vadászokat 

és a természetbarátokat e nemes 
mesterséget érintő legfontosabb 

tudnivalókról. Az egész család számára 
tartogat tartalmas kikapcsolódást; 
a hölgyeknek pikáns recepteket, 

a gyerekeknek érdekes történeteket.

 Megjelenik: havonta

VADÁSZLAP
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 WILD MAGAZIN
 Megjelenik: kéthavonta
ZSEBREJTVÉNY EXTRA

Még csak kacérkodsz a mozgás 
és a diéta gondolatával, de nem 

tudod hogyan kezdj bele? 
Rendszeresen sportolsz, és szívesen 

kipróbálnál valami új mozgásformát is? 
Vagy egyszerűen csak szeretnéd jól 
érezni magad a bőrödben, és ehhez 

keresel tanácsokat? Bármelyik is 
motivál, a megújult magazinban 

megtalálod a neked szóló írásokat! 

 Megjelenik: kéthavonta

WELLNESS

Az 1995-ben alapított havilap 
Magyarország második legrégebbi 

motorosújságjaként az elmúlt 25 év 
alatt a hazai motoroskultúra 
meghatározó részévé vált. 

Célja az épített autók, épített motorok
kultúrájának népszerűsítése, és minden 
olyan dolog megmutatása, mely ehhez 

az életformához tartozik.

A Zöld Újság a jövőért felelősséget
 érzők lapja – nem szakfolyóirat, 

hanem az átlag újságolvasó igényeihez 
igazodik. Témaválasztásaival 

az önmagára és környezetére igényes, 
egészséges életmódot folytató, 
alternatív gyógymódokat kereső 

emberek igényeit igyekszik kielégíteni.

ZÖLD ÚJSÁG

 Megjelenik: havonta
ZÖLD ÉS FEHÉR

A Fradi magazin a klubéletet 
bemutató kiadvány és életmód 

magazin, ami a sportszerető 
és egészséges életmódot 
követő közönségnek szól. 

A magazin célja, hogy hitelességet 
és értéket közvetítsen, hagyományt 

teremtsen és életstílust 
sugározzon.

Bűnügyi magazin. Egyedülálló híreket 
közöl első kézből a hazai és külföldi 

bűnügyekről, a rendőrség 
szakmai életéről.

 Megjelenik: hetente
ZSARU

68 oldalas, negyedévente 
megjelenő rejtvénymagazin 

változatos rejtvényekkel 
és poénokkal.

Szívesen teszi próbára magát a skandi 
mellett más típusokkal is? Jöhet egy kis 

logikai, plusz egy, szóvadász, szám szerint 
vagy hagyományos rejtvény? 

Nem volt még elég? Akkor ne hagyja ki 
a sztárkvíz oldalainkat sem! 

Extra rejtvényekkel várja Önt minden
páratlan hónapban a ZsebRejtvény Extra.

 Megjelenik: negyedévente
ZSEBREJTVÉNY KÖNYV

A ZsebRejtvény Könyv kiadványban
az egész család megtalálja a neki 

tetsző feladványokat. A 245 rejtvény 
a gyerekektől a nagyszülőkig 

garantál szórakozást.

Nehezen olvassa az apró betűket? 
Ezen segít az óriásbetűs 

ZsebRejtvény NAGY. 
Megjelenik minden 

hónap utolsó szerdáján.

 Megjelenik: havonta
ZSEBREJTVÉNY NAGY

A ZsebRejtvény OLASZ kiadványt 
az teszi egyedülállóvá, hogy 

a kezdőknek és a profiknak egyaránt
 izgalmas élményt nyújt. 

Tegye próbára magát 
minden páros hónapban!

 Megjelenik: kéthavonta
ZSEBREJTVÉNY OLASZ

 Megjelenik: negyedévente

ZSEBREJTVÉNY ÉVSZAKOK
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 Megjelenik: negyedévente

Miben jobb az ZsebRejtvény Olasz Extra
a többi olasz lapnál? Egyedülálló, mert 

a kezdőknek és a profiknak egyaránt 
izgalmas élményt nyújt. 

Olasz rejtvénykülönlegességek, olasz 
csemegék várják Önt is minden 

páratlan hónapban.

 Megjelenik: kéthavonta

ZSEBREJTVÉNY OLASZ EXTRA

Kedveli a beírós plusz egy rejtvényeket? 
Jöhet egy-két különleges feladvány is? 

A ZsebRejtvény PLUSZ EGY lapban 
nem fog csalódni! 

 Megjelenik: kéthavonta

ZSEBREJTVÉNY PLUSZ EGY

Ha nem szereti átlapozni 
a rejtvényújságokat a kedvenc 

típusáért, vagy szívesebben oldana 
meg több plusz egyet, akkor havonta 

megjelenő lapunk a tökéletes választás 
az Ön számára.

 Megjelenik: havonta

ZSEBREJTVÉNY 
PLUSZ EGY EXTRA

Ön a skandikat kedveli? 
A ZsebRejtvény SKANDI lapban 

nem fog csalódni! Kiváló grafikusok 
poénjait fejtheti meg. 

 Megjelenik: kéthavonta

ZSEBREJTVÉNY SKANDI

A skandikból sosem elég! 
Ezt mi is jól tudjuk, éppen 

ezért a ZsebRejtvény SKANDI 
mellé ráadásnak kínáljuk 

a színes és igényes 
ZsebRejtény Skandi EXTRÁ-t, 

hogy Ön sose fogyjon ki 
kedvenc rejtvénytípusából!

 Megjelenik: havonta

ZSEBREJTVÉNY SKANDI
EXTRA

160 skandi egyetlen könyvben? 
Igen! Ha szeretné megszerezni 

a ZsebRejtvény SKANDI Könyvet, 
negyedévente az Öné lehet!

ZSEBREJTVÉNY 
SKANDI KÖNYV

Túl hamar végére ér a 
szám szerint típusú rejtvényeket 

tartalmazó lapoknak? 
Keresse a SZÁM SZERINT 
Könyvet, amelyben nem 

kevesebb mint 
165 feladványt talál! 

Fejtsen kedvére!

 Megjelenik: negyedévente

ZSEBREJTVÉNY 
SZÁM SZERINT

 Megjelenik: kéthavonta
ZSEBREJTVÉNY SZÍNES

Unja a fekete-fehér rejtvényeket? 
ZsebRejtvény Színes lapunkban 

skandi, beírós, szóvadász rejtvények, 
feladványok profiknak, gyerek- és logi 
fejtörők 52 színes oldalon várják Önt.

Kedveli a szóvadász rejtvényeket? 
Jöhet egy-két különleges feladvány is? 

A ZsebRejtvény SZÓVADÁSZ lapban 
nem fog csalódni! 

 Megjelenik: kéthavonta

ZSEBREJTVÉNY SZÓVADÁSZ

Ön is falja a szudoku rejtvényeket? 
Unja az alig 50 feladványt tartalmazó 
lapokat? Bennünk nem fog csalódni! 
175 szudoku feladvány 36 oldalon. 

5 nehézségi szint, 11 típus. 
Kell ennél több?

 Megjelenik: kéthavonta
ZSEBREJTVÉNY SZUDOKU
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