
Az ajánlat 2011. október 1-től visszavonásig érvényes, 
más kedvezményekkel nem vonható össze, és az akciós ajánlatokra nem vonatkozik. 
A kép illusztráció.
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A Magvas Snack Saláta,  Ínyenc Snack Saláta és Ropogós Csirkés Saláta kivételével a McReggeli™-t árusító éttermekben az összes képen látható termék csak 10:30 után érheto el.
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Fontos információk a nyári átalakításokról
A Spar üzlet felújítására június 16-ától augusztus 22-ig kerül sor, de ezidő alatt is tovább működik egy ideiglenesen 

kialakított, kisebb üzlethelységben. Ezzel párhuzamosan az élelémiszer áruház előtti bejárat is megújul. 
További változás, hogy a Mammut I. 3. emelete csatlakozik a már felújított szintekhez, így befejeződhet  

a Mammut I. immár három éve tartó felújítása.
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A nyárról mindenkinek a pihenés jut eszébe, azonban egy bevásárlóközpont éle-

tében természetesen nyáron sincs szünet. Hiszen ilyenkor is készülünk újdonsá-

gokkal, meglepetésekkel. Többek között megnyitja kapuit a lengyel CCC cipő-

bolt-hálózat újabb, tágas üzlete a Mammut II. 2. emeletén, valamint a Triumph 

márkabolt várja kedves vásárlóit a Mammut I. 0. szintjén. Felújítás miatt bezár egy 

időre a Spar, azonban továbbra is vásárolhatunk egy ideiglenesen kialakított ki-

sebb üzlethelyiségében. Augusztus végére a munkálatok befejeztével mind kiala-

kítását és berendezését, mind a választékot tekintve egy igényesebb, moder-

nebb élelmiszerüzlettel fognak találkozni a vásárlók. A Mammut II. 2. emeletének egy szakasza is átalakul, többek között 

megszűnik a zsákutca, így körbe lehet majd sétálni az emeleten, ezzel is kényelmesebbé téve a vásárlást üzleteinkben.

 

Mindemellett természetesen az üzletek kínálata is megújul a nyár beköszöntével. Magazinunkból megtudhatják az idei nyár 

legújabb trendjeit a divat és a szépségápolás területén, de tippeket kaphatnak az utazás, a szórakozás vagy éppen a gasztro-

nómia világában is. A hölgyek mellett az urak számára is kínálunk hasznos tippeket a legújabb telekommunikációs eszközök 

terén, hiszen ez a nyár a futballvilágbajnokságról szól! Mint minden lapszámban, most is számos kuponnal készültünk az Önök 

számára, amelyekkel jóval kedvezőbbé válhat a vásárlás üzleteinkben.

Lapozgassák örömmel nyári magazinunkat!

Szőke Tamás
marketingvezető

Ha végre 
itt a nyár… 
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Divat, egészség, műveltség  
– Mammut i. földszint
A Mammut I. családi szintjén, a Lövőház utcai bejárat mögött 
üzletek garmadája várja a vásárlókat a legkülönfélébb kínálattal. 
Ruhák fiataloknak és idősebbeknek, könyvek, kávé-tea-whiskey 
és táplálékkiegészítők kínálják magukat, de ajándéktárgyat is 
rendelhetünk egyedi igény szerint. 

Big Ben. Kávé, tea, whiskey

Ivott már ceyloni szálas 
zöld teát? Kóstolta az indiai 
Assam tartomány zamatos 
fekete teáját? Gondolta va-
laha a csészéjébe tekintve, 
hogy amit benne lát, az egy 
friss gyümölcsös kert? A 
Big Ben Teaház az ínyen-
cek választása! Boltunkban 

több mint 140-féle teakülönlegesség-
gel szolgálunk. De kávéválasztékunk 
is széles: minőségi arabica babká-
véink között éppúgy megtalálhatók 
a natúr kolumbiai, a kenyai, a perui, 
mint az ízesített Csokoládé-narancs, 
Mogyoró, Irish Cream ízek. Az ínyenc- 
ségek elkészítéséhez, tálalásához is 
kiegészítők széles palettá-
ját kínáljuk.

Whiskey-ritkasága-
ink a párlatszak-
értők kedvencei. 
Skót, ír és Bourbon 
whiskey-k nagy vá-
lasztékával várjuk 
vásárlóinkat!

Sugarbird

Havonta megújuló meglepetések! A 
Sugarbird üzlet exkluzív utcai kirakattal, 
hetente kétszer frissülő árukészlettel, 
limitált szériás kollekcióval és a divat-
ban jártas fiatal csapattal várja kedves 
vásárlóit. Kínálatunk: alkalmi ruhák, felsők, nadrágok, cipők, táskák, 
fürdőruhák. Térjen be hozzánk, és tetőtől talpig felöltöztetjük!

Sántha ruha

A Sántha Ruha azokat a vásárlókat igyek-
szik megszólítani, akiknek nem a legfris-
sebb divat követése a céljuk, hanem a 
klasszikus formavilággal megtervezett, 
egyszerű vonalvezetésű, jól hordható 
örök darabok. Az általunk gyártott ruhák-
hoz külön mérettáblázatot használunk, 
amelynek segítségével lehetőség nyílik 

az átlagtól eltérő méretű hölgyek kiszolgálására is, illetve 
kisebb átalakításokat is vállalunk, méghozzá ingyen. Külön 
hangsúlyt helyezünk arra, hogy ruháink természetes alap-
anyagból készüljenek. Kis szériás ruhákat kínálunk, melyek 
a hétköznapokban is elegánsnak hatnak.

Go print

Cégek vagy magánsze-
mélyek részére bélyegző- 
és névjegykártya-készítés, 
lézeres és mechanikus 
gravírozás, fekete és szí-
nes fénymásolás, digitális 
nyomtatási szolgáltatások, 
meghívó-, szórólap- és le-
vélpapír-készítés, fotónyomta-
tás, spirálozás és laminálás – vagyis a hétköznapi élet során 
felmerülő számtalan igényre kínálunk megoldást! Ajándék-
tárgyakat – pólót, egérpadot, bögrét felirattal vagy fotóval, 
tollakat, kulcstartókat, névjegytartót és gravírozott flaskát – is 
készítünk. Gyorsasággal, minőséggel igyekszünk ügyfeleink 
kedvében járni!

Fitness Pont Scitec

A Scitec Nutrition, Európa egyik vezető táplálékkiegészítő- 
forgalmazója vitaminok, ízületvédők, zsírégetők és fehérjék 
széles választékával, folyamatos akciókkal és szakképzett 
eladókkal várja a fogyni, formálódni vágyókat és az egész-

séges élet-
mód híveit!
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Biotech

A BioTech USA prémi-
um minőségű sport-
táplálék-kiegészítő 1999 óta érhető el a vásárlók 
számára. Széles termékpalettája jelenleg 330 
különböző terméket vonultat fel. Minden termék 
megfelel a környezetbarát gyártási elvárásoknak, 
biztonságos, doppingmentes és gondosan válo-
gatott összetevőkből készül. A termékek között 
megtalálhatók a vitaminok, ásványi anyagok, esz-
szenciális és nem esszenciális zsírsavak, fehérjék, 
diétát kiegészítő készítmények, L-karnitinek, krea-
tinok. Mindenkit várunk szeretettel, aki törődik az 
egészségével, fogyókúrázik vagy szeretné még 
hatékonyabbá tenni edzéseit!

Scarlett cipő

Ha kényelmes, hétköznapi vagy elegáns bőrcipőt sze-
retne, üzletünkben megtalálja! Főleg magyar, olasz, 
lengyel, amerikai gyártók különlegesen szép 
és hordható modelljeit kínáljuk, elérhető áron. 
Minden cipőnk a legmagasabb minőségnek 
felel meg. Több női modellünk már 34-es mérettől 
kapható, férficipőink pedig 39-es mérettől indulnak. Munkahelyre 
vagy otthonra kényelmes, párnázott gyógytalpú, tiszta bőr gyógypapu-
csokat is kínálunk. Nálunk nem tucatcipőket talál! Minden mo-
dellünk gondos próba és bevizsgálás után kerül a polcra. Tíz 
éve várjuk a megszokott helyen, a Mammut I. családi szintjén!

T&T

A T&T divat 1989 óta kínál vásárlói-
nak hazai gyártású női ruhákat, elér-
hető áron. Itt a legtöbb nő megtalálja 
azt, amire szüksége van, legyen szó 
alkalmi vagy hétköznapi viseletről, 
sportos vagy éppen elegáns öltözék-
ről, csábító vagy viszafogott szettről. 
A hetente megújuló, divatos árukész-
letben mindenki megtalálja a számára 
megfelelő darabokat. A Mammut I. föld-
szintjén található üzletünkbe várjuk régi 
és új vásárlóinkat!

Póló Mintázó

Pólómintázást, pólófeliratozást, 
fényképes ajándéktárgy ké-
szítését vállaljuk hozott képek 
alapján vagy a kívánt szöveg-
gel. Lehet az bögre, párna,  
egérpad, falióra, falinaptár,  
puzzle vagy hímzett törülköző, 
mi egyedivé tesszük. És mind-
össze 10–30 perc alatt elkészít-
jük ajándékát!

Kaláka Collection by Bodor ágnes 

Egyedüliként Magyarországon, öltözék- 
együtteseket (ruha, cipő, táska) terve-
zünk és kivitelezünk, szükség szerint 
néhány napos megvalósí-
tással, személyre szólóan, 
de saját elképzeléseink 
szerint is, művészdiplomás 
divattervezőnk vezetésével. 

Anima könyvesbolt

Széles könyvválasztékkal és készséges kiszolgá-
lással várjuk kedves vásárlóinkat családias han-
gulatú könyvesboltunkban a Mammut I. Lövőház 
utcai szintjén. Könyvek szezonális és folyamatos akciókban, a szépirodalom-
tól a gyermekkönyvekig, minden korosztálynak. Csatlakozzon ön is törzs-
vásárlói programunkhoz, vagy látogasson el hozzánk kuponnapjainkon, és 
kedvezménnyel vásárolhat!

Lilifo

Csodálattal nézi a családi mosolyalbum szépia árnyalatú, békebeli képeit elegáns urakkal és kalapos hölgyekkel? Létezik ennek a 
kifinomult világnak egy XXI. századi változata! A Lilifo üzletben iparművészeti nosztalgia modelleket, alkalmi kosztümöket, esküvői 

és utcai ruhákat, mondén kalapokat és nyári sapkákat talál, melyek mind természetes anyagból 
készültek, magyar tervező elképzelései alapján. Térjen be hozzánk!
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Téged vár a KölyöKparK!
Itt minden a mozgásról és a szabad játékon keresztül 
a mozgásfejlesztésről szól. Új játékok, szakember 
segítsége, klubtagság és gyermekmegőrzés – egy helyen.

A szakorvosok és pszichológusok egy- 
öntetű véleménye szerint minden képesség 
alapja a mozgás fejlettsége. A mozgás  ki-
emelt szerepet játszik a gyermek intellektu-
ális és fizikai képességeinek fejlődésében. 
A mai digitális, a számítógép és internet 
uralta világunkban is hatalmas a gyermekek 
mozgásigénye.  A KÖLYÖKPARK ezt az igé-
nyüket elégíti ki, széles körű szolgáltatások 
keretében. 

www.kolyokpark.hu
Mammut II. 3. emelet

Gyermekmegőrzés
Melyik anyuka szereti, hogy amikor új 
cipőt, ruhát próbál a Mammut egyik 
divatüzletében, az apróság ott nyű-
gösködik mellette, és rémesen unja az 
egészet?  A KÖLYÖKPARK megoldást 
kínál nekik! Mi vigyázunk a gyermekük-
re a játszóházban! A KÖLYÖKPARK 
általában 2–10 év közötti gyerekek 
megőrzését vállalja, de előzetes be-
jelentkezés esetén akár egyéves korú 
gyermek megőrzése is megoldható.

Tanácsadás
Szerdánként 10.30-kor és pénteken-
ként 14 órakor gyógytornászok, óvoda-
pedagógusok és szenzoros terapeuták 
várják konzultációra a mamákat és 
csemetéiket. A szülők választ kap-
hatnak kérdéseikre a kisgyermek fej-
lődésével kapcsolatban. Kötetlen és 
közvetlen formában beszélhetik meg 
a szakemberekkel a bennük felmerülő 
esetleges kétségeket.

Szülinapi rendezvények
Jó hangulatú, élményekben gazdag programot jelentenek a KÖLYÖKPARK-ban 
szervezett szülinapi bulik. Három óra  játék,  személyes meglepetésajándék,  tor-
ta, pizza… stb.

A KÖLYÖKPARK most egy újdonsággal is jelentkezik: megalapította a „KÖLYÖK-
PARK KLUB”-ot. A klubtagok számára minden évben megrendezi a szülinapi par-
tit, amelyen a klubtag a KÖLYÖKPARK vendége. 

A belépéshez elegendő kitölteni a belépési nyomtatványt a MAMMUT INFÓ pult-
jánál és azt  a recepción leadni. Aki kitölti, fél óra ajándék játékot kap a KÖLYÖK-
PARK-ban.

Tervezd és építsd 
meg a saját 
játszóházadat
A KÖLYÖKPARK-ban 
megvásárolhatók a né-
met QUADRO cég játé-
kai is, amelyek amellett, 
hogy könnyen és egy-
szerűen összeállíthatók, 
nagy teret biztosítanak a 
kreativitásnak és a kép-
zelőerőnek. Lakásban és 
kertben egyaránt felál-
líthatók, kiváló játék- és 
mozgáslehetőséget nyúj-
tanak a gyermekek szá-
mára. Ezentúl mi is egy 
QUADRO kapuval várjuk 
a csemetéket, akik így 
már a bejáratnál belevet-
hetik magukat a játékba!

Látogasson  
el hozzánk!
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Ön kávéval, a kedvese pedig teával indítja a napot? Mostantól ugyanazzal a géppel 
készíthetik el kedvenc reggeli italuk bármelyikét! A l´Angelica gyógynövénytani 
Intézet kiváló minőségű teáit éppoly gyorsan és egyszerűen készítheti el, mint a 

kávéját.

Olyan kávékülönlegességeket is kínálunk, mint a 
természetes guaranát vagy ginzenget tartalmazó kávénk vagy a mandula, mo-
gyoró, amaretto, ír krémlikőr, forró csoki, sambuca, menta vagy gianduiotto 
csokoládéval ízesített kávéink. Mindegyik kapszulánk 7 g kávét tartalmaz, és 
egyenként is megvásárolható, hogy ön mindegyiket megkóstolhassa!

Üzletünkben Nespresso- és lavazza-kompatibilis 
kávékapszulák is kaphatók.

válogathat indiai szálas teákból, kávéra, sütire, 
fagyira való toppingjainkból, vagy kényeztesse 
ízlelőbimbóit csokival bevont guatemalai kávé-
babbal!

Emlékszel a Szaffi című rajzfilmre, ahol a főhős rátalál az 
igaz szerelemre, akiért képes mindenről lemondani a vi-
lágon? Szerelme pedig nem más, mint a gyönyörű lányból 
hercegnővé váló Szaffi. 

Jókai Mór klasszikus története ihlette a Szaffi Szalon eskü-
vői ruhakollekciójának küldetését is. Elkötelezett szándékunk 
segíteni Neked abban, hogy egy napra – az esküvőd napjára 
– a saját varázslatod főszereplőjének érezhesd magad és a 
párod hercegnőjévé válhass. 

A Szaffi Esküvői Divatszalon által képviselt márkakollekciók 
között a legkülönbözőbb stílusú menyasszonyok találhatják 
meg azt, amiről álmodtak – arra a bizonyos Nagy Napra. Akár 
királylány akarsz lenni, akár a letisztult elegancia vagy a va-
gány megjelenés áll közel hozzád, a Szaffi tartogat számodra olyan ruhát, amely felejthetetlenné teszi az esküvődet. 
Mindez most olyan kedvező áron lehet a Tiéd, amely akár a luxusmárkákat is elérhetővé teszi számodra.

Nem csak Neked tartogatunk meglepetéseket. Szalonunk kínála-
tában a násznép minden tagja megtalálja az alkalomhoz illő öltö-
zéket: a kiválasztott menyasszonyi ruhához illő vőlegény-, koszo-
rús- és vendégruhákat, kiegészítőket is biztosítunk, valamint az 
esküvői etikett szabályainak megfelelő ingyenes szaktanácsokkal 
és hasznos ötletekkel tesszük teljessé szolgáltatásainkat.

Szaffi Szalon
Mammut I. 1. emelet,  

a gyorsnyomdával szemben
www.szaffi.hu

Profi segítség  
álomesküvőhöz
Szaffi Esküvői Divatszalon

Ízek, színek, 
hangulatok

Gusto Espresso
www.facebook.com/ 
gustoespresso
Mammut I. 1. emelet
Tel: (+36 70) 558-2978
Hétfő–Szombat: 10.00–21.00
Vasárnap: 10.00–18.00

A teázás új élménye... Kényeztesse magát minden 
reggel kedvenc kávéjával vagy teájával! 
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„Nem vagyok jó példaképnek”

Az egyik legismertebb 
és legmegosztóbb 

személyisége a kortárs 
magyar irodalomnak.

Többen ismerik 
parókáiról és meglepő 

őszinteségéről, mint 
irodalmi tevékenységéről. 

Pedig folyamatosan 
publikál.

Hét újság állandó 
szerzője, plusz az „alanyi 
költészet” és a regényei, 
A Maffia-klub, a Kicsi Lili 

és A házikedvenc. 
De fellépett már stand-

up komikusként és 
különböző zenei 

formációk tagjaként is. 
Mindenütt felbukkan, és 

mindent kimond, amit 
mások szégyellnek. 

Interjú 
Karafiáth 
Orsolyával

Szöveg: Gyárfás Dorka 
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– Nagyon termékeny író vagy. Mennyi a leghosszabb idő, amit ki-
bírsz írás nélkül?
– Én akármennyit kibírnék, épp ez a baj. Ha kiesem a ritmusból, 
nagyon nehezen zökkenek vissza. Ha viszont benne vagyok, egy-
általán nem okoz erőfeszítést. Nekem az írás arra is kell, hogy ne 
hülyüljek el teljesen. Hipochonder vagyok, amihez az is hozzátar-
tozik, hogy folyton azon aggódom: elsorvad az agyam. Azzal tor-
náztatom, hogy mindent lejegyzek. De a rossz memóriám miatt is 
hasznos az írás. Azt is szeretem, hogy nagyon különböző lapok-
nak dolgozom, mert így különféleképpen írhatok nekik. 

–  Vad és fékezhetetlen személyiségnek tűnsz. Ehhez az életformá-
hoz pedig nagy fegyelem kell. 
Mindig is szerettem az alkalmazott művészetet, mert az nem igé-
nyel annyi gondolkodást tőlem. Sokkal kényelmesebb, ha meg 
vannak határozva a keretek, és csak ki kell töltenem őket. Én eb-
ben az életmódban megtalálom a szabadságom. Számomra az 
lenne pokoli, ha nyolc órát kellene egy irodában ülnöm. Így meg, 
ha akarom, hajnali négykor írom meg a cikket.

– Gyakran utazol. Ez arra kell, hogy időnként teljesen kikapcsolj?
– Általában viszek magammal munkát, mert ha 
nincs semmi dolgom, ki sem kelek az ágyból, 
még várost nézni sem indulok el. Olyankor még 
könyvet sem olvasok, ha nem kell írni róla. Már 
gyerekkoromban is mindenről olvasónaplót ve-
zettem, mert enélkül az agyamban semmi nem 
maradt meg. Általában napi egy regényt kiolva-
sok, és ha nem írom le, később még a sztorira 
sem emlékszem. 

– De miért utazol ennyit?
– Sokszor hívnak, sokszor a munka miatt. Ha túl 
sokáig vagyok egy helyben, elkezdek nyugtalan-
ná válni. Ha viszont elmegyek, nincs annyi tele-
fon, nincs annyi program, nem vesz körül annyi 
ismerős, nincs egy drogéria a közelben, és nyu-
godtabban tudok dolgozni. Viszem magammal a 
vázlataimat, ott már csak ki kell tölteni őket.

