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Az ajánlat 2011. október 1-től visszavonásig érvényes, 
más kedvezményekkel nem vonható össze, és az akciós ajánlatokra nem vonatkozik. 
A kép illusztráció.

Ropogós
Csirkés Saláta

Cézár 
Saláta

Ínyenc Snack Saláta Magvas Snack Saláta Csirkés Cézár szendvics

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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Befejeződött a SPAR átalakítása
A Mammutban található SPAR áruház idén nyáron nagyszabású átalakításon esett át, melynek keretében 

megújult a belső tér, bővült a választék, és – Budapesten elsőként – létrejött a melegkonyhai kínálattal rendelkező 
„SPAR to go” étterem is. Az új üzlet egy 2000 négyzetméteres piac-jellegű térben, otthonos, esztétikus 

környezetben, vevőbarát kialakítással várja ismét a vásárlóit. Bővebb információ a 35. oldalon.

Minden évben szomorúan vesszük tudomásul, hogy bizony ismét eltelt a nyár. Mi, 

a Mammutban azonban nemcsak pihenéssel töltöttük az időt, hanem épültünk, 

szépültünk. A Mammut I. négy évvel ezelőtt kezdődött felújítása mostanra ért 

véget az álmennyezet teljes cseréjével, energiatakarékos lámpák kihelyezésével 

és a légtechnika modernizálásával. Az épület legalsó szintjén található SPAR 

áruház is teljes mértékben megújult, ősztől stílusos környezetben, kibővült 

választékkal várja vásárlóit.

A kényelmes és örömteli shoppingoláshoz elengedhetetlen a tiszta, kulturált 

környezet, amelynek a mellékhelyiségek is fontos elemei. A nyár folyamán a Mammut I. 3. emeletén, valamint a Mammut II. 2. 

emeletén található mosdók is felújításra kerültek. A Mammut II. 2. emeleti folyosójának átépítésével megszűnt a zsákutca, így 

most már körbe lehet járni ezt a szintet is.

 

Ezzel együtt az üzletek kínálata is kicserélődik, legyen szó ruházati, elektronikai vagy szórakoztatóipari termékekről. A Mammut 

magazinban ezekből csemegézhetünk, és ha valaki ellenállhatatlan vágyat érezne arra, hogy egyiket-másikat magáévá tegye, ne 

feledje: minden hónap első csütörtökén „kupon nap”, amelyhez egyre több üzlet csatlakozik.

 

Kellemes lapozgatást kívánunk legújabb magazinunkhoz!

Szőke Tamás
marketingvezető

Őszi 
újrakezdés
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A magyar készítésű ROUGE ruhák mostantól kaphatók a Mammut I. föld-
szintjén, a Retek utcai bejárat felől.

Legyen szó alkalmi vagy hétköznapi viseletről, a ROUGE minden szezonra a 
legutolsó trendek szerinti kollekciókat állítja össze. És miközben lépést tart a 
divat folyamatos változásaival, egy dolgot állandóan szem előtt tart: a magas 
minőségű anyagok használatát, hogy a vásárlók maradéktalanul elégedettek 
legyenek a ruhákkal.

Végre megérkezik  
a MaMMutba! 

Hetente többször megújuló kínálattal várjuk vevőinket.

A legújabb őszi kollekció már a rouge 
mammut i. földszintjén található üzletében.

Új Süel-lelőhely 
a MaMMUT I.-ben! 
A színes és izgalmas kötött kreációiról ismert magyar márka legújabb szivárvány-
boltját a Mammut I.-ben nyitotta meg. A Süel idén ősszel sem okoz csalódást, 
ugyanis az üzletbe belépve rusztikus „kötöttségek” végtelen tárháza fogad minden 
érdeklődőt. Bár a színek könnyen elvarázsolhatnak, érdemes közelebb lépnünk, és 
közelről is megnéznünk a természetes anyagokból készült fonalcsodákat. A kollek-
cióban mindent megtalálhatunk a kötött ruháktól kezdve, szoknyákon, kardigáno-
kon keresztül egészen a pulóverek, poncsók, sapkák melengető világáig. 

Az üzlet már 
megtalálható 
a Mammut I. 
magas
földszintjén. 

Színezd ki a ruhatárad egy magyar márkával!

Hír
ek



SZEPTEMBERTŐL ITT AZ ECCO!
A cipők szerelmeseinek biztosan ismerősen cseng a dán cipőmárka, 

az ECCO Shoes neve. Szeptemberben megnyitja kapuit a Mammut II. 

földszintjén az ország hetedik ECCO  márkaboltja. 

A dán márkát 1963-ban alapították, vagyis ötven év tudását és tapasz-

talatát felhasználva készíti az egyszerre divatos és kényelmes lábbeliket. 

A márka filozófiája, hogy a cipőnek kell alkalmazkodnia a lábhoz, nem 

pedig fordítva. Az ECCO Shoes az egyetlen olyan cipőgyártó cég, amely 

saját maga végzi és ellenőrzi a cipőgyártás minden egyes fázisát, kezdve 

a kiváló minőségű bőr előállításától a kész lábbeli elkészítéséig. A 2014-es 

új őszi kollekció mindenki számára kínál könnyen hordható, csinos cipőt, 

legyen szó pörgős városi vagy nyugodtabb vidéki életmódról. 

Hír
ek
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Aki vízi sportra adja a fejét, a Diapolónál mindent megtalál!

Új márka a mammutban: 

A vízi sportok szerelmeseinek – legyenek amatőrök vagy 
profik – korántsem mindegy, milyen szerelésben űzhetik 
kedvenc szenvedélyüket. A Mammut új üzletében a legjobb 
minőséget és változatos kínálatot találnak.

A Diapolo immár öt magyarországi nagyvárosban, így Bu-
dapesten, Szegeden, Miskolcon, Debrecenben és Hódme-
zővásárhelyen képviselteti magát, de hamarosan Pécsett 
és Kaposváron is boltot nyit. Elsősorban vízilabdakellékek 
(páncél, sapka, vízilabdák), sportruházat és búvárruházat 
forgalmazásával foglalkozik, de saját márkái is vannak: 
ezek a Diapolo és a SharkSkin. Termékeik között akad für-
dőköpeny, baseballsapka, férfi és női úszónadrágok, illetve 
-dresszek (hagyományos lycra és klórálló duratec), Ultimate 
Power úszók, lycra és szilikon úszósapkák, úszószemüve-
gek, úszókellékek, búvárruhák, valamint egyéb kiegészítők. 
A meglévő kínálat mellett a cég vállal egyedi megrendelé-
seket is olyan csapatok és magánszemélyek részére, akik 
saját felirattal vagy emblémával ellátott szerelésben kíván-
nak sportolni.
A Diapolo az élsport iránt is elkötelezett, az OB 1-ben sze-
replő többi vízilabdacsapat jelentős szponzora. Támogatja 
többek között a Vasas, az FTC, a Szolnok, a Pécs játéko-
sait, valamint az utánpótláscsapatokat. Büszkeséggel tölti 
el továbbá, hogy a magyar és német vízilabda-válogatott 
játékosait öltöztetheti. 

diapolo

diapolo

Az üzlet 
megtalálható  
a Mammut I.  
1. emeletén

Hír
ek



10  Mammut Magazin / 2014. ősz

Éjszakai bagolynak született 
Interjú Fábián Julival

– Egy zenész életében mennyire fontos a csend?
– Nagyon fontos. Az életben, de a zenében is, hiszen a csend emeli ki 
a hangot. Én nagyon szeretek elvonulni, csöndben lenni, elmélkedni, 
rendbe rakni a fejemben a dolgokat. Ilyenkor tudom csak megemész-
teni mindazt, ami történik velem. Ez persze nem azt jelenti, hogy ami-
kor egyedül vagyok, csak üldögélek és befelé figyelek, mert termé-
szetesen én is szoktam otthon zenét hallgatni. De a fejemben listákat 
írni, fontossági sorrendet felállítani, a gondolataimat rendszerezni csak 
teljes csendben tudom. Zenét pedig csak úgy tudok hallgatni, hogy 
közben semmi mást nem csinálok, amire koncentrálni kell, mert min-
den egyébtől azonnal elvonja a figyelmem. 

– Volt egy egész év kényszercsend is az életedben, amikor 
azért nem énekelhettél, mert egy súlyos betegséggel kellett 
szembenézned.
– Na, azt a csöndet nagyon nehezen vi-
seltem. Imádok zenélni, imádom, ahogy a 
zene átmossa a testem, a lelkem, mintha 
megtisztítaná a véráramot bennem. Ez 
már a próbák alatt is így van, amikor a ze-
nésztársaimmal egymásból merítünk erőt 
a munkához. Ez egy olyan élmény, amit 
csak a zenében tudok megélni. De abban 
az időszakban a befelé fordulás volt a 
dolgom, ehhez pedig szükség volt arra, 
hogy ne köteleződjek el semmilyen irány-
ba, magam oszthassam be az időmet. 
A zenésztársaim rendkívül kedvesek és 
támogatók voltak velem, és amikor letelt 
ez az idő, újra tudtuk aktivizálni a zenei 
kapcsolatunkat.

– Volt benned szorongás, mielőtt újra visszatértél a színpadra?
– Persze, nagyon féltem. Attól is, hogy elfelejtettem, milyen ott állni, 
és attól is, hogy visszafogadnak-e. Nincs még olyan életművem, mint 
mondjuk Sadénak, aki megengedhette magának, hogy akár tíz évet 
is kihagyjon. Én még a pályám elején jártam, a betegség bekövetkez-
tekor, ebben az időszakban még sok energiát kellene a zenélésbe 
invesztálni. De hála istennek azt éltem meg, hogy visszavártak, hogy 
aki figyelt rám, az szeretettel figyelt, és volt, aki észre sem vette, hogy 
eltűntem. 

– Teljesen egyedi módon alakul a pályád, nem mondhatni, hogy 
szokványos utat jártál volna be.
– Ez abból is fakad, hogy későn kezdtem el a zenével komolyan 
foglalkozni. Ugyan zenetagozatos általános iskolába jártam, de 
aztán kimaradt egy hosszú időszak az életemből, amit zenével 
tölthettem volna. Viszont mindvégig nagyon hiányzott az éneklés, 
ezért 21 évesen, külkereskedelmi főiskolásként úgy döntöttem, 
hogy beiratkozom egy énektanárhoz. Sokan néztek rám furcsán, 
hogy ehhez már kész aggastyán vagyok, de én csak a magam 
örömére akartam csinálni. Aztán a tanáraim meglátták bennem a 
zenei pálya lehetőségét, és erőteljesen tereltek ebbe az irányba. 
Én pedig – éppen abból kifolyólag, hogy már nem voltam tinédzser 
– sokkal tudatosabban szívtam magamba az információkat, sokkal 
gyorsabban fejlődtem. Aztán hirtelen nagyon felpörögtek a dolgok, 
felvettek a Zeneakadémia dzsessztanszakára, több zenekart is ki-
próbálhattam. Az élet, a saját teljesítménykényszerem és a zenei 
kíváncsiságom is arra sarkallt, hogy mindig több dolgot csináljak 
egyszerre. Nagyon élveztem a zenélést. Azt már kevésbé élveztem, 
hogy egy csomó minden mással is kellett foglalkoznom: koncertet 
szerveztem, tárgyaltam, árajánlatot adtam, számláztam, a sajtót 
kezeltem, közönséget toboroztam, vagyis egy menedzser feladatát 
vállaltam magamra. Ezzel keltem és feküdtem, és folyamatos el-

maradásban éreztem magam. A beteg-
ségből következő leállás arra is jó volt, 
hogy feltegyem magamnak a kérdést: 
tényleg nekem kell az egészet vinni a 
hátamon? Azóta sokkal hatékonyabban 
dolgozom, és nagyobb bizalmat adok a 
munkatársaimnak. Valahogy az élet is 
úgy hozta, hogy egyszeriben megjelen-
tek mellettem a segítőim, akikről tudom, 
hogy ugyanolyan lelkesen és teljes erő-
bedobással végzik a dolgukat, mint én. 

– Voltak olyan kudarcaid a pályád so-
rán, amelyekből sokat tanultál? 
– Minden kudarcom ilyen. Nem lehet más-
hogy tanulni. De amivel a legnehezebb 
volt szembesülnöm, hogy nem szabad 

Az élet, a saját 
teljesítménykényszerem 
és a zenei kíváncsiságom 

is arra sarkallt, hogy 
mindig több dolgot 
csináljak egyszerre. 
Nagyon élveztem  

a zenélést.

Aki cSAk A hAngjáVAl TAlálkozik, 
SoSEM gondolnA ARRA, hogy 
MAgyAR ElőAdóT hAll énEkElni. 
TERMéSzETESEn nEMcSAk AzéRT, 
MERT SzinTE Mindig Angolul énEkEl, 
hAnEM ElSőSoRBAn különlEgES 
hAngSzínE, TökélETES kiEjTéSE éS 
ElkéPESzTő MuzikAliTáSA MiATT. 
AMióTA PEdig FáBián juli MEgTAlálTA 
Az idEáliS zEnéSzTáRSAT zoohAckER 
SzEMélyéBEn, A VilághíRnéV 
TénylEg cSAk kARnyújTáSnyiRA 
VAn. dE MoST Az idáig VEzETő úTRól 
MESél nEkünk.

Int
er

jú
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Címlapon:
póló Marks & spenCer 6 490 Ft

nyaklánc six 3 990 Ft

ezen az oldalon:
ruha Marks & spenCer 17 990 Ft

nyaklánc six 3 990 Ft
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er

jú
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túlvállalni magam. Teljes tévút, ha párhuzamosan próbálok sok dolgot 
egy időben csinálni, mert úgy nem lehet elmélyülni semmiben. Azt is 
meg kellett tanulnom, hogy a figyelem nem egyenlő a szeretettel. A 
teljesítményemre irányuló figyelmet nem keverhetem össze a szemé-
lyem felé irányuló szeretettel. Jó, ha minden évben kijön egy lemezed, 
amire az emberek kíváncsiak. De azt gondolni, hogy ez valódi szere-
tet, tévedés. 

– Pedig szerintem elég sok előadóművész összekeveri a kettőt.
– Persze, mert úgy érzik, hogy beleadják a személyiségüket a produk-
cióba, tehát ők azok, akiket szeret a közönség. De az a személyisé-
güknek csak egy szelete. A közönség nem akarja tudni, milyen vagy a 
rossz napjaidon, milyen más szerepeket játszol az életben. És ez így 
van jól. Amikor csalódás ér, vagy csüggedt vagyok, csak azokhoz tu-
dok fordulni, akik igazán közel állnak hozzám. És hiába a sok dicséret, 
az ajándékok, a rajongás, ettől még előadóként nagyon magányos 
lehet az ember. 

– hogyan alakult ki a színpadi személyiséged? Mennyire volt 
tudatos, ahogy felépítetted?
– Nagyon sokat kaptam a tanáraimtól – Munkácsi Beától, Winand Gá-
bortól, Berki Tamástól –, de úgy érzem, a saját tapasztalataim építettek 
leginkább, hiszen végül nekünk kell felnőni a feladathoz. Aztán megta-

láltam azokat a segítőket, akik valamihez jobban értettek, mint én, pél-
dául a stylistomat, Szebellédi Krisztát. Amióta ő mellettem van, renge-
teget változott az ízlésem. De sokat köszönhetek a menedzseremnek, 
Szepesi Mátyásnak és a volt dzsesszkiadómnak is.

