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Vendégünk

Nyereményjáték 
dubaji álomútért

Nagy Ervin
Őszi  
kuponnapok



Karamellás Latte 
Macchiato (0,3 l) 
és Karamellás sajttorta
együtt

Az ajánlat kizárólag a 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5. szám 
alatti McDonald’s étteremben érvényes visszavonásig. 
Az ajánlat más kedvezménnyel nem vonható össze.

Karamellás 
kísértés

 690 Ft
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Dr. Lenkei Gáborajánlásával

bio- és natúr szépségápolás
a Mammut I. földszintjén(a Spar bejáratnál balra)

Ajándékkal is 
várjuk

Olvasmányos könyvecske a kollagén 
testsúly-optimalizáló, bőrfiatalító és 
egyéb egészségjavító hatásairól.

Hozza magával ezt a 
kupont, és ajándékba 
kapja tőlünk a könyvet!
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A szabadság, az önfeledt kikapcsolódás kellemes emlékeit idézzük fel, amikor 

újra birtokba vesszük a várost, amelyhez ezer szállal kötődünk. Akadnak per-

sze, akik éppen a nyár végén utaznak el, tovább élvezve a napsütést, a meleget 

valamelyik trópusi országban. (Nekik szóló ajánlatainkat megtalálják Utazás ro-

vatunkban.) Ha nem próbálta még ki, milyen az őszből a nyárba utazni, itt a re-

mek alkalom! 

Az ősz beköszöntével a Mammut vásárlói számára nyereményjátékot indítunk, 

amelynek főnyereménye egy dubaji álomút. (Részleteket a magazinban és a 

honlapunkon talál.) A játék során egy kis füzetbe tíz darab ötezer forint feletti vásárlást igazoló matricát kell összegyűjteni, és a 

teli füzetet a Mammutban kihelyezett gyűjtődobozok egyikébe bedobni. A sorsolást a Music Fm rádiócsatorna fogja élőben 

közvetíteni. 

Bízom benne, hogy a radikálisan megújuló Mammut őszi kínálata minél több matrica összegyűjtésében lesz segítségükre.  

Hogy milyen új, divatos ruhák, szépségápolási termékek, kütyük és könyvek érkeznek az üzletekbe, abból válogatást kínálunk 

a magazin belső oldalain. Természetesen külön gondoltunk a gyerekekre is, akik a kedvenc figuráikkal díszített tanszerekkel 

biztosan nagyobb kedvvel térnek vissza az iskolapadba.

Azonban a hűvösebb idő beköszöntével érdemes az egészségünkre is jobban odafigyelni. A Mammutban működő egészség-

központok számos hasznos vizsgálatot kínálnak (további részletek a magazinban és a honlapokon), illetve a megújult tetőtera-

szon tágasabb, komfortosabb környezetben várják a pácienseiket. 

Kalandra fel!

Szőke Tamás
marketingvezető

Vissza a 
Városba

MAGAZIN_KUPON OSZ_159x38.indd   1 2015.08.19.   14:55
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Kiadó: Mammut Zrt. 1024 Budapest, Lövőház u. 2–6.  Telefon: (+36-1) 345-8000
Felelős kiadó: dr. Vígh Gábor Felelős szerkesztő: Szőke Tamás Felelősszerkesztő-helyettes: S. Nagy Eszter

Kiadványgondozás: LA Communications Kft.
Főszerkesztő: Gyárfás Dorka Szerkesztő: Divat – Cseh Éva,  Beauty – Fésüs Nikolett, Gasztro – Somogyi Nóra, High-tech/Ajánló – Laky Alex  

Fotó: Kiss Attila
Tördelés és nyomdai előkészítés: Wanna 2000 Kft.

Hirdetésfelvétel: Cornides Erika
Telefon: (+36-1) 345-8000 E-mail: cornides.erika@mammut.hu

Facebook: http://www.facebook.com/mammut.bevasarlo.es.szorakoztato.kozpont

Nyomdai előállítás: Ipress Center Hungary Kft. Felelős vezető: Lakatos Imre ügyvezető igazgató

Ez a kiadvány a TÜV tanúsítványa szerint az ISO 9001 szabványnak megfelelő, 100%-ban klórmentes technológiával előállított, környezetbarát papírra készült.
A kiadványban szereplő árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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  ecsöngetés! 
Van, aki várja, és van, aki reszket 
tőle, de mindenki iskolakezdését 
kellemesebbé teszi néhány szép, új 
iskolaszer. Egy menő iskolatáska, a 
kedvenc focicsapat színeiben játszó 
tolltartó, különleges toll és radír vagy 
épp animációs hősökkel díszített 
uzsonnásdoboz. a lényeg, hogy  
jó kedvre derüljön, ha körülnéz az 
asztalán!

B
real Madrid jumbo toll  
Football Fanshop
1 399 Ft

Football Fanshop
2999 Ft

Minionos esernyő 
játékvár
3 995 Ft

pirex
16 990 Ft

notesz   
pirex

2 490 Ft

papírsziget
11 500 Ft

3 db-os radír   
papírsziget
195 Ft

uzsonnásdoboz   
Happy box
1 990 Ft

Minionos napló  
játékvár
1 795 Ft

tisztasági csomag 
játéksziget
1 499 Ft

Fém tolltartó  
papírsziget
2 490 Ft

2 emeletes star Wars tolltartó 
pirex
4 990 Ft

Hír
ek
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Kezdo”dik a suli!
Football Fanshop
2 999 Ft

pirex
3990 Ft

Monster High uzsonnásdoboz 
pirex
1 690 Ft

papírsziget
1890 Ft

baglyos tábla  
Happy box
3 990 Ft 

gyerekszemüvegtok 
Happy box
1 990 Ft  

Macskás jegyzetfüzet 
Happy box
490 Ft

tornazsák 
játéksziget

1 499 Ft

tornazsák 
játéksziget

1 999 Ft

Milan „capsule” (hegyező és radír)  
papírsziget
1 100 Ft

papírsziget
12 500 Ft

játékvár
795 Ft

Hír
ek
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A Mammut II. –1. szintjén nyolc éve működő 
Mammut Patika a nyár elején kibővült és 
teljesen megújult.