– Vannak helyek, ahová visszajársz?
– Mindenhová visszajárok! Komformista vagyok: lehetőleg oda 
megyek, ahol már mindent ismerek. Félek az idegen helyektől. Itt-
hon is ugyanazokat a köröket futom: egy helyre járok kávézni, ba-
rátokkal találkozni, bevásárolni… Gyakran utazom Horvátország-
ba egy kis szigetre; Svájcba egy barátomhoz, aki a házában külön 
vendégszobát tart fenn nekem; és Berlinbe, ahol szintén ugyanazt 
a szobát bérelem évek óta.

– Az írásaidban rettentő kitárulkozó vagy. Tudunk az alkoholproblé-
mádról, arról, hogy milyen nyugtatót szedsz, a zűrös kalandjaidról. 
Értem, hogy ezeket jó érzés írásban kiadni magadból, de nem zavar, 
hogy idegenekhez is eljut mindenféle intim információ rólad?
– Lehet, hogy fura, de számomra a nyilvánosság nem létezik. Néha 
ebből kellemetlen helyzetek is adódnak. Mostanában ugyanis visz-
szahúzódó életet élek, sehova nem járok, ritkán találkozom em-
berekkel. Ez azt a hamis illúziót kelti bennem, hogy mindent ki-
mondhatok, ami eszembe jut, mint gyerekkoromban. Akár egyik 
nap ezt, másik nap azt. Aztán néha szembesülök vele, hogy ennek 
lehetnek következményei… Egyesek azt hiszik, bármit megenged-
hetnek maguknak velem szemben, például nyílt ajánlatot tesznek, 
letegeznek, közvetlen hangot ütnek meg – pedig egy negyvenéves 
nő vagyok! De vannak olyanok is, akik rokon léleknek tekintenek, 
és a saját problémáikat akarják megosztani velem. Engem viszont 

önmagamon, a közvetlen hozzátartozóimon és a barátaimon kívül 
tényleg senki nem érdekel! És végképp nem érdekelnek az utcán 
szembejövő idegenek.

– De ha nem szeretsz az emberek reakcióival szembesülni, miért 
öltözöl ilyen feltűnően?
– Magamért csinálom, a saját szórakoztatásomra. A beszólásokat 
már megszoktam. Én akkor is kiöltözöm, ha csak átugrom a húgo-
mékhoz egy órára. Hiszen van egy hatalmas gardróbom, folyama-
tosan veszem a cuccokat, és amikor akad egy óra szabadidőm, 
azzal ütöm el, hogy magamra aggatok mindent. 

– Vásárlásmániás vagy?
– Sajnos, sajnos… Nagyon szeretem a leértékeléseket, mert 
olyankor úgy érezhetem, kifejezetten jól járok! De kiegészítőkre 
– harisnyára, hajtűre, ékszerekre – soha nem sajnálom a pénzt. 
Úgyhogy csak gyűlik, gyűlik... Múlt héten is megláttam egy méreg-
drága cipőt, de nem vettem meg rögtön, csak nézegettem. Mond-
tam is a barátomnak, mekkora hős vagyok, hogy ellen tudtam állni. 
Aztán beférkőzött a gondolataim közé, és elkezdtem arról fantázi-
álni, hogy valaki másé lesz, ettől pedig nem tudtam aludni. Végül 

megvettem. Ciki volt, hogy harmadjára mentem 
vissza a boltba, de végül az enyém lett! És most 
bűntudatom van tőle, mert ez is egy olyan cipő, 
amelyet maximum kétszer fogok tudni felvenni a 
nyáron. 

– Azt hiszem, a vásárlási bűntudatot minden nő 
ismeri…
– De én olyan vagyok, hogy ha nincs pénzem, 
akkor is inkább költök! Mert ha nem költhetek, 
rém álmaim lesznek. Legutóbb Olaszországban 
egy ezüst táskát vásároltam, pedig tudtam, 
hogy ha ezt kifizetem, két napig nem fogok tudni 
enni. Nem lett baj, mert végül mindig meghívott 
valaki kajálni! Úgyhogy még egy másik táskát is 
vettem. 

– A barátod hogy tolerája mindezt?
– Megérti, nem zavarja. Őt inkább a sok hajcsat és csecsebecse 
idegesíti rajtam, azt mondja, nem tud hol hozzám érni. Inkább a 
természetes csajokat szereti. Erre itt vagyok neki én, akinek a pa-
rókája rendszeresen beleakad a műszempillájába. 

– Az előbb azt mondtad: „egy negyvenéves nő vagyok”. Miért öregí-
ted magad? Nem is vagy még negyven.
– Harmincnyolc éves vagyok, de azt nem lehet így mondani, mert 
nem hangzik jól. Nekem nincs ezzel parám. Sőt, szeretnék egy ki-
csit tekintélyt parancsolóbb lenni! Nagy kedvencem a Dallas, ami-
ben sok negyven közeli, előkelő hölgy szerepel. Én sosem voltam 
az a szexi dög-típus, akkor már legyek inkább dáma!    

– De még egyáltalán nem látszol negyvennek.
– Igaz, nem vagyok ráncos, nem híztam el, de azért telnek az 
évek…

– Szereted a külsődet? Minden nőnek vannak problémái önmagával, 
de egy idő után az ember a korral megtanulja elfogadni a hibáit. 
– Igen, most kedvelem magam. Ha nem lenne bőrbetegségem, 
dúsabb lenne a hajam, és kicsit vékonyabb lennék, akkor pedig 
határozottan elégedett lennék. Régebben ez sokkal nagyobb 
gondot okozott, ma már nem annyira érdekel. Örülök annak, hogy 
bármennyit eszem is, nem hízom meg nagyon, mert beállt a sú-
lyom. Szeretem az arcomat, mert könnyen alakítható, és szerintem 
bájos. De legjobban akkor szeretem magam, amikor szépen „meg 

„a beszólásokat 
már 

megszoktam. 
Én akkor is 

kiöltözöm, ha 
csak átugrom  
a húgomékhoz 
egy órára.”
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vagyok csinálva”. Bár tegnap este szabadidőruhában is szépnek 
éreztem magam, egyedül a lakásban. Aztán reggelre elmúlt.

– Láthatóan nem rivalizálsz a többi kortárs írónővel, sőt újságíróként 
igyekszel minél több helyen bemutatni őket. Ez fontos Neked?
– Igazából nem gondolom, hogy létezik külön női irodalom, de sze-
retném, ha az emberek megismernék ezeket a szerzőket. Nekem 
nagyon sok örömet szereznek a női szerzők! Alice Munrótól kezd-
ve Jeanette Wintersonon át a magyar lányokig. Az írókat általában 
nem ismerik, ezért a pasikat is szívesen tolom, ha van rá lehetőség. 
De tény, hogy nagy változás zajlott le az irodalomban azáltal, hogy 
megjelentek a női szerzők, vagy csak azzal, hogy bátrabbá, őszin-
tébbé váltak, merték végre megmutatni magukat. Ez egy nagyon 
jó folyamat. És az is hozzátartozik, hogy nőkkel jobban szeretek 
interjúzni, mert jobban bele tudom élni magam a gondolkodásuk-
ba. Úgy érzem, jobb női portrékat tudok készíteni. 

– Tényleg úgy gondolod, hogy nincs különbség férfi és női irodalom 
között?
– Igen. Pár éve készült Magyarországon néhány antológia Forgács 
Zsuzsa Bruria szerkesztésében, női írók tollából. Minden kötetben 
elrejtett pár férfi írót is, akik álnéven jelentették meg a novellájukat. 
Én nem ismertem fel köztük a férfiakat. 

– Te tudnál egy férfi bőrébe bújva írni?
– Nem. Megpróbáltam, de nem sikerült. Nem voltak meg a figu-
ra mélységei. Nem tudok mit kezdeni a férfi karakterekkel, nem 
ismerem őket eléggé. Hiába van egy csomó férfi barátom, ezek 
olyan kapcsolatok, amelyekben inkább rám irányul a figyelem, ol-
talmaznak, és gondoskodnak rólam. Ebből a szemszögből nem 
tudom megvizsgálni őket. Tavaly készítettem interjúkat egy fiú 
barátommal a következő regényemhez, amelynek az egyik fontos 
karaktere férfi lett volna. De olyan hamis lett, amit írtam, hogy át 
kellett alakítanom női szereplővé.

– A szereplés mennyire elégít ki Téged? Szükséged van rá, vagy abba 
tudnád hagyni?
– Hülyén fog hangzani, de valójában nem szeretek szerepelni. Ne-
kem ez mindig idegesség, túl sok izgulás. Csak úgy tudom elvi-
selni, ha kitalálok egy szerepet, ami mögé elbújhatok. Nemrég ki-
próbáltam a stand up-komédiázást is, de akkora lámpalázam volt, 
hogy már nem is érte meg nekem – abba fogom hagyni. Pedig 
jól sikerült, főleg az első alkalommal. Az nem okoz gondot, hogy 
kiálljak az emberek elég 
és nyomjam a sódert, 
mert gyakorlatilag bár-
meddig tudnék beszélni, 
és szerintem szórakoznál 
is rajta. De minden egyes 
szereplés annyit vesz 
ki belőlem, hogy utána 
szabályosan összecsuk-
lom. Azt viszont be kell 
vallanom, hogy amikor 
két hónapig Berlinben voltam, eleinte nagyon élveztem, hogy nem 
kell szerepelnem, de a második hónap végén már bizsergett ben-
nem valami. Arra gondoltam egy kirakat előtt: „De jó kis ruha ez, 
megvenném, ha valahol felléphetnék benne!” Aztán felkértek egy 
kiállításmegnyitóra a követségen, és egyből nagy örömmel igent 
mondtam. Szóval be kellett látnom: egy idő után elkezdett hiá-
nyozni a szereplés. Nagyon szeretem a visszajelzéseket. Akkor is, 
ha kritikai észrevétel, mert abból is azt vonom le, hogy van értelme 
csinálni.  

– Legszívesebben hová utaznál legközelebb?
– Nagyon szeretnék eljutni Dallasba, a Southfork Ranchre. Az a 
helyszín, ahol a sorozatot forgatták, ma szálloda, és a kertjében 
esküvőket rendeznek. Én nem vagyok egy férjhez menős típus, 
de ott bárkihez hozzámennék! Utána átruccannék Atlantába, ami 
az Elfújta a szél miatt érdekel, aztán felkeresném Truman Capote 
szülőházát és Elvis Presley életének fontos színhelyeit. Szóval az 
Egyesült Államok déli részén szívesen utazgatnék. De persze ide 
csak hosszabb időre lenne érdemes menni.

– Sokat írsz és beszélsz az ikonjaidról, azokról a művészekről, akikért 
most is gyermeki odaadással rajongsz. Miért van szükséged rájuk?
– Igen, bele tudok bolondulni emberekbe. Tina Turner, Elvis Pres-
ley, Eddie Sedgwick, Karády Katalin, Marilyn Monroe – hosszan 
lehetne sorolni azokat, akiket imádok. Mostanában Elvis az első 
számú kedvencem. Agyrém, mennyire beférkőzött az életembe. 
De valójában nem az emberért rajongok, az nem is nagyon érde-
kel. Inkább az, hogyan csinálta meg magát, és mi volt a végzete. 
Egy kimerevített képet látok, amit elénk vetítenek. Egy kreációt. 
Ezért is szeretem magamat is megkreálni. 

– Te is ikonná szeretnél válni?
– Nem, én nem vagyok ikon típus. Ahhoz nagyon egyfélének kel-
lene lenni. Én példaképnek sem vagyok jó, mert minden nap mást 
mondok. Melyiket vegyék komolyan? Amit tegnap mondtam, vagy 
amit ma? Szeretek ezzel eljátszogatni - talán ez is egy gyerekes 
dolog. Lehet, hogy csak az van, hogy nem sikerült még felnő-
nöm… De ha így van, már nem is fogok!

„Sosem voltam 
az a szexi dög-
típus - akkor 
már legyek 
inkább dáma!”

blúz PROMOD 9 995 Ft
kendő BIJOU BRIGITTE 3 490 Ft

nadrág PROMOD 6 995 Ft
karkötő CAMAIEU 3 490 Ft 
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Míg pár éve még divat 
volt a napbarnított bőr 
és az egészség jelének 
tartották, ma egyértel-
műen a bőrkárosodás 
jut róla eszünkbe. Köz-
tudott, hogy a Föld kö-
rüli ózonréteg károsodá-
sa miatt egyre erősebb 
és károsítóbb a napfény 
ultraibolya (UV) sugárzá-
sa. Az UVB-tartomány 
okozza a bőr barnulását 
és felelős a napégésért, 
míg az UVA-sugárzás a 
bőr korai öregedéséhez járul hozzá, károsítva az elasztikus 
és kollagénrostokat, elősegítve a korai ráncok, felszínes értá-
gulatok és a melanoma kialakulását. Ma már azt is tudjuk, 
hogy a melanoma kialakulása közvetlen összefüg-
gésbe hozható a napfény UVB-sugárzásával. 

A melanoma több szempontból is a daganatos betegsé-
gek egyik legriasztóbb típusa. Egyrészt, mert egyre gyakrab-
ban fordul elő (Magyarországon évente 10-15 új beteg jut 100 000 
lakosra számítva), másrészt az áttétképzési képessége miatt, 
mellyel az életet közvetlenül veszélyeztetheti. Korai felismerésével 
azonban teljes gyógyulás várható. Az évente elvégzett bőrgyó-
gyászati szűrővizsgálatok, a különböző felvilágosító műsorok, a 
napozási szokások megváltoztatása és a környezetszennyezés 

visszaszorítása is 
ezt a célt szolgálja.

Fontos ismernünk 
azokat a rizikóté-
nyezőket, amelyek 
hajlamossá tehet-
nek a melanoma 
k i a l a k u l á s á r a . 
Köztudott, hogy a 
világos hajú, világos 
szemű, szeplős,   

fényérzékeny bőrűek jóval nagyobb koc-
kázatnak vannak kitéve. Ugyancsak jól 
ismert, hogy a sok (esetleg szabálytalan 
vagy szokatlan formájú) anyajegyet vi-
selőknek is fokozottan kell vigyázniuk. De 
a visszatérő napfényhatások, a szolárium 
használata és a korábban elszenvedett, 
többszöri napégés szerepe is jelentős. 
A gyermekkori napégés különösen 

veszélyes lehet, ezért 
a 6 éves kor alat-
ti gyermekeink 
napvédelme külö-
nösen fontos! Egy-
éves kor alatti gyer-
meket pedig direkt 
napfényhatás nem 
érhet!

 A melanoma gyanúja 
fennáll minden olyan 
festékes elváltozásnál, 
mely a bőrön hirtelen, 

újonnan alakul ki, vagy ha egy korábban meglévő anyajegy külle-
me megváltozik. A hirtelen növekedés, a színbeli változás, a sza-
bálytalan, nem éles szélű határ kialakulása, a felszíni hámlás, a 
kifekélyesedés, vérzés jelentkezése, illetve a viszketés és környéki 
gyulladások mind felhívhatják a figyelmet a rosszindulatú elfaju-
lásra. 

A napon tartózkodás azonban lehet egészséges is, hiszen az UVB 
nélkülözhetetlen a D-vitamin képződéséhez, ám csakis akkor, ha 
azt kellő óvatossággal tesszük. Bőrünk rendelkezik természe-
tes védekezőképességgel is, de a káros hatások elkerü-
lése érdekében mindenkinek ajánlott valamilyen profesz-
szionális fényvédő készítményt használni. Fontos, hogy a 
kozmetikum UVA- és UVB-szűrőt is tartalmazzon. 11 és 15 
óra között, amikor a legintenzívebb a sugárzás, tanácsos elkerülni 
a napot, de még felhős időben, edzés és sportolás közben vagy 
vízben tartózkodásnál is különösen fontos a fényvédelem! Napé-
gés esetén pedig azonnali orvosi ellátás ajánlott. 

Napozni csak  
óvatosan, tudatosan



2000 Ft kedvezmény
a bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat árából

Az első nyári napsugarak megjelenésével természetes, hogy 
mindenki a szabadba, víz mellé vágyik.  A napozás azonban 
nemcsak kikapcsolódást jelent, hanem veszélyeket is rejt magában. 
Dr. Sápy Mónika bőrgyógyász-kozmetológus megosztja velünk, 
mire figyeljünk.

BEJELENTKEZÉS
(+36 1) 345-8085  
(+36 70) 670-0222

info@maek.hu  
www.mammutegeszsegkozpont.hu

Dr. Sápy Mónika  Dr. Gilde Katalin 

Bőrgyógyászaink:



nem telhet el a nyár anélkül, hogy koktélpartira, kerti partira vagy es-
küvőre ne lennénk hivatalosak. Jobb tehát idejében beszerezni egy 
alkalomhoz illő, elegáns ruhát, amelyben a társaság szépe lehetsz. 
a lágy esésű, maxi, alakkövető „bodycon” ruhákkal nem lehet mellé 
lőni, de vásárlás előtt mindenképpen vedd figyelembe, hogy milyen 
szín áll jól neked! a fazont illetően pedig örök jó tanács, hogy ami-
ben a legjobban érzed magad, abban leszel a legszexibb!

Sexy Summer
1.

2.

7.

6.

5.

8.

3.

9.

4.

1. Sugarbird 23 980 Ft | 2. Swarovski 92 500 Ft | 3. Marks & Spencer 14 490 Ft | 
4. SMH/Humanic 6 990 Ft | 5. Promod 9 995 Ft | 6. Sugarbird 29 990 Ft |  
7. Promod 9 995 Ft | 8. Swarovski 21 500 Ft | 9. Marks & Spencer 17 990 Ft
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az elegánsabb nyári alkalmakra, koktélpartikra tökéle-
tes az öltöny vagy a nadrág-zakó kombináció. a feke-
te öltönytől ezúttal tekintsünk el inkább (kivéve persze, 
ha az alkalom megkívánja), viseljük csak a zakót egy 
sötét farmerral. aki pedig ragaszkodik az öltönyhöz, 
válasszon inkább kékes, szürkés árnyalatút, anyagát 
tekintve pedig nyáriasabbat, könnyedebbet, például 
lenvásznat. Csak finoman, nyáriasan, Uraim!

Gentle. men.
1.

7.

10.

2.

3.

8.

4.

9.

11.

12.

13.

5.

6.

1. Marks & Spencer 45 000 és 29 990 Ft |  
2. Bershka 8 995 Ft | 3. Marks & Spencer 45 000 Ft |  
4. Bershka 6 995 Ft | 5. Marks & Spencer 3 990 Ft |  
6. Marks & Spencer 12 990 Ft | 7. Bershka 8 995 Ft |  
8. CCC 13 500 Ft  | 9. Benetton 22 490 Ft  | 10. Gant 29 990 Ft  | 
11. Swarovski 46 100 Ft  | 12. SMH/Humanic 19 990 Ft  |  
13. Vision Express 31 990 Ft 
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Menő csobbanás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

1. Magistral 34 790 Ft | 2. Marks & Spencer 14 490 Ft | 3. O’Neill 24 990 Ft | 4. Calzedonia 6 500 Ft |  
5. Promod 5 995 és 3 995 Ft | 6. Bershka 4 595 Ft | 7. Women’ Secret 7 995 és 4 995 Ft |  

8. Triumph 17 399 Ft | 9. Triumph 10 199 Ft | 10. Magistral 34 790 Ft | 11. Calzedonia 9 295 Ft
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Szerencsére idén is óriási a vá-
laszték a fürdőruhák terén. a 
nőknél a klasszikus bikinik, az 
egyrészes fürdőruhák és az 
'50-es éveket idéző magas de-
rekú alsók a legmenőbbek. a 
gyerekeket továbbra is színes, 
mintás, praktikus, de mindene-
kelőtt szupercuki cuccba búj-
tathatjuk. és manapság már a 
férfiaknak sem kell beérniük egy 
„fecskével” - ők is jó pár fazonból 
és színből választhatnak. Semmi 
sem akadályoz meg tehát min-
ket, hogy a stílusra a vízparton is 
adjunk!

