PASSZÁZS
TERET A VÁSÁRL ÁSNAK!

2022. tavasz

A tavasz
SZÍNEI

Interjú
GRECSÓ KRISZTIÁNNAL

A modellfotók a Praktikerben készültek.

Mit rejt a NYUSZIFÉSZEK?

HÚSVÉTI

dekoráció

A tavasz SZÍNEI
A tavasz pompázatos színei a téli szürkeség után nemcsak az
öltözékünket teszik vidámabbá, de hang lat nk is jav l tőle. iseljük
bátran a tavasz vidám színeit, hogy boldoggá tegyük vele a világot!
Táska Jenny Fairy
10 900 Ft
CCC

Kézitáska
Jenny Fairy
9 995 Ft
CCC

Levélmintás
fér póló
Tesco
Kézitáska DeeZee
9 900 Ft CCC

ér slim jogger
megkötővel
Tesco

ér ing
LC Waikiki

ér ing
LC Waikiki
Lea, Monor
Ruha C &A
első C &A
Cipő 5690 Ft CCC
Tina, Budapest
első C &A
Szoknya C &A
Cipő 7490 Ft CCC
Zsombor, Monor
első Tesco
Nadrág Tesco
Cipő 14500 Ft CCC

A modellfotók a Tesco üzletsorán lévő virágboltban készültek.
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Napszemüveg
15 990 Ft
Vision Express

Szemüvegkeret
27 990 Ft
Vision Express

Napszemüveg
15 990 Ft
Vision Express

Szemüvegkeret
27 990 Ft
Vision Express

Napszemüveg
25 990 Ft
Vision Express

Szemüvegkeret
21 990 Ft
Vision Express

Napszemüveg
25 990 Ft
Vision Express

Szemüvegkeret
21 990 Ft
Vision Express

Női póló
Pepco

Női
szoknya
Pepco

Női felső
LC Waikiki

ér póló
Pepco

Női pamutszoknya
Pepco

Női tavaszi pulcsi
LC Waikiki

Női blúz
Pepco
Női
kapucnis
pulcsi
LC Waikiki

Női
szoknya
Pepco

Női blúz
Pepco

Női öv Jenny airy
2490 Ft CCC
Női tavaszi felső
LC Waikiki
Női öv
DeeZee 5690 Ft CCC

PB

Fekete kézitáska
Tesco

Női
farmer
Pepco

Kézitáska Jenny Fairy
9995 Ft CCC
2022. tavasz
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Húsvéti dekoráció
Tesco

MIT REJT

A NYUSZIFÉSZEK?
Plüssnyuszi
Müller
Milka
csokitojások
Müller

Milka húsvéti csomag
plüss gurával
Tesco

Kinder
Surprise Maxi
Tesco

úsvéti inder gura
Tesco

Lindt csokinyúl
Müller
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Húsvéti kerámianyuszi
Tesco

Húsvéti dekoráció
Tesco

Kinder Happy Moments
Mini Mix tejcsokoládé
fémdobozban
Tesco

Szalvéta
Müller
Boci
húsvéti tojás
Tesco

Sütikészítő
Müller

Húsvéti dekorációsszett
Tesco

E.T. társasjáték
Müller

Éden húsvéti kölni
Müller

Babák
Müller

Zsombor, Monor
Ing LC Waikiki
Nadrág LC Waikiki
Cipő 14990 Ft CCC
Lea, Monor
első C &A
Ruha C &A
Cipő 5690Ft CCC
Barbi, Gyál
Ruhácska C &A
Cipő 8995Ft CCC
Bertold, Gyál
Ing LC Waikiki
Nadrág LC Waikiki
Cipő 24500Ft CCC

XShot
játékfegyver
Müller

Nikolett, Gyál
Ruha LC Waikiki

Ayuma
Playmobil
Müller

A modellfotók a Praktikerben készültek, a dekoráció egy részét a KIK biztosította.