– és azt ki tanácsolta, hogy soha semmilyen információt ne adj 
ki a magánéletedről?
– Ez az én döntésem. Természetesen mindig van, aki próbálkozik, 
hiszen az embereknek kell a napi betevő pletykaadag, de tisztában 
vagyok azzal, hogy a bulvár nem kímél, és nem különösebben ér-
dekli, hogy az én bőrömre megy a vásár. Szeretnék kiegyensúlyo-
zott, boldog ember maradni, aki nyugodtan ki tud lépni az utcára, 
és nem aszerint ítéltetik meg, hogy épp kivel jár vagy házasodik. 
Persze engem is érdekel más hírességek sorsa, de ez nem egyenlő 
azzal, hogy bekukucskáljunk a hálószobájukba. Szerintem ez nem 
helyes.   

– Ezért sem vállaltál tehetségkutatós zsűrizést? úgy hírlik, 
többször is megkerestek vele.
– Többek közt ez is szerepet játszott a döntéseimben, és persze ilyen-
kor egy rövid ideig az ember egója hízik, hogy „Hú, akkor mindenki 
fel fog ismerni, és sehol sem kell magyarázni, ki vagyok…” De az-
tán észbe kaptam, hogy ennek ára van. Egyszer kipróbáltam magam 

Teljesen 
egyértelmű, 

hogy a világ ma 
túlságosan nagy 

jelentőséget 
tulajdonít a 

külsőségeknek, 
és a zeneipar 

nem tud ennek 
ellenállni.

póló Marks & spenCer 6 490 Ft
nyaklánc six 3 990 Ft
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ilyen helyzetben, és több televíziós szereplést is vállaltam már, szinte 
az összes nívósabb csatornánál. De figyelnem kell az egyensúlyra és 
arra, hogy mindig önazonos legyen, amit vállalok, ugyanakkor hagyjon 
teret a magánéletemnek is.   

– hogy állsz az éjszakázással? zenészként igazából éjszaka él 
az ember.
– Bagolytípus vagyok, késő délután-estefelé kezdek el igazán élni. Ez 
mindig is így volt, már gyerekként is úgy kellett benyomni az ágyba, és 
folyton harcokat kellett vívnom apró engedményekért. Ezáltal a zenész 
életforma nagyon megfelel nekem, a szervezetem arra állt be, hogy ké-
sőn fekszem, de nem hajnalban. Az éjszaka az agyamra is jó hatással 
van: nagyon termékeny vagyok ilyenkor, rengeteg ötletem támad, és 
sokszor áldozom fel az alvás pár óráját azért, hogy a kreatív energiá-
imnak engedjek. 

– A koncerteken – úgy láttam – még mindig van egy kis lámpalá-
zad, ami kifejezetten jól áll neked.
– Izgulós típus vagyok, még ha ezen a rutin enyhített is valamelyest. 
De azt hiszem, el kell fogadnom, hogy a lámpalázamat sosem fogom 
teljesen levetkőzni. Pedig nem azért izgulok, mert félek, hogy valamit 
elrontok, hanem mert úgy érzem magam a színpadon, mint egy kisgye-
rek: szeretem, ha sokan néznek, de félek is tőle. Ez azt eredményezi, 
hogy mindenfélét kimondok az összekötő szövegekben, ami abban a 
pillanatban eszembe jut, aztán próbálok kikeveredni belőle. Ha nem si-
kerül, végül elnevetem magam, és azt mondom: „Gyerekek, lendüljünk 
tovább!” Volt egy koncertem, amelyen teljesen spontán improvizálni 
kezdtem magyarul arra, amit a zenekar játszott. Akadtak sorok, ame-
lyekhez találtam rímet, más sorok nem jöttek ki – de a legnagyobb sikert 
épp ezek aratták. Úgy vettem észre, hogy a közönség valójában szereti 
látni, hogy a színpadon szereplő is csak egy esendő ember.  

– ugyanakkor ma egy zenei előadóval szemben nemcsak az az 
elvárás, hogy jól énekeljen, hanem hogy legyen egy érdekes, el-
adható imázsa is. Az énekesnők esetében ez többnyire abban 
nyilvánul meg, hogy be kell dobniuk a szexuális kisugárzásukat, 
sokszor a testüket is. ha ezt kérnék tőled, mit szólnál hozzá?
– Ez sok mindentől függ, menedzsertől és előadótól is. Kézenfekvő-
nek tűnik, hogy ha egy énekes jól néz ki, azt felhasználják marketing-

célokra. De amikor például Miley  
Cyrust láttam a klipjében meztele-
nül énekelni, nem az jutott eszem-
be, milyen menő, hanem sajnál-
tam szegényt, amiért ennyi idősen 
le kellett vetkőz nie egy egész 
filmes stáb előtt. Ha ilyen korán 
elment a végletekig, hová fogja 
tudni fokozni a figyelemfelkeltést 
később? De vannak olyan zene-
karok, amelyek épp az ellenkező-
jét teszik: egyáltalán nem jelennek 
meg a nyilvánosság előtt, még a 
koncertjeiken is csak az árnyéku-
kat lehet látni. Mégis tökéletesen 
eladhatóak éveken keresztül. 
Teljesen egyértelmű, hogy a világ 
ma túlságosan nagy jelentőséget 
tulajdonít a külsőségeknek, és 

a zeneipar nem tud ennek ellenállni. Nálam is többször felmerült ez a 
kérdés, de például életem első lemezborítóján végül meg sem jelent 
az arcom. Sokan próbáltak rábeszélni, hogy ne hagyjam, de az akkori 
lemezkiadóm úgy vélte, épp ettől lesz érdekes. Azt gondolták, aki eljön 
egy koncertemre, majd jól meglepődhet, amikor szembesül vele, hogy 
ennek a lánynak ilyen a külleme, mert a hangom alapján nyilván arra 
számít, hogy egy színes bőrű énekest talál ott. Ez is lehet izgalmas. 

– Te békében élsz a külsőddel? Meg vagy elégedve magaddal, 
a testalkatoddal?
– Nagyon sokáig fogyókúráztam, és iszonyatos harcokat vívtam ma-
gamban, mire rájöttem, hogy ez az egész mennyire veszélyes és káros. 
Most már tudatosan étkezem, odafigyelek arra, hogy sok zöldséget, 
gyümölcsöt fogyasszak, és nem frusztrálom annyit magam a testem 
miatt. De ez egy olyan dolog, amin folyamatosan dolgoznunk kell. Na-
gyon fontos, hogy olyannak fogadjuk el magunkat, amilyenek vagyunk. 
Ez közszereplőként dupla probléma, hiszen ha meglátom magamat egy 
fotón, én is azt szeretem, ha a hibáim el vannak rejtve. De ha valaki 
élőben lát, úgyis nyilvánvaló, hogy nem vagyok tökéletes. Nagyon re-
mélem, hogy a szépségideál változni fog, és a nőkre nehezedő nyomás 
idővel enyhül, mert rengeteg kényszerképzetet okoz a nőkben, és so-
kakban alakul ki hibás önkép emiatt. Nem szabadna bedőlni a felénk 
áradó szépségideálnak. A tökéletesség különben is nagyon nyomasztó, 
és egyáltalán nem emberi! 

ing prOMOD 10 995 Ft

póló prOMOD 9 995 Ft
szoknya Marks & spenCer 12 990 Ft
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kockáztassunk!
a kockás ruhákat már jól ismerjük tavalyról. az idei trend 
annyiban különbözik, hogy egy szetten belül nyugodtan 
kombinálhatunk több, egymástól eltérő kockás darabot 
is. ez persze nem jelenti azt, hogy tetőtől talpig ebben 
a mintában kell pompáznunk. Figyeljünk arra, hogy a 
két vagy több kiválasztott darab viszonylag távol legyen 
egymástól (például a szoknya és a sál, vagy az ing és a 
cipő legyen kockás), illetve hogy a mintás darabok közé 
alapdarabokat válasszunk, mint például egy klasszikus 
fehér inget vagy farmert.

1. Springfield 17 995 Ft | 2. Levi’s 19 990 Ft | 3. Springfield 6 995 Ft | 4. Tatuum 12 490 Ft | 5. Levi’s 19 990 Ft |  
6. Marks & Spencer 9 490 Ft | 7. Salamander 49 990 Ft | 8. Springfield 9 995 Ft | 9. Springfield 6 995 Ft |  
10. Promod 10 995 Ft | 
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keverd a mintákat! ez a trend elsősorban a bátrabbaknak 
szól, de ha nem is együttesen használva, egy-egy mintás 
darabot mindenki talál magának az összeállításban. a minták 
keverésénél arra kell figyelni, hogy harmonikus legyen a 
végeredmény. ezt leginkább úgy érhetjük el, ha az apró 
mintát a nagyobb mintával kombináljuk, vagy ha egy 
fekete-fehér mintát színessel párosítunk. 

1. Tatuum 7 490 Ft | 2. Orsay 9 995 Ft | 3. Scholl 24 990 Ft |  
4. Promod 5 495 Ft | 5. Springfield 9 995 Ft | 6. Marks & Spencer 14 990 Ft | 
7. Springfield 11 995 Ft | 8. Promod 11 995 Ft | 9. Papír-Sziget 6 900 Ft | 
10. Papír-Sziget 3 990 Ft | 11. Bershka 6 995 Ft | 12. Six 1 990 Ft | 
13. Salamander 19 990 Ft | 14. Promod 7 995 Ft |

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

5.

6.
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színes sokkterápIa
Nemcsak a sportruházatban, 
hanem az utcai öltözködésünkben 
se mondjunk le a színekről, még ha 
a város kezd is a nyári tarkaságból 
a téli szürkeség felé tendálni. 
az idei ősz jellegzetessége a 
meghökkentő színek párosítása 
és együttes használata. Ne 
féljünk a váratlan, vibráló színeket 
összeházasítani, feltéve persze, 
ha nem vetünk meg egy kis 
„feltűnősködést”. Pink a türkizzel, 
sötétkék a citromsárgával, piros a 
narancssárgával − csak pár tipp a 
bevállalósoknak.

1. Marks & Spencer 17 990 Ft | 2. Marks & Spencer 9 490 Ft |  
3. Guess/Piella 38 980 Ft | 4. Six 4 490 Ft | 5. Promod 7 995 Ft |  
6. Promod 9 595 Ft | 7. Humanic 14 990 Ft | 8. Promod 14 995 Ft |  
9. Six 2 990 Ft | 10. Marks & Spencer 52 990 Ft | 11. Bershka 4 995 Ft |  
12. Braga 1 990 Ft 
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1. Promod 11 995 Ft | 2. Levi’s 25 990 Ft | 3. Springfield 12 995 Ft |  
4. Guess/Piella 44 980 Ft | 5. Six 4 490 Ft | 6. Levi’s 26 990 Ft |  
7. Promod 9 995 Ft | 8. Bershka 9 995 Ft | 9. Swarovski 24 100 Ft | 
10. Gant 48 990 Ft | 11. Springfield 17 995 Ft 

a farmer örök divat – ezzel nem mondunk 
újat. azt is tudjuk már, hogy szinte bármilyen 
ruhadarab előállítható belőle, ezért a 
klasszikus nadrágokon kívül érdemes 
kipróbálni más műfajokban is, például 
felpróbálni egy ceruzaszoknyát vagy  
a nagy „visszatérő” kantáros nadrágot. 
a farmernadrágok terén továbbra is a 
szűk szabású slim fit és a szaggatott 
boyfriend fazon dívik, de a bátrabbak 
beújíthatnak egy magas derekú 
verziót is. 
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eGy kIs csIlloGás
az óra és az ékszer olyan 
kiegészítői az öltözetünknek, 
amelyek valójában 
elengedhetetlenek egy 
tökéletes szetthez. a kisebb-
nagyobb fémkiegészítőktől 
sokkal látványosabb lehet 
a megjelenésünk. Fontos 
azonban, hogy mindenki olyan 
órát válasszon, aminek az 
árnyalata passzol a bőrszínéhez, 
illetve amit napi szinten el 
tud viselni magán. Legyen 
az arany, ezüst vagy akár 
rózsaarany. és hogy ezt több 
apró gyűrűvel, fülbevalóval, 
vagy akár egy hangsúlyosabb, 
köves nyaklánccal dobjuk fel, 
az már csak ízlés és vagányság 
kérdése.

1. Divatórák Üzlete 98 900 Ft
2. Divatórák Üzlete 41 900 Ft

3. Bershka 4 995 Ft 
4. BL Óraszalon 199 900 Ft
5. Thomas Sabo 47 700 Ft

6. Swarovski Ár kérésre az üzletben.
7. BL Óraszalon 31 900 Ft
8. Thomas Sabo 57 300 Ft

9. Swarovski Ár kérésre az üzletben.
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1.

3.

5.

6.

4.

10.
7.

8.
11.

12.

13.
14.

1. Tatuum 15 990 Ft | 2. Promod 10 995 Ft | 3. Tatuum 12 490 Ft | 4. Promod 17 995 Ft | 5. Six 1 990 Ft |  
6. Six 1 790 Ft | 7. Vigneron/Humanic 37 990 Ft | 8. Gant 88 990 Ft | 9. Levi’s 18 490 Ft | 10. Orsay 5 295 Ft |  
11. Six 1 490 Ft | 12. Tatuum 14 490 Ft | 13. Guess/Piella 44 980 Ft | 14. Bershka 4 995 Ft

Nem árt, ha időről időre lecseréljük a 
munkahelyi ruháinkat, és nem elégszünk 
meg azzal, hogy „van már otthon fehér blúz 
és ceruzaszoknya”. Fazonban és anyagban 
sem árt néha újítani. egy jól szabott blúz, élére 
vasalt szűkebb nadrág (szép vékony övvel), 
klasszikus ballonkabát és a kis fekete ruha 
mind-mind olyan aktuális alapdarab, amellyel 
nem lehet hibázni... 

2.

9.

oFFIce look

div
at



20  Mammut Magazin / 2014. ősz

őszIes léptek

a világos és színes 
utcai cipőket 
most tegyük el a 
szekrény aljába, 
és vegyük elő 
a sötétebb, 
klasszikus 
darabokat. 
a teveszín 
is tökéletes 
választás, mert 
önmagában 
elegáns 
megjelenést 
kölcsönöz, 
és sok mindennel 
kombinálható. ami 
pedig a cipő fazonját 
illeti: a lapos és magas 
bokacsizma a legnépszerűbb 
átmeneti cipő.

1.

2.

3.
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16.

17.