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

12. O’Neill 17 990 Ft | 13. Calzedonia 9 295 Ft | 14. Sugarbird 19 500 Ft |  
15. Sloggi/Triumph 9 299 és 6 599 Ft | 16. Okaidi 4 990 Ft | 17. Women’ Secret 8 495 és 4 995 Ft |  
18. Calzedonia 18 500 Ft | 19. O’Neill 17 990 Ft | 20. O’Neill 14 990 Ft | 21. Magistral 42 590 Ft |  

22. Women’ Secret 7 995 és 4 995 Ft
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a gyerekek mindenhogy tün-
dériek, de ha igazán menőn 
szeretnéd felöltöztetni életed ér-
telmét, nyugodtan bújtasd olyan 
ruhába, amit magadon – vagy a 
férjeden, pasidon – is el tudnál 
képzelni. Fehér maxiruha, szal-
makalap, flip-flop, blézer, zakó 
vagy farmerdzseki – hidd el, 
csak még cukibb lesz bennük. 
De természetesen a külcsín 
nem minden. ezúttal arra is 
adunk tippeket, mivel gazdagít-
hatod a kicsi lelkét!

1. Mamas & Papas 11 290 Ft | 2. S’Oliver/Benefit 3 120 Ft |  
3. S’Oliver/Benefit 12 310 Ft | 4. Okaidi 11 990 Ft |  

5. Játéksziget 3 990 Ft | 6. Játékvár 2 515 Ft |  
7. Mamas & Papas 6 990 Ft | 8. Mamas & Papas 8 470 Ft |  

9. Játéksziget 3 990 Ft | 10. S’Oliver/Benefit 3 350 Ft  

Cool  Kid
1.

2.

4.

3.

6.

5.

7.

8. 9.

10.
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Cool  Kid

11.

12.

16.

13.

17.

15.
14.

18. 19.
20.

21.

22.

23.

11. Havaianas 5 000 Ft | 12. Játékvár 1 995 Ft | 13. Anima könyvesbolt 1 990 Ft | 14. Játéksziget 2 190 Ft |  
15. Okaidi 2 690 Ft | 16. Okaidi 9 990 Ft | 17. SMH/Humanic 5 990 Ft | 18. Okaidi 3 990 Ft | 19. Okaidi 12 990 Ft | 
20. CCC 4 790 Ft | 21. Anima könyvesbolt 2 190 Ft | 22. Mamas & Papas 6 590 Ft | 23. Játékvár 8 995 Ft

Mammut Magazin / 2014. nyár  19

dI
va

t



Párban a legjobb

1. N2H/Humanic 7 990 Ft | 2. Marks & Spencer 11 990 Ft |  
3. Orsay 6 990 Ft | 4. Springfield 7 995 Ft |  

5. Lazzarini/Humanic 13 990 Ft | 6. Benetton 14 490 Ft |  
7. Bershka 3 595 Ft | 8. Nike 33 990 Ft |  

9. Bershka 6 995 Ft | 10. Converse/Humanic 19 990 Ft

1.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

8.

9.

10.
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Mára már tévhit, hogy a cipőnek és a táskának feltétlenül passzolnia kell egymáshoz. a hangsúly az 
összhangon van, nem pedig azon, hogy egyforma színűek legyenek. reméljük, ez a nyári összeállí-
tás segítségedre lesz abban, hogy könnyebben megtaláld a kevésbé egyértelmű, de annál harmoni-
kusabb cipő–táska kombót!

Párban a legjobb

1. Havaianas 5 500 Ft | 2. Nike 12 490 Ft | 3. Adidas Originals/Humanic 26 990 Ft  | 4. Bershka 8 995 Ft  |  
5. Urban X/Humanic 15 990 Ft | 6. Benetton 27 290 Ft | 7. Bershka  6 995 Ft | 8. Bershka 10 995 Ft

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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a strandidőszakban leginkább a tökéletes 
fürdőruha becserkészésére koncentrálunk, 
és arra számítunk, hogy a többi alapkelléket 
úgyis összeszedjük otthonról „valahogy”. ez 
az összeállítás egy kis inspiráció arra, mitől 
érezhetjük magunkat komfortosabban a 
vízparton, illetve mit érdemes még besze-
rezni a fürdőruha mellé: egy menő flip-flopot, 
egy trendi kalapot vagy akár egy szépséges 
strandtáskát. tegyük fel az i-re a pontot!

a kellék seM Mindegy

1. O’Neill 7 990 Ft | 2. Orsay 3 990 Ft  | 3. Triumph 11 599 Ft | 
4. Promod 10 990 Ft | 5. O’Neill 7 990 Ft | 6. Nike 9 999 Ft |  

7. Magistral 30 990 Ft | 8. Sloggi/Triumph 6 599 Ft  |  
9. Sloggi/Triumph 10 599 Ft  |  10. Havaianas 7 500 Ft |   

11. Bershka 6 995 Ft |  12. Vision Express 46 990 Ft 

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.
8.

9.

10.

12.

11.
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a Dolce vita olasz életérzés szinte sosem megy ki a divatból. Leginkább 
a lazán elegáns, nőies darabokkal tudjuk hozni ezt a stílust. a lényeg, 
hogy ha teszünk egy kört a robogóval vagy elsétálunk a legközelebbi 
teraszos étteremig, magabiztosnak érezzük magunkat, és gondoljunk 
Sophia Loren, Claudia Cardinale vagy Monica Bellucci örök nőiességét 
sugárzó tartására.

dolce Vita

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

1. Claire’s 6 190 Ft | 2. Promod 6 995 Ft  | 3. Benetton 14 490 Ft |  
4. Swarovski 32 800 Ft | 5. Orsay 2 595 Ft | 6. Mexx 18 999 Ft |  

7. O’Neill 17 990 Ft | 8. Marks & Spencer 17 990 Ft  |  
9. Marks & Spencer 17 990 Ft  | 10. Vision Express 35 990 Ft  |   

11. Orsay 8 995 Ft  |  12. Vision Express 52 990 Ft
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egy kis romantika mindenkinek jár. a csip-
keblúztól kezdve a virágmintás ruhán át a 
selyem hálóingig sok minden belefér a mű-
fajba. tanácsos tehát egy-egy ilyen darabot 
beszerezni nyárra, mert tuti sikered lesz vele. 
Még aki nem szereti a csöpögős romantikát, 
annak is melegen ajánljuk, hiszen nyugodtan 
kombinálhatja a nőies darabokat szakadt far-
merrel vagy bőrdzsekivel. és úgy már igazán 
vagány!

a roMantika sodrásában

1. Marks & Spencer 10 990 Ft | 2. Scholl 29 990 Ft  | 3. Bershka 1 995 Ft | 4. Promod 9 595 Ft |  
5. Bershka 12 995 Ft | 6. Intimissimi 12 990 Ft | 7. Bershka 9 995 Ft | 8. Claire’s 3 190 Ft  |  
9. CCC 5 590 Ft  |  10. Marks & Spencer 16 990 Ft |  11. Intimissimi 12 990 Ft  | 12. Gant 78 990 Ft

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

10.

11.

12.
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az a jó ebben a stílusban, hogy vagá-
nyabb, mintás darabokkal és visszafo-
gottabb, egyszínű darabokkal is meg 
lehet jeleníteni. rád van bízva, melyiket 
választod! aki egyszerűbben szeret öl-
tözködni, annak  a szalmatalpú cipőket, 
hátizsákokat, bézs és khaki színeket 
ajánljuk. aki pedig a vagányabb stílust 
követi,  az nyugodtan halmozza az ál-
lat- és növénymintákat!

Vissza a terMészetbe

1. Sugarbird 24 990 Ft | 2. Marks & Spencer 12 990 Ft  | 
3. Promod 5 995 Ft | 4. Gamloong/Humanic 18 990 Ft | 
5. Claire’s 4 090 Ft | 6. Benetton 22 490 Ft |  
7. Promod 13 990 Ft  | 8. Promod 3 595 Ft  |   
9. Claire’s 3 490 Ft |  10. Claire’s 4 590 Ft  |  
11. Benetton 11 290 Ft  | 12. Promod 6 995 Ft 

1.
2.

3. 4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

6.
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Nagyon fontos a meg-
felelő napvédő termékek 
használata, hiszen ha 
nem figyelünk, a nap-
sugarak leégést,  
a bőr korai öre-
gedését, allergiát, 
vagy pigmentációs 
zavarokat okozhatnak. 
Sőt,  legrosszabb 
esetben akár melano-
ma kialakulásához is 
vezethetnek.

Biztonságos 
naPozásrafel!
Mindenki tudja: nyáron fokozottan kell foglalkoznunk a bőrünk 
védelmével. az erős Uva- és UvB-sugárzás számos kártékony 
hatással lehet a bőrünkre, amit utólag már nem lehet helyrehozni.  ezért 
mindenki számára megkerestük a megfelelő védekezőterméket, 
legyen szó pigmentfoltos vagy zsíros-aknés bőrről, netán érzékeny bőrű 
gyermekekről.

A hajunkat 
is ugyanúgy 
védenünk kell 
a káros suga-
raktól, hiszen a 
nap száríthatja, 
kifakíthatja 
loboncunkat. 

 Gyermekeink bőrének 
védelmére fokozottan ügyel-
nünk kell, hiszen nagyon 
könnyen leéghetnek, és 
sokkal érzékenyebbek a 
napsugarakra. Mivel a kicsik 
bőre tinédzserkorig nem 
éri el a végső vastagságát, 
ezért nehezebben tudnak 
ellenállni a káros sugaraknak. 
Mindig magas faktorszámú, 
lehetőleg vízálló terméket 
válasszunk, hogy gyerme-
keinket az egész napos vízi 
hancúrozás közben se kelljen 
féltenünk a naptól.

1.1.

5.

6. 7.

8.

2.

3.

4.
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  A megfelelő faktor-
számú termék kiválasz-
tása nehéz, de fontos 
szempont. Aranyszabály, 
hogy minél fehérebb a 
bőrünk, annál magasabb 
faktorszámú napvédőt kell 
használnunk. Ne feledjük: 
a nap folyamán többször 
is be kell kennünk a bő-
rünket napvédővel!

1. Solait Barnulást segítő napozó spray (Marionnaud, 1 990 Ft) | 2. Garnier Ambre Solaire Kókusz 
napolaj (Rossmann, 2 599 Ft) | 3. Fabulon Naptej SPF30 (Rossmann, 2 490 Ft) | 4. Nivea Protect & Refresh  

Cooling Mist (Rossmann, 4 499 Ft) | 5. Kérastase Aqua Seal napvédő hajra (Madonna szépségszalon, 6 950 Ft) |  
6. Balea After Sun sampon és balzsam (dm, 469 Ft) | 7. Eucerin Sun Kids gyermek naptej FF50 

(Mammut Gyógyszertár, 5 895 Ft) | 8. Vichy napvédő hab gyerekeknek (Mammut Gyógyszertár, 5 299 Ft) | 9. Vichy 
Capital Soleil napvédő kompakt (Mammut Gyógyszertár, 5 999 Ft) | 10. Bioderma AKN MAT krém SPF30 

(Mammut Gyógyszertár, 4 860 Ft) | 11. Bioderma Spot krém SPF30 (Mammut Gyógyszertár, 5 270 Ft) | 12. Labello Sun 
Protect (Rossmann, 799 Ft) | 13. Garnier Ambre Solaire After Sun napozás utáni hidratáló testápoló 

(Rossmann, 2 999 Ft) | 14. Solait Napozás utáni spray (Marionnaud, 1 190 Ft) | 15. Yves Rocher „Tartós 
Barnaság” Napozás utáni barnító testápoló (Yves Rocher, 2 590 Ft) 

  A hosszú 
napozással 
töltött órák 
megviselik a 
bőrünket. Ta-
nácsos tehát 
beszerezni vala-
milyen napozás utáni testápolót is, amely hűsít, nyugtat, ápol, regenerál, és 
pótolja a napozás során elveszített nedvességet a bőrből. 

13.

14.

15.

Az arcunkat 
éri legtöbbet 
a napfény, így 
fokozottabban 
kell rá ügyelnünk. 
Kaphatóak külön 
az ajakra szánt 
termékek is, 
fényvédővel ellátott 
kompaktok vagy 
kifejezetten aknés 
bőrre ajánlott 
napvédők 
is.  

10. 11.

12.

9.
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Parabének: a dezodorokban használt tartósítószerek, 
amelyeket a baktérium- és gombaölő hatásuk miatt 
alkalmaznak. Egyes kutatások szerint karcinogén, azaz 
rákkeltő hatásúak lehetnek, és befolyással lehetnek a hor-
monháztartásra is. Noha ezeket a feltevéseket még nem 
bizonyították, sok gyártó már rendelkezik parabénmentes 
termékekkel is.

Hölgyeknek: 
1. Rexona Maximum Protection izzadásgátló 
(Rossmann, 1 399 Ft) 

2. Douglas Care & Comfort deo krém  
(Douglas, 3 990 Ft)

3. alverde deo roll-on  
(dm, 279 Ft)

4. Nivea Powder Touch dezodor spray  
(Rossmann, 928 Ft)

ALApinfók Az 
izzAdásgátLásróL
Az izzadás folyamata hozzátartozik az emberi léthez, nőihez és 
férfihoz egyaránt. Kellemetlen, nem szeretünk róla beszélni, és 
megszüntetni sem tudjuk. Nyáron azonban kiemelten kell  
a témával foglalkoznunk. Összeállításunkban olyan dezodorokat 
mutatunk be, amelyekkel hatékonyan vehetjük fel a harcot az 
izzadás ellen, és kerülhetjük el a vele járó kellemetlenségeket. 

Uraknak:
1. Vichy Homme Intenzív izzadságszabályozó golyós  

dezodor férfiaknak (Mammut Gyógyszertár, 3 299 Ft)  

2. Eucerin Intenzív izzadsággátló pumpás spray  
(Mammut Gyógyszertár, 2 240 Ft)

3. The Body Shop Maca Root férfi dezodor (The Body Shop, 2 190 Ft)

4. L’OCCITANE Verdon Frissítő dezodor (L’OCCITANE, 5 100 Ft)

Alumíniumsó: a dezodorokban az izzadás mértékének 
csökkentésére használják, mivel pórusösszehúzó hatása 
van. Kozmetikai termékekben való használatuk az Euró-
pai Unióban engedélyezett és szigorúan szabályozott. 
Az alumíniummentes termékek elfedik az izzadással járó 
kellemetlen szagokat, azonban magát a folyamatot nem 
szüntetik meg.

AL

AL

AL

pm

pm

pm

pm

1.

1.
2.

3.

4.

2.

3.

4.
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téged vár a fesztivál!
A nyár egyet jelent a szabadtéri fesztiválok időszakával, 
amelyek egy külön kis elszigetelt világot jelentenek 
számunkra. Ott rendszerint bátrabban öltözködünk, 
viselkedünk és sminkelünk. Megmutatjuk tehát 
azokat a szépségtermékeket, amelyekkel az idei 
fesztiválszezonban biztosan kilógsz majd a tömegből.

1. Maybelline Master Drama szemceruza (Rossmann, 2 149 Ft)

2. Astor Fashn’Studio Tribal Collection körömlakk (Rossmann, 899 Ft) 

3. Essence All About Paradise szemhéjpúder paletta (Rossmann, 1 149 Ft)

4. Nivea Creme (Rossmann, 639 Ft)

5. L’OCCITANE Verbena frissítő kendők (L’OCCITANE, 1 790 Ft)

6. Essence All About Matt! mattító lapok (Rossmann, 649 Ft)

7. Maybelline Color Tattoo krémes szemhéjfesték (Rossmann, 2 199 Ft)

8. The Body Shop Body Sorbet (The Body Shop, 3 590 Ft)

9. Max Factor Excess Volume Impact szempillaspirál (Rossmann, 4 399 Ft)

10. Catrice Ultime Nail Lacquer (Rossmann, 799 Ft)

1.

2.

3.

4.
7.

9.

10.

5.

6.

8.

Mammut Magazin / 2014. nyár  29

sz
ép

sé
g



színek minden 
mennyiségBen
Nyáron nemcsak a ruhásszekrényünket, de a sminkes-
asztalkánkat is ellepik a színek. A nehéz alapozók he-
lyett a napvédővel ellátott CC krémek után nyúlunk, a 
pirosítókat felváltják a bronzosítók, a natúr árnyalatokat 
a vagányabb tónusok. Egy feltűnő rúzzsal vagy gyü-
mölcsös szájfénnyel egyszerűen nem lőhetünk mellé!

1. Clinique Superdefense CC 
Cream (Clinique, 8 200 Ft)

2. The Body Shop Lip Gloss  
(The Body Shop, 2 690 Ft)

3. OPI Muppets Most Wanted Nail 
Lacquer (Douglas, 2 999 Ft)

4. The Body Shop Brush on Radiance 
(The Body Shop, 5 390 Ft)

5. Clinique Chubby Stick Intense 
Moisturizing Lip Colour Balm 
(Clinique, 5 500 Ft) 

6. Max Factor Creme Puff 
(Rossmann, 2 799 Ft)

7. Maybelline Big Eyes  
(Rossmann, 2 699 Ft)

8. L’Oréal So Couture Volume 
Million Lashes (Rossmann, 4 490 Ft)

9. L’Oréal So Couture Super Liner 
(Rossmann, 2 399 Ft)

1.

4.

6.

5.

8.

7.

9.

3.

2.
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Milyen termékekhez vagy évek óta hűséges?
Számomra a szépségápolás témakörében a legfontosabb az arcápolás. Ebben 
szigorú vagyok, ezért csak minőségi termékeket használok. A Clarins arctisztító-
jához és hidratáló kréméhez évek óta hűséges vagyok, és imádom őket. Nyáron 
mindig Burberry Body parfüm lapul a táskámban, annak nem tudok ellenállni. 
Mivel imádom a rúzsokat, már egész szép Chanel-gyűjteményem van, bár igazság 
szerint ezeket oda-vissza adogatjuk a húgommal. 

Melyik termék a legújabb kedvenced, amire a közelmúltban találtál rá?
A sminkek terén kísérletező típus vagyok, bár be kell, hogy valljam: ritkán sminke-
lem magam. Nyáron sosem sminkelek, mert szeretem a természetes barnaságot 
és a szeplőimet. Ilyenkor általában csak egy élénk színű rúzst teszek fel. A legutób-
bi nagy felfedezésem az Armani Sì illat, amivel a párom lepett meg.

Milyen változásokat vettél észre magadon, amióta babát vársz?
Mióta kismama vagyok, számos változást tapasztaltam. Sajnos a bőröm mindig is 
száraz volt, de amióta várandós vagyok, még inkább kiszárad, így ipari mennyiség-
ben kell hidratálót használnom. A hidratálás már amolyan rituálénak számít nálam.

Mit gondolsz a plasztikai műtétekről és beavatkozásokról?
Egyáltalán nem ellenzem a plasztikai beavatkozásokat. Én annak vagyok a híve, 
hogy mindenki érezze jól magát, és ha ezen neki csak a beavatkozás segít, tegye. 
Mindenkinek szíve joga eldönteni, mit tesz a testével. Természetesen nem jó, ha 
valaki túlzásba esik, mindenképpen meg kell találni az egyensúlyt a természetes és 
a plasztikázott szépség között.

Neked vannak „rosszhaj-napjaid”? Van valami tuti tipped az ilyen napokra?
Lehet, hogy van rajtam pluszkiló, lehet, hogy aznap épp nincs frissen mosva  
a hajam, de ha tudom, hogy a lelkem rendben van, akkor az mindent felülír. Az 
elfogadás a legfontosabb, és az, hogy higgyünk önmagukban. Nem szabad mindig 
a külsőségekre koncentrálnunk.

Van olyan sminktrükk, amit ellestél a Téged sminkelő profiktól 
az évek folyamán?
Előfordul, hogy én sem érzem magam a topon, nincs erőm magas 
sarkúban tipegni és folyton mosolyogni. Ilyenkor időt kérek magam-
tól. Lopok 10-20 percet egy szépítő  
szunyókálásra, olyankor kikapcsolok, 
megpróbálok magamra figyelni. Általában 
beválik a trükk. Nem kell mindig 
erőlködnünk. Vannak 
nehezebb és jobb napok 
is, de mindegyiket meg 
kell élnünk.