Játékautó
Müller
2022. tavasz
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KENYERES BIRTOK HAMBURGEREZŐ
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A enyeres irtokon felélesztik az évszázados hagyományokat, azt a fajta organikus tartásmódot, melynek köszönhetően a szürkemarha kizárólag a legelő természetes, kezeletlen f féléit, valamint gyógy és f szernövényeit fogyasztja egész évben. És ezzel el
is árultuk a legnagyobb titkot, hogy miért olyan kiváló a szürkemarha húsa. A z ok tehát a természetességben rejlik. E faj akkor érzi
jól magát, ha háborítatlanul járhatja a rónaságot, ha zavartalanul legelheti azt, amihez éppen kedve van évszaktól függetlenül. A z
így nevelt és szabadon tartott állatok prémium élelmiszereket biztosítanak számunkra. A z e tenzív legeltetésnek köszönhetően
a már feldolgozott termékeik ízében is megjelennek a birtokukon található gyógy és f szernövények. A magyar szürke húsa több
egy marhahúsnál! A enyeres irtok szürkemarhái a legjobb körülmények között, ősi természetüknek tökéletesen megfelelve, félig
vadállatként, többszáz hektáron szabadon vándorolnak a Gemencben és a una mentén és csak hagyományos, természetes táplálékot fogyasztanak. élig vad, aktív életmódjuk és természetesen lassú növekedésük miatt húsuk alacsony zsírtartalmú, rendkívül
tartalmas, ízük különlegesen karakteres.

Niki, Gyál
első LC Waikiki
Bertold, Gyál
abát Tesco
Nadrág Tesco
Cipő 24500 Ft CCC
Lea, Monor
első Tesco
Zsombor, Monor
abát Tesco
Nadrág Tesco
Cipő Adidas 14900 Ft CCC
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HÚSVÉTI
dekoráció

ekor nyuszi
Praktiker

2 cm

A húsvét már általában javában tavasz. a előbb nem is, ilyenkor
biztosan beköltözik minden otthonba a húsvéti dekoráció, ami beviszi
a lakásba a vidám hang latot és a csodás sz neket. zerencsére
ma már olyan sokféle dekoráció található az üzletek k nálatában,
hogy képzeletünknek szinte semmi sem szabhat határt.

Dekor kerámiabárány
13cm Praktiker

Dekor kerámiabárány
15cm Praktiker

Lotus gyertyatartó
Pepco

Dekor kosár 15x15x10cm
4 féle színben
Praktiker

ekor tojásszett 2db
Praktiker

Illatszett díszkalitkában
Pepco
M virágcsokor
Pepco

armony oyal szalvéta
Tesco

úsvéti szalvéta
Tesco

LE

Égősor
égőkkel
Pepco

ekor tojásfüggő ,5cm
Praktiker
LE

Égősor
égőkkel
Pepco

M virág
Pepco
M virág
Pepco

M virág
Pepco

2022. tavasz
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Bevásárlás az új

Pamutpulóver
Pepco

CSALÁDTAGNAK
Biopamut body
Pepco

is ú ruhácska
LC Waikiki
Nikolett, Gyál
uha LC Waikiki
Cipő 7495 Ft CCC
Bertold, Gyál
Póló LC Waikiki
Farmer LC Waikiki
Cipő 24500 Ft CCC
Barbi, Gyál
Pulcsi Tesco
Farmer C&A
Cipő Tesco
A modellfotók a C&A üzletében készültek

Biopamut
rugdalózó Pepco
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Mangó és
sheavajas natúr
popsikrém 50 ml
dm

Levendulás
tusfürdő
örömvirágolajos 250 ml dm
babafürdető és
sampon 250 ml dm

islány
együttes
Pepco

Bioderma
fürdető
Patika+

aby
cipőcske
LC Waikiki

aby
cipőcske
LC Waikiki

ismama
felső
LC Waikiki

ismama
felső
LC Waikiki

abycipő
LC Waikiki

Amikor pici baba érkezik a családba mindenki a legjobbat szeretné
nyújtani számára. Ilyenkor a szülőknek fejtörést okoz, hogy vajon hol
lehet bevásárolni mindent egyszerre és úgy, hogy mindez még tökéletes
minőséget is képviseljen, hisz a legfontosabbról, a gyermekekről van
szó. Ők pedig mindenből a legjobbat érdemlik. A Market Central
ferihegy üzletei felkészültek az új családtag érkezésére, és közben
a nagyobb gyermekekről, sőt a szülőkről sem feledkeznek meg!

