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Bevezető
Célunk a Magyar Televízió m1 csatornájának Ridikül című műsorához kapcsolódó 
igényes női magazin létrehozása, amely hagyományos női témákat dolgoz fel korszerű 
módon. Rovataink tematikája szorosan illeszkedik az adott hét műsoraihoz, de tovább 
is gondoljuk a stúdióban elhangzott kérdéseket és történéseket, kiegészítve azokkal 
az érdekességekkel, amelyek a műsoridő adta korlátok miatt kimaradtak. 
A műsor sikere egy heti női magazin sikerét is megalapozza.

Valódi 
tartalom
igazi
nôknek



Terjesztés/példányszám
Terjeszti: Lapker Zrt. országos hálózatán 
keresztül, Relay és Inmedio kiemelt árusító-
helyein, valamint kapható a MOL, a Shell, az 
OMV, Agip benzinkutaknál, a Tesco, Auchan, 
Interspar, Spar, CBA, Reál élelmiszerláncoknál, 
a Magyar Posta Zrt. kiemelt postahivatalaiban.
Induló példányszám: 15 ezer

A Ridikül Magazin kinek szól?
A Ridikül Magazint a világ dolgaiban és a saját 
környezetében tájékozott, fiatal felnőtt nőknek, 
önálló és határozott, középkorú asszonyoknak és 
bölcs, érettebb hölgyeknek ajánljuk. Mindazoknak, 
akik észreveszik a szépet, a jót, szeretik és élvezik 
az életet, akik kellő humorral és megértéssel szem-
lélik a körülöttünk zajló folyamatokat. Azoknak, 
akik a kor kihívásaira értelmes válaszokat adnak, 
képesek és tudnak vitatkozni, 
a mindennapok nehézségeit megoldani.
Lapunkat azoknak a közép- és felsőfokú 
végzettségű, modern nőknek szánjuk, akik 
nyitottak a világra, és szeretnék is befolyásolni 
saját és környezetük sorsát. Egyszóval: az okos 
és érzékeny nőknek ajánljuk a Ridikült.
 
Elsődleges célcsoport leírása:
» azok az A-B státusú modern nők
» akik nyitottak a világra
» akik észreveszik a szépet és a jót
» akik képesek és tudnak vitatkozni
» akik minőségi tartalmat szeretnének olvasni

Másodlagos célcsoport:
» Azok a közép- és felsőfokú végzettségű 
férfiak, akiknek fontos a család.

Technikai információk
A kész anyagokat Photoshop (eps, tif, pdf, jpg), 
Illustrator formátumokban tudjuk elfogadni 
300 dpi felbontásban, CMYK színkóddal. 
Az elkészített kreatívokra körben 5-5 mm 
kifutót kérünk.

sales@ridikulmagazin.hu

Az elkészült hirdetések leadási határideje: a megjelenés előtt 1 héttel. 
Az árak forintban, áfa nélkül értendők és visszavonásig érvényesek. Az egyéb hirdetési 
feltételekről a Ridikül Magazin Kft. az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak 
szerint rendelkezik.