Mammut Patika – Egészsége szívügyünk!

Megújult  
a gyógyszertár

„Célunk, hogy a tágas és modern környezetben még szélesebb áru-
választékkal, szakértői tanácsadással és gyors kiszolgálással megfelel-
jünk a vásárlók igényeinek” – mondja dr. Riedl Zoltán, a Mammut Patika 
tulajdonosa. „Új tanácsadó helyiségünkben diszkrét környezetben 
konzultálhatnak kíváló szakmai felkészültségű kollégáinkkal, ellenőriz-
tethetik vércukorszintjüket vagy vérnyomásukat, valamint ingyenesen 
igénybe vehetik haj- és fejbőrvizsgálatunkat.” 

A gyógyszertárban 
baba-mama rész-
leget alakítottak ki, 
ahol egy helyen 
találhatók meg a 
szükséges termé-
kek a várandós-
ságtól a kisgyer-
mekkorig.

A fog- és szájápolási 
sarkon megtalálha-
tók a fogorvosok által 
javasolt legkorszerűbb 
eszközök: professzi-
onális fogköztisztítók 
és fogkefék, terápiás 
fogkrémek és száj-
öb lögetők széles 
választéka.

A dermokozmet i -
kai választék tovább 
bővült a bio- és natúr-
kozmetikumok újabb 
márkáival.

Legmodernebb gyógyá-
szati segédeszközök, 
rögzítők és tape-ek segí-
tenek az ízületi panaszok 
enyhítésében és haté-
konyak sportsérülések 
kezelésének kiegészíté-
sében is.

Az egyedi magisztrális 
gyógyszerkészítményeket 
a gyógyszertár modern 
laborjában a legnagyobb 
szakmai gondossággal 
állítják elő.

A Mammut Patika folyamatos akciókkal és hűségprogrammal igyekszik vásárlói kedvében járni! 
Változatlan helyen, a hét minden napján (így vasárnap is) 9 és 21 óra között várja régi és új vásárlóit!
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Találkozás  
Nagy Ervinnel

Címlapon:
Világos kék ing Benetton 10 790 Ft
Drapp chino nadrág H&M 6990 Ft
Barna öv Springfield 4995 
Szürke pulóver Benetton 7290 Ft
Barna óra Emporio Armani/ 
  Divat órák üzlete 75 900 Ft

Fehér ing H&M 6990 Ft
Fekete óra Fossil/Divatórák üzlete 42 900 Ft

Szögletes optikai keret Bvlgari/Optic World 116 990 Ft

Int
er

jú
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– Benned van még az az „Ide nekem az oroszlánt is!”, amivel 
belevágtál a színészetbe?
– Inkább azt mondanám, a munka tekintetében gourmet lettem. A 
mennyiség helyett a minőséget keresem. Nem az érdekel, hogy én áll-
jak középen, én legyek a vezető színész, én legyek az arca egy társu-
latnak − a hiúsági faktort elengedtem. De a megmérettetés, a kihívás 
nagyon érdekel. A nagy szerep a Katonában már nem érdekel, a jó 
szerep a Katonában igen. Ehhez persze az kellett, hogy rájöjjek: nem 
biztos, hogy a kiteljesedésem terepe a Katonában lesz. Amióta − sze-
rintem elég jókor – megsértődtem,  és elkezdtem másfelé keresni a fel-
adataimat, azóta kinyílt a világ számomra, sokoldalúbb színész lettem.
– Ezt nemrég elmondtad már egy inter-
júban, és megdöbbentően őszintének 
hatott. Ritkán szoktak ilyen nyíltan és 
keményen nyilatkozni a színészek. Volt 
visszhangja a színházadban?
– Máté Gábor, a színház igazgatója odajött 
hozzám, és azt mondta, ez korrekt volt. Más 
kérdés, hogy miért hagyja ennyiben – nyilván, 
mert neki rengeteg színésszel kell számolnia. 
Szerintem inkább az a ritka, hogy valaki ilyet 
sérelem nélkül nyilatkozik. Én ezt már nem 
fájdalommal mondtam, hanem mert szembe-
néztem a helyzettel. A Katonában csak Máté 
Gáborral dolgozom rendszeresen, aki a mes-
terem, és akivel még mindig tudjuk inspirálni 