100%
pamut
pulóver
Pepco

Pamut
kislány szett
Pepco

babylove ultra
sensitive pelenka
kiütés elleni krém,
150 ml dm

Pamutegyüttes
Pepco
Pamut kisnadrág
Pepco

Pamut kislány
együttes
Pepco
Fred&Flo 5 Junior
kg pelenka
db Tesco

Beauty Baba
ökopelenka
Müller

riage
babaápolók
Patika+

babylove nature
pelenkázóalátét,
10 db dm

babylove pu asztott
kukoricasnack almával
és mangóval, 0 g
( hónapos kortól) dm

dmBio mini tön
köly kétszersült,
00 g ( hónapos
kortól) dm

babylove mosható
babylove sensitive
pelenka,
arc és kézvédő
1 db dm
krém, 5 ml dm
babylove maxi
pelenka 4 es méret,
42 db dm

babylove bio
gyümölcs és
gabonaszelet, 25
g ( éves kortól)
dm

babylove bio
banános tejpép,
250 g ( 2 hónapos
kortól) dm

babylove sensi
tive sampon és
fürdetőgél,
500 ml dm

Fred&Flo pamut
törlőkendők
50 db Tesco

babylove nedves
törlőkendő,
80 db dm

Beauty Baby
törlőkendő
Müller

Fred&Flo
nedves törlőkendők
kisgyermekeknek
Tesco

Fred&Flo 1
New aby 2 5 kg
pelenka 24 db
Tesco

Fred&Flo nedves
babatörlőkendők
54 db Tesco

Fred&Flo illat
mentes, nedves
babatörlőkendők
érzékeny bőrre
2 db Tesco

babylove bizton
sági fültisztító
pálcika, 2 db dm
2022. tavasz
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Benned az akarat és a vágy.
Rajtad a technikai felszerelés.
Így semmi sem állíthat meg.
tavaszi naps tés klassz, e eső en és
szél en mé na
le et a ki vás.
ró ál ki te is
ntersp rt. e eart
p rt.

Fundango o nto n
12 990 Ft Intersport

cKinley
Adventure
t rabot,
részes
nise
7 490 Ft
Intersport

C
oma
fér t rakabát
44 990 Ft
Intersport

C

acket Fi Hood
Woman 44 990 Ft
Intersport

cKinley
ontina női kapucnis
24 990 Ft
Intersport

C
ernd fér
mellény 29 990 Ft
Intersport

cKinley
Finch CT
30 790 Ft
Intersport
H
O F ASK
Kulacs Hydro
14 990 Ft
Intersport

cKinley
hytehike 2 VT
t rahátizsák
Intersport

Energetics H
0, övtáska, 0, l
kulaccsal 5 890 Ft
Intersport
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algene
ide
outh kulacs 1l
3 790 Ft Intersport

Salomon
eonis fér
t racipő 32 990 Ft
Intersport

Zsombor, Monor
C
oma fér t rakabát 44 990 Ft Intersport
C
Ciena fér t ranadrág 37 990 Ft Intersport
C Kinley Outdoor cipő 16 990 Ft Intersport
c Kinley t rahátizsák 14 990 Ft Intersport
Lea, Monor
C
Ciena női t ranadrág 37 990 Ft Intersport
C
acket Fi Hood női t rakabát 44 990 Ft Intersport
C
Firenze női F EECE kabát 26 990 Ft Intersport
cKinley Outdoor cipő 13 990 Ft Intersport
cKinley
Kansas A
r.
Salomon
gyerek t racipő
eonis női
17 990 Ft
t racipő 32 990 Ft
Intersport
Intersport
A

cKinley Kansas
r gyerek t racipő
17 990 Ft Intersport

Giorgio Armani
Sí Passione Éclat
Müller

VIRÁGOS
ILLATOK
a tavasz jegyében

Hugo Boss Alive
Müller

Emporio Armani
In Love With You
Müller

Chloé Signature
Müller

Lancome
La Vie Est Belle
Müller

Valentino Born in Roma Donna
Coral Fantasy ajándékszett
Müller

Nina Ricci
Nina Soleil
Müller

Escada
Cherry in Japan
Müller

HOGYAN VÁLASSZUK KI KEDVENC ILLATUNKAT?
YSL Libre
Müller

A jellegzetes illat megtalálása különleges pillanat; ez egy személyes választás! Mielőtt azonban eljutunk idáig, számos tényezőt kell megvizsgálni.

NE PRÓBÁLJ KI TÚL SOK ILLATOT EGYSZERRE!
Érdemes egyszerre legfeljebb háromra korlátozni az egyszerre kipróbálható
mennyiséget. A kiválasztott illatokat legalább 24 órán keresztül teszteld a
bőrödön,mielőtt döntést hoznál. Így igazán értékelheted és megértheted,
hogyan alakul az illat a bőrödön.