 
Felület Listaár Vágott méret Tükörméret

B4  1 100 000 215×280 mm –

B3, B2 980 000 215×280 mm –

B2 + 1/1 átfutó  1 900 000 430×280 mm  398×248 mm

2/1 átfutó  1 600 000 430×280 mm  398×248 mm

1/1 800 000 215×280 mm  183×248 mm

1/2 álló 550 000 108×280 mm    92×248 mm

1/2 fekvő 550 000 215×140 mm  183×124 mm

1/3 álló 490 000   72×280 mm    61×248 mm

1/3 fekvő 490 000  215×93 mm   183×83 mm

1/4 álló 300 000  108×140 mm     92×124 mm

1/4 fekvő 300 000  215×70 mm    183×62 mm

1/8 álló 180 000 –    46×124 mm

1/8 fekvő 180 000 –    92×62 mm

Tematikus szponzoráció 2/1 800 000 430×280 mm  398×248 mm

Rovat szponzoráció 1/1 700 000 – –

Szponzorációs csík 300 000  430×26 mm –

Gyakoriság Kedvezmény

2 - 3 5%

4 - 5 7%

6 - 8 8%

9 - 11 10%

12 - 15 15%

16 - 20 18%

21 - 30 20%

31 - 40 25%

41+ egyedi megállapodás

Behúzás ára:                  15 Ft + áfa/db

Behúzás adott oldalra:                  18 Ft + áfa/db

Fóliázás:       a behúzás ára + 10 Ft + áfa/db

Előfizetőknek 20 – 40 gr                 + 9 Ft + áfa/db

Előfizetőknek 40 gr felett:               + 13 Ft + áfa/db

Kedvezmények

Hirdetési felületek  és árak*

magazin
Családbarát 
munkahelyek

Napjainkban a gyermekvállalás a csa
ládok nagy többségében pénzkérdés is, hiszen családot 
tervezünk, nem lecsúszást. Ugyanakkor a pénz nem 
minden. A fejlett világ országaiban ott születik 
több gyerek, ahol a család és a karrier nem zárja ki 
egymást, vagyis a nőknek nem kell választaniuk a 
gyerekszülés és a munka között. Nálunk a nők 
többnyire kényszerhelyzetben vannak. 
Keveseknek sikerül mindkét területen 
megvalósítani elképzeléseiket. Nagyon 
lassan válik elfogadottá a részmunkaidős 
foglalkoztatás, és kevés a bölcsődei, óvodai 
férőhely is. A magyar munkaerőpiac 
sajnos egy olyan – elképzelt – férfi 
munkaerőre épül, aki szinte korlátlanul 
terhelhető, és a munkán kívül semmi 
egyéb elfoglaltsága, kötelezettsége 
nincsen. Ahhoz, hogy a munkaerőpiac a 
női munkaerőhöz is igazodjon, a mun
káltatók (és nem mellesleg a társadalom) 
részéről mindenképpen szemléletváltásra 

van szükség. Ennek folyamatát a saját intézményein 
keresztül példát mutató államnak kellene 
ösztönöznie különféle kedvezményekkel, pályázati 
támogatásokkal.
Ilyen támogatás a Családbarát Munkahely 
pályázat, melyet 2000 óta hirdetnek meg évente. 
A cím jelentősége és rangja az elmúlt évek során 

jelentősen megkopott, ezért 
2011től megújult formában 
és újragondolt tartalommal 
írja ki a pályázatot az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
(EMMI) Szociális, Család 
és Ifjúságügyért Felelős 
Államtitkársága. A családbarát 
munkahely cím odaítélésével 
a valóban családbarát módon 
működő kis, közép és 
nagyvállalatokat, költségvetési 
szervezeteket díjazza a kiíró.
A megújult pályázat mottója: 

Az állam tudná 
segíteni, 

hogy a családok 
több gyereket 

merjenek vállalni, 
de ehhez 

nemcsak pénzre, 
szemléletváltásra 
is szükség van. 

A magyar munkaerôpiac sajnos egy olyan – elképzelt – férfi 
munkaerôre épül, aki szinte korlátlanul terhelhetô, és a munkán 
kívül semmi egyéb elfoglaltsága, kötelezettsége nincsen.

Álom vagy valóság?

Szöveg: REPKA GABRIELLA
Fotó: SHUTTERSTOCK

»

Babára várva
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IskolakezdésIskolakezdés

Manapság sok gyerek még meg sem született, 
amikor büszke szülei már információkat közölnek 
róluk a nagyvilággal, ami persze a modern eszközök, 
a 3 vagy 4D-s ultrahang, az internet, a digitális 
fotózás nélkül lehetetlen lenne. 
Nagyon sokan töltik fel például a magzatról készült 
ultrahangos képet közösségi oldalukra, majd a 

baba születésekor készült fotókat is megosztják. 
Ugyanígy képeken, videofelvételeken is figyelemmel 
kísérhetjük az ismerősök gyermekeinek cseperedését 
a világhálón. A mai kor gyermekei már egy ilyen 
világba születnek bele. Ami a szüleik számára 
gyermekként még elképzelhetetlen volt, az nekik 
már természetes, ők már „digitális gyerekek.” 

Digitális gyerekek
Nehéz egyensúlyt találni, ha a szülô is internetfüggô. 
Okostelefon, internet, tablet, iPad, iPhone természetesen 
a gyerekeket is érdekli, mire és hogyan kell használni ôket. 
De jó-e az, ha a gyerek internetezik, telefonon játszik, vagy 
számítógépen néz meséket? Engedjük vagy tiltsuk? 
Hol az egészséges határ?

Szöveg: SZILVÁS KRISZTINA 
Fotó: SHUTTERSTOCK

»
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Iskolakezdés

Iskolakezdés

Egy napsütéses, meleg ôszi délutánon Oszter 
Sándort faggattam arról, szerinte kínos-e, ha 
egy nô nem mozog otthonosan a konyhában. 
Szerinte kellemetlen, ha egy nô nem tud 
fôzni, azt is elárulta, hogy � férfi  létére 
szívesen a tûzhely mögé áll.

Oszter-féle 
babfantázia

Szöveg: TÓTH BRIGITTA
Fotó: PITROLFFY ZOLTÁN

Ennek a receptnek az egyik lényege, 
hogy nincsenek grammra pontos 
mennyiségek, bátran kísérletezzünk 
a fűszerezéssel, a zöldségekkel, 
mennyiségekkel.
 