egymást. A legutóbbi munkánkat, a Két Korea újraegyesítését is öröm-
mel készítettük, nagy siker is lett belőle, mert érezni benne a kölcsönös 
munka szeretetét és tiszteletét. De úgy gondolom, a képességeim és 
adottságaim máshol sokkal jobban kamatoztathatók, és vannak olyan 
progresszív színházi alkotók, akik jobban is érdekelnek. Szerencsére 
megtalálom hozzájuk az utat.
– Akkor miért nem hagyod ott a Katonát?
– Mert van egy családi kötődésem hozzá. Heves vérmérsékletű ember 
vagyok, aki folyton portyázik jobbra-balra, de kell egy origó, ahonnan 
elindulok, és ahová visszatérek. A családi életemre ugyanez érvényes.
– Kicsit úgy tűnik, mintha direkt vállalnál konfliktusokat.
– Szeretek veszekedni, ezért állítólag az a hírem a szakmában, hogy 
nehéz eset vagyok – ezt egy nagyon kedves kollégám árulta el nekem 
egy görbe estén. Tény, hogy nem vagyok könnyű csávó. Van, amire 
harapok. Ahogy idősödöm, az ismétlések, egyforma megoldások 
egyre jobban idegesítenek, akár magamban is. Nem bírom, ha csak 
egy újabb középszerű előadást csinálunk, és ezzel megy el az időnk. 
De Ascher Tamástól akkor is rengeteget tanulok, amikor egy előadást 
csak négyesre hoz ki (aminél rosszabbat nem tud csinálni), és az előa-
dás után tartott megbeszélések során annyit kapok, amennyit Peter 
Brook sem tudna adni. Úgyhogy nagyon várom a jövő évadot, amikor 
színpadra állítjuk a Sirályt.       
– Kit játszol majd benne?
– Trigorint, az írót, ami azért érdekes, mert amikor nagyritkán írni 
szoktam, arra mindig sok dicséretet kapok. Legutóbb egy fantaszti-
kus színházi kollégánk, Czakó Klári búcsúztatására írtam egy beszé-
det, és sokan mondták, hogy mély benyomást tett rájuk. Máté Gábor 
meg is kért, hogy az ő temetésén is én tartsak beszédet. Kláriról nem 
volt nehéz írni: kivételesen izgalmas személyiség volt, egy régi színházi 
róka, amilyenből ma már alig akad. 
– Szerinted a ti generációtokból lesznek valaha olyan legendák, 
mint amilyen Darvas Iván, Páger Antal vagy Ruttkai Éva volt?
– Szerintem közöttünk is meg lehet találni azokat a nagy egyénisé-
geket, akikből talán egyszer legenda lesz. Nagy Zsoltot például ilyen-
nek látom. De az biztos, hogy nekünk más világot dobott a gép, más 

pályán kell játszanunk. Én sokszor nóga-
tom a fiatalabb kollégáimat, akik azt mond-
ják, hogy őket csak a művészet érdekli, 
ezért nem vállalnak ezt vagy azt, hogy nem 
így megy ez: jól kell tudni futni. Lehet büsz-
kén, de bizonyos dolgokat érdemes kipró-
bálni, már csak azért is, mert ilyet még nem 
csináltál. Fel kell építeni egy karriert. Ott van 
például a színházunkban Tasnádi Bence, 
aki nemcsak elképesztően tehetséges, de 
nagyon szép fiú is. Folyton azzal nyagga-
tom, hogy miért nem volt ott egy-egy cas-
tingon. Miért nem találja ki, hogy mivel ver-
heti kenterbe a többieket? Miért nem spor-
tol, gyúr és hívja fel magára a figyelmet?

Nagy Ervin az a fajta színész, aki 
hősszerepekre termett, mégis egy 
olyan színházba szerződött a diploma 
megszerzése után, ahol jobban szeretik a 
karaktereket. Azóta is hűséges a Katona 
József Színházhoz, és ha kritizálja is, az 
otthonának tekinti szakmai értelemben. 
Közben számtalan más feladat is megtalálja: 
filmek, vendégszereplések, könnyedebb 
előadások, és az utóbbi időben az is 
foglalkoztatja, hogy a színházon kívül 
teremtsen magának hátteret. Erre azonban 
most egy darabig nem lesz ideje: július 
végén kezdte el forgatni az utóbbi idők 
legnagyobb költségvetésű magyar filmjét, 
a Kincsemet, amelyben végre az alkatának 
megfelelő szerepet kapott: ő lesz a 
nagyszabású történet romantikus főhőse.
Fotó: Kiss Attila, szöveg: Gyárfás Dorka

Temperamentum, stabil háttér, 
versenyszellem

„Heves vérmérsékletű 
ember vagyok, aki 
folyton portyázik 

jobbra-balra, de kell 
egy origó, ahonnan 
elindulok, és ahová 

visszatérek.”

Int
er

jú
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Világos kék ing Benetton 10 790 Ft
Drapp chino nadrág H&M 6990 Ft
Barna öv Springfield 4995 
Szürke pulóver Benetton 7290 Ft
Barna óra Emporio Armani/ 
  Divat órák üzlete 75 900 Ft

Int
er
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– Te ezt tudatosan csinálod?
– Amikor életemben először voltam castingon, én sem tudtam jól 
kezelni a helyzetet. De rájöttem, hogy meg kell tanulni ezt is, és ha 
nem megy rögtön, gyakorolni kell. Ma már a nagy válogatásokon 
elég szép számmal nyerek, pedig az is előfordul, hogy tíz évvel fia-
talabbakkal mérkőzöm meg. Bennem van a győzni akarás. Agyalok 
rajta, hogy mi az, amit csak én tudok hozzáadni a szerephez, mert a 
másiknak nem megy. Szerencsére elég hamar le tudtam tenni annak 
a súlyát, hogy castingon vagyok. Viszonylag gyorsan ráéreztem, 
hogy itt lehet keresnivalóm, és meg tudtam nyitni magamban azo-
kat a csatornákat, amelyek az adott helyzetben hozzásegítenek a 
teljesítményhez.
– Szóval úgy állsz hozzá a válogatásokhoz, mint egy sportoló.
– Igen, és ebben a sportolói múltam sokat segít: tudom, nincs idő 
tökölni, most kell bekapcsolni. Annak idején atletizáltam és fociz-
tam, és mindig kellett versenyeznem is. Akkor persze utáltam, de 
amikor bedobtak a pályára, azért kilőttem. Az edzőim rászoktattak, 
hogy tudjam kezelni a versenyhelyzetet és merítsek belőle inspirá-
ciót. A végére sikerült megszeretnem. A színházban is ezért élvezem 
a beugró feladatokat. Volt olyan beugrásom, ahol az adrenalintól úgy 
pörögtem, hogy tíz percet hoztam az előadás játékidején. Adtam neki 
egy másik tempót. 
– Nemrég itt forgatott Tom Hanks, aki tartott egy háromórás 
mesterkurzust magyar színészeknek. Ha jól tudom, te is jelen 
voltál. Mit adott neked? 
– Nem sok amerikai sztárt ismerek, de eddig nem tudtam elképzelni, 
hogy valakinek közülük ilyen humora legyen. Volt benne valami európai 
cinkosság is, amivel felénk fordult, egy olyan „mi, színészek”. Pont úgy 
bohóckodott nekünk, ahogy két színész szokott egymás között a büfé-