1. Scholl 29 990 Ft | 2. CCC 18 500 Ft | 3. Guess/Piella 74 980 Ft | 
4. Lazzarini/Humanic 17 990 Ft | 5. Tchibo 7 995 Ft | 
6. MBT 54 990 Ft | 7. Guess/Piella 44 980 Ft | 8. MBT 49 990 Ft | 
9. Salamander 42 990 Ft | 10. Deichmann 14 990 Ft | 
11. Bugatti/Humanic 20 990 Ft | 12. Scholl 34 990 Ft | 
13. Salamander 42 990 Ft | 14. Gamloong/Humanic 22 990 Ft | 
15. Deichmann 6 490 Ft | 16. Deichmann 7 490 Ft | 
17. CCC 18 500 Ft |
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az őszi hosszú hétvégékre és 
európai városlátogatásokra 
természetesen mindenki 
nagy izgalommal készül. 
Fordítsunk hangsúlyt arra is, 
milyen poggyásszal utazunk, 
hiszen ez is befolyásolja a 
külföldi utazás élményét! sokkal 
kényelmesebb, elegánsabb 
egy új, praktikus, guruló 
bőrönddel nekivágni, mint egy 
olyat vonszolni magunk után, 
amit még a nagyszüleinktől 
örököltünk. Táskát pedig 
érdemes úgy választani, hogy 
az harmonizáljon a cipőnkkel, 
de ez nem azt jelenti, hogy a 
kettőnek egyforma színűnek 
kell lennie.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Samsonite/Reálszisztéma Menedzser Shop 44 990 Ft | 
2. Tommy Hilfiger/Reálszisztéma Menedzser 
Shop 31 500 Ft | 3. Deichmann 5 990 Ft | 
4. Deichmann 4 990 Ft | 5. Guess/Piella 47 980 Ft |  
6. s.Oliver/Humanic 8 990 Ft | 7. SMH/Humanic 12 990 Ft | 
8. Hedgren/Reálszisztéma Menedzser Shop 28 200 Ft | 
9. Lazzarini/Humanic 19 990 Ft |  
10. Mandarina Duck/Reálszisztéma Menedzser 
Shop 50 800 Ft | 11. American Tourister/Reálszisztéma 
Menedzser Shop 31 990 Ft |

travel In style!
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színbomba
a sportolás mindenképpen jó közérzetet ad 
és pozitív energiával tölt fel, de ha ezt még 
fokozni szeretnénk, akkor csempésszünk 

be egy-két színes sportruhát is az 
edzésre. sokkal jobb élmény egy-egy 
divatos, tarka szettben mozogni, mintha 
a régi, kinyúlt, kifakult darabokban 
vágnánk bele a testedzésbe. Ha nem 
vagy annyira a színek szerelmese, 

akkor csak a cipőd legyen élénk: 
az is garantáltan fel fogja dobni a 
szettedet.

3.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Benger futószett/Hervis 7 990 Ft |  
2. Tchibo 9 995 Ft | 3. Tchibo október 6-tól kapható | 
4. Tchibo 19 995 Ft | 5. Playersroom 41 999 Ft | 
6. Playersroom 41 999 Ft | 7. Playersroom 41 999 Ft | 
8. Benger futószett/Hervis 7 990 Ft

1.
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a nyári kánikula elmúltával újra előkerülnek a futócipők, és 
megtelik a margitszigeti rekortánpálya. a szezon kezdetére a 
Nike is új kollekcióval készül: a Mammut ii. földszintjén található 
márkaboltban a legújabb futócipők, technikai ruházat és 
hasznos kiegészítők várják a sport szerelmeseit.

A LunarGlide és a Pegasus cipők évek óta 
futók százainak hűséges társai, idén ősz-
szel pedig teljesen megújulva térnek vissza.  
A kollekciót színben harmonizáló légáteresztő felsők, 
technikai nadrágok és pulóverek egészítik ki, amelyek 
minden időjárási körülmény között segítenek a jobb 
eredmény elérésében. A Nike márkabolt munkatársai 
szaktanácsadással és ingyenes, hetente több száz főt 
megmozgató futóklubbal várják a sportolni vágyókat.

nike Mammut Store
Facebook.com/nikeMammut

nyitva tartás: hétfőtől 
szombatig 10 és 21 óra,  

vasárnap 10 és 18 óra között

Futószezon újratöltve
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réteGek    GazDaGon
az ősz beköszöntével nemcsak praktikus 
rétegesen öltöztetni a csemetéinket, hanem 
kifejezetten trendi is. a szettek összeállításánál 
figyeljünk arra, hogy az alsó rétegek is 
érvényesüljenek, például a pulcsi, kardigán 
alól kandikáljon ki az ing ujja vagy gallérja. 
Mivel kabátra eleinte még nem lesz szükség, 
a kész szettekre nyugodtan dobjunk rá egy 
sálat, ami izgalmassá és rétegessé teszi az 
összeállítást. 
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réteGek    GazDaGon

Sanetta fehérneműk és s.oliver gyerekruhák  
nagy választékban kaphatók a Benefit üzletben!

13.

14.

16.

17.

18.

19.

15.

20.

21.

22.

24.

23.

1. Mamas & Papas 16 795 Ft | 2. Tchibo 10 995 Ft | 3. Hervis 9 999 Ft | 4. Okaidi 7 995 Ft | 5. Tchibo 4 695 Ft/3 db | 
6. Samsonite/Reálszisztéma Menedzser Shop 7 990 Ft | 7. Papír-Sziget 2 200 Ft |  
8. Deichmann 3 990 Ft | 9. Okaidi 9 495 Ft | 10. Mamas & Papas 21 765 Ft | 11. Okaidi 8 495 Ft |  
12. Pirex 340 Ft | 13. Pirex 590 Ft | 14. Mamas & Papas 18 985 Ft | 15. Okaidi 3 495 Ft | 16. Pirex 11 990 Ft |  
17. Mamas & Papas 11 245 Ft | 18. Okaidi 6 495 Ft | 19. Okaidi 5 495 Ft | 20. Hervis 34 999 Ft |  
21. Deichmann 4 990 Ft | 22. Papír-Sziget 150 Ft | 23. Okaidi 3 495 Ft | 24. Pirex 6 390 Ft 
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Környezettudatosan a fürdőben is
A környezetvédelem az életünk minden területén egyre fontosabbá válik. Biozöldségeket és 
-gyümölcsöket teszünk az asztalra, környezetbarát energiát használunk az otthonunkban. 
Egy ideje már a piperéink közé is becsempészhetünk bio- és natúrkozmetikumokat, 
amelyek nem tartalmaznak a bőrünkre ártalmas anyagokat. Ezek a szépségápolók 
természetes összetevőikkel kíméletesen táplálnak, hidratálnak és tisztítanak, sőt akár még 
sminkelhetünk is „zölden”.

A polcokon gyakran találkozhatunk ezekkel is. 
A biokozmetikumok összetevői kizárólag a ter-
mészetben fellelhető anyagok, amelyeknek a 
kitermelése is környezetbarát, vegyszermentes 
módszerrel történik. A biotermékek nem tartal-
mazhatnak színezőanyagokat, illatszereket, kő-
olajszármazékokat és tartósítószereket sem. A 
biokozmetikumoknak rendkívül szigorú szabályo-
záson kell átesniük ahhoz, hogy a hivatalos mi-
nősítő pecsét megjelenhessen a csomagoláson.

1. alverde lime-zsálya pumpás dezodor 
(dm, 619 Ft)
2. alverde színezett ajakkrém (dm, 1 199 Ft)
3. Dr. Hauschka Rózsa fürdőesszencia  
(Biosétány, 4 990 Ft)
4. Dr. Organic E-vitaminos testápoló vaj  
(Biosétány, 3 331 Ft)
5. Dr. Hauschka Fényes mindennapok 
bronzpúder táskával és ecsettel (Biosétány,  
8 990 Ft)
6. alverde 5 in 1 szájvíz (dm, 899 Ft) 
7. Culture Bio Lifting bio nappali krém  
(Yves Rocher, 6 900 Ft)
8. Nature arcpír elleni fluid (Marionnaud, 3 990 Ft)
9. Nature arclemosó olaj (Marionnaud, 3 590 Ft)
10. alverde hajvégápoló fluid (dm, 799)
11. Culture Bio tápláló mézes kézápoló  
(Yves Rocher, 1 150 Ft)

biokozmetikumok

A természetes kozmetikumok között a natúrkozmeti-
kumok állnak az első helyen, amelyek szintén kizárólag 
természetes alapanyagokból készülnek. Igaz, előállítá-
suk során nem a legszigorúbb bioszabályokat követik, 
azonban komoly ökoteszteknek kell megfelelniük. A 
natúr termékek mentesek minden szintetikus ösz-
szetevőtől.   

natúrkozmetikumok

1.
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7. 8.
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1. L’OCCITANE Cade borotvaszappan tartóval (L’OCCITANE, 9 850 Ft)  | 2. Axe Excite After Shave 
(Rossmann, 1 899 Ft) | 3. Dove Men + Care Clean Comfort tusfürdő (Rossmann, 699 Ft) |  

4. Signal White Now Deep Cool fogkrém (Rossmann, 789 Ft) | 5. The Body Shop For Men Maca Root 
borotválkozás utáni balzsam (The Body Shop, 3 590 Ft) | 6. Men’s System Cooling Eye Roll szemkörnyékápoló 

(Douglas, 4 990 Ft) | 7. The Body Shop borotválkozópamacs (The Body Shop, 2 790 Ft) | 8. Nivea Men Sensitive 
bőrnyugtató hidratáló krém érzékeny bőrre (Rossmann, 2 499 Ft) | 9. David Beckham Classic Blue parfüm 

(Douglas, 6 999 Ft) | 10. L’OCCITANE Cade tusfürdő és sampon (L’OCCITANE, 4 350 Ft) | 11. Men’s System 
Non-sticky kézkrém (Douglas, 2 590 Ft) | 12. Yves Rocher borotvahab érzékeny bőrre (Yves Rocher, 1 700 Ft)

Férfias 
ápoltság
Tévhit, hogy szépség- és bőrápolással 
csak a nőknek kell foglalkozniuk. Az ápolt 
megjelenés nemtől független elvárás. A 
kellemes külsőért pedig mindenkinek tennie 
kell, legyen az fiatal fiú vagy érett férfi − sőt 
ha őszinték akarunk lenni, minél idősebb 
valaki, annál inkább… Ezekkel a termékekkel 
a család férfi tagjainak szeretnénk 
segítséget nyújtani, hogyan is ápolják a 
bőrüket az őszi hónapokban.
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3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

4.

sz
ép

sé
g



28  Mammut Magazin / 2014. ősz

Hajszínváltó 
hangulatban
Az ősz eljövetele a természetben is új 
színek, új árnyalatok megjelenésével jár 
együtt – hangolódjunk rá a változásra mi is! 
Egy jól eltalált dögös vörös vagy ragyogó 
barna árnyalattal új embert varázsolhatunk 
magunkból, de ehhez nem árt megtalálni a 
megfelelő ápoló termékeket is. A festett haj 
ugyanis különleges törődést igényel, csak 
így marad hosszú távon egészséges, 
fényes és ápolt. A felsorolásunkban 
szereplő termékekkel sokáig 
megvédhetjük hajkoronánk gyönyörű 
színét. 

1. Schwarzkopf Color Mask (Rossmann, 1 499 Ft)
2. L’Oréal Casting Créme Gloss  
(Rossmann, 2 099 Ft)
3. Palette Intensive Color Creme  
(Rossmann, 1  015 Ft)
4. Palette Natural Colors (Rossmann, 949 Ft)
5. Syoss World Stylists’ Collection  
(Rossmann, 1 399 Ft)
6. Garnier Fructis Color Resist Color Sealer 
balzsam (Rossmann, 1 199 Ft)
7. Gliss Kur BB krém (Rossmann, 1 499 Ft)
8. The Body Shop Rainforest sampon festett hajra 
(The Body Shop, 1 990 Ft)
9. Gliss Kur Hair filling szérum hajpakolás  
(Rossmann, 2 499 Ft)
10. The Body Shop Rainforest balzsam festett hajra 
(The Body Shop, 1 990 Ft)

Ápolás

<

<

Festés
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1. Catrice Made to Stay 
Smoothing ajakszínező  

(Rossmann, 1 549 Ft)
2., 3. Catrice Infinite 

Shine szájfény  
(Rossmann, 949 Ft)

4. Catrice Better 
than False Lashes 

szempillaspirál  
(Rossmann, 1 399 Ft) 

Szépségtitkok 

gyönyörű modell és sikeres 
fotós. A mindennapokban is 
kifogástalan megjelenésű 
lányt a kamera előtti és 
mögötti szépségtitkairól 
faggattuk, pár nappal a 
fotósdiplomája megszerzése 
után. csajos csaj, aki 
számára a természetes 
szépség a fontos, így 
a szépségápolást sem 
viszi túlzásba. jól bevált 
praktikáihoz persze ő is 
ragaszkodik.

A kamera mindkét oldalán sikeres vagy. 
Van olyan szépségtipped, amit fotósként át 
tudsz adni a modelljeidnek? 
Amikor még modell voltam, a fotózások alkal-
mával mindig azt kérték tőlem, hogy frissen mo-
sott hajjal és ápoltan jelenjek meg. Minden apró 
részletre figyelni kellett, hiszen a kamera mindent 
lát! Ma, fotográfusként ugyanezt kérem a mo-
dellektől. Nincsen semmilyen különleges trükk, 
csak olyan dolgok, amik mindenki életében jelen 
vannak.

Fotósszemmel másképpen gondolkodsz a 
szépségről? 
A szépség fogalma mindenkinek teljesen mást 
jelent. Én már modellként is megtanultam, 
hogy az a szépség, amit a magazinokban lá-
tunk, néha teljesen más képet ad a személyről, 
mint amilyen ő valójában.

Miben különbözik a nyári és az őszi bőr-
ápolási rutinod? 
Nem sokban különbözik, talán csak annyiban, 
hogy nyáron rengeteg folyadékot iszom. Imá-
dom a napfényt is, de napozni nyáron sem 
szoktam, mert nem tudok sokáig egy helyben 
feküdni.

Melyik az a termék, amelyhez évek óta hű-
séges vagy? 
Soha nem gondoltam volna, hogy lesz egy olyan 
parfüm, amelyhez ragaszkodni fogok, azonban 
Armani SÌ illatát régóta használom és szeretem.

Debreczeni zitától
 
Van-e bevált sminktrükköd azokra a reg-
gelekre, amikor késésben vagy? 
Imádom a BB krémeket! A Catrice termékei 
között találtam olyan árnyalatot, amely tökélete-
sen illik az arcbőrömhöz, de a szempillaspiráljait 
és szájfényeit is gyakran előveszem a reggeli 
készülődés során. Részemről általában ennyi. 
Most, hogy már a kamera másik oldalán állok,  
elég a kevesebb smink.
 
Melyek azok a szépségápolási termékek, 
amelyeket mindig magadnál hordasz a 
táskádban?  
Szájfény és parfüm mindig van nálam. Néha be-
dobok egy korrektort is, de csak ha valami hibát 
szeretnék vele eltüntetni.

Van olyan sminkes fogás, amit ellestél a 
profiktól és azóta mindig alkalmazod? 
A profik minden alkalommal gyönyörű 
sminket készítenek nekem, de sajnos 
sosem tudom úgy elkészíteni utána, mint 
ők. Többször próbálkoztam, de nem lett 
olyan a végeredmény. Inkább rájuk bí-
zom, ők a profik ebben.

Eddig mindig hosszú, ragyogó 
hajjal láttunk. Eljátszottál már a 
gondolattal, hogy változtass rajta? 
Mit teszel vele, amikor megújulásra 
vágysz? 
Már többször próbálkoztam világosabb 
hajjal és rövidebbel is, de mindig vissza-
térek az eredetihez. Csak azon szoktam 
változtatni, ahogyan hordom − néha egye-
nesen, néha göndören vagy copfban 
felkötve, de a színéhez nem nyúlok 
többet, az biztos.

1. 2. 3.

4.

Fotó: álovits Bálint
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Őszi tájra hangolva
Elmúltak a forró nyári napok, 
amikor legszívesebben semmit 
sem viseltünk az arcunkon. 
de ne búslakodjunk, inkább 
örüljünk annak, hogy ismét 
lehet kísérletezni a színekkel, 
anyagokkal! Az ősz hihetetlen 
szép színskálával köszönt 
be, és ez a sminkünkben is 
visszatükröződhet. Bátran 
vegyük elő a barnákat, bordókat 
és zöldeket, mert ebben a 
szezonban igazán trendinek 
számítanak!