30 dkg fehérbab (Juliskabab)
10  dkg mexikói vörösbab
20  dkg lóbab
4 nagy sárgarépa
4 fehérrépa
1,5 közepes zellergumó
1 csokor apróra vágott zellerlevél
4 nagy gerezd fokhagyma
3  vöröshagyma
20 deka füstölt oldalas
1 szál parasztkolbász
1 doboz (4 db) húsleveskocka, vagy 
húsleves alaplé, ha van otthon
Szárított tárkony ízlés szerint 
1-4 evőkanál tárkonyos ecet ízlés szerint
Ízvarázs ételízesítő ízlés szerint
4-5 darab babérlevél
Szárított bazsalikom ízlés szerint
Fekete és fehérbors
Pirosparika
Petrezselyemzöldje
Chili
Tönkölybúzaliszt
1 nagy doboz (500 g) tejföl                                                   
1 doboz főzőtejszín (10 %-os)
1 dl tej

Hozzávalók 
(kb. 5-6 literes fazékban elkészítve) Fôzni jó?!
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Szöveg:
Fotó: 

Életmód-egészség

Szépségt ippek

Menyasszonyként könnyû szépnek lenni, az 
viszont már nehezebb, hogy évek múltán, a 
mindennapokban is mindig vonzóak, csinosak 
maradjunk. Ez még egy teljesen átlagos nônek sem 
könnyû, de mi van akkor, ha valaki rendszeresen 
és sokat sportol, mégis tetszeni akar? 

 Hosszú Katinka, úszó

„Az úszólányoknak nem csak azért van 
szép, színes körmük, mert ez az egyetlen 
eszközünk a figyelemfelkeltésre, hanem 
mert az épített műköröm állítólag jelent egy 
parányi előnyt. 
Azt mondják, több vizet lehet vele fogni, kicsit 
„nagyobb felületen lehet vele húzni”. Nem tudom 
ebből mennyi igaz, de lehet, hogy legközelebb 
én is beruházok majd egy újabb csúcsúszásához. 
Az idei világbajnokságon végig fekete lakkot 
viseltem, mert az első nap előfutamában annyira 
jól úsztam, hogy onnantól kezdve babonából 
minden nap kifestettem a körmeimet. Mivel 
a klóros vízben gyorsabban lekopik a festék, 
így minden este azzal foglalatoskodtam a 
szobámban, hogy újrakenjem őket. 
Napi hat órát töltünk a meden cében, így a klóros 
víz kiszárítja a bőrömet, és sajnos nem mindig 
jut időm testápolóval bekenni. Azért próbálok 
odafi gyelni, mert azon kívül, hogy csúnya – 
akár pikkelyesre is száradhat – kellemetlenül 
húzódik. Gyakran használok bőrradírt, hogy 
eltávolítsam az elhalt hámsejteket. A hajamra 
minden hétvégén tápláló pakolást teszek, mert 
nagyon száll, és a vége is töredezik.
A medencében nem, de egyébként sminkelem 
magam, igaz, a szo    li  dabb arcfestést kedvelem, 
általában alapozót sem használok. Szem pillaspirál, 
szemceruza, szájfény és egy kis bronzosító, amit 
felteszek, és mivel ritkásabban nő a szemöldököm, 
azt meg szoktam rajzolni.”

Körmök és kontyok
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Szöveg: NÉMETH ANDREA
Fotó: PITROLFFY ZOLTÁN, LAKOS GÁBOR 

 Görbicz Anita, 
kézilabdázó 

„Minden reggel kifestem magam, 
különösen a szememet szeretem 
hangsúlyozni. Évek óta ugyanazt a 
technikát használom: macskaszemet 

rajzolok erős fekete tusvonallal, és 
szolid szájfestést. Még edzéseken és 
meccseken is ezt a sminket viselem. Meg 
is lepődtek, mikor egyszer smink nélkül 
mentem edzésre, bár azt mondták, jól 
áll, én nem szeretem így látni magam a 
tükörben. 
A lábunkra nagyon oda kell figyelnünk, 
mert a rendszeres terhelés tönkreteheti 
a lábfejet, még bütyök is nőhet rajta. 
Én rendszeresen járok manikűröshöz 
és pedikűröshöz, de a körmeim natúr 
színűek, nem szeretem a rikító lakkokat. 
Ritkán használok testápolót, akkor is csak 
télen, mikor szárazabb a bőröm, de nem 
igazán kedvelem, időm sincs rá a napi 2-3 
edzés mellett. Kézkrémet és arckrémet 
viszont rendszeresen használok, még 
éjszakára is. Járok kozmetikushoz, de 
csak alappakolást és tisztítást szoktam 
kérni. Nekünk, kézilabdás lányoknak a 
frizuránk a figyelemfelkeltő eszkö  zünk 
a pályán, de én álta lá  ban a természe tes sé -
get kedvelem, egyszerű copf  ba szoktam 
fogni a hajamat. Néhány éve ki ta  láltam, 
hogy minden mér              kőzésre az ak       tuális el   -
lenfélhez fogom igazí ta  ni a frizurámat: 
ha oro     szok ellen játszunk, ak         kor oroszos 
kontyot, ha né    me tek ellen, akkor sváb      -
fonást, és így tovább. Az tán végül 
levágattam a hajam. Most épp növesztem, 
úgyhogy lehet, hogy a pályafutásom során 
egyszer még megvalósítom az ötletemet.”