NE SIETTESD A FOLYAMATOT!
Amikor először fújod magadra a parfümöt, az általad megtapasztalható
jegyeket „csúcsjegyeknek” nevezik. Ezek egy ideig megmaradnak, de aztán
a szívjegyekké alakulnak. Majd végül ez leszárad a hosszabb ideig tartó
alapjegyekké. Soha ne döntsünk az első fújás alapján, hiszen az első fújás
után még több órán át tartó, fejlődő illatélmény vár.

KÖVESD AZ ÖSZTÖNEIDET!
Lehet, hogy a fancy flowers talán a legjobb barátnőd topválasztása, de soha ne
mások véleménye alapján válassz illatot! Ez egy személyes döntés, ezért mindig
azt válaszd, ami természetesen az érzékeidre és a stílusodra hat.

2022. tavasz
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BENZÁR MIX CONCOURSE WAFTERS 6 mm 7 féle íz

A csalik 6 mm es méretükkel kellően kicsik ahhoz, hogy még a legóvatosabb halak gyanakvását is elaltassák. Emellett felt nő, citromsárga, narancssárga, fehér és pink
színükkel azokban a szituációkban
is tökéletesek, amikor az élénk
szín csalik m ködnek csak. Fontos
tudni továbbá, hogy a Concourse
aftersek oldódó, dumbell, azaz
hordó formáj pelletek, amelyeket
elsősorban csalitüskén vagy pelletkarikában érdemes használni.
Az igazi különlegességük azonban egyértelm en az, hogy a csalik
édes íz ek és nagy mennyiségben tartalmaznak étvágyfokozó adalékot,
amely az oldódó jellemzőjükkel karöltve jól szemlélteti, hogy lényegesen többet tudnak, mint a hagyományos horogcsalik. ind az édes íz,
mint pedig az étvágyfokozó elősegíti azt, hogy az igazán óvatos halakat
is kapásra bírják ezek a csalik, lehetővé téve ezzel, hogy használójuk jól
szerepeljen egy adott versenyen.

BENZÁR CONCOURSE METHOD STRONG 2X HOROG
8db/csomag 6-féle méret 990 Ft/csomag
A ethod Strong 2 egy brutálisan erős,
szakállas, füles kialakítás horog, amely
az e trém igénybevételt jelentő pontyos
és amuros horgászatok elengedhetetlen
eszköze. Ezzel a horoggal jó eséllyel
vehetjük fel a harcot a legkeményebb
terepek kapitális pontyaival és amurjaival egyaránt.

BENZAR MIX CONCOURSE GEL
50ml 6-féle íz 1590 Ft/db

A Concourse Gel aromák gy véljük, mindent
tudnak, amit egy nehéz, nagyon s r aroma
tudhat Az erős szín és illat mellett ugyanis a
Concourse afters csalikhoz hasonlóan, nagyon kellemes ízzel is rendelkeznek, na meg
természetesen azt a speciális étvágyfokozót
is tartalmazzák, ami versenykörülmények
között is brutálisan fogóssá teszi ezeket az
aromákat.

BENZÁR MIX PRO CORN WAFTERS 14mm 1590 Ft/db
A enzár i termékek fejlesztésével alapvető célunk, hogy kihasználva
a márka mögött álló évtizedes tudást és tapasztalatot, időnként olyan
jdonságokkal is piacra lépjünk, amelyek igazán nagyot szólnak Ebben
az évben a ro Corn afters csalikban testesült meg törekvésünk, hiszen
olyan horogcsali született, amely joggal viseli a világ jdonság nevet.
A szóban forgó csali megalkotásánál a kiindulási alapot a kukorica
jelentette. gen, a kukorica, tehát az egyik legősibb horogcsali, mellyel
még napjainkban is nehéz hibázni, horgásszunk kis t lzással bárhol az
országban. Számtalan felhasználási lehetősége ismert már manapság is
a tengerinek, legyen szó csalizásról vagy etetésről, azonban még mindig
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láttunk potenciált a variációk bővítésében, így születhetett meg a ro
Corn afters névre keresztelt csali jdonság. A termék 10 különböző
ízben érhető el, melyek között megtalálhatjuk minden évszakhoz és
víztípushoz a megfelelő variánst.