SzépSégtitkok

1. Chanel Rouge Allure ajakrúzs (Marionnaud, 10 500 Ft)   
2. Giorgio Armani Sì parfüm (Douglas, 17 100 Ft)    
3. Clarins Nappali krém érzékeny bőrre (Marionnaud, 15 050 Ft)   
4. Clarins Expressz arctisztító tonik (Marionnaud, 8 550 Ft)

Mádai ViVientől
A népszerű műsorvezetőt 
a szépségápolási titkairól, 
szokásairól és legkedveltebb 
termékeiről kérdeztük.  Szebb, 
mint valaha, hiszen első 
gyermekét várja, amiről szintén 
mesélt nekünk.
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Egy falat Ázsia
Ha a szokásos, számítógép előtt fogyasztott ebédet 
valami izgalmasabbra cserélnénk, látogassunk el az 

aSushiBár éttermébe, ahol autentikus japán környezet-
ben ismerkedhetünk az ázsiai gasztronómia legnépsze-
rűbb fogásaival. Ha a sushikat már végigkóstoltuk, pró-

báljuk ki a könnyű, egészséges sashimit, ami salátaágyra 
helyezett friss, egészen vékony lazacot, fehér húsú halat, 
vörös tonhalat vagy Szent Jakab-kagylószeleteket jelent. 

De a frissítő, házi készítésű limonádékat se hagyjuk ki!

Mammut I. 3. emelet
T.: (+36 30) 519-6676

www.asushibar.hu

tEngErparti gasztroparti
Ha épp nem a tengerparton süttetjük a hasunkat, akkor legalább 

keltsük annak látszatát, és ringassuk magunkat kikötői hangulatba! 
A tengerparti ebédek elmaradhatatlan halas finomságait kínálja a 
Nordsee. A tonhalas vagy garnélarákos salátákat helyben sütött 

tortillából készült kosárkákban vagy császárzsemlében tálalják, friss 
paradicsommal, paprikával, mozzarellagolyókkal töltve, pesztós 

fűszerolajjal nyakon öntve. 

Mammut II. 2. emelet
T.: (+36 20) 503-6935

www.nordsee.com/hu 

tErítéKEn itÁlia
Friss alapanyagaival és elképesztő tésztaételeivel az olasz konyha 
mindig jó ötlet. Az Okay Italia a nyári időszakban is kínál szezonális 
alapanyagokból készült, könnyű finomságokat. Az Insalata caprese 
con Mozzarella di Bufala, azaz a bivalymozzarellás saláta bazsalikom-
mal, tökéletes harapnivaló a melegebb napokra: a legyező formában 
egymást váltó paradicsomot és bivalytejből készült mozzarella-
szeleteket olívaolajjal locsolták meg és friss bazsalikommal fűszerez-
ték. Amilyen egyszerű, olyan fenséges.

Mammut I. 3. emelet
T.: (+36 1) 505-5851
www.facebook.com/okayitaliamammut 

aSuShiBár

Okay italia

nOrdSee

Könnyű nyári falatok
Végre újra itt a nyár, a napsütés és vele együtt a tikkasztó hőség is. A nagy melegben 
háttérbe szorulnak a nehéz, kiadós ételek, és egyre gyakrabban szavazunk a könnyű, 
friss finomságokra. Ráadásul ezekkel a fogásokkal még a fürdőruhaszezonra is 
felkészülhetünk!
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Hűsítő 
finomságok

Jono Yogo
a joghurtkirály

Igazi Bagamérinek érezhetjük magunkat a Jono Yogo birodalmában, ahol 
mindenki maga készítheti el az ínyére való nyalánkságot. A 12-féle ízű 
fagyasztott joghurthoz több tucat feltétet választhatunk, a gyümölcsöktől 
kezdve a cukorkákon át a csokidarabokig. Ráadásul a hagyományos fagy-
lalttal szemben a termékek élőflórás joghurtból készülnek – laktózmentes 
változat is kapható –, és szinte semmi zsírt nem tartalmaznak. Aki vigyázni 
szeretne a vonalaira, pakolja meg a joghurtot gyümölcsökkel!

Várható nyitás: június 23-án
Mammut I. 3. emelet
www.facebook.com/JonoYogo 

szamos Kávézó és édességbolt
Nosztalgikus hangulatban

A Szamos cukrászai akkor sem hagyják 
cserben az édesszájúakat, ha a nagy me-
legben a sütemények helyett inkább jeges 
finomságokra vágynak. A tradicionális, 
kézműves fagylaltok között megtaláljuk a 
régóta kedvelt klasszikusokat is, mint a 
csokoládét és a vaníliát, de a szokatlanabb 
ízekre vágyók sem csalódnak: őket például 
a maracuja- vagy szatmáriszilva-ízű fagyik 
várják. 

Mammut II. 1. emelet
T.: (+36 1) 505-5726
www.szamosmarcipan.hu 

starbucks
slágertermékek jégbe hűtve

A kávé szerelmeseinek nyáron sem kell 
lemondaniuk a napi koffeinadagjukról: 
a Starbucksban az idei szezonban 
is kapható a Frappuccino. A 
munkába rohanók elma-
radhatatlan tartozékának 
jeges változatát különféle 
ízesítésekkel és feltétekkel 
vásárolhatjuk meg. Ha 
extra adag kényeztetésre 
vágyunk, kérjük a  triplacsokis 
Frappuccinót tejszínhabbal és 
csokidarabokkal, vagy a trópu-
si hangulatot idéző Mocha 
Coconut Frappuccinót, amelyet 
kókusszal a tetején tálalnak. 
Ezek persze nemcsak élmény-
ben, de kalóriamennyiségben is 
felérnek egy kiadós desszerttel. 

Mammut II. 2. emelet
T.: (+36 1) 358-6812
www.starbucks.hu 

Vízparton lábat lógatni 
és fagyis finomságot 
majszolni – sokunk 
számára ez a tökéletes 
nyári nap receptje. 
A Mammut fagyizói 
és kávézói azonban 
akkor is segítenek 
lehűlni, ha a budapesti 
aszfaltdzsungelben érnek 
a nyár legforróbb napjai. 

Mammut Magazin / 2014. nyár  33

ga
sz

tr
o



Az évszAK séfje 
görögbe fogadVa

Gyrosost már szinte minden 
sarkon találni, de autentikus görög 
ételeket kevesen készítenek. Weisz 
rolanddal, a Taverna Zorbas séfjével 
a konyháig vezető útjáról, kulturális-
kulináris különbségekről és a 
kedvenc ételeiről beszélgettünk. 

Egy fehérre meszelt, kék zsalus házikóban ülünk a Mammut 
közepén. Hogyan vezetett ide az utad a Balaton-partról?
14 éves korom óta főzök, és a karrierem elején tényleg so-
kat dolgoztam a Balaton mellett. Nem származom vendég-
látós famíliából, de mindig érdekelt a főzés. Cukrász vég-
zettségem is van, desszerteket nagyon szeretek készíteni. 
Az egyik kedvencem az Andreas-kehely: csoki tejszínhab-
bal és banánnal.

Magyar szakácsként görög étteremben dolgozol. Miben más 
szerinted a görögök ízlése, mint a magyaroké?
Szerintem az alapvető különbség az, hogy a magyar ven-
dégek nem nagyon kísérleteznek, inkább az olyan jól ismert 
görög fogásokat keresik nálunk, mint a gyros vagy a nyár-
sak. Ezzel szemben ha görög vendégeink érkeznek, ők a 
bárányból készült ételeket és a dolmadest – egy szőlőlevél-
be tekert rizses különlegességet – preferálják.  

Mennyire tudjátok tartani a hagyományos görög recepteket? 
Szükség van arra, hogy a magyar ízléshez alakítsátok őket? 

Tradicionális görög receptekkel dolgozunk, görög szakács 
tanított minket, és sok alapanyagot – például a fetát és az 
olívát – onnan hozatjuk. Vannak visszatérő görög vendé-
geink is, ami szintén azt jelzi, hogy nem nagyon tértünk el 
az ottani ízvilágtól. Nem éreztük, hogy alakítani kellene a 
receptjeinken. 

Azért mentalitásban különbözik egymástól a két nemzet. Ra-
gadt rád valami a görög szokások közül?
Ha az étkezést tekintjük, ők sokkal ráérősebben, nyugod-
tabban esznek. Sokféle ételt rendelnek, és mindenből egy 
kicsit csipegetnek, közben beszélgetnek. Ezt nekem saj-
nos nem sikerült beépítenem a hétköznapjaimba. Általában 
csak gyorsan bekapok valamit. De a görög fogások a mun-
kán kívül is nagy kedvenceim, nálam a favorit a muszaka és 
a báránylábszár.  

Afrodité saláta grillezett halloumi sajttal
Hozzávalók:

A salátát levelekre tépkedjük, és egy keverőtálba tesszük a 
cikkekre vágott körtével, a rukkolával, a gránátalmából kiütö-
getett magokkal. Összeállítjuk a salátaöntetet, majd alaposan 
összeforgatjuk a zöldségekkel és gyümölcsökkel. A halloumi 
sajtot pár perc alatt ropogósra grillezzük. A tálaláskor a há-
zilag készített sokmagos ropogós tésztára helyezzük a sajto-
kat, és mellé tesszük a salátát.

A salátához:
• Jégsaláta 

• Rukkola 

• Gránátalma 

• Körte 

• Halloumi (ciprusi grillsajt)

• Kratsanisto (házilag ké-
szített sokmagos ropogós 
tészta) 

Az öntethez:
• 2 dl extra szűz olivaolaj 

• 3 evőkanál méz 

• 1 evőkanál mustár 

• 5 cl aszaltszilva-szörp 

• 1 darab lime leve 

• egy csipet só és bors 

Taverna Zorbas
Mammut I. 3. emelet
T.: (+36 1) 345-8114
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friss

Bár egész évben fontos  
a megfelelő vitaminbevitel, 
a nyári melegben fokozott 
figyelmet kell fordítani erre, 
miközben kellő mennyiségű 
folyadékot kell fogyasztani, 
például piknik közben. Ma 
már megtehetjük, hogy két 
legyet üssünk egy csapásra 
a direkt préselésű gyümölcs- 
vagy zöldségitalokkal, 
amelyek széles választékát 
kínálja a Mammutban 
található Biosétány. 

Piknikezni jó – ezt mindenki tudja, mégis egyre kevesebben élnek ezzel a 
szép régi szokással. Pedig a természetben elköltött ebédnek, uzsonná-
nak nincs párja, főleg, ha csupa friss, természetes alapanyagból készült 
élelmiszer kerül a kockás takaróra. Szerencsére azért akadnak páran, 
akik továbbviszik a hagyományt.

Balogh Andrea, az üzletet működ-
tető Bioállomás Kft. marketingve-
zetője elmondta: nyáron komoly 
kereslet mutatkozik a direkt pré-
selésű gyümölcs- és zöldségle-
vekre, amelyek nagyszerű kellékei 
a piknikeknek, ahogy a különböző 
egészséges élelmiszerek is. A Bi-
osétány több kosarat is összevá-
logatott a pikniket tervező vásár-
lóknak, akik ennek köszönhetően 
egészséges, vitamindús ételekkel és italokkal színesíthetik a szabadtéri 
programot. A kosarakban helyet kapott az egészséges italok mellett pél-
dául speciális keksz és kenyérféle is.  

Balogh Andrea azt is elmondta: tapasztalataik 
szerint egyre többen törekednek arra, hogy 
egészséges termékeket fogyasszanak. A 
vállalkozás pedig bízik abban, hogy 
ez a trend a jövőben erősödik. 

Piknikezzünk 
egészségesen! 

Piknik Mammut-
módra: egészséges 
élelmiszerekkel tömött 
kosárral irány  
a természet!

Biosétány
Mammut I. 1. emelet
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lg 32ln540 lEd
Az LG alacsony árfekvésű LED 
tévéjében minden megtalálható, 
ami a drágábbakat olyan vonzóvá 
teszi. A Triple XD Engine technológia 
segítségével a kép még sötét kör-
nyezetben is éles. A Clear Voice II 
automatikusan hangosítja az emberi 
hangot, ha a háttérzaj felerősödik, 
így gólöröm esetén is könnyen kive-
hető a kommentátor hangja.  
A Screen off funkció révén pedig úgy 
kapcsolható ki a kép, hogy közben  
a hang vagy a zene tovább szól.  
A Mobil HD kapcsolattal vezetéke-
sen csatlakoztathatod mobiltele-
fonodat a televízióhoz, és a telefon 
kijelzőjén futtatott tartalmakat a tévé 
nagy képernyőjén is megtekintheted. 

Extreme Digital

focit csakis  
A LeGjOBB KéPerNyőN!

minden évben van nőnap. 
Viszont négyévente 
érkezik egy egész hónap, 
ami a férfiak ünnepe. ez 
pedig nem más, mint a 
focivébé! az erősebbik 
nem képviselői ilyenkor 
többnyire csapatokba 
verődve televízió elé 
ülnek, és transzba esve 
szorítanak a kedvencükért. 
a következő két oldalt 
nekik szánjuk.

pHilips ppX 2055 miniprojEKtor
PPX 2055 miniprojektor segít abban, hogy te legyél az iroda új 
szupersztárja nyáron. Ha a főnököd nem engedi, hogy a mun-
kahelyeden kövesd a vébé történéseit, 
akkor kapd elő a zsebedből a 
Philips miniprojektorát, kösd 
össze a számítógépeddel, 
és élvezzétek a futball-
fesztivált a kezdőrúgástól 
a hármas sípszóig. 

Media Markt

Epson EH-tW5200 3d projEKtor
Képzeld el, hogy otthon a kedvenc kanapédon, egy hideg 
sörrel a kezedben projektorról nézed a focivébét 
3D-ben! 2000 lumen fehér- és színes-
fény-kibocsátásnak köszönhetően 
nem kell a szobádat besötétíteni, ha 
élvezni szeretnéd a mérkőzést. A 
vetítőfelület mérete akár 300 co-
los is lehet. A „gyors üzemmód“ 
bekapcsolásával a labdarúgó-
mérkőzések gyorsan változó 
jelenetei vagy az online több 
szereplős videojátékok kivetítése 
is egyenletes és pontos. 

Extreme Digital

sony Kd-55X9005a 4K Ultra Hd tElEvízió
A Sony 4K tévéje már a jövőt vetíti elénk: a négyszer nagyobb felbontású 
Ultra HD-nek köszönhetően nyugdíjazhatjuk is a sima HD-s televíziókat.  
A 213 cm-es képátlóval új dimenziók nyílnak meg az audiovizuális esz-
közök terén. Beállíthatod a 3D-s képek mélységét a képernyőn, így ha 
kedvenc csapatod játszik, olyan érzésed lehet meccs közben, mintha te 
lennél a tizenkettedik ember a pályán. A BRAVIA Sync intelligens funkcióval 
akár a Blue Rayt, a házimozirendszert vagy a Handycam videokamerát is 
irányítani 
tudod. 

Media 
Markt
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HyUndai dlf 40285
102 centiméter képátmérőjű, Full HD-s televízió 
olcsón? Bizony, a Hyundai megcsinálta! Hibrid 
technológiájának köszönhetően a különböző 
alkalmazások bármilyen okostévén használhatók. A 
meglévő applikációk mellé természetesen újakat is 
letölthetünk. A gyerekzár funkcióval megóvhatod a 
gyerekeidet a nem kívánt tartalmaktól. A DLF 40285 
DLNA-kompatibilis, ami lehetővé teszi, hogy a 
különböző elektronikai eszközök egymáshoz csatla-
kozhassanak és tartalmat cseréljenek egymás közt. 

Media Markt

pHilips 32pfH5509
A Full HD-s Philips tévén, minden alkalmazást meg-
találsz, ami az okostelefonodon is elengedhetetlen: 
Facebook, Skype, Simply Share. Így ha vesztésre áll a 
csapatod, megoszthatod a véleményedet a közösségi 
oldalakon, és a barátaiddal szidhatod a bírót videó 
chaten keresztül. Az 1920 x 1080 pixel felbontás pedig 
segít eldönteni, hogy a csatár lesről indult-e vagy sem. 

Media markt

samsUng UE55HU8500lXXH ívElt 
UHd 3d smart lEd
A dél-koreai világmárkának sikerült megalkotnia a világ 
első ívelt képernyős televízióját. A hajlított kijelzőnek 
köszönhetően a lehető legjobb képminőséget élvezhetjük, 
a forrásanyagtól függetlenül. A Smart Evolution csomag se-
gítségével a tévé képes megtanulni a legújabb funkciókat, 
javítja a teljesítményét, és még az UHD TV folyamatosan 
javuló minőségével is lépést tart. A gép intelligenciájának 
köszönhetően a bekapcsoláshoz is elég annyit mondani: 
„Helló TV”, és már kezdődik is a meccs. És ha mindez nem 
lenne elég: a tévé mellé jár 2 darab 3D-s szemüveg is. 

Extreme Digital

lg 42lB650v lEd smart 3d tv  
+ magiC rEmotE

Okostelefon, laptop és tévé egyben – mi az? Hát az LG legújabb 
Smart TV-je! A készülék szoftverét, a WebOS-t eredetileg smart-

phone-ra fejlesztették, de az LG akkora potenciált látott benne, 
hogy megszerezte, és televíziókhoz továbbfejlesztette. A rendszer-

nek köszönhetően akár 10 alkalmazást is futtathatsz egyszerre. 
A Magic Remote távkapcsoló segítségével pedig egy univerzális 

egeret kapsz a tévédhez, amellyel könnyedén váltogathatsz az 
alkalmazások között. 

Extreme Digital

Á
rak: kérésre az üzletekb

en
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KütYüK NőkNek

KrUps Kp 1006 dolCE gUsto
Biztos ismerős az érzés, amikor reggel felkelsz, és 
jobb, ha senki nem szól hozzád az első kávé előtt. Nos, 
ha ezzel a géppel főződ a kávét, utána kenyérre lehet 
kenni Téged. Egyszerűen csak helyezd be a kapszu-
lát a dizájnos házba, és várd meg, amíg az utolsó 
csepp is kibuggyan belőle. Hideg és meleg italt egy- 
aránt készít, és az állítható csészemagasságnak 
köszönhetően nem kell azért 
aggódnod, hogy a fél konyha 
úszni fog a kávéban. Tégy 
magadnak és a környe-
zetednek egy szíves-
séget – indítsd Dolce 
Gustóval a napot! 

Media Markt

fitBit flEX
A vékony és stílusos csuklópánt lépésszámláló, 
lépcsőzésmérő, kalóriaszámláló, távolságmé-
rő és alvásmonitor is egyben. Szóval ha eddig 
csak ez hiányzott ahhoz, hogy elmenj futni, ak-
kor most már nincs több kifogás! A FitBit kar-
kötőktől megkapod a kellő támogatást, hogy a 
bikiniszezonra kiváló formában legyél. A csuk-
lópánt kompatibilis PC-vel, Mackel, okostele-
fonnal, tablettel, és ha jó 
színt választasz, akkor a 
ruháddal is. 

Media Markt

fagor iCE 16
Jobb, ha máris leteszel arról, hogy a 
pasidtól június 12-e és július 13-a kö-

zött bármilyen kényeztetést kap-
hatsz, hisz a foci-vb-nél semmi 
sem lehet fontosabb. De míg a 
férfiak söröznek és szakérte-
nek, addig Neked is jár egy kis 

édesség! A Fagor fagylaltgépé-
vel nem kell mást csinálnod, mint 
beleönteni az alapanyagot, várni 
30 percet, és már kanalazhatod 
is a kedvenc fagyidat. Nincs sor-
baállás, és nem kell félni, hogy 
elfogy a kedvenced. 