ben. Mivel ő is alternatív társulatoknál kezdte a pályáját San Franciscó-
ban és New Yorkban, érezni lehetett rajta a színházi neveltetést. Három 
órán keresztül mesélt, és egyszerűen nem lehetett megunni a történe-
teit. Minden kollégájáról mély tisztelettel beszélt, de azért elárulta azt 
is, kivel tudott a legjobban együtt dolgozni. Annyira egyben van az az 
ember, annyira a földön jár, hogy le voltam nyűgözve tőle.  
– Még a legnagyobb színészek is szoktak hullámvölgybe 
kerülni, neked viszont most nagyon jól megy. Itt a Kincsem és a 
színházban is több izgalmas feladat vár.
– Igen, de egy éve teljes csönd volt körülöttem. Szerencsére annyira 
nincs sok időm, hogy valami más után kelljen néznem. Az üresjára-
tokban többet vagyok a gyerekemmel, és elkezdek civil ügyekkel fog-
lalkozni.
– Nincs hobbid?
– Nincs. Horgászni nagyon szeretek, mert az kikapcsol. Napnyugta-
kor járok, mert nem szeretek korán kelni, de jólesik kicsit egyedül lenni. 
A természet nagyon hiányzik. De a hullámvölgyeket ez nem oldja meg, 
ezért évek óta azon töröm a fejem, hogyan tudnám ezeket az idősza-
kokat átvészelni, mert nemcsak mentálisan, hanem anyagilag is meg-
viselnek. Ezért is vállaltam nemrég egy reklámot, mert szeretnék bele-
vágni egy olyan bizniszbe, ami akkor is működik, amikor a színészi 
munkáim megcsappannak. Nem akarom magam teljesen kiszolgáltatni 
annak a hullámvasútnak, amit magyar kultúrának hívnak. 
– Milyen vállalkozásra gondoltál?
– Például egy kis étteremre. De nem egyedül, hanem társulnék vala-
kivel, aki mindig jelen tud lenni. Szívesen főzök, van is érzékem hozzá. 
Az összes családi ünnepen én állok a konyhában. Persze nem biztos, 
hogy végül éttermem lesz. Egyelőre csak nézelődöm, hogy mi lenne 
az, amibe kedvem volna belevágni.

Pöttyös ing H&M 6990 Ft
Lila pöttyös kendő Marks&Spencer  3990 Ft/3db
Szürke nadrágtartó H&M 2990 Ft
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– Több színész is készített már szakácskönyvet vagy főzőműsort.
– Az nem érdekel. Viszont van egy pár tévéműsörötletem, amelyeket 
szívesen megvalósítanék producerként. 
– Erre egy darabig nyilván nem lesz időd. Amíg a Kincsem 
forog, hónapokra eltűnsz mindenki szeme elől? 
– Hétvégénként azért szerencsére a családommal leszek majd.
– Fejben ki tudsz kapcsolni?
– Persze, muszáj. Bizonyos gesztusokat meg kell tenni a család felé. 
Akinek ez nem megy, annak ne legyen családja. Én az a fajta szí-
nész vagyok, akinek fontos a stabil háttér. Nem állítom, hogy nincse-
nek konfliktusaim otthon, mert komoly kompromisszumokat kell köt-
nöm azért, hogy lóháton ülve a forgatáson ne azon kelljen gondolkod-
nom, mi van a gyerekkel, vagy áll-e a bál otthon. Ez a forgatás a csalá-
dunknak nagy próbatétel lesz, az biztos. És utána sem tudok garantálni 
semmit, mert ha jön egy jó színházi szerep, azt is el kell vállalnom, 
hiszen az hozza a következőt. Ilyenkor keveset vagyok ott nekik. Aztán 
letelik ez az időszak, és megint vagyok – ez ilyen. Nálunk, Magyar-
országon sajnos nem az a helyzet, mint Amerikában, ahol Matthew 
McConaughey megteheti, hogy két évig nem forgat. Ő közben is kap 
egy jó nagy stóc forgatókönyvet, amelyekből a legjobbakat előre leköt-
heti magának. Én meg aggódhatok, hogy lesz-e munkám utána. 
– Érdekes, hogy épp őt említed. Kiköpött a másod. Amit ő elért 
Hollywoodban, az lehetne a te karriered is, ha nem ide születsz.
– Máté Gábor is mindig mondja, hogy még a járásom is olyan, mint 
neki, és még a gesztusaink is hasonlítanak. Én meg erre azt mondom: 
„Á, nem megyek már Hollywoodba! Mi dolgom lenne ott? Van már egy 
belőlem! Nekem itt kell megcsinálnom ugyanazt.” Nagyon ügyesen vál-
tott át a romantikus komédiákról a komolyabb, független filmekre. De 
ha megnézed a régebbi filmjeit, amelyekben még csak szépfiút játszott, 
akkor sem tudod levenni róla a szemed. Ez önmagában jelzi, hogy 
valamit tud. Egy ideje közelről látom, amit csinál, mert mindig én szink-
ronizálom – de érdekes módon, csak amióta jó filmeket készít.    
– Meghallgatnál tőle is egy mesterkurzust?
– Nagyon érdekelne, persze, és megkérdezném tőle, mi hozta el azt 
a pillanatot, amikor ekkorát váltott. De Tom Hankset is meghallgat-
nám még egyszer, és azt kérdezném tőle, hogyan tudja a családi életét 
összeegyeztetni a munkával. 
– És te mikor fogsz színészkurzust tartani?
– Egy-egy órát talán tudnék, de többet nem hiszem. Szerintem a taní-
tásra születni kell. Nekem sokkal temperamentumosabb a természe-
tem, mint ami a tanári pályához ideális lenne. Ráadásul ezt hosszan 
kell jól csinálni, mert évekig kell hetente többször bejárni és a gyere-
kekkel foglalkozni. Sőt, a jó tanár többek között onnan ismerszik meg, 
hogy nem tűnnek el a diákjai. Bennem 
nincs olyan ambíció, hogy az életem 
egy jókora szeletét odaadjam ennek. 
Tudok egy-egy jó mondatot mondani, 
tudnék színpadi mozgást is tanítani, 
de mindezt megteszem inkább akkor, 
amikor a fiatal kollégák mellettem van-
nak a színpadon. És úgy látom, elfo-
gadják tőlem. Az igazi tanításhoz nincs 
bennem elég kitartás. Linkebb gyerek 
vagyok én annál.
– Nem is fogsz soha felnőni?
– Szerintem ha munkáról van szó, 
elég összeszedett vagyok, de csak 
akkor, ha érdekel. Például amikor 