DAM CROSSPOWER 4-BRAID GREEN
FONOTT ZSINÓR 150m

A Crosspo er raid képében a A kiváló
minőség
szálas és 8 szálas fonott zsinórokat kínál, kiemelkedő ár érték arányban.
A Crosspo er raid zsinórok a rendelkezésre álló legmodernebb technológiával
készülnek és a legmagasabb minőségi
követelményeket követve, ami rendkívül
sokoldal vá teszi őket.
Az elérhető átmérők 0,10 mm től 0,22
mm ig terjedő skáláján bármihez megtalálhatjuk a megfelelő zsinórt, legyen szó pisztráng és sügér könny pergetéséről vagy keményebb felszereléssel való csukahorgászatról.

DELPHIN ORIX MULTIORSÓ

A elphin O
egy elegáns, fényes fekete szín , sötétkék elemekkel
kiegészített multiplikátoros orsó. csapággyal van felszerelve. Az optimális teljesítmény érdekében áttétele 8: 1. S lya mindössze csak 21 g
Különösen nagyra fogják értékelni a ragadozó halak horgászai, akik multiplikátoros
orsókat használnak baitcast botokkal. A
elphin O
multiplikátoros orsó a bevált botjával együtt, lehetővé teszi, hogy
teljes mértékben élvezd a ragadozó halak
horgászatának örömét. Ha multiplikátoros
orsó, akkor elphin O

A nyulak testbeszéde
Nyuszigazdiként nem ár t tisztában lennünk azzal, hogy
mit miér t csinál a kedvencünk vagy épp mit szeretne komm nikálni elénk Valószínűleg az egy tt töltött i ő alatt
többször is elg n lk t nk már az n
gy vaj n miér t
grál és tekereg a levőben a tapsi les vagy miér t vesz el
i őnként b ksz ló állást
in en állatnak van egy saját s
testbeszéde, ez alól a nyulak sem kivételek.

eal Nature
junior
törpenyúleleség
Fressnapf

A nyuszik testbeszéde egyedülálló. üleiket, farkukat, orrukat és testhelyzetüket használják kommunikációjuk során. Egy kis gyelem ráfordításával viszonylag könnyedén észlelhetjük és megtanulhatjuk jeleiket.
A nyúl testbeszédének értelmezéséhez az első lépés a háziállatunkhoz való kötődés kialakítása. Amikor már tudjuk, hogy mit próbál
mondani nekünk nyuszink, akkor képesek leszünk úgy időt tölteni vele,
hogy közben ne riasszuk el.
Néhány jelzés:

1. Riadókészültség

a a nyuszi megtorpan, előre állnak a fülei és határozottan egy bizonyos
irányba néz, az azt jelenti, hogy fokozott készenlétben van. Ilyenkor a
kisemlős hátsó lábaira is felállhat, de akár mind a négy manccsal a földön is maradhat. Ezt a viselkedést általában könny észrevenni, hiszen
hasonlóan m ködik, mint a kutyáknál és a macskáknál.
Ez akkor történik, amikor a nyúl úgy gondolja, hogy fennállhat valamilyen veszély. Néha úgy t nik, hogy véletlenszer en is ebbe az állapotba
kerülhet az állat, még akkor is, ha nem hall semmit. m, azt tudnunk kell,
hogy a nyuszik azokat a hangokat is képesek észlelni, amit az emberek
nem.

2. r m

rás

a tapsifülesünk őrült módon ugrik egyet és tekeredik a levegőben,
egészen biztos, hogy nem kell aggódnunk, ugyanis azt jelenti, hogy a
nyuszink boldog. Ilyenkor kedvencünk túl boldog ahhoz, hogy képes
legyen egy helyben maradni. Az ugrást gyakran nagysebesség futás
kíséri, mert örömében egyszer en nem képes a nyuszi magában tartani
az energiáját.

Multi it
kisemlős
alom
Fressnapf
Ani ne kisemlős
ápoló keszty
Fressnapf

3. Boksz

lyat is tapasztalhatunk, hogy a nyúl feláll hátsó lábaira és boksztartásba emeli elülső mancsait. Ilyenkor a fülei felemelkednek, a testsúly
nagy része a lábujjakra nehezedik a sarok helyett. Még akár moroghat is
a kisállat. Ez bizony az agresszió jele.
A nyulak harc helyett általában elfutnak és elbújnak, de előfordulhat,
hogy a tapsifüles megmakacsolja magát és a küzdelem mellett dönt.
Akkor találkozhatunk ezzel a reakcióval, mikor például bemutatjuk kedvencünket egy kutyának, vagy épp belép valaki a nyuszi területére.