Media Markt

fUjifilm 
instaX 
mini 8 
analóg
E m l é k e z -
tek még arra, 
hogy mennyire 
menő volt anno 
a polaroidos fényképe-
zőgép? Ha nem, akkor kérdez-
zétek meg a szüleiteket! Minden-
esetre a Fuji újra divatba hozta az 
azonnal megjelenő fényképeket.  
A kis gép automatikusan meg-
határozza a legjobb fényerőt, és 
tájékoztat a megfelelő beállításról a 
világító beállítótárcsán keresztül. A kézi fényerőt beállító tárcsa le-
hetővé teszi, hogy olyan képeket készíts, mintha az Instagramról 
töltötted volna le őket. 

Extreme Digital

Ha nem szereted Ronaldót, Messi 
túl kicsi Neked, Buffon pedig túl 
öreg, akkor nem sok jó vár rád a 
focivébé alatt. De ne csüggedj, mi 
tudjuk, hogyan érezheted magad 
komfortosan, ameddig a pasid 
a meccset bámulja. Négy hasz-
nos masinát mutatunk, amely-
lyel kényeztetni tudod magad, 
és a használatuk sem igényel 
„férfi-szaktudást”.
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ezt viDD a straNDra!
BEats By dr. drE - pill
Elgurult a pirulád? Nyugi, van helyette Beats Pill! Kevés menőbb dolog 
van annál, mint mikor leugrasz nyáron a Balcsira vagy a közeli strandra, 
és egy hideg frissítő vagy fagyi mellett hallgatod vezeték nélkül a kedvenc 
zenéd. Könnyű súlyának és kompakt méretének köszönhetően bárhova 
viheted. A karabiner segítségével akár a hátizsákodra is teheted, hogy 
menet közben se álljon le 
a buli. A beépített Blue- 
toothnak köszönhető-
en pedig mikrofonként 
is funkcionál. Figye-
lem, vény nélkül kap-
ható! 

iStyle

BlaCK&dECKEr asi200 légpUmpa
Nincs a strandon tekintélyt rombolóbb dolog, mint mikor nem tudod 
felfújni a gyerek vagy a csajod gumimatracát, eset-
leg labdáját. Ennek kiküszöbölésére ajánljuk 
a Black&Decker kompresszort. A lég-
pumpa használható kis- és nagy-
méretű gumiabroncsok, sport- 
felszerelések, kerékpárab-
roncsok felpumpálására is. 
12 V egyenáramról mindig 
üzemkész, maximálisan 
120PSI/8,3 bar-ig, a termék 
csak szivargyújtóról üze-
mel! 

Extreme Digital

dUnlop gUrUlós 
HűtőtÁsKa
Családi strandolás vagy vízparti 
vagánykodás a haverokkal - ez 
életkor és helyzet függvénye. De 
bármelyiket választjuk is, abban 
megállapodhatunk, hogy nyáron 
az ételek és italok hűtve jók! A 
Dunlop hűtőtáska külseje ele-
gáns, űrtartalma pedig 
15 liter. Kialakításá-
nak köszönhetően 
könnyen összehajt-
ható, és helytakaré-
kos. Szállítását a ki-
húzható fogantyúja 
és a kerekei köny-
nyítik meg. Bevá-
sárláshoz és kirán-
duláshoz egyaránt 
praktikus. Azért a 
lángost még mele-
gen együk! 

Media Markt

niKon CoolpiX s32 KalandÁlló digitÁlis 
fényKépEzőgép
Haverok, buli, nyaralás. Ezt mindenképp meg kell örökítened! A Nikon Coolpixnek 
hála, ez most könnyedén sikerülni fog. Az ütés-, víz- és porálló kamerát az idősek-
től a fiatalokig bárki használhatja! 10 megapixeles felbontással akár a víz alatt is 

tudsz képeket készíteni. És a felvételek még akkor is élesek lesznek, 
ha a feldühített csajok elől iszkoló barátodat akarod le-

kapni! 

Extreme Digital

Ki mondta, hogy a vízpart és 
a high-tech nem fér össze? 
Rovatunkban bebizonyítjuk, hogy 
a technika is növelheti a plázs 
nyújtotta élményeket. Az élményre 
és kikapcsolódásra vágyók biztos 
megtalálják számításaikat az alábbi 
termékek közül. Figyelem, nem csak 
gyerekeknek!
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DeMónA
Főszereplők: angelina Jolie, elle Fanning, 
Sharlto Copley

Rendező: Robert Stromberg

A Csipkerózsikából jól ismert go-
nosz tündért, Demónát elárulják, 
aki erre bosszút esküszik, és meg-
átkozza a király újszülött leányát, 
Aurorát. Ám ahogy a hercegnő 
cseperedik, Demóna rádöbben, 
hogy Aurora lehet az egyetlen, 
aki újra elhozhatja a békét a 
birodalomba. A kérdés már csak 
az, Demóna akarja-e a békét, vagy 
inkább a megtorlást választja. 

Bemutató: június 5.

HogyAn RoHAnj A VeszTeDbe
Főszereplők: Seth MacFarlane, Charlize theron, liam neeson

Rendező: Seth MacFarlane

Mi történhet, ha a sorozatvilágból jól ismert Peter Griffin és 
Barney Stinson a vadnyugaton találkozik? Természetesen 
könnyfakasztó poénok! Figyelem, senkit ne tévesszen meg 
az elcsépelt cím! Eredeti vígjátékról van szó, a Family Guy 
és a Ted alkotójától, aki maga is főszerepet vállal az egész 
estét betöltő komédiában. 

Bemutató: június 12.

Az ülDözöTT
Főszereplők: Robin Wright, Rachel Mcadams, Philip Seymour 
Hoffman

Rendező: anton Corbijn 

A világhírű kémregényíró, John Le Carré könyvének 
filmadaptációja. A film egyik főszereplőjét Philip Seymour 
Hoffman kelti életre, akinek ez volt az egyik utolsó alakí-
tása. Le Carré a való életben is hírszerző volt az ’50-es, 
’60-as években, így mindenkinél hitelesebb képet adott 
a hidegháború kémjátszmáiról, de a modern kor titkos 
alkuit is előszeretettel követi, és tárja – kitalált története-
ken keresztül – a nyilvánosság elé.

Bemutató: augusztus 29.
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Jegyárak: teljes árú jegy: 2040 Ft; SZERDÁN egész nap (csak normál előadásokra): 1640 Ft; diák-, gyerek-, nyugdíjas-, pedagógus-, fogyatékkal élő-jegy: 1640 Ft; családi jegy (csak normál előadásokra; 
2 felnőtt és 2, vagy 1 felnőtt és 3–8 év alatti – gyermek részére): 6100 Ft; Digitális 3D teljes árú jegy szemüveggel: 2470 Ft (szemüveg nélkül: 2240 Ft); Digitális 3D diák-, gyerek-, nyugdíjas-, pedagógus-, 
fogyatékkal élő-jegy szemüveggel: 2070 Ft (szemüveg nélkül: 1840 Ft). Gyerekjegy 8 éves korig váltható! Csoportos jegyárainkról érdeklődjön a jegyrendelés telefonszámán! Felhívjuk tisztelt mozilátoga-
tóink figyelmét, hogy kedvezményes jegyet a jegypénztárainkban csak a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatásával tudunk kiadni. A jegypénztárban „EDENRED Ticket Compliments Top Premium” 
ajándékutalványt, „SODEXO Ajándék Pass” utalványt is elfogadunk. A jegypénztárainknál ki tudunk szolgálni MasterCard, Visa, AMEX, valamint PayPass fizetési opciókat. A filmek előtt reklámok és elő-
zetesek kerülnek levetítésre. Észrevételeit a cinema@cinemacity.hu e-mail címre várjuk. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 3 óra ingyenes parkolást tudunk biztosítani a parkolókártyák érvényesítésével.

Csingiling és A KAlózTünDéR
Főszereplők: Mae Whitman, Christina Hendricks, tom Hiddleston

Rendező: Peggy Holmes

Veszekednek a gyerekek, hogy melyik mesét nézzék 
meg? Itt a megoldás! Csingilingben mindenki megtalálja 
a maga hősét. A lányok a tündérekben, a fiúk pedig a 
kalózokban, és együtt kereshetik majd a kék tündér-
port, amelytől az egész birodalom sorsa függ. A közös 
kaland meghozhatja a várva várt családi békét. 

Bemutató: augusztus 7.

Tini ninDzsA TeKnőCöK
Főszereplők: Fox, alan Ritchson, noel Fisher

Rendező: Jonathan liebesman

Ki ne emlékezne gyermekkorunk kedvenc gördeszkázó, 
pizzafaló mutáns teknőseire? Leonardo, Raffaello, Dona-
tello, Michelangelo és Szecska mester visszatértek, hogy 
egy egész estét betöltő mozival szórakoztassák a kicsiket 
és nagyokat. Nundzsakukat előkészíteni, kendőt megkötni, 
apa és fia újra nindzsának öltöznek!

Bemutató: augusztus 28.

TáVozz TőleM, sáTán!
Főszereplők: eric Bana, Édgar Ramírez, 
Olivia Munn

Rendező: Scott derrickson

Egy földhözragadt zsaru és egy 
ördögűzésben jártas pap felveszi 
a kesztyűt a természetfeletti által 
megszállt New York állammal. 
Persze, nem ennyire egyszerű 
a helyzet, hiszen a rendőr (Eric 
Bana) családja is veszélybe 
kerül a démonok miatt. Újabb 
vérfagyasztó horror a Sinister és 
Az ördögűzés Emily Rose üdvéért 
rendezőjétől. 

Bemutató: július 10.

Jegyrendelés: 06 40 600 600
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M. C. beATon:  
AgATHA RAisin  

és A KíséRTeTHáz
Ulpius-ház

Kedvenc nyomozónőnk 
érdeklődését ezúttal egy 

kísértetház kelti fel, amelyről 
azonban hamar kiderül, hogy 
csak kiállhatatlan, idős lakóját 

riogatta valaki. Ám amikor 
a matrónát megölik, Agatha 
újból akcióba lendül. Raisin 

kisasszony történeteiből 
természetesen nem maradhat 
ki a jóképű szomszéd, a helyi 
rend őrei és némi ügyetlenke-
dés. M. C. Beaton ezen regé-
nye a tizennegyedik az Agatha 

Raisin-történetek sorában.  

Ulpius: 3 499 Ft

sAllA siMuKKA:  
VéRVöRös

athenaeum Kiadó

Főhősünk egy 17 éves 
antiszociális lány, Lumikki 

Andersson, aki egy véletlen 
folytán szembesül azzal, hogy 

az osztálytársai tömérdek 
mennyiségű véres pénzt ta-

láltak. Mint utóbb kiderül, egy 
nemzetközi drogmaffia pén-
zére tették rá a kezüket. Az 
már csak hab a tortán, hogy 
a társaság egyik tagjának az 

apja is maffiatag – civilben pe-
dig köztiszteletben álló rend őr. 

A Vérvörös valójában egy 
trilógia első kötete, a szerző, 

Salla Simukka szerint Lumikki 
és A tetovált lány főszereplője, 
Lisbeth Salander között sok 
hasonlóság fedezhető fel.

Anima: 2 490 Ft

suzAnne Collins:  
A KiVálAszToTT

agave

Katniss Everdeen dacolva 
minden körülménnyel, kétszer 
is élve úszta meg az Éhezők 
viadalát, de még nem nyu-
godhat meg. Egyre több a 
lázadás a zsarnok rendszer 

ellen, és a Kapitólium a felelő-
söket keresi. Az Elnök haragja 

elől senki sem menekülhet, 
még Katniss és szerettei sem. 
A nép az ő bátorságából merít 

erőt a felkeléshez, de vajon 
neki marad-e ereje a folytatás-
hoz? Tényleg ő a kiválasztott? 
Az Éhezők viadala-trilógiának 
ez a záró fejezete, és a három 
történetet olyan bestsellerek-
hez hasonlítják, mint a Harry 

Potter vagy a Twilight-sorozat. 

Libri: 3 480 Ft

áMosz oz:  
bARáToK KözöTT

európa Könyvkiadó

Már az elején szeretnénk 
mindenkit megnyugtatni, hogy 
a könyvnek semmi köze a Be-
rényi családhoz, de drámából 
van elég itt is. A történet egy 
képzeletbeli kibucban játszó-
dik. A szépirodalmi műben 
négy egymástól különböző, 
de a kibucban összeforró 

életről kapunk képet. A melo-
dramatikus regény kemény 
képet fest az író hazájáról, 
egy saját törvényei alapján 
működő világról. Ámosz 

Ozt évek óta emlegetik mint 
a Nobel-díj várományosát, 
de saját elmondása szerint 

Nobel-díj nélkül is elégedetten 
halna meg. 

Alexandra: 3 290 Ft

Bestsellerek
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ToM PAlMeR: FoCiAKADéMiA – összeállT A Kis uniTeD
Ulpius-ház

Jake imádja a focit, ráadásul istenáldotta tehetség. Csak egy célja van: hogy profi játékos legyen. 
A gond akkor kezdődik, amikor kiderül, hogy a magassága miatt talán le kell mondania az álmairól. 
Jake nem adja fel, jelentkezik a világhírű United Akadémiára, hogy kiderüljön, valóra válhat-e az 
álma. A próbajátékon remekel, így bekerül a csodaakadémiára, és készen áll arra, hogy mezt kap-
jon. Ám valaki az egyesületnél azon dolgozik, hogy Jake álma rémálommá váljon. Vajon ki lehet az, 
és miért teszi?

Ulpius: 1 499 Ft
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Modern  
kasztrendszer

egy életet Meghatározó döntés, aMely Megváltoz-
tatja a világot – veronica roth a Beavatott cíMű 
Műve új szintre eMeli a sci-fi alapokon nyugvó 

roMantikus tiniregények Műfaját.   
ciceró könyvstúdió

liBri: 2 990 ft

Nagy keletje van manapság 
az Éhezők viadala sorozat 
utánérzéseinek. Veronica Roth 
trilógiájának első része,  
A beavatott ezek közül a 
jobbak közé tartozik. Történe-
tének főhőse egy fiatal lány, 
aki 16 éves korában egész 
életét meghatározó választás-
ra kényszerül. El kell döntenie, 
hogy a posztapokaliptikus 
Chicago melyik társadalmi 
kasztjához akar tartozni: a 
Bátrakhoz, az Őszintékhez, 
az Önfeláldozókhoz, a 
Barátságosakhoz vagy a 
Műveltekhez. Ezek a cso-
portok hivatottak arra, hogy 
féken tartsák az emberekben 
munkálkodó rosszat, ezáltal 
megakadályozzanak egy 
újabb világégést. 

A rendszer rendkívül merev, 
ha valaki úgy dönt, hogy má-
sik csoporthoz akar tartozni, 
kénytelen elhagyni családját 
és választott kasztjában új 
életet kezdeni. A döntést 
megelőzően egy beavatási 
szertartásra, úgynevezett 
szimulációra kerül sor, amely 
különféle próbatételeken 
keresztül megmutatja a vizs-
gázók valódi személyiségét.    

Főhősünk, Tris azonban 
különleges. A beavatáson 
szembesül azzal, hogy azok-
hoz a ritka emberekhez tar-
tozik, akiket nem lehet egyik 
kasztba sem besorolni. Egy-
szerre bátrak és önfeláldozók, 
őszinték vagy műveltek. Ők az 
Elfajzottak, akiket a rendszer 
minden erővel igyekszik kiirta-
ni, ugyanis létük önmagában 
kérdőjelezi meg a kasztrend-
szer létjogosultságát. 

Tris, hogy különleges ké-
pességét elfedje, elhagyja 
családja csoportját, és a Bát-
rakhoz csatlakozik. Többhetes 
beavatása során számos 
félelmével, gyengeségével kell 
szembesülnie a fiatal lánynak, 
miközben titkolnia kell valódi 
kilétét. Amikor pedig rájön, 
hogy az Elfajzottakat végleg 
ki akarják iktatni, olyan tettre 
szánja el magát, amely alap-
jaiban változtat meg mindent. 
Szerelmével, a különleges Né-
gyessel (akinek összesen négy 
félelme van) és új barátaival a 
Bátrak és a Műveltek közötti 
összeesküvésre bukkan, 
amelynek célja átvenni az 
irányítást a többi csoport felett.  
Közben rátalál a szerelem és 
a barátság, visszakapja és 
elveszíti családját, és mint az 
Éhezők viadalának Katnisse, a 
megpróbáltatások közepette 
Tris is jelentős jellemfejlődésen 
megy keresztül. 

Tulajdonképpen ez a regény 
legnagyobb értéke: a kissé 
szirupos szerelmi szál a 
tinilányok elismerését talán 
kivívhatja, de a könyv tető-
pontja Tris félelmeivel való 
szembenézésé ben csúcsoso-
dik ki. Ahogy fokról fokra kerül 
tisztába saját erejével és gyen-
geségeivel, ahogy egy tétova 
kamaszlányból az elveiért és 
szerelméért kiállni tudó igazi 
hős válik, ez teszi Veronica 
Roth könyvét igazi nyári best-
sellerré. Talán nem véletlen, 
hogy a könyvből készült film-
változatot tavasz óta vetítik a 
magyar mozik, és nemsokára 
a könyvespolcokon is láthatjuk 
a trilógia következő részét 
magyarul.  
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Norvégia természeti kincsei teljesen egyedülállóak. A fjordok között 
hajókázva megcsodálhatjuk a gyönyörű Hellesylt vízesést, Európa 
legmélyebb tavát, az 514 méter mély Hornindalsvatnetet és a lát-
ványos Briksdal gleccsert. A frissítő túrázások mellett pedig egy 
különleges vasúti élményben is részünk lehet, melynek során hegyi 
alagutakon át, hömpölygő folyók, páratlan szépségű vízesések és 
hófödte hegycsúcsok között elérjük a 837 méterrel a tengerszint fö-
lött található Myrdal állomást. Innen nem messze található Voss vá-
rosa, melyet leginkább az extrém sportok paradicsomaként ismer-
nek, és további vízesések, tavak, túraútvonalak, míg csak az ember 
el nem jut befogadóképessége határához. Norvégia adottságai ga-
rantáltan lenyűgözik majd a turistákat, csak arra kell vigyázni, hogy a 
látogatásnak megfelelő öltözetben – kényelmes, zárt túracipőben és 
vízálló ruhában – vágjon neki az ember a kalandnak. 

A ki nem tudja eldönteni, hogy évi egyszeri hosszabb vakációja 
alkalmával templomokat és múzeumokat látogasson, kulináris 
élményeket gyűjtsön és hangulatos butikokban a shoppingo-
lás örömeinek hódoljon, vagy inkább a civilizációt maga mögött 
hagyva csak a természet csöndjére figyeljen – nos, annak töké-
letes kombinációt találtunk! Az „Éjféli nap” egy olyan csoportos 
hajóút, amely mindezeket ötvözi. 

A társaság repülővel vág neki az utazásnak, hogy először Bel-
gium „ékszerdobozait” csodálja meg. Brüsszel főtere ékes 
példája a régi európai építészeti kultúrának és gazdagság-
nak, a tér körüli kis utcákban pedig egyedi hangulatú sörö-
zők, gofrisütödék és csokiboltok garmadája található. Ám a 
két belga kisváros, Gent és Brugge még ezekhez képest is 
különleges élmény! Mindkettőt az UNESCO világörökség ré- 
szének nyilvánították, ami nem cso-
da, hiszen az ember úgy érezheti 
magát ezeken a helyeken, mintha 
visszarepült volna a középkorba. 

Amikor pedig feltöltődtünk a város-
kák sajátos atmoszférájával és kul-
turális kincseivel, hajóra szállunk, 
hogy az élmények leülepedhesse-
nek és helyet adjanak egy egészen 
másfajta kalandnak!

További információkért 
és a nyaralás 
feltételeiért forduljon 
a Chemol Travel 
munkatársaihoz,  
a Mammut I. 3. 
emeletén!

Hajókázás norvég fjordok  
és belga városok között

„éjfélI nap”

Ötvözze a 
városnézést 
a természet 
kincseivel, 
a luxust a 
letisztult-
sággal, 
nyugat-
európa 
kultúráját 
az északi 
fénnyel!
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      mammut@chemoltravel.hu 
      Mammut I. 3. emelet
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Megunhatatlan 
HOrvátOrszáG

További információkért keresse a 
Neckermann irodáját, a Mammut II. 2. 
emeletén!