Mundruczó Kornéllal dolgozom, egy percet sem kések. Nyilván moti-
vál a megfelelési vágy is, de ha egy munka fontos, tudok megbízható 
lenni. Különben tényleg link vagyok, húzom az időt, elhagyok tárgyakat, 
szétszórtan élek. Ezt a filmet, a Kincsemet szeretném nagyon másképp 

csinálni. Már csak azért is, mert egy 
150 fős stáb előtt ezt nem engedheti 
meg magának az ember. És nemcsak 
azért nem, mert hozzád igazodik min-
denki, hanem mert egyedül akkor kér-
hetsz a többiektől bármit, ha a mun-
káddal bizonyítod, hogy nagyon ott 
vagy. Akkor felemelnek, tudod irányí-
tani a folyamatokat, és nem mond-
hatják a hátad mögött, hogy „Persze, 
művészke…” 

„Tény, hogy nem vagyok 
könnyű csávó. Van, 

amire harapok. Ahogy 
idősödöm, az ismétlések, 

egyforma megoldások egyre 
jobban idegesítenek, akár 

magamban is.” A képek az Émile étterem-
ben készültek.

Kék ing Benetton 14 790 Ft
Csokornyakkendő H&M 3490 Ft
Sötétkék élre vasalt nadrág Marks&Spencer 14 990 Ft
Barna óra Skagen/Divatórák üzlete 58 900 Ft
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Ősszel általában a ruhatárunkban 
is a természet barnás-bordós 
színei kerülnek előtérbe, hiszen a 
hangulatunkat erőteljesen befolyásolja, 
hogy megváltoznak a fények, a nap 
kevesebbet és másképp süt. a tavalyi 
év divatja azonban bebizonyította, 
hogy az élénkebb tónusok, sőt akár 
a vidám virágminta is stílusosan 
viselhető az őszi és téli időszakban. 
Kifejezetten jól jön némi plusz a 
hétköznapok rohanásában, ami 
feldobja a kedvünket és színt visz az 
egyre szürkébb napokba. az élénkebb 
árnyalatok pozitív energiával töltenek 
fel bennünket, így akár terápiaként is 
felfoghatjuk a színes öltözködést. 

színezd újra 
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a gardróbod! 

1. H&M 1 990 Ft | 2. H&M 12 990 Ft | 3. Bijou Brigitte 6 490 Ft | 4. Swarovski 139 000 Ft | 5. H&M 8 990 Ft | 
6. Springfield 5 995 Ft | 7. H&M 29 990 Ft  | 8. H&M 9 490 Ft | 9. H&M 3 990 Ft | 10. Heavy Tools 2 990 Ft |  
11. Promod 10 995 Ft | 12. Scholl 34 990 Ft | 13. Retro 8 990 Ft | 14., 15. Tchibo ár kérésre az üzletben |  
16. Promod 9 995 Ft | 17. Retro 6 990 Ft | 18. Retro 13 990 Ft | 19. Retro 29 990 Ft | 20. Columbia  
21 990 Ft | 21. Levis 44 990 Ft | 22. Springfield 7 995 Ft | 23. Orsay 2 595 | 24. Springfield 7 995 Ft |  
25. Heavy Tools 3 990 Ft | 26. Retro 29 990 Ft

Az élénkebb 
árnyalatok 

jól mutatnak 
a pasztell-
színekkel
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FarMer MInden 
azt hiszed, tudod, milyen farmer áll jól, hiszen évek óta a ruhatárad alapdarabja? Viselted már 
laza pólóval, kötött pulcsival, de ropogós fehér inggel, blézerrel is? Van belőle többféle színű és 
különböző fazonú a gardróbodban? Ha hiszed, ha nem, egy átlagos amerikai nő ruhatárában 
7-8 farmernadrág lapul, amelyből 4-5-öt hord rendszeresen. Te hányat tudhatsz magadénak? a 
farmer nem véletlenül vált napjaink egyik legnépszerűbb, szinte nélkülözhetetlen ruhadarabjává. 
rendkívül sokoldalú, strapabíró anyag – készülhet belőle szoknya, kabát, ing, mellény, akár táska 
is. Nem mindegy azonban, milyen alkalomra hogyan viseljük, és hogy a sokféle fazon közül 
milyet választunk magunknak. Ezt a szempontot vizsgáljuk most meg közelebbről.