1. Sisley Palette Orchidée pirosító (Marionnaud, 25 250 Ft)
2. Artdeco Eyeshadow base szemhéjbázis (Marionnaud, 2 590 Ft)
3. Bourjois mono szemhéjfesték (Marionnaud, 2 490 Ft)
4. The Body Shop Solid Oil Lips argánolajos ajakápoló (The Body Shop, 1 790 Ft)
5. OPI Nordic körömlakk (Douglas, 2 990 Ft)
6. Estée Lauder Modern Muse parfüm (Estée Lauder, 25 900 Ft)
7. Guerlain Écrin 6 részes szemhéjpaletta (Marionnaud, 25 100 Ft)
8. BeYu Camouflair Star Lipstick (Douglas, 3 690 Ft)
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7.

9.

10.

11.

12.
14.

13.

15.

16.

17.

9. Clinique Lash Power Feathering Mascara szempillaspirál (Clinique, 6200 Ft)
10. BeYu Camouflair Catwalk Star szemhéjpúder (Douglas, 4 990 Ft)
11. Sisley Phyto-Lip Twist ajakrúzs (Marionnaud, 10 690 Ft)
12. Estée Lauder Double Wear Light alapozó (Estée Lauder, 11 200 Ft)
13. Estée Lauder Color Envy Lipstick (Estée Lauder, 9 600 Ft)
14. OPI Nordic körömlakk (Douglas, 2 990 Ft)
15. OPI Nordic körömlakk (Douglas, 2 990 Ft)
16. The Body Shop Instablur korrektor (The Body Shop, 5 490 Ft)
17. Chloé Love Story parfüm (Douglas, 17 300 Ft)
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HúsMentesen
Bár egyre többen szavaznak bizalmat alkalmanként vagy végérvényesen a vegetáriánus 
táplálkozásnak, még mindig nagy kihívást jelent olyan éttermet találni, ahol minőségi 
és változatos húsmentes fogásokat találunk. Szerencsére a Mammut éttermei számos 
olyan tartalmas és egészséges ételt kínálnak, amelyeket a vegetáriánusok is bátran 
fogyaszthatnak. összeállítottunk egy 3 fogásos menüt a nemzetközi konyha remekeiből!

DesszerT – gyümölcsös fAgyAszToTT joghurT
A desszert mindig az étkezés csúcspontja, főleg, ha mi magunk állíthatjuk össze! A Jono Yogo üzleté-
ben szabad utat engedhetünk a kreativitásunknak, és a 12-féle ízű joghurtalapú fagylalthoz számtalan 
toppingot kérhetünk, a friss vagy aszalt gyümölcsöktől kezdve egészen a színes cukorkákig és csokolá-
déig. Ráadásul az élőflórás joghurtból készült fagyikat kérhetjük laktózmentes változatban, így a 
tejérzékenyek is élvezhetik a finomságokat.

Mammut i. 3. emelet
T: (+36 30) 915-5572
www.facebook.com/jonoyogo

ElőétEl - grillEzEtt tintahal és 
garnélarák-saláta
Csempésszük vissza a nyár hangulatát az egyre szürkébb őszi napokba 
az Okay Italia izgalmas salátájával, az Insalata di Calamari e Gamberi 
alla piastrával! A roppanós salátaágyra halmozott grillezett tintahal és 
garnélarák gondoskodik a fehérjepótlásról, a friss zöldségekkel pedig 
az ősszel megcsappanó vitaminkészleteket tölthetjük fel. Ha nem ra-
jongunk a tenger gyümölcseiért, akkor válasszuk a Bruschettát, ami 
egy olívaolajjal megkent, paradicsommal és friss olasz fűszerekkel 
megpakolt házi pirítós, vagy keressük a hús nélküli tésztaételeket. 

FőétEl – vEgEtáriánus hamburgEr
Igazi kényeztetés a hétköznapokon ez a különleges húsmentes hamburger: a 

húspogácsát itt különböző sajtokból készült változat helyettesíti, a fogáshoz 
pedig zöldségek és hagymakarikák is járnak. A hús nélküli táplálkozás hívei 

itt ázsiai fogások, saláták és előételek, köztük különféle kencék – például 
padlizsánkrém – közül is válogathatnak. A finomságokat frissen készített 
limonádéval és facsart narancslével öblíthetjük le. 

Mammut ii. 2. emelet
T: (+36 1) 345-8390

www.mammutleroy.hu

Mammut i. 3. emelet
T: (+36 1) 505-5851 
www.okayitalia.hu
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gusTo espresso  
– a kotyogóktól a kapszulákig
Egy igazi kávéimádónak a kávé elkészítése szinte már szertartás. 
Vannak a kotyogó rajongók, míg mások a friss, szemes, otthon darált 
kávéra esküsznek. A Gusto Espresso üzletében megtalálhatjuk a leg-
menőbb kávéfőző gépeket és eszközöket, illetve különböző olasz kávé-
fajtákat, például Lavazza-, Nespresso-kompatibilis kapszulákba töltve, 
de akár különleges árpa- és gabonakávék közül is válogathatunk. A 
különböző kapszulás kávécsodák mellett a kotyogó is reneszánszát éli: 
a színes eszköz biztosan vidámmá teszi a szürke reggeleket.  

Mammut i. 1. emelet
T: (+36 70) 558 2978 • www.balletticoffee.com

Culinaria italia  
– az olasz FEkEtE
Ha kávézás terén a hamisítatlan olasz változatot preferáljuk, a habos 
kávécsodák helyett meg kell barátkoznunk az eszpresszóval. Az ola-
szok ugyanis csak reggel engednek a kapucsínó csábításának, a nap 
többi részében már a klasszikus eszpresszóra szavaznak. A sűrűre fő-
zött fekete kávét még vacsora után is isszák, állítólag könnyíti az emész-
tést. A Culinaria Italiában megtaláljuk az olaszok kedvenc Lavazza és 
Illy márkáit, illetve különböző pörkölésű fajtákból is válogathatunk. A 

méltán világhíres nápolyi pörkölésű, sötét színű kávészemek szerel-
meseinek a Kimbo cég kínálatában érdemes körülnézniük, míg az 
édeskés, krémes italra vágyóknak a Lavazza cég Crema and Dolce 
kávéja lehet az igazi. 

Mammut i. 1. emelet
T: (+36 1) 505-5834 • www.olaszbolt.hu

szamos kávézó és édEsségbolt 
– kávéban is nyErő
Hódoljunk a békebeli európai kávéházi kultú-
rának, és koronázzuk meg a ráérős délutáni 
kávézást egy szelet süteménnyel! A Szamos-
nál az arabica kávébabokból készült olasz Illy 
kávéi kerülnek a csészékbe, és válogathatunk 
többek között eszpresszó, hosszú kávé, 
kapucsínó, latte macchiato, bécsi me-
lange vagy akár mézes kávé közül 
is. Desszertként pedig marcipánok, 
kézműves csokoládé pralinék és 
tradicionális kávéházi sütemények, 
például ribizlilekvárral töltött isler vagy 
zserbószelet vár az édesszájúakra.

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

mCCaFé – modErn 
koFFEinmEnnyország
Kicsi, közepes, szójatejes, csokiszirupos, koffeinmentes, papírpoharas, 
kapucsínó, macchiato, mocchacino vagy eszpresszó – kevés olyan ké-
rés van, amit a McCafénál ne tudnának teljesíteni. A kávé szerelmeseit 
frissen őrölt, arabica babkávéból készülő klasszikus 
forró italokkal és szezonális újításokkal várják. Rá-
adásul itt tényleg nyugodt lelkiismerettel kortyolhat-
juk el a reggeli koffeinadagunkat, hiszen az üzletben 
csak Rainforest Alliance minősítéssel ellátott, fenntart-
ható termelésű, visszakövethető, szigorúan ellenőrzött 
minőségű kávét kínálnak. Így máris jobban esik a tej-
habbal és karamellsziruppal felturbózott latte 
macchiato!

Mammut ii. 2. emelet
T: (+36 1) 345-8383 
www.mcdonalds.hu 

Instant ébresztő
legyen szó hagyományos kotyogóban főzött, instant, professzionális géppel készített, bio- 
vagy trendi kapszulás verzióról, a frissen gőzölgő kávé sokunk számára elmaradhatatlan 
része az álmos reggeleknek. A Mammut kávézói és üzletei számos kávékülönlegességgel 
várják a reggeli koffeinfüggőket és azokat, akiknek napközben (is) szükségük van egy pohár 
energialöketre. 
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az évszak séfje

Háromnegyed év  
a tökéletes rizsért
Egymás után nyílnak a szusizóhelyek a városban, de vajon 
mitől lesz autentikus ez az egyre népszerűbb étel? jócsák 
gáborral, az aSushiBár szakácsával japán mesterekről, mé-
ricskélésről és vágási technikákról beszélgettünk. 

hogyan lesz valakiből szusit tekerő szakács?
Nem emlékszem pontosan, hogy miért, de négyéves korom óta sza-
kács vagy cukrász akartam lenni, bár az utóbbi később túl lányosnak 
tűnt. Mindig érdekelt a japán kultúra, az ázsiai életérzés közel áll hoz-
zám. Egy teljesen hagyományos, magyar konyhát preferáló étteremben 
kezdtem. Aztán jött a Nobu.

A szusikészítés elég macerás feladatnak tűnik. Mi a legnehe-
zebb benne? 
A technikák nehezek, furcsa volt megszokni és megtanulni, hogy itt 
mindent kézzel csinálunk. Grammra pontosan meg van adva, hogy egy 
szusitekercsben mennyi rizsnek és halnak kell lennie. A 120 gramm 
rizst pedig kézzel kell kimérni − ez valakinek megy, valakinek nem. A 
legnehezebb − bármennyire furcsán hangzik − a rizsfőzés volt. Nagyon 
speciális technikája van, közel nyolc hónapig tanultuk a japán mestertől. 
Több olyan japán étterem is van, ahol a rizsfőzés a séf kiváltsága. 

A rizs helyes elkészítésén kívül mit kell még tudnia egy remény-
beli szusikészítőnek? 
Nemhiába szeretnek kezdőkkel dolgozni a japán éttermekben! Előny, 
ha valakinek nincs más mozdulat a kezében, ugyanis nagyon fontos, 
hogy az illető jól tudjon vágni. És persze mosson gyakran kezet!

Mennyire más a szusi mondjuk egy belvárosi luxusétteremben 
és nálatok, itt a Mammutban? Mennyire lehetsz kreatív az egzo-
tikus fogásokkal?
Tradicionális recept szerint dolgozunk mi is, így az itt készült szusi ugyan-
olyan abból a szempontból, hogy grammra pontosan meg van határoz-
va, melyik hozzávalóból mennyi kell hozzá. Amiben eltérnek a hagyo-

mányos receptúra 
szerint készült te-
kercsek, az az íze-
sítés: édeskésebb 
vagy ecetesebb a 
rizs, vagy milyen 
szóját használ az 
adott hely. Vannak 
tipikus európai ta-
lálmányok, mint 
például a krém-
sajtos szusi. Én is 
próbáltam kísérle-
tezni, például ma-
gyar halakat használni a tekercsekhez, de nem igazán vált be egyik 
sem. Így maradtunk a friss tengeri halaknál. 

A japán a miénktől egy merőben eltérő konyha. hogyan látod, 
nyitottak vagyunk itthon az újdonságra?
Akik eljönnek hozzánk, már általában ismerik a japán konyhát. Én úgy 
látom, a fiatalok kifejezetten érdeklődők, az idősebb korosztályból pe-
dig azok, akik külföldön megszerették ezt a fogást, itthon is keresik a 
jó helyeket.

Rád mennyire volt hatással a japán konyha? átvettél valamit tő-
lük?
Abszolút! Nagyon sok zöldséget eszem csirkével, illetve a kókusztej ná-
lam alapélelmiszer lett. A kedvencem a tempura: ez leginkább a magyar 
sörtésztához hasonlít, Japánban nagyon gyakran fogyasztják. 

először készítsük el a halalaplevet: tegyük 
5 liter hideg vízbe a tonhalforgácsot, és 
forraljuk fel. ezután keverjük hozzá a hon-
dasit, azaz a halélesztőt, majd szűrjük le a 
levet. A leszűrt halalaplébe tegyünk bele 
200-200 grammot a sötét és világos miso-
pasztából, és forraljunk egyet rajta. tálal-
juk újhagymakarikákkal és tofukockákkal.

Misoleves
5 liter víz

15 g tonhalforgács 

15 g hondashi (halélesztő)

200 g világos misopaszta

200 g sötét misopaszta
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Az idei nyár átfogó átalakítási munkálatok-
kal telt a SPAR Mammut számára, melynek 
eredményeként a megújult szupermarketben 
egy modern, piac-jellegű tér jött létre. A csak-
nem 2000 négyzetméteres eladótér – ahová 
mozgólépcsőn érkezünk – egyszerre tágas és 
otthonos, így a vásárlók mostantól még ké-
nyelmesebben és igazán esztétikus környe-
zetben végezhetik a mindennapi és nagybe-
vásárlásaikat. 
A tíz hétig tartó átépítés nemzetközi kooperá-
cióban valósult meg. A koncepció  kidolgozá-
sában részt vett a hollandiai SPAR Internatio-
nal, a SPAR Ausztria és a SPAR Magyarország 
Kft., és közös munkájuk eredményeképp ala-
kult ki az áruvilág-alapú eladótér, mely vevő-
barát módon teszi lehetővé az eligazodást. A 
tökéletes vásárlási élmény érdekében egyedi 
bolti vevőtájékoztatók is segítik a tájékozódást. 
A modernizált üzlet a legkorszerűbb épületgépészeti megoldásokkal és boltberendezésekkel 
üzemel, és megfelel a legújabb energiahatékonysági elvárásoknak is. A választék több ezer 
árucikket tartalmaz, melyek között számos specialitás is található, például naponta friss tengeri 
halkínálat is. 
A szupermarket előterében – a SPAR-üzletek között egyedülálló módon – saját „SPAR to go” 
étterem nyílik, melynek hideg- és melegkonyhai készítményeit bárki magával viheti, vagy akár 
helyben is fogyaszthatja. A választék ezúttal is széles: a főzelékektől a frissensülteken át a grill-
ételekig számtalan fogás megtalálható benne. Napi szinten 20-25 étel közül választhatnak majd 
a vendégek, és valamennyi fogás helyben, friss alapanyagokból készül. 

teljes megÚjulás a sParban
Augusztus 28-ától a legkorszerűbb technikai megoldásokkal, teljesen egyedi kialakítással  
és saját melegkonyhás étteremmel várja vissza vásárlóit a SPAR élelmiszer áruház. 
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Bosch SMS50E98EU mosogatógép
Intézz magadnak több szabadidőt, még hozzá a Bosch SMS50E98EU 
mosogatógépével. A 12 teríték mosogatására alkalmas, idő progra-
mozható rendszerrel a nagy 
családi ebédek után sem kell 
törődnöd a mosogatással, a 
biztonságot pedig az aquastop 
elektronikus vízvédelmi rend-
szer biztosítja. Kifogyott valami? 
Az elektronikus öblítő és sóhi-
ányt automatikusan jelzi, 3in1 
tabletta alkalmazásakor pedig a 
program automatikusan ehhez 
igazodik.
Extreme Digital

Praktikus géPek    divatos köntösben
AMikoR diVATRól BESzélünk, álTAláBAn RögTön A RuhákRA ASSzociálunk, 
PEdig A MinkET köRülVEVő TáRgyAkRA iS VonATkozik. PáR éVTizEdE MáR 
nyilVánVAló, hogy A házTARTáSi géPEk ESETéBEn SEM ElhAnyAgolhATó 
SzEMPonT A külcSín. PERSzE nEMcSAk A dizájn SzáMíT, hAnEM Az 
EnERgiAFElhASználáSuk éS A TEljESíTMényük iS, dE SEMMikéPP SEM háTRány,  
hA Még BoMBA jól iS néznEk ki.