Krk-sziget – az Adria egyik legnagyobb szigete – a szárazföldről 
egy hídon keresztül közelíthető meg. A nagyobb üdülőhelyek, 
mint pl. Njivice, Baska vagy Krk város nem csak a turisták, ha-
nem a helyiek körében is népszerűek. A sziget festői szépségű 
települései mellett színvonalas strandjairól is híres. Ezek közül 
az egyik legismertebb a Baska központjában található sekély, 
kavicsos Vela Plaza, mely kb. 1800 m hosszú, kitűnő választás 
úszni tanulóknak vagy kisgyermekkel érkezőknek.

Losinj-sziget Horvátország napsütésben egyik leggazdagabb 
szigete, mely nyár elejétől késő őszig várja a napozás szerel-
meseit. A romantikus öblöket elsősorban párok keresik fel, míg 
a hosszú tengerparti sétányáról ismert Mali Losinj közelében 
található Cikat strand családok számára is jó választás.

A Kvarner-öböl másik, családosok körében kifejezetten kedvelt 
strandja, a Rab-szigeten található Lopar homokos, sekély, tisz-
ta vizű strandja, a Rajska Plaza, vagyis a Paradicsom strand. 
A sziget nincs közvetlen összeköttetésben a szárazfölddel, de 
a sűrűn közlekedő kompokkal gond nélkül elérhető. Érdemes 
felkeresni Rab várost is, melynek óvárosa kanyargós utcáival, 
hangulatos éttermeivel és kávézóival egyedi hangulatot áraszt.

A Neckermann utazási iroda kínálatában a Kvarner-öböl tel-
jes területén találhatók szálláshelyek minden kategóriában, 
így kielégítve a legkülönbözőbb igényeket. Akár az otthon ké-
nyelmét akarja élvezni egy apartmanban, akár egy színvonalas 
szálloda szolgáltatásait szeretné kipróbálni, itt biztosan talál 
megfelelő ajánlatot.

A magyar turisták 
elsősorban a szigeteket 
keresik fel, de ma is méltán 
népszerű a Monarchia egyik 
kedvenc üdülőhelye, 
Opatija is. A városka 
egykor Ferenc József 
kedvelt nyaralóhelye volt. 
Nosztalgikus hangulata most 
is elvarázsolja az idelátogatókat, 
ideális helyszín egy romantikus nászúthoz
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a kvarner-öböl horvátország egyik 
legkedveltebb és magyarországról egyik 
leggyorsabban elérhető régiója. Gyönyörű, 
tiszta strandok, hangulatos települések és igazi 
horvát vendégszeretet várja az ideérkezőket.

      www.mammutneckermann.hu
      Mammut II. 2. emelet
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Törökország kedvelt pihenőhelye a kikapcsolódásra vágyóknak, de 
a turisták többsége csak a török Riviérát, az antalyai régiót ismeri és 
látogatja. Mi ezért most az Égei-tenger partján fekvő három kelle-
mes üdülőhelyet  –  Bodrumot, Didimet és Kusadasit – ajánljuk, mely 
egyelőre kevésbé ismert az utazóközönség számára.

bodrum, kusadasi, didim

Nyaralásához 
keresse az 
ajánlatokat  

a Mammut I. 
QUAESTOR 
Pontjában!

török étkek, görög templomok, homokos tengerpart, luxusjachtok  
– fedezze fel törökország rejtett értékeit!

Bodrum az Égei-tenger partján helyezkedik el kisebb-na-
gyobb görög és török szigetekkel körülölelve.  Az ideláto-
gatókat öblökkel csipkézett tengerpart, olíva- és manda-
rinligetek, erdős hegyvidékek ejtik ámulatba. A kedves kis 
kikötőváros fő nevezetessége a Szent Péter vár, mely a 
város központjában található, ahonnan káprázatos pano-
ráma tárul a látogató szeme elé. A Bodrum környékén lévő 
homokos és aprókavicsos strandok nagy része megkapta 
a Kék Zászló minősítést, mely a tengerpartok tisztaságát 
és rendezettségét jelöli. A turistákat rengeteg vízisport és 
egyéb szórakozási lehetőség is várja. 

Kusadasi a térség egyik legvonzóbb célpontja, mely Izmir 
várostól 90 km-re fekszik. A gyönyörű környezetben fekvő 
város csodás tengerpartjával, nyüzsgő és vibráló központ-
jával a turisták kedvenc üdülőhelyévé vált.

A környéken érdemes megnézni a város központjában álló 
mecseteket és a kikötőt, ahol számos tengerjáró hajó és 
luxusjacht horgonyoz.  A tengerpart szinte mindenhol ho-
mokos és lassan mélyülő, az egész napos fürdőzés után 
pedig érdemes ellátogatni egy helyi étterembe és végig-
kóstolni az ízletes tengeri specialitásokat. Az éjszakai éle-
tet kedvelők is megtalálják a kedvükre való szórakozási 
lehetőséget a nyüzsgő városkában.  

Didim ókori nevén Didyma, melynek jelentése ikrek. Ez a 
városka sokkal csendesebb és nyugodtabb pihenést és 
kikapcsolódási lehetőséget nyújt a turistáknak. Fő látniva-
lója az Apollón-templom és a kikötő, amely Törökország 
legnagyobb jachtkikötőjének számít. A közelében étter-
mek, szórakozóhelyek, bevásárlóközpontok, jachtklubok 
és sportcentrumok helyezkednek el. A homokos stran-
dokat itt zöldellő erdőkkel ültetik körül, így különleges él-
ménnyel várják a nyaralók és a vízi sportok szerelmeseit.  
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Ha egy nőnek egy év próbálkozás után sem sikerül teherbe 
esnie, érdemes szakemberhez fordulnia, hogy kiderítse a 
probléma okát. A sikertelen fogantatás mögött számos prob-
léma állhat, köztük a PCOS, hormonális problémák, illetve a 
fokozott véralvadási zavarok miatti sorozatos vetélés. Bármi 
legyen is a meddőség, illetve a vetélések oka, érdemes min-
den esetben terhességre specializálódott szülész-nőgyó-
gyászt, vagyis terhespatológust is felkeresni. Így idejében 
megelőzhetők a problémák, és mind a baba, mind az anya a 
lehető legnagyobb biztonságban lesz.

Mi az a PCOS?

„A PCOS az egész szervezetet érintő, a hormonrendszer elté-
réseivel és cisztásodással járó kórkép, mely peteérési zavart 
és meddőséget okozhat. Jellemző tünetei közé tartozik a foko-
zott szőrösödés, a túlsúly, pattanások, menstruációs zavarok. 
Terápiája hosszú folyamat, de életmódváltással és/vagy 
gyógyszeres úton orvosolhatóak a tünetek. A betegség sze-
rencsére nem zárja ki a gyermekvállalást, viszont jelentősen 
megnehezítheti. Kellő odafigyeléssel és megfelelő kezeléssel 
az esetek többségében normál terhesség várható” – mondja 
dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont PCOS-specia-
listája.

A PCOS-en kívül a meddőség, a vetélés – azon belül is elsősor-
ban a korai vetélés – hátterében gyakran húzódik meg fokozott 
véralvadási zavar, vagyis trombóziskészség (trombofília). 

Miért veszélyes a véralvadási zavar?

Mivel a megtermékenyített petesejtnek be kell ágyazódnia a 
méh falába, így annak vérellátása a beágyazódás előtt és utá-
na is fokozódik, mert az erekben áramló vér szállítja a fejlődés-
hez szükséges tápanyagot, oxigént. A vérellátásban keletkező 
hibák táplálási zavarhoz, a petesejt elhalásához, végül vetélés-
hez vezethetnek, mivel a kialakuló vérrögök elzárják a méhfal 
ereit. Ilyenkor a vetélés jellemzően a terhesség első egy-két 
hetében következik be.

„Hogy meg lehessen tudni, ez áll-e a probléma hátterében, 
genetikai vizsgálat javasolt. Ha bebizonyosodik a trombofília 
ténye, a páciens azonnal véralvadásgátló készítményt – hepa-
rint – kap. A gyógyszerezés beállításához megfelelő jártassá-
gú, szakmai ismerettel rendelkező szakorvos szükséges, hogy 
a betegnél az optimális dózist lehessen alkalmazni” – mondja 
prof. Blaskó György, a Trombózisközpont véralvadási specia-
listája.

Turi Zsuzsanna, a Prima Medica Egészségközpontok szülész-nő-
gyógyásza, a problémás terhességek specialistája szerint a 
várandósság során továbbá érdemes terhespatológiában jár-
tas szülész-nőgyógyászt is felkeresni, aki végigkövetheti ezt 
az időszakot és beállíthatja a megfelelő kezelést, főleg azért, 
mert a terhesség önmagában is megnöveli a vérrögösödés 
kockázatát, ami akár az anya életét is veszélyeztetheti.

www.tromboziskozpont.hu
www.endokrinkozpont.hu

Miért neM jön a baba?
Míg az ember fiatal, úgy hiszi, 

teherbe esni könnyű  
és meglehetősen gyors. a való 
élet azonban nem ilyen, hiszen 

számtalan olyan eset van, amikor 
a párnak hosszas próbálgatás 
után sem jön össze a baba. 
Milyen okok húzódhatnak  

a sikertelenség hátterében?
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2. gyakorlat
Az alábbi izmokat dolgoztatod: combfeszítő izom, 
combhajlító izom, combközelítő izom és farizmok.

Ismétlésszám: oldalanként 10-10 darab, össze-
sen 20 ismétlés.

Helyezkedj el ismét vállszéles terpeszben. Jobb 
lábaddal lépj ki oldalra, oldalsó kitörés helyzet-
be! Figyelj arra, hogy kilépő lábad térdben hajlítva 
legyen. Nyújtsd ki a kilépő láb térdét, ezzel egy 
időben emeld meg az ellentétes lábadat oldalra. 

Ismételd meg a teljes gyakorlatot ellentétes 
oldalra is!

3. gyakorlat
Az alábbi izmokat dolgoztatod: Lábikra-(vádli-)izom, combfeszítő izom, combhajlító izom 
és farizmok.

Ismétlésszám: oldalanként 10-10 darab, összesen 20 ismétlés.

Helyezkedj el hátsó keresztterpeszállásban. Az elöl lévő, azaz bal támaszlábad 
hajlítsd be a térdnél derékszögben, a jobb lábadat pedig keresztben nyújtsd 

hátra. Ha kezdő vagy, segítségképp a jobb cipőd orrát megtámaszthatod a 
talajon. A támaszlábad bokáját érintsd meg az ellentétes kezeddel.

Oldalirányba szökkenve ugorj át az ellentétes lábadra, és érkezz meg a 
kiindulóval ellentétes helyzetbe.

Formás lábak 
a nyárra

Ha idén nyáron is szeretnél divatosan 
öltözködni, érdemes mielőbb elkezdened lábra 
edzeni, ugyanis 2014 nyara a rövidnadrágok és 

miniszoknyák szezonja lesz.

1. gyakorlat
Az alábbi izmokat dolgoztatod: combfeszítő izom, combhajlító izom és 
farizmok.

Ismétlésszám: oldalanként 5-5 darab, összesen 10 ismétlés.

Helyezkedj el vállszéles terpeszben, karjaidat hajlítsd be, kezeidet kul-
csold össze a mellkasod előtt.

Ereszkedj guggoló helyzetbe, de figyelj arra, hogy a törzsed 
egyenes maradjon, a hajlított térded derékszöget zárjon 
be és ne kerüljön a lábujjaid vonala elé!

A guggolást követően emelkedj kiinduló helyzetbe, majd 
ereszkedj jobb lábadat hátrahelyezve hátsó kitörés hely-

zetbe. Ismételd meg a teljes 
gyakorlatot ellentétes láb-

bal is!
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a fotókon látható ruhákat és cipőt 
megvásárolhatod a nike Mammut store-ban, 

a Mammut ii. földszintjén.

A Lite Wellness Club fit-
ness-sorozatának első ré-
szében személyi edzőnk, 
Grozdics Andrea néhány 
komplex láb- és farizom 
erősítő gyakorlatot mutat 
be. Ha végigcsinálod a 
teljes sorozatot, garan-
táltan megdolgoztatod 
lábaid minden izmát!

4. gyakorlat:
Az alábbi izmokat dolgoztatod: csí-
pőizmok, farizmok és törzsizmok.

Ismétlésszám: oldalanként 10-10 
darab, összesen 20 ismétlés.

Helyezkedj el oldalfekvésben a talajon, 
alul alkartámaszban, térdek hajlítva. A csí-
pődet emeld el a talajtól, közben a felül lévő lába-
dat nyújtsd a levegőbe.

Végezd el a gyakorlatot ellentétes oldalra is.

5. gyakorlat:
Az alábbi izmokat dolgoztatod: combfeszítő izom, combhajlító izom 

és törzsizmok.

Ismétlésszám: 20 ismétlés.

Helyezkedj el tenyértámaszban a talajon, a lábfe-
jedet feszítsd le. 

Nyújtsd ki a lábaid, és emeld a csípődet a 
levegőbe lábujjhegyen támaszkodva. 

Lite tipp
A nap legfontosabb étkezése a reggeli, ami rohanó világunkban sokaknál 
rendszeresen kimarad. Íme egy recept, ami 3 perc alatt könnyen elkészíthető, 
egyszerű alapanyagokból áll, összetétele miatt pedig egyenletes és hosszan 
tartó energiaellátást biztosít. További előnye, hogy alacsony kalóriatartalmú, 
bármilyen szezonban elkészíthető és cukormentes diétában is használható. 
Edzés előtt 2 órával fogyasztva rengeteg energiát ad a mozgáshoz.
Hozzávalók:
• 1 banán
• 2 evőkanál zabpehely
• 2 dl tej (helyettesíthető pl.: rizstejjel, kókusztejjel, laktózmentes tejjel)
Elkészítése: a tejet a turmixgépbe töltjük, hozzáadjuk a zabpelyhet, majd ba-
nánt darabolunk rá, és alaposan összeturmixoljuk. Plusz összetevőként méz és 
gyömbér is hozzáadható. Utóbbi segíthet az immunrendszer erősítésében, és 
serkenti az emésztést.
Energiatartalom (2 dl zsírszegény tejjel): 264 kcal.
További kérdésekkel fordulj Szabó Dániel táplálkozástudományi szakemberhez, 
a Lite Wellness Club személyi edzőjéhez: d.szabo@litewellness.hu

A csoportos edzések kedvelőinek a Lite Wellness Club alábbi óratípusait ajánljuk, 

a tökéletes lábak megszerzéséhez: Alakformáló, Kondi, Zsírégető, Pump, 

Kangoo, deepWORK®, TRX®, Boot Camp, Cross Training és SPINNING®.

További kérdésekkel fordulj Grozdics Andrea személyi edzőnkhöz!

Elérhetőség: a.grozdics@litewellness.hu

Mammut II. 4.emelet
Telefon: (+36 1) 345-8544
Web: www.litewellness.hu
E-mail: info@litewellness.hu
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„Egészségünk megőrzéséhez fontos a rendszeres, vitaminokban gazdag, 
egészséges táplálkozás, valamint a testmozgás. Fontos továbbá, hogy néha 
a teljes „jól-lét” közepette is ellenőriztessük az egészségünket, és egy-egy 
pillanatfelvételt készítsünk testünk állapotáról, amiben nagy segítségünkre 
vannak a modern képalkotó diagnosztikai eszközök.”

önnek Is Gyakran fáj a feje?
derítse ki, hogy van-e kimutatható oka!

feszít. szorít. zsibbad. Lüktet. Hasogat… kevés olyan tünetet ismerünk, 
amely több embert érint, mint a fejfájás. egyes becslések szerint magyaror-
szágon közel 1 millió ember szenved a migrénes fejfájástól. és még nem is 
beszéltünk azokról, akik a visszatérő fejfájás egyéb formáitól szenvednek. 

8000 Ft kedvezmény kupon
fejfájás diagnosztikai szűrőcsomag most 8000 ft kedvezmény kuponnal vehető igénybe a diagnoscan magyarország 
mammut ii. központjában. A kupon beváltható 2014. június 30-ig előjegyzett bármely „fejfájás diagnosztikai szűrőcso-
mag” vásárlása esetén.
Amennyiben igénybe veszi szűrőcsomagunkat és beváltja kuponját, úgy a vizsgálat végén egy újabb 8000 ft-os kupon-
nal lepjük meg, melyet odaadhat hozzátartozójának, barátjának, hogy ők is kedvezményesen vehessék igénybe fejfájás 
diagnosztikai szűrőcsomagunkat.

A fejfájás sokak számára súlyos tehertétel, 
mégis a betegek kevesebb, mint 50 százaléka 
fordul orvoshoz. És bár sokan nem tulajdoní-
tanak neki nagy jelentőséget, és egyszerűen a 
frontokra fogják, a fejfájás lehet súlyos beteg-
ség hírnöke is.

Ma már a legmodernebb képalkotó diagnosz-
tikai eljárások állnak rendelkezésre, segítve 
ezzel a betegségek korai felismerését. Ilyen 
vizsgálatokat tartalmaz a Diagnoscan Magyar-
ország központjaiban elérhető „Fejfájásdiag-
nosztikai szűrőcsomag”, mely alkalmas arra, 
hogy kizárjon súlyos elváltozásokat, felderítse 
a fejfájás hátterében esetleg meghúzódó mor-
fológiai, képalkotó diagnosztikai eszközökkel 
kimutatható okokat.

Jakupcsek Gabriella a Diagnoscan Magyarország 
egészségügyi kampánynagykövete.

A vizsgálatok igénybevétele előtt előzetes időpont-egyeztetés szükséges.
Mammut II. 4. emelet • 1024 Budapest, Lövőház utca 2–6. •  
Telefon: (+36 40) 918-191 • e-mail: mammut@diagnoscan.hu

 Az egyes központjaink árai és csomagajánlatai között eltérés lehet. A szűrőcsomag igénybevétele előtt időpont-egyeztetés szükséges! A vizsgálatok igénybevétele 
előtt kérjük, konzultáljon háziorvosával, beutaló orvosával vagy központunk szakorvosával! Szűrőcsomagonként 1 db kupon beváltása lehetséges, a kuponokat ösz-
szevonni nem lehet! A tájékoztatás nem teljes körű. További információért keresse fel weboldalunkat: www.diagnoscan.hu, vagy hívja központjaink valamelyikét.
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A mammut ii. mínusz 1-es szintjén található 
physiomins fogyasztóközpontban igényesen 
kialakított környezet, professzionális egyedi gépek 
és hozzáértő, kedves hölgyek várják azokat, akik a 
legjobbat szeretnék kihozni a testükből.

„Jó kezekbe kerültem!” – körülbelül ez az érzése lehet az ideérke-
ző, fogyni vágyó vendégeknek. De mit is takar ez valójában? Kó-
bor-Deme Zsóka, az exkluzív szalon tulajdonosa megosztja 
Önökkel. „Régebben fitneszedzőként dolgoztam, így naponta 
találkoztam túlsúlyos hölgyekkel és urakkal. Amikor megismer-
kedtem ezzel a módszerrel, az eredményessége azonnal meg- 
győzött. A kúra megkezdése előtt, egy általános állapotfelmérés 
során testsúly-, testzsírszázalék- és egyéb adatok alapján össze-
állítjuk az egyénre szabott fogyasztóprogramot. Az egy hónapos 
kúra során (ami heti 2-3 alkalmas kezelést jelent) minimum 6 kg-
os súlyvesztésre lehet számítani.”

Vesszenek a zsírsejtek!