4.

AniOne
kisemlős C
Fressnapf

psirisza

Amikor valami nomat adunk bundás barátunknak, azt észlelhetjük,
hogy rázni kezdi a fenekét. Ez akár olyan gyorsan is történhet, hogy
rezegtetésnek t nhet. Ez a jelenség azt mutatja, hogy a nyuszi nagyon
boldog és élvezi az imént kapott étel fogyasztását. Nem túl gyakori
viselkedés, de mókás, ezért érdemes gyelni.
Fressnapf Magazin

Ani ne kisemlős
ház Toni Fressnapf

Anione Semiramis
sarokketrec
Fressnapf

AniOne
szállítóbo L
Fressnapf
Multi it Nature
snackrépa
Fressnapf

eal Nature
Superfood eledel
Fressnapf

Ani ne f labda
Hanna
Fressnapf

HALLOTTÁL MÁR A FRESSNAPF
Ő
G
Ő ÉGRŐ
A 10%-os alapcsomag
kedvezmény ajánlat kifejezetten
a kis kedvencek (kutya, macska,
kisemlős, madár,
hal) boldog
és büszke új
gazdáinak részére
készült. További
részletekért és
a szórólapért
fordulj szakértő
kollégáinkhoz a
ressnapf üzletben.

AniOne
kisemlősitató
Fressnapf
2022. tavasz

AniOne
kisemlőstál
500ml Fressnapf

13

NÉZŐPONTOT váltottam

Fotó: Falus Krisztina

– beszélgetés Grecsó Krisztiánnal Valami népi című új könyvéről

– Új köteted egyik legfontosabb motívuma
az otthon, annak emléke, lehetősége és
szükségessége. A hősök költöznek, hazatérnek, helyeket keresnek, melyek aztán
újabb helyekhez és titkokhoz vezetnek.
Van esetleg a Valami népinek egy belső
nullpontja, ahonnan számodra elindult ez
a könyv?
– A Valami népiben érdemi szerepe
van a ciklusoknak. Nem utólag igyekeztem egymás mellé illeszteni az írásokat,
hanem így születtek. Sorozatokként. Így
aztán legalább négy nulla pontja van a
kötetnek, ahonnan elindult. De a legfontosabb zéró helyzet talán az volt, amikor
uri ímea, a kötet szerkesztője meg
győzött róla, hogy vegyem ki a tervezett
anyagból a tárcanovellákat. Mert akkor
kiderült, hogy a Valami népi kötetként
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is homogén anyag, egységében is állít
valamit a világról. Arról, hogyan másoljuk
a harmincas vagy az ötvenes éveket, kopírozzuk anyánk vagy apánk életét, idegen
sorsokat járunk be, keressük az elképzelt
tényleges otthont. Amikor a kötet, hogy
úgy mondjam irányba állt, még írtam vagy
három novellát, annyira felszabadított és
motivált, hogy van ennek a novelláskötetnek, ha szabad ilyen banálisan mondani,
„világképe”.
– Mintha az elbeszélésnek mint műfajnak az
otthonossága is kiemelten foglalkoztatna
ebben a könyvben. Többéle novellaformával, elbeszéléstechnikával játszol. A
kisregény-sűrűségű hosszabb történetektől
a rövidebb, egy-egy jelenetet feltérképező
írásokig. Mintha egy régi családi házat
újítanál fel: újabb tereket, újabb lehetőségeket próbálhatsz ki. Milyen volt hazatérned a
novellához?
– Kíméletlenül nehéz és önismereti
élmény volt. Egy bő évtized alatt „eldugult” a novellakereső szenzorom, nem
láttam mindenben témát, hiszen a regény
másképpen m ködik, és az elmúlt évtizedben döntően regényeket írtam. Sokat
kísérleteztem, karaktereket kerestem,
nézőpontot váltottam és gyeltem. Aztán
egyszer, amikor láttam egy asszonyt a
játszótér közepén percekig nézni egy
öreg ház ablakát, már indultak is bennem
a sorok. Akkor tudtam, hogy visszatért,
megvan bennem a novellista. Akkor már
elég volt látnom egy halom építőanyagot,