Gorenje K55303IX 
kombinált gáztűzhely
A Gorenje kombinált tűzhely a finom 

ételek készítésében nélkülözhetetlen segí-
tő társ. 4 db gázégőn a vasárnapi családi 

ebéd is gyorsan elkészül. A többfunk-
ciós elektromos sütőben akár a 

lefagyasztott hozzávalókat is 
egyenletesen kiolvaszthatod a 
levegőkeringetésnek köszönhe-
tően. További fontos tulajdon-
sága, hogy A kategóriás ener-
giaosztályú. A hozzá adott 1 db 
mély tepsi, 1 db lapos tepsi és 
1 db sütőrács segítségével bár-
milyen finomságot könnyedén 
elkészíthetsz. 
Extreme Digital

Tefal SW605833 szendvics-, grill- 
és gofrisütő
Nem tudsz főzni, de szeretsz finomakat enni? Akkor nemcsak imádni 
fogod ezt a masinát, de napi szinten fogod használni is! Előbb egy 
mennyei melegszendvics, aztán a desszert, egy jó kis tejszínhabos 
gofri. Ha a gyerekeidnek szeretnél izgalmas uzsonnát, akkor pedig a 

háromszög alakú szendvicseket (tramezzi-
nit) javasoljuk. A sütő további előnye, 

hogy könnyen kezelhető, kompakt 
méretű és könnyen tisztítható, 

mert a sütőlapok a mosogató-
gépbe is helyezhetők. 
Extreme Digital

LG GBB539SWQPB 
hűtő  szekrény
Legénylakás újratöltve. Ide ális 
választás 1-2 fős háztartások-
hoz. Könnyedén befér anya 
egyheti főztje és még a sör is. 
Az A++ energiafelhasználási 
szint pedig segít, hogy keve-
sebb legyen a rezsid, ezáltal 
több maradjon a bulizásra. Az 
LG Total No Frost technológi-
ája a többszörös légáramnak 
köszönhetően folyamatosan 
és egyenletesen hűti a tárolt 
élelmiszereket, így a paprikás 
krumpli leolvasztással sem 
kell többet bajlódnod. A hű-
tőszekrényhez 10 év garancia 
is jár. Egyetemisták, egyedül 
élők és fiatal párok számára 
optimális!
Extreme Digital
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Samsung WF60F4E0W0W/LE 
mosógép
Eco Bubble keskeny elöltöltős mosógép Energiatakarékosság bubo-
rékokkal! Igen, jól olvassátok, buborékokkal. A Samsung egyedülálló 
találmányával, buborékot 
generál a mosógép, ami 
maradéktalanul feloldja a 
mosóport, majd levegő 
befecskendezéssel sűrű 
habot hoz létre. Ez a hab 
alacsonyabb vízhőmér-
sékleten is könnyebben 
behatol a textíliákba, így 
ugyanolyan – hanem na-
gyobb – hatékonysággal 
mos, mint a magasabb 
hőmérsékletű programok. 
A végeredmény pedig 
magáért beszél: kevesebb 
energiával ugyanolyan 
tisztaság!
Extreme Digital

Praktikus géPek    divatos köntösben
Delonghi Nespresso Inissia EN80.B 
kapszulás kávéfőző
Egy hűvös őszi reggelt nem árt egy finom ká-
véval indítani, hogy ellensúlyozzuk az egyre 
borúsabb időjárást. Szerencsére a Nes-
pressóval ez könnyen kivitelezhető. Előre 
beprogramozhatjuk a kívánt mennyisé-
get, így nem kell félni attól, hogy a konyha 
kávéban fog úszni. A kategóriás energia-
felhasználású készülék.
Extreme Digital

Russell Hobbs Precision Control 
vízforraló
A hidegebb idő beköszöntével egyre inkább kívánjuk a forró italokat. 
Éppen ezért nagyon fontos, hogy milyen hőfokon isszuk az adott italt. 

Ha szeretnéd ténylegesen érezni a különféle ita-
lok, teák, kávék, forró csokik zamatát, ak-

kor válaszd a Precision Controllal ellátott 
vízforralót! Egyedi funkciójának köszön-
hetően a különböző italokhoz megfelelő 
hőmérsékletre forralja a vizet. A készü-
léken található LCD-kijelző segítségével 

pedig könnyen beállítható a forró italhoz 
szükséges ideális hőmérséklet.

Extreme Digital

Árak: kérésre az üzletekben

iGrill hőmérő
Vannak olyan ételek, amelykről pontosan tudod, hogyan szereted 
őket? Ezzel a készülékkel beállíthatsz és elmenthetsz pontos hő-
mérsékleti értékeket címkékkel és riasztásokat rendelhetsz hozzájuk. 
Az iGrill alkalmazásban előre tárolva vannak bizonyos hőmérsékle-
tek, amelyekből választhatsz. Így nem kell pontosan tudnod, hány 
fokos egy medium-rare steak, az alkalmazás rendel-
kezik ezzel az információval. Az iGrill alkalmazásban 
exkluzív recepteket is találsz arra az esetre, ha 
éppen nincs semmi ötleted, hogy mi legyen 
a vacsora.
iSTyLE

Bosch MUM4655EU robotgép
Dagasztás, habverés, húsdarálás, mixelés és szeletelés egy géppel 
egyszerűen. A praktikus kisgép 6 állítható sebességfokozattal és 
szeletelőkésekkel, forgótállal és a nagyméretű edénnyel segít meg-
könnyíteni a mindennapi konyhai munkát. Az alaptartozékok között 
megtalálható keverőtál spriccelésvédő fedéllel, dagasztólapát tész-
taelválasztóval, habverő és keverő, szeletelőfeltét 3-féle szeletelőko-
ronggal (melyek közül 2 duplaoldalas), mixer-feltét és húsdaráló.
Extreme Digital
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Hasznos masinák az íróasztalon
A gyerekek bánatára és a szülők örömére 
elkezdődött az iskola. Ebből az alkalomból 
adunk pár tanácsot, hogyan könnyíthető 
meg a lurkók élete a suliban. Szülők és 
csemetéik együtt mazsolázhatnak az alábbi 
összeállításunkból.

HP Deskjet 1510 multifunkciós 
tintasugaras nyomtató
Puska nyomtatása, fényképek szkennelése 
és házi feladat gyorsmásolása − költséghaté-
kony módon! A Deskjet multifunkciós nyomta-
tó kompakt kialakítása miatt akár az asztalod 
sarkán is elfér, nem foglal sok helyet. Gyors és 
egyszerű üzembe helyezésének köszönhető-

en pedig azonnal nekiláthatunk 
a fent említett tevékenységek 
bármelyikének. A megfizethető 
árú HP tintapatronokkal lézeres 

nyomtatókhoz hasonló 
minőségű képet tudunk 

előállítani.
Extreme  
Digital

Canon F-715SG „Zöld” 
tudományos számológép  
Szereted a matekot és környezetbarát vagy? 
Akkor értékelni fogod az F-715SG-t, amely 
újrahasznosított Canon-termékekből készült! 
Legyen szó egy szimpla százalékszámításról 
vagy többismeretlenes egyenletről, a 
Canon „zöld” számológépe ideális 
megoldást nyújt! A koordináta-
konverziótól a trigonometrikus 
számításokig mindent tud ez a gép, 
hiszen összesen 250 funkcióval 
rendelkezik. Napelemmel és sima 
elemmel is hibátlanul működik, és extra 
nagy kétsoros LCD-kijelzőn mutatja az 
eredményt. Azt nem garantáljuk, hogy 
megszereted a matematikát, de biztos 
könnyebb dolgod lesz vele!
Extreme Digital

MacBook Air
Az Apple úttörő a mobil számítástechnikában az 
olyan eszközeivel, mint a MacBook, az iPad és 
az iPod touch, eszközei egyszerre strapabírók és 
pehelykönnyűek. Egy MacBook Air számítógépet 
használva a diákok vagy tanárok akár egész nap 
tanulhatnak vagy dolgozhatnak, anélkül hogy töl-
teniük kellene az eszközt.

iStylE

iTunes University  
Az iTunes U segítségével díjmentesen vehetünk 
részt olyan rangos egyetemek képzésein, mint 
az Oxford, a Stanford, a Yale vagy az MIT. A 
választható kurzusok közt garantáltan mindenki 
talál megfelelőt, legyen szó programozásról, 
közgazdaságtanról vagy éppen történelemről.

iStylE
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Ha fájdalmat észlelünk, leggyakrabban bekapunk egy tablettát, és azt 
gondoljuk, ezzel meg is oldódott a probléma. Pedig a fájdalom sokkal 
alaposabb kivizsgálást igényel. Dr. Váradi Éva főorvos, a Fájdalomköz-
pont aktív fájdalomcsillapítás specialistája szerint mindennek a kulcsa a 
fájdalom pontos helyének meghatározása, amely gyakran milliméteres 
precizitást követel. 

Mit jelent pontosan az aktív fájdalomcsillapítás?
Aktív fájdalomcsillapítás során a szervezet egészét nézzük, így a fáj-
dalom anatómiai, mechanikai, élettani és biokémiai sajátosságainak 
figyelembevételével kezeljük a beteget. Kiválóan alkalmas többek kö-
zött gyulladások, porckopások, mozgásbeszűküléssel járó állapotok, 
izomcsomók, izomhúzódások hatékony és gyors orvoslására, ráadásul 
a tökéletes felépülés érdekében egyes terápiás módszerei akár kom-
binálhatók is. 

Miért olyan nehéz megszüntetni egy-egy fájdalmat?
Azért, mert problémát okozhat akár egy egészen apró szövetrész 
gyulladása, amelynek pontos meghatározásához nagy szakértelem és 
precizitás szükséges. Sokan, ha fáj valamijük, gyulladáscsökkentő-fáj-
dalomcsillapító gyógyszerekhez nyúlnak, amivel két baj van: egyrészt a 
hatóanyagok nemcsak a fájdalom forrásához jutnak el, hanem az egész 
szervezetbe, így könnyen mellékhatásokat okozhatnak. Másrészt, bár 
lehet, hogy rövid távon használnak, a fájdalom mögöttes okát nem 
szüntetik meg, így hosszú távon nem nyújtanak segítséget − mondja 
dr. Váradi Éva főorvos.

Milyen problémára jó az aktív fájdalomcsillapítás?
Az aktív fájdalomcsillapítás szinte az összes mozgásszervi fájdalom 
esetében eredményes. Segítségével elkerülhetők, illetve késleltethetők 
a megterhelőbb műtétek. Éppen ezért remek megoldás lumbágó és 
isiász esetén, de segítségével gyorsan véget lehet vetni a sok gépe-
lés okozta ínhüvelygyulladásnak, a teniszkönyöknek, a porckopásból 
származó térdfájdalomnak, a derékpanaszoknak, a járást megnehezítő 
sarokfájdalomnak. Mindemellett segítségével az ülőmunkából adódó 
nyak- és hátpanaszok is megszüntethetők, ráadásul a sportsérülések 
utáni teljes felépülést is elősegíti.

Milyen eljárásokat tartalmaz az aktív fájdalomcsillapítás?
Az aktív fájdalomcsillapítás alapja az injekciós-infiltrációs technika, 
amely során a már említett apró, gyulladt szövetdarab kezelésén van 
a hangsúly. Ezt a területet kell pontosan megtalálni, így az injekcióval a 
gyulladás és a fájdalom megszüntethető. Ezenkívül nagy szerepe van a 
hialuronsavas terápiának, gunakezelésnek, akupunktúrának, lökéshul-
lám-terápiának, illetve a kinezio tape-nek.
www.fajdalomkozpont.hu

akTív fájdaloMcSIllapíTáSSal  
a gyógyUláSérT
Szinte nincs is olyan ember, aki időről időre 
ne panaszkodna valamilyen fájdalomra. Aktív 
fájdalomcsillapítással ma már szerencsére 
gyorsan és hatékonyan véget lehet vetni a 
problémáknak, legyen szó izomcsomó, porckopás 
vagy akár húzódás miatti panaszokról. 

szolgáltatások
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A fogamzóképes korú nők körében leggyakrabban előforduló endokrin 
betegség ma a PCOS, vagyis a policisztás ovárium (petefészek) szind-
róma, ami az ebbe a korcsoportba tartozó nők tizedét érinti. Annak 
ellenére, hogy a betegség elnevezése csak a petefészekre utal, a PCOS 
nem tekinthető kizárólag nőgyógyászati problémának. A panaszok 
rendkívül sokrétűek, a betegség több szervet is érint. Jellemző rá az 
androgén férfi nemi hormon túlsúlya, amely normál esetben is jelen van 
a női szervezetben, de túlzott mennyisége számos kellemetlen tünetet 
idéz elő. Ezek közé tartozik a megnövekedett szőrnövekedés az ar-
con és a testen, a hajhullás, az erősen zsíros, pattanásos bőr, valamint 
a túlsúly kialakulása. Ám az „esztétikai” problémákon túl a betegség 
okozhat rendszertelen vagy elmaradó menstruációt, rendszertelen vagy 
elmaradó peteérést, sok kis ciszta kialakulását a petefészekben, emel-

kedett inzulinszintet a vérben, inzulinrezisztenciát vagy látens cukorbe-
tegséget, valamint hosszabb távon terméketlenséget is.
A meddőséget a betegség nevét adó, a petefészekben található elvál-
tozás okozza, amely megakadályozza az érett petesejt kilökődését és 
a tüszőrepedést. A meg nem repedt tüszőkből a későbbiekben cisz-
ták alakulnak ki. A betegség azonban egyéntől függően, változatosan 
zajlik. A fentebb felsorolt klasszikus tünetek mellett további, az anyag-
cserében tapasztalható eltérések, illetve kóros laboratóriumi leletek is 
jellemezhetik a PCOS-t. 
A policisztás ovárium szindróma okozta gondok azonban megfelelő 
gyógyszeres kezeléssel, valamint életmódváltással csökkenthetők, or-
vosi ellenőrzés segítségével pedig meg is szüntethetők. Sok esetben 
már a táplálkozásban bevezetett változás is csökkenti a tüneteket, 
például azáltal, hogy a súlyveszteség segít a hormonegyensúly hely-
reállításában. 
A betegség kivizsgálása nemcsak azok számára szükséges, akik si-
kertelenül próbálkoznak a gyermekvállalással, hanem azok számára 
is, akik a szindróma kellemetlen tüneteivel kell, hogy együtt éljenek. 
A megfelelő kivizsgálással és a szükséges szakorvosi ellenőrzéssel a 
betegség szinte tünetmentessé válhat, és a terméketlenség is meg-
szüntethető. 

MI állhaT a meddőség 
háTTerében?
Nem ritka maNapság a szomorú felismerés, hogy teherbe esNi 
Nem miNdeNkiNek köNNyű. egy év sikerteleN próbálkozás utáN 
már feltétleNül javasolt a kivizsgálás, hogy miNél hamarabb 
kezelNi tudjuk a problémát.  ha a pCos felelős a meddőségért, 
szereNCsére vaN megoldás. 