A banán alkatra jellemző, hogy alsó- és felsőteste hasonlóan szé-
les, ám derékban kevésbé ívelt formájú. Itt az elsődleges feladat, 
hogy nőiesítsük az alakot, vagyis az alsó-, vagy a felsőtest arányait 
kell jobban összhangba hozni. Célszerű megoldás, ha a nadrág és 
a felső bősége kontrasztban áll egymással.
A magasított derekú trapéz fazonok ideális megoldást jelentenek, 
és  ezen a nyúlánk alkaton remekül mutatnak a skinny fazonok is − 
viszont kulcsfontosságú, milyen felsőrésszel társítjuk őket. 
Zsebekből és mintákból bátran válogathatunk, ez az alkat az ese-
tek többségében vékony, ezért különösebben nem szélesíti őket 
semmi. Sőt kifejezetten nőies, ha színesebb, fénye-
sebb vagy nőies mintavilágú darabokat 
választanak maguknak. A magas 
sarkú cipők szintén nagyon női-
esíthetik az összhatást.

Banán alkat

A kiegészítőkkel még inkább 

kiemelhetjük a nőiességet, fordítsunk 

figyelmet erre is. 

Az alma alkatú nők mellben, vállban picit erősebbek, a feladat tehát 
az, hogy az alsótestet harmóniába hozzuk a felsőtest arányaival. 
Ennek az alkatnak érdemes kerülni a nagyon szűk, a répa és a 
skinny fazont, ellenben az egyenes vagy lezserebb szabásvonalak 
ideális választásnak bizonyulnak. Akár a most divatos magasított 
derekú változatok között is érdemes körbenézni. A magasabbak 
kipróbálhatják a trapéz fazonokat is, ügyelve arra, hogy a szára ne 
legyen túl bő, mert előfordulhat, hogy szélesíti őket.
Próbáljuk ki bátran a mintás és koptatott darabokat is, kivéve ak-
kor, ha alacsonyabbak vagyunk, mert az is szélesítő hatást kelthet.
Zsebek közül jöhet a svéd zseb (egy vágott zseb, amely térben 
kicsit kiugrik – ez jellemzően csípőnadrágoknál figyelhető meg), a 
foltzseb (amit a nadrágra a zseb szélei mentén, foltszerűen 
varrtak fel), de akár más, a térben kiugró meg-
oldások is.

alma alkatra

Dekoltált felsőkkel ajánlott 

leginkább variálni a farmert.

1. Retro 26 990 Ft | 2. H&M 2 990 Ft |  
3. Levi’s 21 990 Ft | 4. Vagabond 38 990 Ft | 
5. Promod 9 995 Ft | 6. Swarovski 64 900 Ft | 
7. Levi’s 33 990 Ft  | 8. H&M 6 990 Ft |  
9. Pandora 22 500 Ft | 10. Levi’s 20 990 Ft |  
11. Pandora 27 900 Ft
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testalkatra 

A körte alkat felül keskenyebb, csípőtájékon pedig szélesebb, ezért 
érdemes inkább a felsőtestre terelni a figyelmet, a csípő és fenék 
vonalát pedig finomítani. Bánjunk csínján a fazonokkal, mintákkal, 
koptatásokkal!
Ennek az alkatnak az egyenes és a kissé trapézos fazon az ideá-
lis választás, amely elvezeti a tekintetet a csípő szélességéről. Aki 
magasabb, próbálkozhat a merészebben bővülő trapézzal is. Nem 
túl széles csípő esetén a szűkebb fazonokkal is lehet kísérletezni, 
de semmiképp se legyen koptatott, esetleg mintás a farmer. A nad-
rághoz ilyenkor egy lezserebb szabású felsőt ajánlott választani.
Aki biztosra akar menni, az a sötétebb színekből válogasson.  
A szaggatott, foltos, koptatott, fényes darabokat pedig inkább 
mellőzze a ruhatárából, mert szélesíteni fognak.
Erősebb körte alkat esetében a magasított derekú farmerek ta-
bunak számítanak, mert növelik a csípő és a fenék szélességét.   
A túlságosan nagy méretű zsebek és a svédzseb szintén szélesítő 
benyomást kelt, és az apró zsebek is a fenék 
optikai növelését szolgálják, ezért 
mindkét irányban jobb kerülni a 
szélsőséges méretű zsebvari-
ációkat. 

körte alkat

A mintás felsők könnyedén elterelhetik  

a figyelmet a szélesebb csípőről.