és most nem a házmetaforádra utalok,
hanem konkrétan, és már alig vártam, hogy
a géphez üljek. Ennek az áradásnak lett az
eredménye a kísérletező kedv. ogy bár
az imént gondolati egységet emlegettem,
formailag és nyelvileg, technikailag enynyire különböző szövegek születtek. ogy
el mertem rugaszkodni, és született egy
írás az a éle boldog helyzetekről, amikor
nem történik semmi. Képzeld, egyszer egy
szegedi esten felolvastam azt a szöveget. Nyári este volt, irdatlan teltház, én
meg negyedóráig olvastam egy novellát,
melyben nem történik semmi. Csak azt a
felismerést járja körül, hogy a boldogság

NYÚL PÉTER VILÁGA
– A NAGY TOJÁSVADÁSZAT

CYNTHIA ÉS BRIAN PATERSON:
FOXWOOD ÖSSZES MESÉJE

Itt a húsvét! A nyuszik piknikezni
készülnek. Mindenki tojást kap ajándékba. Péter azonban véletlenül felborítja a kosarat. Vajon megtalálja-e
az összes tojást, mielőtt elkezdődik
a lakoma? Segíts Péternek a keresésben. Less be a papírfülecskék alá!
3490 Ft, Líra

Cynthia Paterson elb völő történetei Brian Patterson bájos képein
elevenednek meg. Foxwood meséi
közel negyven éve varázsolnak el
kicsiket és nagyokat egyaránt. Magyarul Szabó T. Anna fordításában
most jelenik
meg
először mind a
nyolc történet egy kötetben.
7490 Ft,
Líra

Fotó: Falus Krisztina

kor nézi a Pestre érkező vonatokat, mikor
gyeli a fátumok eleve elrendelt, vagy
sodródó voltált.

gyakran nem elmesélhető. Meglepetésemre, hatalmas siker volt.
– Életműved visszatérő kérdése az önéletrajzisághoz való viszonyod. Korábban is voltak
alteregóid, de itt több-ismeretlenes lesz az
egyenlet, hisz egyszerre van jelen G.K., a
mindent tudó elbeszélő és Grusz, a szerkesztő. Ez egy tükörjáték?
Az Istennek nehéz ciklus szereplői ők.
Mindegyik ciklusnak van egy alcíme is, ami
elárul valamit a széria szervezőelvéről. Az
Istennek nehéz az egykori Indexen indult
és a ele en fejeződött be. Ez az egyetlen
sorozat a kötetben, melyben a szövegek
egymással is kapcsolatba lépnek. Az empátia vékonyságát, és a létezés magányosságát akartam elmesélni. Sorsokat, melyek
egymás mellett futnak, érintik egymást,
sőt elsorodják, mégsem értenek a gurák
igazán egymásból semmit. És ez még önmagunkkal is így lehet. És nem azért, mert
rossz emberek, vagy rosszabb lennénk,
mint az átlag. Itt lesz különben fontos
szerepe a Ferdinánd hídnak, ahonnan a
kötet megint csak zseniális borítója nézi
a Nyugati pályaudvar fenekét. Baranyai
(b) András időtlenre rajzolta a képet, nem
tudjuk, mikor áll a néző azon a hídon. Mi-

– Külön ciklusba rendezted azokat a novellákat, amelyekben a párhuzamosságok,
az események egyidejű zajlása szervezi a
történeteket. Másutt viszont évtizedeket ölel
fel egy-egy história. Elbeszélőként most mit
jelent számodra a tér és az idő?
– Nádasdy Ádám barátom a Fehérben-fehér cím szövegre azt mondta, egy bő
regény van benne, olyan tömör. ezt azért
mondta, mert azt kérte, fejtsem ki, bontsam ki belőle, de én dicséretnek vettem.
A mai lakásviszonyok és a harmincas évek
cselédvilágának párhuzamos meséje ilyen
tömören m ködik, akkor építik egymást,
ha nincs jobban kifejtve, sőt csak éppen
egymás mellé vannak rakva. Akkor a cselédszoba sz k tere, és az ott elillanó száz
év gyönyör en kiegészítik egymást. e ha
másfelől indulok, igazad van, van olyan,
hogy egy trágyadomb ürügyén elmesélek
egy életet, keményen, szinte igazságtalanul, és mégsem gondolom, hogy valami
kimaradt volna belőle.
– Hatalmas ívet ír le a kötet az első és az
utolsó mondat között: egy apa síremlékétől
egy gyermek mosolyáig. Látod már merre
mehetünk a következő könyvekben utánad?
– Persze, két kötet is készül párhuzamosan. A Lányos apa egy családi tárcanovellákat tartalmazó kötet lesz, melyben nem
csak a Nők Lapjában futó sorozat részei
olvashatók majd összegy jtve, hanem más,
pőrén őszinte szövegek a családról. És
készül egy regény is, Másik élet munkacímmel, de olyan gyöngén haladok vele, hogy
arról többet még nem mernék elárulni.
Szegő János