PCOS SzűrőPrOgrAm
• Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat

• ENdokriNológiai szakorvosi vizsgálat

• Nőgyógyászati ultrahaNg

• laborpaNEl

• hormoNpaNEl* 

• vércukor- és iNzuliNtErhElés

53 000 FT HeLyeTT 45 000 FT

* JavasolJuk, hogy a hormonvizsgálat  
a ciklus 2. és 5. napJa közé essen.

bejeleNtkezés:

(+36 1) 345-8085 • (+36 70) 670-0222

iNfo@maEk.hu •  
WWW.MAMMUTEGESZSEGKOZPONT.HU
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Sokan még ma is meglepődnek azon, hogy egy bevásárlóközpontban 
akár régóta húzódó egészségügyi problémáikra is kaphatnak válaszokat. 
Kíváncsiak voltunk, hogy aki már igénybe vette szolgáltatásainkat, hogyan 
jutott el hozzánk. Milyen volt az első „találkozás”. A Mammut II. bevásár-
lóközpontban találkoztunk Annával, aki örömmel válaszolt kérdéseinkre. 

Többször is találkozhattunk már önnel a diagnoscan Magyaror-
szág Mammut ii.-ben található központjában. hogyan ismerke-
dett meg a diagnosztikai központtal?
Mindig is szerettem összekötni a kellemeset a hasznossal – ezúttal 
sem volt ez másképp. Épp a családi nyaralásunkra készülődtem, a ba-
rátnőimmel ilyenkor emeletről emeletre, üzletről üzletre járjuk végig a 
Mammutot. Ennek megvan a maga varázsa. Ekkor találtam rá a legfel-
ső emeleten a Diagnoscan Magyarországra, és egyből eszembe jutott, 
hogy hamarosan időszerű lenne egy mellkasszűrés. Mi sem tűnt egy-
szerűbbnek, mint bemenni időpontot kérni, és legnagyobb meglepeté-
semre azonnal lehetőségem volt részt venni a kivizsgáláson. 

gyakran szokott magánvizsgálatokra járni?
Egyáltalán nem, ez volt az első alkalom, de kifejezetten pozitív élmény volt, 
hiszen gyakorlatilag egyből megvizsgáltak, és a „hiedelmekhez” képest 

nagyon kedvező áron. Mindemellett a vizsgálatot végző radiológusok és 
asszisztensek is nagyon kedvesek, segítőkészek voltak. Egyáltalán nem 
bántam meg, hogy beléptem – sőt egyből kértem további időpontot is.

Milyen vizsgálatra jelentkezett?
Munkahelyi ártalom, hogy nagyon fájnak a térdeim. A háziorvosom is 
elküldött már kivizsgálásra, de figyelmeztetett, hogy pár hónapra ter-
vezzem meg az utazásaimat, mert valószínűleg sokára fogok időpontot 
kapni. Ezzel szemben a Diagnoscan Magyarországnál már a mellkas- 
szűrés másnapjára kaptam időpontot ultrahangos vizsgálatra. Kifejezet-
ten megnyugtató érzés volt úgy elmenni nyaralni, hogy elvégeztettem 
ezeket a szűréseket, így nem kellett emiatt aggódnom.

Mit gondol, továbbra is a privát ellátást fogja preferálni?
Valószínűleg igen, hiszen valóban sokkal gyorsabb és kényelmesebb 
megoldás, nem beszélve arról, hogy ha előbb eljutok ezekre a vizsgá-
latokra, a befektetett összeg is megtérül, hiszen akár meg is előzhetek 
vele betegségeket. Az igazat megvallva a Diagnoscan Magyarország 
brosúrájában már ki is néztem magamnak egy női szűrőcsomagot, 
amelyre a következő hetekben szeretnék jelentkezni.

gyorsabb és kényelmesebb  
megoldás

sokszor halljuk, hogy  
az egészségüNk megőrzése 
érdekébeN taNáCsos leNNe 

reNdszeres szűrővizsgálatokra 
járNi. ám a Napi teeNdők mellett 

erre általábaN Nem jut idő.  
a diagNosCaN magyarországNál 

köNNyedéN, kedvező ároN 
tehetjük meg ezeket  
az óviNtézkedéseket.

Mammut II. 4. emelet • www.diagnoscan.hu •  
Telefon: (+36 40) 91-81-91

ne várja meg míg fáj, jelentkezzen be most! Segítünk kiválasz-
tani személyre szabott szűrőcsomagját! központunkban ma-
gánrendelés keretében lehetőség van rövid várakozási idővel 
MR-vizsgálatok, cT-vizsgálatok, mammográfia, ultrahangvizs-
gálatok, csontsűrűségmérés, illetve röntgenvizsgálatok igény-
bevételére is. Tegyen azért, hogy még sokáig gondoskodhas-
son családjáról, és együtt élvezhesse az életet barátaival!

szeretettel és szakértelemmel várjuk!

szolgáltatások
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Mozgasd át a  felsőtested izMait!
Rendszeresen sétálsz, futsz vagy kerékpározol? 
Ne feledkezz meg felsőtested erősítéséről sem, 
hogy izomrendszered kiegyensúlyozott legyen. 
De ha csak most vágsz bele az életmódváltásba 
és a testmozgásba, akkor is hasznodra válhatnak 
szuper gumiköteles gyakorlataink.

1. gyakorlat – könyökfeszítés  
fej felett
Ezeket az izmokat dolgoztatod: tricepsz.
javasolt ismétlésszám: 4x15.
Helyezkedj el támadóállásban, a gumikötélre lépj 
rá a hátul lévő lábaddal! Fogd meg két kézzel a gu-
mikötél végét! A felkarodat szorítsd a fejed mellé, 
a könyöködet hajlítsd be!  
Nyújtsd ki a karjaidat a fejed fölé, magastartásba, 
közben fújd ki a levegőt! 

Figyelj rá, hogy könyököd előrenézzen, a 
csuklód ne törjön meg! 

2. gyakorlat – karhajlítás előreeme-
léssel
Ezeket az izmokat dolgoztatod: bicepsz, váll elülső 
része, hollócsőrkarizom.
javasolt ismétlésszám: 3x15.
Helyezkedj el támadóállásban, a hátul lévő lábaddal 
lépj a kötél közepére! Karjaidat helyezd mély-

tartásba, tenyered előrenézzen! 
Kilégzéskor hajlítsd a könyököd 

és emeld párhuzamosan 
előre a karjaidat! Fi-
gyelj rá, hogy csuklód 
ne törjön meg, a karok 

szűken, a test mellett 
dolgozzanak!

3. gyakorlat – oldalra emelés
Ezeket az izmokat dolgoztatod: váll középső 
része, tövis feletti izom.

javasolt ismét-
lésszám: 3x12-
15 mindkét karral.

Helyezkedj el ter-
peszállásban, a 

bal lábaddal lépj a 
kötél végére! A gu-
mikötelet fogd meg a 

jobb kezeddel oldalsó, 
rézsútos mélytartásban! Fi-

gyelj rá, hogy a törzsed végig 
egyenes legyen!  Kilégzéskor 
emeld a kötelet oldalra, váll-
magasságig! Ügyelj rá, hogy 
a kötél végig feszes legyen!
Végezd el a gyakorlatot ellentétes karral is!

Gumikötelet bármelyik sportüzletben vásárol-
hatsz, de ha először teszed, érdemes a közepes 
erősségűt választanod. A gumikötél úgynevezett 
progresszív erősítő eszköz, vagyis a gyakorlatok 
során egyre nő az ellenállása, így egyre nehe-
zebb lesz a mozdulatok végrehajtása. Ha mégis 
könnyűnek éreznéd a feladatot, csak fogd rövi-
debbre a kötelet!
Figyelj rá, hogy a gyakorlatok végzése közben 
végig feszes legyen a gumikötél! Minden gya-
korlatot kontrolláltan fejezz be, ne engedd, hogy 
megrántson a kötél!

Éle
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Mozgasd át a  felsőtested izMait!

A fotókon látható ruhákat és cipőt megvásárolhatod a Nike 
Mammut Store-ban, a Mammut II. földszintjén.

Lite Wellness Club
Mammut II. 4. emelet

Telefon: (+36 1) 345-8544
Web: www.litewellness.hu
E-mail: info@litewellness.hu

Próbáld ki klubunkat! 7 nap 2800 forint!*
* teszteld a lite Wellness club alapszolgáltatásait (fitnesz-, wellness-, csoportos aerobik- és spinning®-órák)  

7 egymást követő napon át korlátlanul, 2800 forintért. A kedvezményes lehetőségért regisztrálj weboldalunkon!

Ha teljes testet átmozgató csoportos edzésekre vágysz, a Lite Wellness Club órarendjéből 
az alábbiak közül választhatsz:
Alakformáló, Zsírégető, Kondi, Kondi Mix, Fight, Cardio Intervall, Pump, Pilates, bodyART™, 
deepWORK™, TRX®, Boot Camp, Cross Training.

4. gyakorlat  
– széles húzás
Ezeket az izmokat dolgoz-

tatod: széles hátizom, felüle-
tes hátizmok.
javasolt ismétlésszám: 
3x15.
Helyezkedj el terpesz ál-
lás ban, mindkét ka rodat 

emeld magastartásba, 
a gu mikötelet fogd 
rövidebbre! (Minél 

rövidebbre fogod a 
kötelet, annál ne-
hezebb lesz a gya-
korlat.)

A kötelet oldalirányba fe-
szítve hajlítsd be a könyökö-

det, és kilégzésre húzd le a törzs 
mögé! 

A törzs maradjon végig 
egyenes, mindkét tenyered 
nézzen előre, a kötél legyen 
végig feszes! 

5. gyakorlat – előreemelés
Ezeket az izmokat dolgoztatod: váll elülső része.
javasolt ismétlésszám: 3x12.

Helyezkedj el támadóállásban, 
hátul lévő, jobb lábaddal 

lépj a gumikötél végére! 
Fogd meg a kötelet 
magad előtt a jobb ke-
zeddel!  A könyököd legyen 

enyhén hajlítva, a csuklód 
laza! Lendület nélkül emeld 

a karod előre, vállmagassá-
gig! Figyelj rá, hogy a kötél végig 

legyen feszes!
Ismételd meg a gyakor-

latot lábtartáscserével, 
bal karral is! 

6. gyakorlat – könyök-
zárás

Ezeket az izmokat dolgoztatod: 
mellizmok.
javasolt ismétlésszám: 3x15.
Helyezkedj el terpeszállásban, a kötelet  fogd 

kissé rövedebbre és vezesd el a hátad mö-
gött! Karjaidat derékszögben hajlítsd be, 
majd kilégzéskor, a karok derékszögét 
megtartva zárd őket tested előtt!

A gyakorlatokat Horváth Gréta,  
a Lite Wellness Club Pilates-, 

Bailar Dance- és TRX®-oktatója 
mutatta be.
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Az útvesztő
rendező: Wes Ball
Főszereplők: Dylan o’Brien, Will poulter, kaya scodelario, 
aml ameen, thomas Brodie-sangster, ki hong lee, patricia 
clarkson
Az útvesztő James Dashner ifjúságiregény-trilógiájának az első 
kötete. Főhőse, Thomas egy liftben ébred fel, és a nevén kívül 
nem emlékszik semmire. A felvonóból kilépve két dolgot lát: 
egy csapat vele egyidős srácot és egy óriási labirintust. Kiderül, 
hogy a Tisztásra került, ahonnan a fiúk mindennap beküldenek 
valakit az Útvesztőbe, hogy megtalálja a kiutat. Csakhogy a 
labirintus mindennap átalakul, és eddig még senki sem lelte 
meg a kijáratát. Az új fiúnak különös okból ismerősnek tűnik az 
Útvesztő… Hamarosan felbukkan egy lány, aki üzenetet hoz 
Thomasnak. E szerint ő az utolsó, aki idekerült, és ha neki 
sem sikerül kijutnia az Útvesztőből, eljön a vég!
Bemutató: szeptember 18.

sírok között
rendező: scott Frank
Főszereplők: liam neeson, Dan stevens, Boyd holbrook, 
stephanie andujar, astro, Frank De Julio, sebastian roché
A volt New York-i rendőr, Matthew Scudder egy balul 
sikerült bevetés után alkoholista magándetektívként tengeti 
mindenapjait. Egy nap felkeresi őt egy közismert drogbáró, 
hogy találja meg felesége elrablóját és gyilkosát. A megbí-
zás visszaszólítja őt egykori hibás döntésének helyszínére, 
Brooklynba. A sötét hangulatú thriller Lawrence Block 
bestsellere alapján készült. Ha olyasmire vágysz, mint az 
Elrabolva, akkor ez a te filmed lesz!
Bemutató: szeptember 18.

Az ismeretlen DrAkulA
rendező: gary shore
Főszereplők: luke evans, sarah gadon, Dominic 
cooper, charlie cox, samantha Barks charles Dance
Ez a film a Drakula eredettörténetét mutatja be, vagyis 
hogy hogyan vált egy tragikus hősből mitológiai rém. 
Vlad Tepes, a havasalföldi fejedelem mindent megtesz 
azért, hogy családját megvédje a hódító törököktől. 
Királysága és hozzátartozói megmentése érdekében 
alkut köt a gonosszal, ezáltal ő maga is rettegett 
szörnnyé válik. Ha az Alkonyat Edwardja túl érzelmes 
neked, Lugosi Béla viszont túl régimódi, akkor Luke 
Evans karaktere lehet számodra a tökéletes.
Bemutató: október 2.
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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 mozilátogatóink 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 előzetesek kerülnek levetítésre. Észrevételeit a cinema@cinemacity.hu e-mail címre várjuk. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 3 óra ingyenes parkolást tudunk 
biztosítani a parkolókártyák érvényesítésével.