Már a homokóra vizuális megjelenéséből is következtethetünk az 
alkat fő jellemzőire. Ezek a hölgyek mellben és csípőben hasonló 
mértékben gömbölydedek, a derekuk azonban karcsú. Arányos 
alkatról van szó, amelynek a csípő- és mellszélessége hasonló, ez 
pedig harmonikus megjelenést biztosít.
Az ilyen alkatú hölgyek szerencsések, mert egyaránt viselhetik a 
szűkebb és a bővebb fazonokat. Csupán arra kell ügyelniük, hogy 
ha alacsonyabb termetűek, inkább a szűkebbek közül válassza-
nak, mert elképzelhető, hogy a bővebb fazonok kissé összenyom-
ják az alakot. A trapézfarmer sem tabu, itt szintén csak a magas-
ság kérdése szab határt a lehetőségeknek.
A magasított derék is szuperül áll ennek az al-
katnak. Aki szeretné kiemelni derekát és a 
csípő vonalát, annak ez a fazon ideális 
választás lesz.

Homokóra alkat

Érdemes kihangsúlyozni a 

derekat a test vonalát követő 

fazonokkal.
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IzgalMas őszI 
a bőség zavarával küzd majd, aki fel akarja térképezni az 
idei kabátdivatot, ráadásul izgalmasabbnál izgalmasabb 
darabokkal találkozhat az üzletek kínálatában. a tengerész 
stílus utat tör magának az őszbe, és kissé újragondolva, 
de végigkíséri az egyre hűvösebb hónapokat is. a 
megunhatatlan állatminták és a szőrmék is újult erővel 
térnek vissza, de azon se lepődjünk meg, ha egy 
pelerinnel, poncsóval vagy egy izgalmas pokróckabáttal 
találjuk szembe magunkat. ráadásul ezt az unalmasnak 
egyáltalán nem mondható választékot különleges 
és látványos színekkel bolondították meg a tervezők! 
Lubickoljunk bátran az ötletes választékban.

Egy elegáns szövetkabát 
hétköznap és különleges 
alkalmakkor is ideális.
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kabátkaland

1. H&M 14 990 Ft | 2. H&M 69 990 Ft | 3. Levi’s 119 990 
Ft | 4. H&M 9 990 Ft | 5. Columbia 46 990 Ft | 6. Heavy 
Tools 2 990 Ft | 7. Levi’s 32 990 Ft  | 8. Retro 29 990 Ft |  
9. H&M 29 990 Ft | 10. Promod 11 995 Ft | 11. Promod  
17 995 Ft | 12. Promod 14 995 Ft | 13. Levi’s 44 990 Ft |  
14. Promod 24 995 Ft | 15. H&M 17 990 Ft | 16. Levi’s  
41 990 Ft | 17. Promod 14 995 Ft

A kabát is 
lehet színes!
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gyerMekléptek, 
Nem lehet eleget ismételni, hogy az átmeneti 
évszakban a gyerkőcök öltözete réteges 
legyen. Míg kint már hűvösebb az idő, bent 
az oviban, suliban meleg van, a napközbeni 
hőmérséklet pedig több fokot is változhat. 
Mindig jól jön tehát egy mozgatható középső 
réteg, mint például egy praktikus kardigán 
a póló fölé, vagy egy kis mellény. Kabátból 
is tanácsos olyan darabot választani, amely 
kapucnis és vízhatlan anyagú, így ha eleredne 
az eső, védve van a gyerkőc. 
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sulIcsengő 

1. Mamas & Papas 21 190 Ft | 2. Calzedonia 3 195 Ft | 3. H&M 3 990 Ft | 4. Mamas & Papas 11 990 Ft |  
5. Calzedonia 3 195 Ft | 6. Okaïdi 7 295 Ft | 7. H&M 3 490 Ft  | 8. H&M 6 990 Ft | 9. Okaïdi 3 595 Ft |  
10. Játéksziget 19 990 Ft | 11. Mamas & Papas 16 790 Ft | 12. Mamas & Papas 14 390 Ft | 13. Játékvár  
9 995 Ft | 14. Okaïdi 5 395 Ft | 15. H&M 3 490 Ft | 16. H&M 3 490 Ft | 17. Játéksziget 8 990 Ft | 18. Mamas & 
Papas 20 790 Ft | 19. Tchibo ár kérésre az üzletben | 20. Benefit 8 990 Ft | 21. Tchibo ár kérésre az üzletben |  
22. Benefit 4 720 Ft | 23. Okaïdi 5 395 Ft | 24. Játékvár 6 995 Ft | 25., 26. Tchibo ár kérésre az üzletben |  
27. Okaïdi 5 395 Ft | 28. Játékvár 1 495 Ft-tól | 29. Benefit 8 940 Ft 
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– Milyen öltözködési stílus áll hozzád iga-
zán közel? Mit szeretsz viselni a hétközna-
pokban? 
– Eléggé behatárolhatatlan az öltözködési stílu-
som, minden nap az adott hangulatomat tükrözi. 
Van azonban egy évek óta visszatérő stílus, ami-
től nem tudok elszakadni: az eklektikus-hippis 
öltözködésért odavagyok!
– Volt már rá példa, hogy egy olyan dizájner-
ruhát viseltél egy eseményen vagy a televí-
ziós munkád során, amibe beleszerettél, és 
legszívesebben vissza sem adtad volna a 
tervezőnek?
– Természetesen sokszor, legutóbb például egy 
Use Unused ruhát viseltem egy étterem születés-
napi partiján, ami egyszerűen gyönyörű volt! 
– Követtél már el olyan divatbakit a nagykö-
zönség előtt, amit utólag nagyon megbántál? 
– Nagyközönség előtt még szerencsére nem, de 
a középiskolában rengeteget…