A fogyasztó kezelés három lépcsőből áll. Az első fázisban a mé-
regtelenítés, az általános fogyás beindítása a cél. Ezt egy infra-
szaunával kombinált fogyasztóprogram segítségével érjük el, egy 
kapszula formájú alphamins gépben. A testet zsírégető, méregte-
lenítő krémmel kenjük be, majd fóliába tekerjük. A hő hatására a 

krém a mélyszövetekbe kerül, és 
beindítja a méregtelenítés és 

a fogyás folyamatát, vagyis 
a zsírégetést. A második 
fázisban helyi fogyasztás 
történik, vagyis szétrob-
bantjuk a zsírsejteket 

elektródák és zsírbontó 
anyagok segítségével. A har-

madik lépcsőben pedig az előző-
leg összetört zsírsejteket a nyi-
rokáramba terelve masszázzsal 
hajtjuk ki a szervezetből, jelen-
tős folyadékfogyasztás mellett.  

Cellulit program és bőrfe-
szesítés felsőfokon!

A Physiomins arra is ügyel, 
hogy a súlyvesztésből adó-
dóan a bőr ne ereszkedjen 
meg. Erre szolgál a speciális 
géppel történő kötőszö-

vet-feszesítő program. A 
physiodermi eljárással 
mintegy 80%-kal lehet 
csökkenteni a meglévő 

narancsbőrt.  

Kóbor-Deme Zsóka szalon-
jába több közismert ember is 
jár. Művészek, sportolók, új-

Várjuk Önt is, most  
50%-os kedvezménnyel!

A Mammut II. mínusz 1-es szintjén található 
Physiomins fogyasztóközpont célja, hogy minél 

többen érezzék jól magukat a bőrükben – nők, férfiak 
egyaránt –, hogy magabiztosságukkal környezetüket 

is megajándékozzák. 

Információ és előjegyzés: (+36 30) 431-9866

ságírók. Itt szabadult meg súlyfeleslegétől Balázs Klári és Szabó 
Zsófi, de Oroszlán Szonja és Liptai Claudia is rendszeresen igény-
be veszi a Physiomins professzionális gépeit, hogy bőrét fesze-
sen és cellulitmentesen tartsa.

Garantált fOGyás francIa könnyedséGGel
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Miben különbözik a kerekerdő egy 
Másik ovitól?
nt // A Kerekerdő egy kis létszámú magánóvoda. A 
kis létszám fontos, hiszen így mindenkire elegendő 
idő jut, illetve mindenkiből az adottságainak meg-
felelően a legtöbbet tudjuk kihozni 
az iskolás évekig. Nagy szerep jut 
az óvó nénik által tartott fog-
lalkozásoknak, a különböző 
fejlesztéseknek, de úszás-, 
gyermekjóga-, angol- és nép-
tánc-foglalkozások is színesí-
tik az ovisaink kalandos min-
dennapjait.

Milyen Módszerrel dolgoznak?
nt // Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközei-
vel” módszertan keretén belül projektmódszerrel 
dolgozunk, azaz minden hét tematikus, nyaran-
ta pedig egy-egy tevékenységre komplett heteket 

fordítunk. A délelőttök folyamán 
többféle foglalkozás is zajlik, de 

szerephez jut a szabad játék 
is. Barkácsolunk, éneklünk, 
verset mondunk, kirándu-
lunk, felfedezünk, minden 
nap, minden héten történik 
valami izgalmas dolog. Most 

például szüreteltünk, ebéd-
hez szőlős rétest sütöttünk. 

a szülő dönt, vagy a gyerMek választ?
nt // Minden esetben azt javasoljuk  
a szülőnek, hogy gyermekével 
érkezzen és figyelje gyerme-
ke reakcióit az oviban. Ter-
mészetesen a végén a szülő 
dönt, azonban a helyes dön-
téshez a gyermek visszajel-
zései is fontosak. Ha nehéz 
hazavinni az oviból, az min-
denképpen jó jel!

hogy az első hat év a gyermek életében a nagy-
betűs alap, a későbbiekben is jórészt az ebben 
az időszakban „teletöltött zsákból” merít majd. 
Legyen szó önbizalomról, ízlésről, motorikai ké-
pességekről, mind-mind az első hat évre vezethe-
tő vissza, ezért egyáltalán nem mindegy, milyen 
intézményben tölti a gyermek ezt az időszakot.

az Ízbolygó gasztroblog írójaként, 
gyerMekszakácskönyv szerzőjeként 
az óvoda életében is hangsúlyos az 
egészséges táplálkozás?
nt // Természetesen! Az óvoda saját főzőkonyhá-
jában állítunk elő szinte mindent. A gyümölcs-
joghurtot, májkrémet, zöldségkrémeket, illetve 
az egészséges ebédeket is itt készítjük. Havonta 
két alkalommal pedig főzőfoglalkozást is tartunk 
a gyerekeknek. Igen lelkesek, és közben rengeteg 
információt hallanak az alapanyagokról, játszunk 

zöldségfelismerést stb. Saját zöld-
ség- és fűszerkertünk van. A cé-

lom mindezzel, hogy az anyu-
kák a kicsiket is engedjék be a 
konyhákba, hiszen az együtt 
főzések, a közös étkezések a 
legjobb alkalmak arra, hogy 
megmutassuk a kicsiknek: 

együtt lenni, együtt enni jó!

játék, Mozgás, táplálkozás, öröM. ez az 
óvoda filozófiája. 
nt // Ehhez már csak a szeretet szót teszem 
hozzá, és biztos a boldog gyermekkor. A gyermek 
a játék, a mozgás által sajátít el mindent, ha pedig 
mindezt szeretetteljes környezetben a jellemének, 
tulajdonságainak megfelelő lépésekben teheti, 
garantált a későbbi iskolai siker. Sokan elfelejtik, 

Van egy ovi, amely, ha nem is a Kerekerdő közepén található, de minden 
megvan benne, ami egy gyermek számára ideális. Kis létszám, fantaszti-
kus óvó nénik, egészséges étkezés. Az óvoda vezetőjét, Nagy Tündét kértük 
meg, hogy meséljen a Kerekerdő Oviról.

fotók: Acsai Miklós | NT-portré: Jaksa Tímea

Cím: 1029 Budapest, Máriaremetei út 153. | Tel.: (+36 30) 582-3082
e-mail: kerekerdoovi@freemail.hu
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Négy kerékkel

DONE

ingyen tankolhat áramot a Mammutban
A Mammut kivételes szolgáltatásai közé tartozik a parkolóházban található áram-
tankolási lehetőség. A bevásárlóközpont két évvel ezelőtt vásárolta meg a töltőál-
lomást, és ezzel a lépéssel sze-
repet vállalt a környezetbarát 
közlekedés fejlődésében. 

A Mammutban található áram-
töltőkutat eredetileg az orszá-
gos áramkúthálózatot létesítő 
és fenntartó Elmű állította, tőlük 
vásárolta meg a bevásárlóköz-
pont. Az áramautósok további 
kedvezményben részesülnek 
egy akciónak köszönhetően: 
ha az érintett autós a Mammut-
ban tankol áramot, akkor a be-
vásárlóközpont 2 óra ingyenes 
parkolással ajándékozza meg.

A szolgáltatás hamar népsze-
rűvé vált, havonta közel 20 al-
kalommal használják a parkoló-
házban lévő áramkutat. Bár ez 
első látásra alacsony számnak 
tűnhet, figyelembe kell ven-
nünk, hogy Magyarországon 
ma még nagyon kevés áram-
mal hajtott autó közlekedik. 

előnyben a  Mammut 
parkolója 
Mivel a Mammut Buda egyik legfor-
galmasabb közlekedési csomópont-
ja mellett helyezkedik el, a környező 
utcákban szinte mindennaposak 
a parkolóhelyet vadászó autósok. 
Az üzletházba érkezőket összesen 
1200 autónak helyet adó parkolóház 
és mélygarázs várja.

A parkolási rendszer a látogatók igé-
nyeire van hangolva: a parkolóházba 
menet elektronikus információtáb-
lák tájékoztatnak a szabad helyek 
számáról, egy-egy szabad parkoló-
helyet pedig zöld lámpával mutat a 
rendszer. A parkolásért 17 díjfizető 
automatánál lehet fizetni, amelyek az 
érmék mellett 500, 1  000 és 2  000 
forintos bankjegyet is elfogadnak.

A Mammutban a környező utcákban 
fizetendő 350 forintos óradíjnál ked-
vezőbb áron, óránként 300 forintért, 
kényelmesebben, biztonságosab-
ban lehet parkolni. 

 A Mammutban tavaly november óta az országszerte hat autó-
mosó-állomást működtető Natur Wash Kézi Autómosó hálózat 
várja az autósokat. A régi megviselt egységet az előző üzemel-
tetőtől vette át a cég, és azóta folyamatosan fejleszti és szépíti a 
mosót és környezetét. Dobránszky Zoltán, a mammutos egység 
vezetője elmondta: „Az autómosásban a nyár jelenti az egyik 
főszezont, a nagy melegben ugyanis az emberek szeretik kényel-
mesen intézni a dolgaikat. A Mammutban ez adott: az autósok 
a légkondicionált bevásárlóközpontban tölthetik az időt, amíg 
autójuk megszépül. Kétféle módon vehetik igénybe a szolgálta-
tást: időpontfoglalással a (+36 70) 221-9090-es telefonszámon, 
ebben az esetben biztosra mehet az autós, vagyis nem kell vára-

koznia. Természetesen spontán az utcáról is érkeznek ügyfelek, 
bejelentkezés nélkül, de ha épp teltház van, akkor várni kell, ha 
nincs, akkor azonnal sorra kerül az autós.” Hozzátette, sok extra 
szolgáltatást igénybe lehet venni, ezek közül kiemelhető többek 
között a szélvédőt és karosszériát védő nanotechnológiás keze-
lés, a beivódott szagok ellenségeként minősíthető az ózongene-
rátoros szagsemlegesítés, vagy az esőgaranciás autómosás. A 
Natur Wash-nál külső-belső szolgáltatások ára már 4 500 forint-
tól elérhető, és bármilyen extra kívánságot teljesít a cég. A megú-
jult autómosó vezetője közölte azt is, hogy az egység fejlesztése 
nyomán – az országszerte 8 telephellyel rendelkező Abroncs Ke-
reskedőház – gumiszervizzel is várja az autósokat.

Garanciát is vállal a megújult autómosó
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AjáNDékOzzON 
váSáRláSI UTAlváNyT!

AJÁNDÉKOZZA A VÁLASZTÁS ÉLMÉNYÉT!

A MAMMUT VáSáRLáSI UTALVáNY TOVáBBRA IS NAGY SE-
GíTSéG AZ AJáNDéKOZáSBAN, AZOKBAN A HELYZETEK-
BEN, AMIKOR öN NEM TUDJA BIZTOSAN, VAJON MILYEN 
MEGLEPETéSSEL OKOZHATNá A LEGNAGYOBB öRöMöT.

1000, 2000 és 5000 forintos vásárlási utalványainkat a megaján-
dékozottak ezernyi fantasztikus dologra költhetik a Mammutban, 

legyen az ruha, illatszer, könyv, de beválthatják egy hangulatos 
étteremben vagy szórakozóhelyen is. felhasználható fodrászatnál vagy 

más szolgáltatóhelyen – arról nem is beszélve, hogy az ízléses vásárlási 
csekk már látványában is szép. Az utalványokat a bevásárlóközpont infor-

mációs pultjainál vásárolhatja meg, és az alábbi üzletekben költheti el.

az üzletlista folyamatosan bővül.

 CIPŐ, BŐRDÍSZMŰ,
 TÁSKA

Active Shoes / MBT
CCC cipőüzlet
Dámoni
Deichmann Cipő
Humanic
Reálszisztéma Menedzser Shop
Via-Piella
Piella-Guess
Rajnai Cipő
RYN cipő
Salamander
Samsonite Classic márkabolt
Scarpa
Scarlett
Scholl
Tredici
Vagabond

 FÉRFI, NŐI, GYEREK 
 DIVAT

Astor for Men
Braga
Carla
Camaieu
Camel active
Devergo/Woodoo
Emporium
Fanny Shop
Feminé
Kaláka Collection
Kristóf szalon
Levi’s Store
Madame Elegant
Marilyn Boutique
Marks & Spencer
Martha May
Mango
Nike
O'Neill/Converse
Orsay
Premium Labels

Promod
R-Polo
Retro Jeans
SES Exclusive
Springfield
Tally Weijl
Turai Divat
T&T Divat
Tatuum
Ulla Popken

 DÍSZÁLLAT

Halak-Hüllők
My Pet

 ÉLELMISZER, 
 ITALOK, PÉKSÉG

Big Ben Teaház
Biosétány
Belga Praliné
Borárium
Chokoland
Culinaria Italia
Spar 
Vom Fass

 ÓRA, ÉKSZER

Aranygömb
CRISLU 
Divatórák Üzlete
Gárdos Ajándék
Mont Blanc
BL Óraszalon
Extrametál
Juta
My Gem Jewellery
Silver Islands
Swarovski

 KÖNYV, CD, DVD

Alexandra
Anima
Libri

 LAKBERENDEZÉS, 
 KONYHAFELSZERELÉS

Aron Design Store
Art Szalon Herend
BergHoff konyhafelszerelés
Butlers
Casa Spain
Chef Gourmet
Darvas képkeret
Haas&Czjzek porcelán-  
   és kristály
Hobbyművész
Kookta
T-Rex

 PAPÍR, ÍRÓSZER

Hobbyművész
Papír-sziget
Pirex

 FEHÉRNEMŰ,
 FÜRDŐRUHA

Calzedonia
Intimissimi
J.Press
Secret
Tezenis
Triumph

 FOTÓ, OPTIKA

Opticworld
Optiris Optika
Olivér Optika
Puskás Fotó

 ILLATSZER,
 SZÉPSÉGÁPOLÁS

Clinique
DM drogéria
Douglas
Estée Lauder
L'Occitane

Marionnaud
Nail Box by OPI
Szappansziget
The Body Shop
Yves Rocher

 JÁTÉK, AJÁNDÉK

Gárdos Ajándék
Happy Box
Játéksziget
Játékvár
Mont Blanc

 SPORT ÉS ÉLETMÓD

Dr. Lenkei Életerő Centrum
Lite Wellness Club

 SPORT- ÉS SZABAD-
 IDŐ-RUHÁZAT, 
 SPORTCIPŐ, 
 SPORTCIKKEK

Arena
Dockyard Islands
Heavy Tools
Hervis
Playersroom

 SZÓRAKOZÁS,
 JÁTÉKTEREM

Mammut Bowling Club

 SZÁMÍTÁSTECHNIKA, 
 MŰSZAKI CIKK

Extreme Digital
iStyle
Media Markt
Notebook.hu
Patronsarok 

 SZOLGÁLTATÁS

A-Balance Bőrgyógyászat
Catwalk Szalon

Céghmester
Diagnoscan Diagnosz tikai 
   Központ
Go Print
Kölyökpark Játszóház
Madonna Szalon
Mammut Egészségközpont
Mammut Patika
Scitec Fittness Pont
Smiling Planet fogfehérítő szalon
Szolárium Stúdió
Thai Harmónia   
   Tradicionális Masszázsszalon

 TELEKOMMUNIKÁCIÓ 
 ÉS TARTOZÉKOK

GSM Aréna
T-Pont
Vodafone

 UTAZÁSI IRODA

Chemol Travel/TUI
Neckermann
Quaestor

 VENDÉGLÁTÁS

aSushiBar
Burger King
Coffeeshop Company
KFC
Leroy Café
McDonald’s
Nordsee

ElFogADóHElyEK A MAMMutBAN   
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épület szInt üzletszáM MeGszűnt/elköltözött új üzlet
Mammut I.  fszt. L003 Szinyei galéria –

Mammut I.  fszt. L027 First Lady fehérnemű Hello Mami

Mammut I.  fszt. L031 Glossy Jewel  – 

Mammut I. fszt. L032 Hello Mami Flabélos  stúdió

Mammut I.  fszt. L034 Telezum.hu –

Mammut I. fszt. L047 Babes Puskás Fotó/Fuji

Mammut I. fszt. L067 Flabélos  stúdió –

Mammut I. 0. P001b – Triumph fehérnemű

Mammut I. 0. P008 Vodafone Mammut –

Mammut I.  1. R102 Proteinbuilder – 

Mammut I. 1. R103b Crabtree & Evelyn – 

Mammut I. 1. R127 – Bonnie textil

Mammut I. 1. R145 – Szaffi Szalon 

Mammut I.  3. R306 Nordsee snack bar Belfrit gyorsétterem 

Mammut I. 3. R309 Chicago Chicken FU LIN kínai étterem 

Mammut II. -2. KP241 és KP242a raktár  Cleansteam autómosó

Mammut II. -1. KP112 Nosztalgia Home Taylor Trend lakberendezés

Mammut II. -1 KP102 és KP102t – Fusion sushi terasz 

Mammut II. -1. KP113 – Physiomins fogyasztószalon 

Mammut II. -1. KP136 –  BergHOFF márkaképviselet

Mammut II. 0. K029 Stile interio Kubinyi galéria

Mammut II. 0. K038 Jackpot & Cottonfield Nike

Mammut II. 2. K229 – Neckermann utazási iroda

Mammut II. 2. K236a Neckermann utazási iroda –

Mammut II. 3. K334b Bravos kávézó Expresso CAFE

Mammut II. 3. K236b Transfer  – 

Mammut II. 3. K338 – Breitling férfi divat

Ha
sz

no
s



CipŐ, táska
shoes, bags

Alberto Zago M i. fsz. l-063

Branch shoes · cipő M i. 2. r-201/g

CCC Cipő M ii. 2. 224-226

DáMoni · cipő M i. fsz. l-060

Deichmann · cipő M ii. 1. 139

Humanic Cipő · cipő M ii. 1. 121

Jo ker Leather · bőr dísz mű M i. 1. r-110

MBT / Active Shoes M i. 0. P-004

Nenoshoes · gyerekcipő M i. fsz. l-006/b

Piella M i. 2. r-205

Raj nai · cipő M i. 1. r-113

Re ál szisz té ma Me ne dzser Shop M ii. 1. 140

Ryn · cipő M i. 1. r-102/a

Salamander M ii. 1. 141

SCARPA M ii. fsz. 030

Scarlett · cipő M i. fsz. l-018

Scholl · cipő M i. 0. P-005

Supykids M i. 2. r-212

Tredici · cipőbolt M i. fsz. l-040

Vagabond · cipőbolt M i. 0. r-011

Via Piella M i. 2. r-207

FérFi-nŐi divat
men’s wear, ladies wear

7 Camicie M i. 0. P-002/b

Arts & Crafts M i. fsz. l002

Astor for men · fér fidi vat M i. fsz. l-033

Bershka · női divat M ii. 1. 122

Bonny Textil M i. 1. r-127

Braga M i. fsz. l-042

Breitling M ii. 3. 338

Camaieu M i. 0. r-018, 19

Camel active M i. 0. r-015

Carla · di vat M i. fsz. l-011

Gumiszervíz

KP
-1

14

SL-104

KP-136

–1 szint / –1st fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

Bankomat

Információ

WC

Mozgáskorlátozott WC

Lépcső

Mozgólépcső

Panorámalift

Lift 

Pelenkázó

piCtograms
piktogramok

parkolÓk 
parking plaCes

Akadálymentes bejárat 

Telefon

Fizető automata

Italautomata

Gyógyszertár

Elsősegély

Csomagmegőrző

Gyalogos közlekedés 

Autós közlekedés 

-2 szint
Mammut I. (M i.)

-1 szint
Mammut I. (M i.)

-2nd Floor
Mammut II. (M ii.)