Jegyrendelés: 06 40 600 600
srÁCkor
rendező: richard linklater
Főszereplők: ethan hawke, patricia arquette, ellar coltrane, lorelei linklater 
Richard Linklater (Mielőtt éjfélt üt az óra, Rocksuli) új filmje példátlan filmes kísérlet és 
egyedülálló mozis élmény. Olyan fikciós dráma, amely ugyanazt a néhány színészt 
követi egy 12 éves időszakon át, 2002-től 2013-ig. A történet kezdetén az álmodozó 
tekintetű, elsős Mason nagy felfordulással néz szembe: egyedülálló, keményen dol-
gozó édesanyja úgy döntött, hogy vele és nővérével, Samanthával elköltözik Hous-
tonba – pont amikor régóta távol lévő apjuk visszatér Alaszkából, hogy újra belépjen 
világukba. Így kezdődik az élet állandó változása. Ám a szülők, nevelőszülők, lányok, 
tanárok, főnökök, veszélyek, vágyak és kreatív szenvedélyek özönében Masonnek 
mégis sikerül a maga útját bejárnia. 
Bemutató: szeptember 18.

st. vinCent
rendező: theodore melfi 
Főszereplők: naomi Watts, Bill murray, melissa mccarthy, chris 
o’Dowd, Jaeden lieberher 
A film egy 12 srácról szól, akinek a szülei épp most váltak el és kell 
valaki az életébe, akire támaszkodhat. A sors úgy hozta, hogy a „póta-
puka” szerepét a szomszédban élő St. Vincent (Bill Murray) vállalta el. 
A kérdés már csak az, hogy egy érzelmi traumán áteső gyerek mellé 
való-e egy házsártos, zsörtölődő öregember, akinek az élete az alko-
hol- lóverseny-éjjeli pillangók Bermuda-háromszögében mozog. Hogy 
mi sülhet ki ebből? Bár, hendikeppel indulnak a versenyzőink, azért a 
végén happy endre számíthatunk.
Bemutató: október 30.

utóélet
rendező: zomborácz virág
Főszereplők: kristóf márton, gálffi lászló, petrik andrea, 
csákányi eszter, gyabronka József, anger zsolt, kocsis 
gergely
Az örökké szorongó Mózes azt hitte, lelkész édesapja halálá-
val megszabadulhat attól a lelki tehertől, amit a neki való 
megfeleléskényszer okozott. Ám a hirtelen jött szabadság 
nem tart sokáig, apja szelleme némán tovább kísérti. Mó-
zesnek senki sem hisz, de segítségére van egy szelleműző 
autószerelő és a néhai lelkész asszisztense. A MEDIA-díjas 
Zomborácz Virág első játékfilmjét kedvezően fogadták a 
kritikusok. A 2014-es Karlovy Vary Filmfesztivál közönsége 
óriási tapssal jutalmazta az alkotást, amely mostantól végre 
Magyarországon is látható. 
Bemutató: október 30.
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Bestsellerek

Boris viAn: ki érti A CsAjokAt?
Frappáns cím! Mint a legtöbb férfi, mi is gyakran feltettük már magunknak a kérdést, ami a francia avantgárd 
művészet polihisztorának tizenkettedik kötetéhez szolgál alapul. Főhősünket, Francis Deacont azonban any-
nyira izgatja, hogy elkezd nyomozni az ügyben. Az egyszerűnek tűnő love sztoriból pedig hirtelen vérbő krimi 
lesz, amelyben a hősszerelmes Francis a washingtoni melegmaffia célpontjává válik. Nehéz eldönteni, hogy 
ez most vicc vagy komoly dráma. Csak annyit mondhatunk: Viannak ez a műve kísértetiesen hasonlít egy 
Rejtő Jenő-regényhez.
Alexandra: 2 500 Ft

AliCe munro:  
DrÁgA élet

Alice Munro a kortárs iroda-
lom ékköve! A kanadai írónő 

munkásságát 2013-ban irodalmi 
Nobel-díjjal jutalmazták. Elbe-
szélésében hitelesen mutatja 
be az életünkben oly gyakran 
bekövetkező sorsfordító pilla-

natokat, amelyek hol váratlanul 
törnek ránk, hol figyelmeztető 

jelek következményeként, ame-
lyeket azonban nem akartunk 

észrevenni. Az érzelmek skáláján 
oda-vissza szlalomozunk több-

ször is. Legújabb kötetében 
tizennégy történeten keresztül 
tárja elénk, milyen elindulni és 
megérkezni, emberi jóságról 

és gonoszságról értekezik és a 
véletlenekről, amelyek fenekestől 
forgatják fel az életünket. Utolsó 

négy írásában pedig először 
és utoljára vall saját magáról, 

gyerekkori élményeiről.
Anima:  

3 900 Ft

kAtie FForDe:  
mAjDnem tökéletes
Anna friss diplomás belsőépí-

tész, aki úgy dönt, hogy mindent 
egy lapra tesz fel. Maroknyi spó-
rolt pénzzel, de annál nagyobb 
lelkesedéssel vidéken vásárol 
házat, hogy kipofozza, aztán 
eladja. Mindezzel valójában a 
családjának akarja bebizonyí-
tani, hogy képes megállni a 

saját lábán. A képlet egyszerű, 
csakhogy a kívülről tüneményes 

viskó belülről úgy néz ki, mint 
egy katasztrófafilm helyszíne. 

Elkeseredett főhősnőnk azonban 
nem omolhat össze, ebben 

szomszédja, Chloe siet a segít-
ségére némi nyugtató teával, 
borral és együttérzéssel. Már 

épp kerekedni látszana a világ, 
amikor feltűnik a színen egy le-

hetetlen műemlékvédő alak, Rob 
Hunter. Tetézi a bajt, hogy még 
jóképű is a fickó. Itt talán már a 

bor sem tud segíteni…
Ulpius-ház: 3 999 Ft

lévAi BAlÁzs:  
lovAsi – iDÁig tuDom 

A történetet
Lovasi András, a Kispál és a 

Borz alapítója, gitárosa, énekese 
és zeneszerzője a 90-es és 
2000-es évek meghatározó 
alakja, akinek gondolataiba, 
élményeibe most betekintést 

nyerhetünk egy ismert televíziós 
személyiség jóvoltából. Megis-
merhetünk az első fellépésüktől 

kezdve (ami a pécsi Szenes 
Klubban volt) az utolsó, Sziget 
fesztiválos búcsúkoncert tör-
ténetéig szinte mindent, ami a 

kettő között történt a zenekarral. 
Ahogy a rockerek életében 

megszokhattuk, Lovasiéban is 
volt minden: szex, drog és rock 
and roll. Persze mindez magyar 

viszonylatban… A könyvből 
végül az is kiderül, hogy „az 

életben már nincs több móka” 
talán mégsem igaz! 
Libri: 3 990 Ft

greCsó krisztiÁn: 
megyek utÁnAD

Egy elmosódott alföldi kis 
faluban él Daru, akinek a 

serdülőkor megpróbáltatásai 
mellett egyéb démonokkal is 
meg kell küzdenie. Ezek közé 
tartozik a bandavezéri pozíció, 

az önbecsülés és mindenekelőtt 
a szerelem. De ha nem lenne a 
harc, akkor lassan, de biztosan 

beleolvadna a szürkeségbe, nem 
hagyna nyomot maga után. Daru 

tehát úgy dönt, inkább megy 
a saját feje után, még ha ezzel 
apró sebeket is ejt a szívén. A 
sok heg ellenére szerencsére 

még a történet végén is ugyanaz 
a szenvedély izzik benne, mint 
az első szerelemnél. Hogyan 
is lehetne jobban feltárni egy 

ember életét, mint a szerelmei 
történetén keresztül? Grecsó 
Krisztián előző regénye a csa-

ládja sorsát dolgozta fel, ebben 
saját magánéleti élményeiből 

kreált irodalmat. 
Libri: 3 490 Ft

aj
án

ló



Mammut Magazin / 2014. ősz  4746  Mammut Magazin / 2014. ősz

j. k. Rowling neve 
mindenki számára 
ismerősen cseng, 
és rögtön a 
varázsvilággal, 
bűbájokkal és 
egy generációt 
olvasásra sarkalló 
sorozattal 
azonosítjuk őt. 
Robert galbraith 
nevét azonban 
eddig homály 
fedte. Mi van, 
ha azt mondjuk: 
a két személy 
egy és ugyanaz? 
A kakukkszó 
pedig talán egy 
éppolyan sikeres 
sorozat kezdete, 
amilyen a harry 
Potter volt.

A Kakukkszó Rowling első 
krimiregénye, amely egy szin-
tén hét könyvből álló sorozat 
bemutatkozó kötete. Két 
főszereplőjét egy rejtélyes kö-
rülmények között elkövetett 
gyilkosság köti össze. Egyi-
kük magánnyomozó, aki az 
ügy körülményei után szaglá-
szik, másikuk pedig egy fiatal, 
gyönyörű modell, aki ezúttal 
az áldozat szerepét tölti be. 
Lula Landryt, a feltörekvő 
szépséget, London közked-
velt hírességét holtan találták luxuslakása előtt az utcán. A legtöbben 
kérdés nélkül elfogadják az öngyilkosság magyarázatát, de a lány ügy-
véd bátyja, John bristow nem. ő az, aki felfogadja cormoran strike-ot, 
a katonából lett magánnyomozót, hogy járjon utána a rejtélynek. Strike 

zseniális és váratlan húzása-
ival mindenki meglepetésére 
lassan elkezdi felgöngyölíteni 
az ügyet. 
Noha Lulával életében nem 
találkozunk a történetben, 
sok mindent tudunk meg 
róla. Hogy drogfüggő volt, 
hogy hihetetlenül sikeres és 
befolyásos résztvevője volt az 
angol divatéletnek, hogy se 
veled, se nélküled kapcsolat-
ban élt a hírhedt zenésszel és 
hogy sokan akartak neki ár-
tani. Egyikőjük azonban meg 
is tette.
Később az öngyilkosságnak 
beállított gyilkosságok sora 
folytatódik. Strike minden 
akadály és ellenszenv elle-
nére folytatja a nyomozást, 
amiben ideiglenes titkárnője, 
Robin Ellacott is nagy segít-
ségére van. A lány egy mun-
kaközvetítő révén került a 
nyomozóirodába, de pár hét 
alatt kiderült róla, hogy való-
jában a nyomozás és kutatás 
az igazi hivatása. Női prakti-
káival és észjárásával segíti az 
ügyet − ahogy John Watson 
segítette Sherlock Holmest −, 
így jutnak egyre közelebb a 
megoldáshoz, míg szép las-
san minden szövevényesen 
összegabalyodott szálat ki 
nem gubancolnak.
A Cormoran Strike-sorozat 
folytatódik, angolul már elér-
hető a második kötet, de az 
első rész sikerét elnézve bizo-
nyára nem kell sokat várnunk 
a magyar fordításra sem. Ha 

hamisítatlan őszi, „bekuckózós” olvasmányra vágyunk, amely minden 
oldalon újabb és újabb információkkal szolgál, és mindig elhiteti velünk, 
hogy „Igen, tudom ki a gyilkos”, hogy aztán két oldallal később rájöjjünk, 
mégsem, a Kakukkszó igazán tökéletes olvasmány lehet.

gabo kiadó

Alexandra: 3 990 Ft

Varázspálcák után  
gyilkosságok
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Az impozáns MSC Sinfonia a Földközi-tenger nyugati 
medencéjét hajózza körbe, négy ország érintésével. 
Fedélzetén egy fantasztikus hetet tölthetünk el a 
legszebb mediterrán partok és szigetek felfedezé-
sével. Az élménydús utazás során megcsodálhatjuk 
Monaco csillogó világát és sziklán magasodó óvá-
rosát, tehetünk egy sétát keskeny utcáin a hangu-
latos éttermek és a világhírű kaszinó között. Ibizán 
nemcsak a mediterrán szórakozás pezsgéséből, 
hanem a középkori építészet szépségéből is ízelítőt 
kapunk, de Menorca álmos szigetétől, Szardínia türkiz öbleitől és fehér 
homokos tengerpartjaitól, valamint az Amalfi part csodás városkáitól is 
garantáltan eláll majd a szavunk. Mindeközben a gondtalan pihenésen 

kívül semmivel sem kell foglalkoznunk, hacsak nem a 
fényképezőgép szapora kattintgatásával.
A hajó kialakításában ötvöződik az elegáns európai 
stílus, a mediterrán vendégszeretet és kultúra, vala-
mint a híres olasz konyha. Utazás közben élvezhet-
jük a szabadidős kikapcsolódási lehetőségeket is, 
mint például a két medencét, a spa-t, ahol szauna, 
masszázs és hammam áll a vendégek rendelkezé-
sére, a sportközpontot, ahol kosárlabda-, röplab-
da-, tenisz-, futó- és minigolfpálya található, vagy 

mehetünk könyvtárba, moziba, kaszinóba is. De ami a hajóutat igazán 
egyedivé teszi, hogy az utazást magyar nyelvű idegenvezető kíséri Bu-
dapestről, és a fakultatív programok is magyar nyelven folynak.

szigetek vonzásában  
– őszi csoportos hajóút

A Földközi-tenger partszakaszának bejárása nem kis feladat: sok országot érintve, több 
ezer kilométert kell vezetnünk, ha egy hét alatt szeretnénk bejárni a legszebb látnivalókat. 
Szerencsére egy sokkal kényelmesebb módja is létezik az utazásnak: ha tengeri hajóút 
keretében szerezzük a felejthetetlen élményeket.

úTvoNaL: GeNova – CaNNes – ibiza – MaHoN – oLbia – saLerNo – GeNova

Az ajánlat részleteiért keresse fel a Vista 
Utazási Irodát a Mammut I. 1. emeletén,  

a panorámalift mellett.

www.vista.hu 
Mammut I. 1. emelet

ut
az

ás



48  Mammut Magazin / 2014. ősz Mammut Magazin / 2014. ősz  49

Ha már az ember nyaralni indul, mindent szeretne egyben: új világba 
csöppenni, tengerparton lábat lógatni, helyi specialitásokat kóstol-
ni, jönni-menni, vásárolgatni és az ország kulturális kincseit is látni. 
Dél-Egyiptomban mindez adott. Marsa Alamban lenyűgöző szállodák 
várják a vendégeket all inclusive kínálatukkal. A Crown Plaza gyönyörű 
kertjében például sós vizű lagúna kering, amely köré medencéket épí-
tettek. De pár lépésre ott a homokos tengerpart, amely búvárkodásra 
is tökéletesen alkalmas. Kicsivel távolabb akár kezdőként, akár hala-
dóként merülhet az ember, megismerheti a Vörös-tenger csodálatos 
élővilágát. Lágy- és keménykorallok, a legkülönfélébb színekben és 
mintákban pompázó halak, tengeri ragadozók, sőt néha még delfinek 
is rejtőznek a víz alatt. 
És alig 2-3 óra utazással bepillanthatunk az ókori Egyiptom kulisszái 
mögé. Nem messze található innen a Nílus-parti Luxor, amely egykor 
Théba néven szolgált Dél-Egyiptom központjaként. A városban ma is 
láthatók a különböző korból származó, különféle vallásoknak emelt 
templomok. A Nílus túlpartján pedig meglátogathatjuk a legendás 
Királyok és Királynék völgyét. Az i. e. XVI. századtól a XI. századig 
ide temették az uralkodókat és a hozzájuk közel álló nemeseket, ud-
varhölgyeket, gyermekeket is. Tutanhamon sírjának felfedezése óta a 
Királyok völgye a világ egyik legfontosabb régészeti lelőhelye, ahol a 
mai napig végeznek kutatásokat. Ha az ember Egyiptomban jár, vétek 
volna kihagyni.
De az élményekben gazdag túra után mindig visszatérhet az utazó 
a paradicsomi körülményeket biztosító szállodába, ahol minden az ő 
kényelmét és szórakozását szolgálja.

Tenger és sivaTag
aki nem akar beletörődni, hogy vége van a nyárnak, 
aki egész évben forró napsütésről ábrándozik, akit 
megbabonáz a tenger élővilága és a sivatag ereje, 
annak tökéletes úti cél az egyiptomi Marsa alam. 
luxuskörülmények, kulináris kalandok és egzotikus 
élmények várják itt.

Az ajánlat részleteiért és további 
információkért keresse a Kartago Tours 
irodáját a Mammut I. földszintjén!

www.kartagotours.hu 
Mammut I. földszint
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TiszTálkodj okosan! 

Egy autómosásnál átlagosan 120 liter ivó-
vizet és rengeteg vegyszert használunk fel. 
Mindamellett, hogy az átlagos megoldások 
hosszú távon károsítják a kocsit, a motort 
és a fényezést, koptatják a lakk réteget és 
apró karcolásokat eredményeznek a felszí-
nen. Az autómosók is, – hiába az ipari szintű 
technológia használata – akár 80 liter ivóvi-
zet is képesek elpazarolni, nem is beszélve 
a villamos energia és kőolajszármazékok 
használatáról minden egyes mosásnál.  