RÁCZ LAURA REBECCA:
TUDATOSAN GYERMEKTELEN
Melyek a tudatosan
vállalt
g yermektelen
életforma valós
okai? Rácz Laura
Rebecca kíméletlenül őszinte
könyve nőkről,
fér akról és párokról szól, akik
tudatosan gyermek nélkül szeretnék élni az életüket.
Childfree – ahogyan Magyarországon még
senki nem mert beszélni róla.
3999 Ft, Líra

BAS VON BENDA-BECKMANN:
A NAPLÓ UTÁN
A szerző a fennmaradt történelmi bizonyítékok,
és
vallomások
alapján a lehető
legtöbbet derít
ki a bujkálók letartóztatás utáni
sorsáról. Részletes és megrázó
feltárásával nemcsak Anne Frank élettörténetének fehér
foltjait pótolja, hanem a holokauszt történetéhez is jelentős mértékben hozzájárul.
3990 Ft, Líra

CHRIS CARTER: A HÍVÁS

CECILIA AHERN: SZEPLŐK

VÁMOS MIKLÓS: ÖTVENHÉT LÉPÉS

A Los Angeles i rendőrség különleges egységének nyomozói,
unter és Garcia ezúttal egy
olyan ragadozó nyomába erednek, aki az utcákon és a közösségi médiában gyeli és gy jti az
áldozatait, névtelen üzenetekkel
zaklatja
őket, és
a rettegésükre
szomjazik.
3990 Ft,
Líra

A szeplős Allegra ird maga mögött hagyja imádott apját, barátait és gyerekkora helyszínét, a
mesés, írországi Valentia-szigetet. Dublinba tart, hogy felkutassa sosem látott anyját, a családi
elbeszélésekből felelőtlennek és
szívtelennek ismert
Carmencita
Casanovát.
4299 Ft,
Líra

Az Ötvenhét lépés Vámos Miklós
2022 ben induló sorozatának első
darabja. lyan m vei jelennek meg
arcsú önyvek összegzőcímmel,
amelyek elég tömörek ahhoz, hogy
beleférnek az erre a célra tervezett
szil d kötetekbe. elecsúsztathatók retikülbe, zsebbe, autóstáskába,
és erőfeszítés nélkül tarthatja őket a legkisebb női kéz is,
nemcsak otthon, hanem vonaton, autóbuszon, villamoson,
strandon, repülőn, de akár sorban állás idején is. A vastagkönyvfóbiában szenvedő olvasók minden bizonnyal örülnek nekik. A rövidebb terjedelem fokozott pontossággal
párosul, ezekből a szövegekből a szerző mindent kihúzott,
amit emberileg és m vészileg lehetségesnek ítélt, s kifejezik mindazt az értéket és örömöt, amivel a korszer próza
kedveskedhet a befogadóinak. 3999 Ft, Líra
2022. tavasz
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MARKET CENTRAL FERIHEGY bevásárlópark
2220 Vecsés, Fő út 246–248.
Telefon: dr. Györkő risztina +36-30/263-3963
E-mail: info@marketcentral.hu
Honlap: www.marketcentral.hu
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Az egyes üzletek nyitvatartása ettől eltérő lehet. érjük, hogy bevásárlóparkunk
felkeresése előtt tájékozódj a https marketcentral.hu oldalon.

Telefon: 06-29/412-587
E-mail: info@regiolapok.hu
őszerkesztő Vladár Beatrix
Haj: Tina Reiner Lázár
Smink Nagy-Pásztor Krisztina
Címlap és modellfotók Boldog Ati
ördelés Hajnal Hédi
Helyszín: Market Central
Ferihegy bevásárlópark
A kiadványban szereplő árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az oldalakon feltüntettet termékek csak a készlet
erejéig kaphatók. Az esetleges nyomdai hibáért
felelősséget nem vállalunk.

Gépjárművel érkező vásárlóinkat

1550

FÉRŐHELYES
ingyenes
parkolóval
várjuk!