68  Mammut Magazin / 2014. nyár 

Ha
sz

no
s



Gumiszervíz

KP
-1

14

SL-104

KP-136

–1 szint / –1st fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

Cosmos City M ii. 3. 321

Dockyard Islands · di vat M i. 0. r-014

Emporium · női di vat M i. 1. r-109

Estillo · fér fi divat M i. 1. r-134

Fanny Shop · divat M i. fsz. l-005

Feminé · női divat M i. 0. P-020

Gant · fér fidi vat M i. fsz.
l-041, 
43, 44

Gaudí · di vat M i. 1. r-147

Hello Mami M i. fsz. l-027

Irha-, szőrme-, bőrszalon M ii. 3. 336/a

Kaláka Collection by Bodor Ágnes M i. fsz. l-052

Kris tóf sza lon · fér fi di vat M ii. 1. 127

Levi’s Store · far mer, cipő M i. 0. r-012

Lilifo · egye di ter ve zé sű ru hák M i. fsz. l-004

Lorin · exclusive női di vat M i. 1. r-139

Madame elegant · női divat M i. 1. r-144/b

Mango · di vat M i. 0. P-014

Marks & Spencer M ii. fsz. 033

Martha May · női divat M i. 1. r-116, 17

Mayo Chix · női divat M i. 0. P-001

Mexx M ii. 1. 128

MIXER · divat M ii. fsz. 031

Nike M ii. fsz. 038

Nox M i. 2. r-208

OMBRE · férfi divat M i. fsz. l-061

Orsay · női divat, kiegészítők M i. 0. r-006, 7

Premium Labels ·  di vat M i. 1. r-118

Promod · di vatáru M ii. fsz. 023

R-Polo · férfidivat M i. 1. r-112

Retro Jeans M ii. 3. 331

Rinascimento M ii. 2. 239

Sántha Ru ha M i. fsz. l-054

SeS Exclusive · női divat M i. 1. r-106

Springfield · di vat M ii. fsz. 037

Sugarbird M i. fsz. l-057

Szaffi Esküvői Ruhaszalon M i. 1. r-145

Tatuum M ii. fsz. 038/a

Tally Weijl M ii. fsz. 026

T & T di vat · di vat M i. fsz. l-012

Ulla Popken · nagyméretű női divat M ii. 3. 344

United Colors of Benetton · di vat M ii. fsz. 039

díszállat
pets

Ha lak-Hüllők · díszállat-kereskedés M i. fsz. l-068

My Pet ·  ál latkereskedés M ii. -1. kP-132

egészség, életmÓd
health, liFestyle

Allergia- és diétabolt M i. fsz. l-053

Aranykagyló Egészségbázis M i. fsz. l-058

Biokertész M i. 1. sP-106

Bio sétány M i. 1. sP-101

BioTech USA · sporttáplálék szakbolt M i. fsz. l-030

Dr. Lenkei vitamin M i. fsz. l-029

Fitness Pont M i. fsz. l-010

Mammut Gyógyszertár  M ii. – 1. kP-101/g

Medosan · svájci 
egészségmegőrző termékek

M i. 1. r-121

Norbi Update M i. fsz. l-064

Physiomins Fogyasztószalon M ii. -1. kP-113

Trec Nutrition M i. fsz. l-055

L-
02

8

045

L-010

L065, 66 L064

02
7a

027b

földszint / ground fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

FÖldszint
Mammut I. (M i.)

-1st Floor
Mammut II. (M ii.)

groUnd Floor
Mammut II. (M ii.)

élelmiszerek
Food

Anthon Berg · csokoládé M ii. 2. 222

Bel ga Pra li né · édes ség M i. fsz. l-009

Big Ben · tea, kávé, whiskey M i. fsz. l-020

Borárium · bor szak üz let M i. 1. r-115

ChocoLand ·  
csokoládé, aján dékbolt

M i. 1. r-120

Cortesi lát vány pék ség M ii. 2. 220

Culinaria Italia M i. 1. sP-103

Darlington Tea M ii. 1. 144

Finezza lát vány pék ség M i. - 1. l-107

Gusto Espresso · Kávégépház és 
kapszulák

M i. 1. r-146

Natura Salvia Biobolt M i. -1. l-109

SPAR Élelmiszer bolt M i. -1. l-101

Spar to go M i. -1. l-08

Sza mos Mar ci pán M ii. 1. 131

Vom Fass ·  
kimért exkluzív termékek

M i. fsz. l-056
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FehérnemŰ, FürdŐrUha
Underwear, swimwear

Aranypók M i. fsz. l-065-66

Calzedonia · ha ris nya, für dő ru ha M i. 0. P-011, 12

Calzedonia · ha ris nya, für dő ru ha M ii. 2. 238/b

Intimissimi · fehérnemű M i. 0. r-004

J.Press · fehérnemű M i. 0. r-003

Magistral M ii. 3. 340/m

My77 · fehérnemű M i. 0. P-006

Secret · fehérnemű M i. 1. r-134/b

Tezenis · fehérnemű M ii. 1. 126

Triumph M i. 0. P-001/b

Valentyina divat M i. 1. r-119

Women’secret · fehérnemű M ii. fsz. 032

FotÓ, optika
photo, optiCian

Fotó Puskás M i.  fsz. l-037, l-038, 
l-047

Ofotért M i. 0. r-017

Oli vér expressz op ti ka M ii.  1. 142

Optic World M ii.  fsz. 028

Optiris · op ti ka M i.   1. r-111

Sunglasses and More M ii. 2. 219

Vision Express M ii.   2. 230

gyermek divat
kids wear

Benefit ·  
gyermekruha, gyermekcipő

M ii. 3. 323

Branch KIDS  M i. 1. r-107

Kid Fashion M i. fsz. l-026

Mamas & Papas M ii. 3. 331/a

Nenoshoes · gye rekcipők M i. fsz. l-006/b

Okaidi · gye rek di vat stúdió M ii. 3. 324/a

hírlap, dohány
newspaper, tobaCCo

Chills Headshop · do hányáru 
és kiegészítők

M i. 3. r 310, 310/a

Nemzeti Dohánybolt M ii. fsz. 027/a

Nemzeti Dohánybolt M i. 0. r-000

Hír lap · ma ga zin M i. fsz. l-049

szépségápolás 
beaUty & FragranCe

BOMB Cosmetics M i. 0. r-009

Clinique · il lat szer M ii. fsz. 043

Drogerie Markt ·  
illatszer és dro gé ria 

M ii. 1. 123

Douglas · par fü mé ria M ii. 1. 137

Flormar · illatszer, kozmetika M ii. fsz. 041/a

Estée Lauder · szépségsziget M ii. fsz. 044

L’Occitane · natúr kozmetikum M ii. fsz. 025

Lemaquillage M ii. fsz. 045

Marionnaud par fü mé ri a  M ii. fsz. 020, 21

Olivanna M i. – 1. l-105

Rossmann · dro gé ria, parfüméria M i. fsz. l-001

Seacret ·  
holt tengeri kozmetikumok

M ii. 1. 130

Szappansziget M ii. – 1. kP-126

The Body Shop M i. 0. P-002/b

Yves Rocher · illatszer és dro gé ria M i. 0. r-001

Játék, aJándék, írÓszer
toys & giFts, stationery

Aron Design M i. 1. r-137, 138

Ext ra me tál · fi nom acél áru M ii. 1. 142/a, b

Gárdos Presentline · aján dék M i. 1. r-133

Gyorsmintázó M i. fsz. l-062

Happy Box M ii. 1. 124

Já ték szi get · já ték bolt M ii. 3. 327

Játékvár · játékbolt M i. 1. r-135

Játékvár · játékbolt M ii. 3. 332

My Gem Jewellery · ásvány M i. 2. r-218

Papír-Sziget · papír szaküzlet M i. 0. P-013

Party Zone M i. fsz. l-059

Pirex · pa pír bolt M ii. 3. 322

kÖnyv, zene, Film
books, mUsiC, movie

Alexandra · Könyvesbolt M i. 2. r-201

ANIMA köny ves bolt M i. fsz. l-013, 14, 15

Libri Könyváruház  / Café Frei M ii.  2. 237

R-013

P-002/b

P-022

R-
02

3

0. szint / mezzanine fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

1 szint / 1st fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

SP-106

SP-101

SP-104

SP-105

R-103/a

R-103/b

R-134b

R-124

0. szint
Mammut I. (M i.)

1. szint
Mammut I. (M i.)

mezzanine Floor
Mammut II. (M ii.)
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1 szint / 1st fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

SP-106

SP-101

SP-104

SP-105

R-103/a

R-103/b

R-134b

R-124

Libri Könyv áru ház M ii.  3. 333

Ulpius ház M i. 0. P-018

lakberendezés
interior design

Aron Design M i. 1. r-137, 138

Art Szalon Herend Porcelán M i. 1. r-136

BergHOFF márkaképviselet · 
edényszaküzlet

M ii. -1. kP-136

Butlers M i. 0. r-002

Casa Spain M ii. -1. kP-105

Darvas képkeret M i. 1. r-141

Decorator Home M i. 1. r-144/a

Haas & Czjzek M ii. – 1. kP-133

Kookta M i. 1. r-128

Kubinyi galéria M ii. fsz. k-029

Mamas & Papas M ii. 3. 331/a

Séfek boltja M i. 0. P-019

Szőnyegguru M ii. 3. 340/f

Taylor Trend Lakberendezés M ii. -1. kP-112

Tchibo M ii. 1. 138

T-Rex Bútorcity M i. fsz. l-028

Óra, ékszer
watCh, Jewellery

Apacs · ezüst ék szer M i. 0. P-007

Aranygömb · óra, ék szer M i. fsz. l-045

Arany gömb · óra, ék szer M i. 2. r-214

Bijou Brigitte · bizsu, ékszer M i. 0. r-005

BL Óraszalon M i. 2. r-219

Casio sziget M i. 2. r-216

Casio sziget M ii. – 1. kP-123

Claire’s M i. 0. r-013

Crislu M ii. 1. 131/a

Juta · ék szer M ii. 2. 238/a

KIWI M i. 0. P-007/b

Mont Blanc · óra M i. 1. r-133

My Gem Jewellery · drágakő 
ékszerek

M i. 2. r-218

Óra Guru M i. 0. r-020

Schmuck · ék szer M i. 0. r-010/a

Schmuck · ék szer M ii. 1. 125

Silver Islands M ii. 2. 223/a

SIX · bizsu M ii. fsz. 024

Syam Silver · ezüst ék szer M ii. 3. 367

Swarovski M i. 0. r-016

sport-és szabadidŐ divat
sports- and leisUre Clothing,

Arena · sport fel sze re lés M i. 1. r-108

Heavy Tools · spor tos ruházat M ii. 1. 129/a

Hervis Sports M ii. 1. 135

O’Neill · sportruházati üzlet M i. 0. P-017/a

Playersroom Gold M ii. 1. 136

szabadidŐ, szÓrakozás
leisUre, entertainment

Kölyökpark · gyer mek ját szó ház M ii. 3. 328

Lite Wellness Club · fittness- és 
wellnessközpont

M ii. 4. 422

Mammut Bowling Club M ii. 2. 236

Cinema City 1–8 te rem M i. 3. P-401

Cinema City 9–13 te rem M ii. 3. 350

számításteChnika, mŰszaki Cikkek 
CompUter, media, photo

576 KByte · videojáték szaküzlet M ii. 3. 329

extreme digital M i. 2. r-201/a
sP-202/a

iStyle · Apple számítástechnika M ii. 1. 129/b

notebook.hu M i. 2. r-203/a

Media Markt M ii. – 1. kP-120

Extremecomputer.hu 
árukiadó  SP202a

225

230

K224-226

236

235

K245

K229
K236

222

281
282

280

221/b

2. szint / 2nd fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

2. szint
Mammut I. (M i.)

1st Floor
Mammut II. (M ii.)

2nd Floor
Mammut II. (M ii.)

szolgáltatás
ser vi Ces

A-Balance bőrgyógyászat M ii. 5. 530

Agykontroll M i. fsz. l-022

Ayurmed Indiai Gyógyközpont M ii. 5. 531

Bric Group · ingatlan M ii. 3. 351

Budapest Bank M i. 0. r-008

Belvárosi Ingatlan Hálózat M i. 1. r-114

Casio sziget M ii. – 1. kP-123

Catwalk Szalon · kozmetika, 
fodrászat, mûköröm 

M ii. – 1. kP-108

Céghmester M i. fsz. l-039

Centrál színház jegyértékesítési 
pult

M ii. 2. 282

CentrumLab M ii. 4. 424l

CentrumLab M ii. 5. 524l

Citibank · bankfiók M ii. 3. 343
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Couture Exp res  sz · ruhaszerviz M i. 2. r2-f4

Crystal Vegytisztító M i. fsz. l-006

Csillag Erotika M ii. – 1. kP-109

Diagnoscan M ii. 4. 424d

Endokrinközpont M ii. 5. 531

Erste Bank M ii. fsz. 035

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M i. fsz. l-046

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M ii. – 1. kP-107

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M ii. 2. 248/a

Flabélos stúdió M i. fsz. l-032

Good Change · valuta vétel-eladás M i. 0. r-022

Go Print · név jegy, bé lyeg ző M i. fsz. l-023

Gravír Exp res  sz · gra ví ro zás M i. 2. r-215

Gyorsmintázó M i. fsz. l-062

Gyorsnyomda · R Contact M i. 1. r-130

Gyorsnyomda · R Contact M i. 3. r-312/b

Hobbyművész és művészellátó 
bolt · kreatívbolt

M i. 3. P-424

Longlife Rendezvényterem M i. 4. P-421

Lottózó M i. – 1. l-104

M1 Iroda M i. 4. r-422

Madách Színház/ MÜPA 
jegyértékesítési pult

M ii. 2. 279

Ma don na Szalon · 
műköröm, fodrászat, kozmetika

M i. 3. r-320/d

Mammut Egész ségközpont  M ii. 4. 424e

Mammut Fogászat ·  
fogászat, szájhigiénia

M ii. 5. 527

Mammut Kilátó Klub M i. 4. r-432 
emelet

Mis ter Mi nit · 
cipő ja ví tás, kulcs má so lás

M i. fsz. l-048

MKB · bank fi ók M i. 1. r-101

Nail Box by OPI M i. 2. r-220

Nail Point M ii. 3. 373

Naturwash autómosó és 
gumiszervíz

M i. -1. sl-108

Patron Sarok · nyomtató kellékek M i. 1. r-105

Polgár tisztító M ii. -1 kP-137

Posta M ii. 3. 342

Party City M ii. -1. kP-104

Pólómintázó – gyorsmintázó M i. fsz. l-062

Raiffeisen Bank M i. 2. r-200

RAM Colosseum Értékesítési pont M i. fsz. l-025

Smiling Planet · fogfehérítő szalon M i. 2. r-213

Szolárium Stúdió M ii. – 1. kP-131

Tattoo & Piercing M i. 0. r0-f4

Thai Harmónia masszázs szalon M ii. -1. kP-135

Trombózis központ M ii. 5. 529

UniCredit Bank M ii. 2. 233/a

Unipharma Iroda M i. 4. r-415

UPC M ii. 2. 225

Vivamed egészségtár M i. 0. P-006/b

K-371K-351

P-421

R-312/a
R-310
R-310/a

R-320

R-320 b

R-320 c

370 321

322

323

37
2

3 szint / 3rd fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

424D

42
4E

424L

R-432-2

4 szint / 4th fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

3. szint
Mammut I. (M i.)

4. szint
Mammut I. (M i.)

3rd Floor
Mammut II. (M ii.)

telekommUnikáCiÓ 
teleCommUniCation

GSM Aréna · telefon M ii. – 1. kP-116

Leila 2 GSM M i. 2. r-217

LUX GSM M i. 0. P-017

Planet GSM M ii. 1. 131a

Supermobile Accessories M i. 0. P-003

Superphone M ii. 2. 222/b

Telenor M i. 0. P-009

Telenor partner M i. 2. r-203

T-Pont M i. 0. P-002

T-Pont M i. 2. r-201/d-e

UPC M ii. 2. 225

Vodafone M i. 2. r-201/b-c

Utazási iroda
travel agenCies

Chemol Travel M i. 3. r-320/b

Hurrányaralunk.hu · uta zá si iro da M i. 3. r-320/c

Kartago Tours · uta zá si iro da M i. fsz. l-008

Neckermann · uta zá si iro da M ii. 2. 229

Quaestor · utazási iroda és 
értékpapír 

M i. 0. r-010

Vista · uta zá si iro da M i. 1. r-103/a

vendéglátás
restaUrants

aSushiBár M i. 3. r-320/k

á’ table! M ii. 3. 371

Belfit gyorsétterem M i. 3. r-306

72  Mammut Magazin / 2014. nyár 

Ha
sz

no
s



424D

42
4E

424L

R-432-2

4 szint / 4th fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

Burger King M ii. 2. 228

Caffé Perté · ká vé zó M i. 3. r-304/a

Coffeeshop Company M ii. fsz. 027/b

CIAO kávézó M i. 0. P-000

Édes Fini · ki mért édes ség M i. 3. r-347/b

Etage · étterem, kávézó M i. 3. r-307

Expresso CAFE M ii. 3. 334

Fu Lin kínai étterem M i. 3. r-309

Guru Sandwich – Taco Gu ru 
Crêpes · szendvicsbár

M ii. 2. 240/a

Il Treno M i. 3. r-308

Jono Yogo M i. 3. r-304

Jóasszony · gyorsétterem M i. 3. r-302

KFC M ii. 2. 227

La Per go la · gyü mölcs bár M ii. 2. 221/b

Leroy Café · kávéház M ii. 2. 235

McDonald’s · gyors kiszolgáló 
ét te rem és McCafé 

M ii. 2. 231

Nordsee M ii. 2. 240/b

Okay Italia · olasz ét te rem M i. 3. r-323

5. szint
Mammut I. (M i.)

4th Floor
Mammut II. (M ii.)

5th Floor
Mammut II. (M ii.)

nyitva tartási idŐk
opening hoUrs

Hétfő – szombat Vasárnap Mindennap

Üzletek: 10:00 – 21:00 10:00 – 18:00 Éttermek: 11:00 – 23:00

Patika: Hétfő – Vasárnap

09:00 – 21:00

Spar: Hétfő – szombat Vasárnap 

6:30 – 22:00 8:00 –19:00

a MaMMut webOldalt  
elérHetI, Ha leOlvassa a kódOt  

OkOstelefOnjával!

K5
27

K5
30

K5
31

K5
29

K524L

5 szint / 5th fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

Oliva · salátabár M ii. – 1. kP-111

Promenad Café M ii. fsz. 036

Subway · szendvics- és salátabár M i. 3. r-303

Starbucks · ká vé zó M ii. 2. 280

Ta ver na Zorbas · gö rög ét te rem M i. 3. r-324

Tchibo M ii. 1. 138

Terrasse Café · ká vé zó M ii. 1. 124/a, 143
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szókereső
MI AZ, AMIT A NAIL BOXNÁL KERESHETSZ, ÉS ZSELÉBőL VAGY 
PORCELÁNBÓL KÉSZÜL?

A helyes megfejtők között 2 főre szóló Beauty Silver csomagot sor-
solunk ki, amely tartalmaz manikűrt, pedikűrt és körömlakkozást. 
A megfejtést névvel, címmel, telefonszámmal, e-mail címmel  
ellátva nyílt postai levelezőlapon a következő címre várjuk:

Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ, 
Marketing Igazgatóság, 1024 Budapest, Lövőház utca 2–6.

Beküldési határidő: 2014. augusztus 5.

A beküldők hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott adataikat  
a Mammut Zrt. további saját marketing- és promóciós célokra  
felhasználhassa és nyilvánosságra hozhassa. 

Az előző keresztrejtvény helyes megfejtője: 

Perjési Irén, Budapest,
aki 1 db 10 000 forint értékű Arts & Crafts-ajándékutalványt nyert.  
A nyertest telefonon vagy levélben értesítjük. 

Gratulálunk! 

Keresse meg az ábrában a 
felsorolt szavakat, és húzza 
át a betűiket! A szavak nyolc 
irányban helyezkednek el: 
vízszintesen balról jobbra és 
jobbról balra, függőlegesen 
felülről lefelé és alulról felfelé, 
valamint az átlók irányában. 
Az érintetlenül hagyott 
betűket összeolvasva kapja 
meg feladványunk végső 
megfejtését.

DIASZKÓP, DOKTOR, 
EGYKOR, ELÉG, 
ELSZÁNTSÁG, EZERNYI, 
HEGEDŰSZÓ, IDÉZET, 
KALIFA, KÁLVÁRIA, 
KÉRELEM, LEINT, 
MANIKŰRÖS, MEGBŰVÖLŐ, 
MEGEGYEZÉS, 
MILLENNIUM, RÁNEVEL, 
ZSEBKENDŐ.
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