Az autómosásnál keletkezett temérdek 
szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül, 
ezáltal tilos a csatornába engedni.
A CleanSteam által használt autótisztítási 
rendszerrel egyedülállóan karcmentesen fel-
oldhatjuk a szennyeződéseket a fényezésen, 
üvegen, műanyagon, szöveten, fémen, gu-
min, bőrön, alumíniumon, és krómozott felü-
leteken egyaránt. Puha mikroszálas kendővel 
és gőz segítségével távolítjuk el a szeny-
nyeződést. A szárazgőznek nagyon kicsi a 
nedvességtartalma. A gőz hőmérséklete kb. 
120 Celsius-fok. Ezzel a gőzhőfokkal elpusz-
títhatunk minden baktériumot, atkát, vírust és 
egyéb zsíros felületeket is megtisztíthatunk, 
vegyi anyagok felhasználása nélkül.
Az autók karosszéria elemeit fémlemezekből 
gyártják és a fényezését hőkezeléses eljá-
rással készítik, kb. 300 Celsius fokon. A gőz 
hőmérséklete maximum 120 Celsius-fok, 
ezért megfelelő használat mellett a karosz-
szériának sem eshet bántódása.
A CleanSteam szolgáltatását használva nem 
szükséges csatornázottság vagy szennyvíz-

elvezetés, ebből adódóan bárhol lehet hasz-
nálni. Technológiánk segítségével, egy gőz-
zel és ózonnal való fertőtlenítést is végzünk 
ügyfeleink számára.
Minden egyes munkatársunk egy képzésen 
vesz részt, mielőtt beállnának „zöldmosó-
nak”. Ezen a képzésen a CleanSteam által 
speciálisan kifejlesztett kombinált tisztí-
tási technológiát sajátítják el, elméletben 
és gyakorlatban egyaránt. Ezt a minőségi 
technológiai tudásanyagot, későbbiekben 
folyamatos ellenőrzéssel és továbbképzés-
sel tartjuk fent, biztosítva az ügyfeleknek  a 
kiváló nívót.
Ezt az újszerű tisztítást nem csak a gép-
járműveknél lehet használni. Ugyanolyan 
precízen lehet vele takarítani a házak, la-
kások fürdőszobáiban, konyháiban is. Ké-
pes fertőtleníteni a beltéri ülőgarnitúrákat, 
szőnyegeket és kárpitokat. A finomra han-
golt gőzzel való tisztításnak hála, akár a bőr-
garnitúránkat is kitisztíttathatjuk. Irodák és 
az azokhoz tartozó helységek tisztítására, 
fertőtlenítésére is alkalmas.

gondolták volna, hogy az 
olyan hétköznapi dolgok, 
mint például az autómosás 
a környezetre és az 
egészségre is ártalmas 
lehet? A hagyományos  
– értsd: vizet felhasználva – 
autómosók különböző 
oldószereket, kőolaj 
származékokat, nehézfém-
vegyületeket, korrozív, 
maró hatású és gyúlékony 
anyagokat tartalmaznak. 
A fölöslegesen elhasznált 
vízmennyiségről nem 
is beszélve. Az egyre 
szigorúbb természetvédelmi 
szabályok kihívásait 
elfogadva a cleanSteam 
egyedül álló technológiával 
kíméli a környezetet és 
tisztítja meg a járműveket.

TiszTálkodj okosan! TiszTálkodj okosan! TiszTálkodj okosan! 

A CleanSteam autómosót  
megtalálják a Mammut II. –2 szntjén!
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Szeptember 11.
Szakítson a magas árakkal!

Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Mammut ZRt. felelősséget nem vállal, a pontos részletek az adott üzletben elérhetőek. A változtatás jogát fenntartjuk!

CATWALK
SALON
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Szeptember 11.
Szakítson a magas árakkal!
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Szeptember 11.
Szakítson a magas árakkal!

Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Mammut ZRt. felelősséget nem vállal, a pontos részletek az adott üzletben elérhetőek. A változtatás jogát fenntartjuk!

R

HelloMami
Kismamaruha
Outlet

SZŐRME-IRHA-BŐR SZALON

ÉKSZER
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Szeptember 11.
Szakítson a magas árakkal!
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Szakítson a magas árakkal!

Szeptember 11.

Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Mammut ZRt. felelősséget nem vállal, a pontos részletek az adott üzletben elérhetőek. A változtatás jogát fenntartjuk!

50%

20%

20%

50%

10–20%

20%

20%

50%

20%

20%

Couture
Express 25%

50%

Utazási Iroda
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Szakítson a magas árakkal!

Szeptember 11.
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Szakítson a magas árakkal!

Szeptember 11.

Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Mammut ZRt. felelősséget nem vállal, a pontos részletek az adott üzletben elérhetőek. A változtatás jogát fenntartjuk!

www.syam.hu

www.syam.hu

Telenor Partner
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Szakítson a magas árakkal!

Szeptember 11.
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CATWALK
SALON
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HelloMami
Kismamaruha
Outlet

SZŐRME-IRHA-BŐR SZALON

R

ÉKSZER
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Couture
Express

Utazási Iroda
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www.syam.hu
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Változások
a bevásárLóközPoNTbaN

épület Szint üzletszám Megszűnt/elköltözött új üzlet
Mammut I.   –1.  L101/a – Natura Salvia biobolt 

Mammut I.   –1.  L101/b – Lottózó

Mammut I.   –1.  L107 Finezza látványpékség  – 

Mammut I.   –1.  L108 Spar to go  – 

Mammut I.  fszt. L002 Szinyei galéria Street Fashion

Mammut I.  fszt. L016  – Almagyár

Mammut I. fszt. L018 Scarlett cipő  – 

Mammut I. fszt. L039 Céghmester Royal Ékszer Zálog

Mammut I.  fszt. L045 Aranygömb Mademoiselle

Mammut I. fszt. L059 Party Zone Olivanna

Mammut I.  fszt. L060 DáMoni cipő  – 

Mammut I. 0. P008 Vodafone Mammut Rouge divat

Mammut I. 0. P020 Feminé Süel 

Mammut I.  0. R023  –  Superphone smart mobil shop

Mammut I. 1. R126  –  Kookta

Mammut I. 1. R127 Bonny textil Szalon

Mammut I. 1. R128 Kookta  – 

Mammut I.  1. R132 Samsonite classic Bőrkert 

Mammut II.   –2. KP241 és KP242a raktár CleanSteam autómosó

Mammut II. fszt. K027a Nemzeti dohánybolt  – 

Mammut II. fszt. K041a Flormar  – 

Ha
sz
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s
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Gumiszervíz

L-
10

1/
a

L-
10

1/
b

KP
-1

14

SL-104

KP-136

–1 szint / –1st fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)–2 szint

Mammut I. (m I.)

–1 szint
Mammut I. (m I.)

–2nd FLOOR
Mammut II. (m II.)

bankomat

Információ

Wc

Mozgáskorlátozott Wc

lépcső

Mozgólépcső

panorámalift

lift 

pelenkázó

PiKtOGRAMOK

PictOGRAMs

PARKOLÓK 
PARKinG PLAcEs

akadálymentes bejárat 

Telefon

fizetőautomata

Italautomata

gyógyszertár

elsősegély

csomagmegőrző

gyalogosközlekedés 

autósközlekedés 

                         ciPő, tásKA

shOEs, bAGs

alberto Zago M I.  fsz. l-063

bőrkert · táska M I. 1. r-132

branch shoes · cipő M I.  2.  r-201/g

ccc cipő M II. 2. 224-226

deichmann · cipő M II.  1.  139

humanic cipő · cipő M II.  1. 121

jo ker leather · bőrdíszmű 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

rajnai · cipő M I.  1.  r-113

reálszisztéma Menedzser Shop M II.  1.  140

ryn · cipő M I.  1. r-102/a

Salamander M II.  1. 141

Scarpa M II.  fsz. 30

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

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

cosmos city M II. 3. 321

C
le

an
st

ea
m
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Gumiszervíz

L-
10

1/
a

L-
10

1/
b

KP
-1

14

SL-104

KP-136

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

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.)

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

gant · fér fidi vat M I.  fsz. l-041, 043,  

   044

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 · exkluzív 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. 33

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. 31

nike M II. fsz. 38

nox M I. 2. r-208

ombre · férfidivat 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. 23

r-polo · férfidivat M I.  1.  r-112

retro jeans  M II.  3.  331

rinascimento M II. 2. 239

rouge · divat M I. 0. p-008

Sántha ru ha M I.  fsz. l-054

SeS exclusive · női divat M I.  1.  r-106

Springfield · di vat M II.  fsz. 37

Sugarbird M I. fsz. l-057

Süel M I. 0. p-020

Street fashion M I. fsz. l-002 

Szaffi esküvői ruhaszalon M I.  1. r-145

Szalon M I. 1. r-127

Tatuum  M II.  fsz. 038/a

Tally Weijl M II.  fsz. 26

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. 39

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

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

gusto espresso · kávégépház  

és kapszulák M I. 1. r-146

Spar élelmiszerbolt M I.  –1.  l-101

Sza mos Mar ci pán  M II.  1. 131

vom fass · kimért  

exkluzív termékek M I. fsz. l-056
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0. szint
Mammut I. (m I.)

1. szint
Mammut I. (m I.)

MEzzAninE FLOOR
Mammut II. (m II.)

R-013

P-002/b

P-022

R-
02

3

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

P-0076P-009, 010

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

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. 32

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.  28

optiris · op ti ka M I.   1. r-111

Sunglasses and More M II. 2. 219

vision express M II.  2. 230

GyERMEKdivAt

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 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. 43

drogerie Markt · illatszer  

és dro gé ria  M II.  1.  123

douglas · par fü mé ria  M II.  1.  137

estée lauder · szépségsziget M II.  fsz. 44

l’occitane · natúrkozmetikum M II.  fsz. 25

lemaquillage M II. fsz. 45

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

olivanna M I.  fsz. l-059

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-124, 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 · papírszaküzlet M I.  0. p-013

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

libri könyv áru ház M II.  3. 333

Ulpius-ház M I. 0. p-018, 

LAKbEREndEzés

intERiOR dEsiGn

aron design M I. 1. r-124, 137, 138

art Szalon herend porcelán  M I.  1.  r-136Ha
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no
s



Mammut Magazin / 2014. ősz  7170  Mammut Magazin / 2014. ősz

Extrem ec om pu ter .hu  
á ru k iad ó  SP202a

225

279

230

K224-226

236

235

K245

K229
K236

222

281
282

280

221/b

2. szint / 2 nd  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.)

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

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

Szalon M I. 1. r-127

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

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

Mademoiselle M I. fsz. l-045

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. 24

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

Swarovski M I. 0. r-016

sPORt- és szAbAdidődivAt

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 · fittnesz  

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

almagyár M I. fsz. l-016

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

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

centrál színházjegy- 

értékesítési pult M II. 2. 282

centrumlab M II. 4.  424l

centrumlab M II. 5. 524l

centrumlab M II.  5. 533

citibank · bankfiók M II.  3. 343

cleanSteam autótisztító M II. –2. kp-241,  
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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.)

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.)

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. 35

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-101/b

M1 Iroda M I.  4.  r-422

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 gumiszerviz M I. -1. Sl-108

patron Sarok · nyomtatókellékek 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

royal ékszer Zálog M I.  fsz. l-039

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

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

Superphone Smart mobil shop M I. 0. r-023

Telenor M I.  0. p-009, 010

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/aHa
sz
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5. szint
Mammut I. (m I.)

4th FLOOR
Mammut II. (m II.)

5th FLOOR
Mammut II. (m II.)

K5
27

K5
30

K5
31

K5
29

K524L

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

K5
36

K5
34

K5
32

K5
33

424D

42
4E

424L

R-432-2

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

nyitvAtARtási időK
OPEninG hOURs

Hétfő – szombat vasárnap mindennap

üzletek: 10:00 – 21:00 10:00 – 18:00 éttermek: 11:00 – 23:00

patika: Hétfő – vasárnap

9:00 – 21:00

Spar: Hétfő – szombat vasárnap 

6:30 – 22:00 8:00 –19:00

A MAMMut-weboldAlt  
elérheti, hA leolvAssA  

A kódot  
okostelefonjávAl!

vEndéGLátás

REstAURAnts

aSushibár  M I.  3.  r-320/k

á’ table! M II. 3. 371

belfit gyorsétterem M I. 3. r-306

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

oliva · salátabár  M II.  –1. kp-111

promenad café M II. fsz. 36

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

Ha
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AjáNDéKozzoN 
váSáRLáSI UTALváNyT!

AJÁNDÉKOZZA A VÁLASZTÁS ÉLMÉNYÉT!

a mammut vásárlásI utalvány továbbra Is naGy seGítséG az 
ajánDékozásban, azokban a Helyzetekben, amIkor ön nem 
tuDja bIztosan, vajon mIlyen meGlepetéssel okozHatná a 
leGnaGyobb örömöt.

1000, 2000 és 5000 forintos vásárlási utalványainkat a megajándékozottak 
ezernyi fantasztikus dologra költhetik a Mammutban, legyen az ruha, illatszer, 

könyv, de beválthatják egy hangulatos étteremben vagy szórakozóhelyen is. Fel-
használható fodrászatnál vagy más szolgáltatóhelyen – arról nem is beszélve, hogy 

az ízléses vásárlási csekk már látványában is szép. Az utalványokat a bevásárlóköz-
pont információs pultjainál vásárolhatja meg, és az alábbi üzletekben költheti el.

elfogAdóhelyek A mAmmutbAn   
 cipő, bőrdÍszmŰ,
 TÁSKA

Active Shoes / MBT

CCC cipőüzlet

Deichmann Cipő

Dr. Shoes

Humanic

Reálszisztéma Menedzser Shop

Via-Piella

Piella-Guess

Rajnai Cipő

Salamander

Scarpa

Scholl

Tredici

Vagabond

 férfi-, Női-, gyErEk-
 DIVAT

Astor for Men

Braga

Carla

CAMAïEU

Camel active

Emporium

Fanny Shop

Kaláka Collection

Kristóf szalon

Levi’s Store

Madame Elegant

Marks & Spencer

Martha May

Mango

Nike

O'Neill/Converse

Orsay

Premium Labels

Promod

R-Polo

Retro Jeans

SES Exclusive

Springfield

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

bl óraszalon

Divatórák Üzlete

Gárdos Ajándék/Mont Blanc

Extrametál

Juta

My Gem Jewellery

Schmuck ékszer

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

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/Mont Blanc

Happy Box

Játéksziget

Játékvár

 sport és élEtmód

Dr. Lenkei Életerő Centrum

Lite Wellness Club

 sport- és szabadidő-
 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

Diagnoscan Magyarország

Eleven Auto

Go Print

Kölyökpark Játszóház

Madonna Szalon

Mammut Egészségközpont

Mammut Gyógyszertár

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

aSushiBár

Burger King

Coffeeshop Company

KFC

Leroy Café

McDonald’s

Nordsee

az üzletlista folyamatosan bővül.ha
sz
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s



DOUGLAS-PARFUMERIA.HU
24/7 ONLINE-SHOPPING



Az ajánlat 2011. október 1-től visszavonásig érvényes, 
más kedvezményekkel nem vonható össze, és az akciós ajánlatokra nem vonatkozik. 
A kép illusztráció.

Ropogós
Csirkés Saláta

Cézár 
Saláta

Ínyenc Snack Saláta Magvas Snack Saláta Csirkés Cézár szendvics

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.

ELÉRHETŐSÉG
MAMMUT BEVÁSÁRLÓ- ÉS SZÓRAKOZTATÓ KÖZPONT

1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.
www.mammut.hu | mammut@mammut.hu | (+36 1) 345-8020, (+36 1) 345-8333
www.facebook.com/mammut.bevasarlo.es.szorakoztato.kozpont

A BEVÁSÁRLÓKÖZPONT TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL MEGKÖZELÍTHETŐ:

Busz: 5, 22, 22A, 39, 91, 116, 149, 155, 156, 222
Villamos: 4, 6, 18, 59, 59A, 61
Metró: M2
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