– Ki a kedvenc divatterveződ? 
– Nagyon sok van, nehéz lenne felsorolni. A magyarok közül régi 
kedvenc a Use és az Elysian, a külföldi tervezők közül pedig többek 
között Eli Saab munkái tetszenek nagyon.
– Honnan merítesz ihletet az öltözködéshez? Blogokból, 
magazinokból, vagy esetleg más forrásból?
– Magazinokat nézek és Instagram-divatoldalakon is rendszeresen 
szörfözöm. Mostanában Nicole Richie és Olivia Palermo stílusa ins-
pirál leginkább.
– Van olyan ruhatípus vagy kiegészítő, amit gyakran viselsz, 
ezért igazán jellemző rád? 
– Nagyon szeretem a rojtos ruhákat és nagy napszemüvegeket, ez 
utóbbiakból óriási gyűjteményem is van.
– Létezik olyan ruhadarab, minta vagy stílusirányzat, amit a 

magánéletben sosem próbálnál ki? 
– Azt vallom, hogy a divatban soha ne mondd, hogy soha! Már 

többször is megszegtem, amit ígértem magamnak. Azt gon-
doltam például, hogy válltömést vagy csőnadrágot tra-
péz helyett sosem hordok majd, később mégis felvettem 
mindkettőt. A bokapántos cipő viszont nem áll jól, így azt 

nem valószínű, hogy hordani fogom.
– Összefuthatunk-e veled kopott melegítőben, 

kinyúlt trikóban, smink nélkül, vagy mindig ügyelsz a 
kinézetedre?
– Smink nélkül simán, mert hétköznap, ha nincs munka, mindig pihen-
tetem a bőröm, ez nagyon fontos. Laza cuccban is láthatnak flip-flop 
papuccsal, de azért széthordott ruhákban nem szoktam járni.
– Hol vásárolsz magadnak ruhát a legszívesebben: interne-
ten, butikokban vagy plázában? Itthon vagy külföldön? Egyedül 
vagy barátnővel? Próbálsz vagy próba nélkül is vásárolsz? Egy-

szerre csak egy darabot veszel vagy kam-
pányszerűen (ritkán, de akkor sokat) vásá-
rolsz?
– Egyedül, mert akkor nem siettetnek! Próba 
nélkül soha, itthon és külföldön egyaránt, és 
sokszor keveset, általában egy-egy ruhadarabot 
vásárolok csak.
– Mit kezdesz a megunt, kiszortírozott, de 
még hordható ruhadarabjaiddal?
– Előfordul, hogy a barátnőimmel cserélgetünk, 
de arra is volt már példa, hogy rászorulóknak 
küldtem el egy óriási zsák ruhát.
– A közösségi oldalaidon óriási a rajongó-
táborod. Előfordul, hogy divattanácsot kér-
nek tőled?
– Igen, rendszeresen, és igyekszem minden-
kinek válaszolni. A Viván pedig saját műso-
rom van, ahol tanácsokat adok: a Tükröm, 
tükrömben szépségápolással, divattal és 
életmóddal kapcsolatos tippeket osztok meg, 
és nagy örömmel tölt el, hogy rengeteg pozi-
tív visszajelzést kapok.

Pillantás egy gardróbba

A Viva televízió műsorvezetője 
egy igazán népszerű, sugárzóan 
üde, természetes szépség. 
Modellként kezdte a karrierjét, és 
ma már saját, divattal foglalkozó 
műsort vezet a csatornánál – nem 
kérdés tehát, hogy közel áll hozzá ez a 
témakör. Eszti nem fukarkodik a jó tanácsok 
osztogatásával sem, hiszen a közösségi 
felületeken a rajongóit szívesen látja el 
ötletekkel az öltözködéssel kapcsolatban. 
Kukkantsunk hát be ezúttal Iszak Eszti 
gardróbjába!

orsay 
3 290 Ft

Iszak 
Eszter
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rojtozd kI!

1. Springfield 9 995 Ft | 2. Springfield 10 995 Ft | 3. H&M 9 990 Ft | 4. Springfield 12 995 Ft | 5. H&M  
1 790 Ft | 6. H&M 8 990 Ft | 7. Springfield 7 995 Ft  | 8. Camaïeu 11 995 Ft | 9. Women’Secret 4 695 Ft |  
10. H&M 12 990 Ft | 11. Tezenis 5 990 Ft

Folytatódik a rojtőrület – továbbra is a 
legtrendibb darabok közé tartoznak a 
korábban zsákmányként beszerzett rojtos 
kincsek. akinek eddig még nem került 
a birtokába egy rojtos ruhadarab vagy 
kiegészítő, most végre gondolkozzon 
el azon, hogyan mutatna rajta egy ilyen 
bohém darab! Praktikus választásnak 
számítanak, mert gyorsan és könnyedén 
feldobják a megjelenésünket. Válassz egy 
rojtos táskát bármely árnyalatból, és biztosra 
veheted, hogy hosszú távon alapdarab lesz 
számodra. Ugyanilyen izgalmas benyomást 
kelt egy rojtos felső vagy egy menő, rojtokkal 
megbolondított bőrdzseki is. bátraknak áll 
a világ! inspirálódj, rojtozd ki magad néhány 
divatos darabbal az őszre! 

Az egyszerűbb 
darabokkal is  

jól mutat.

1. 2.

3. 4.
5. 7.

6.

8.
9.

10.

11.
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KíVáNSáGlISTA  
Elmúltak a forró nyári napok, 
hamarosan beköszönt az igazi 
ősz, és megtapasztalhatjuk 
minden csodáját. ám ilyenkor 
nemcsak a természet hoz 
magával változást, hanem 
a szépségápolási márkák is 
eddig nem látott újdonságokkal 
örvendeztetnek meg minket. 
Most nemcsak a ruhatárunkat 
frissíthetjük nyugodt szívvel 
− alkalmazkodva a csípősebb 
időjáráshoz −, hanem a 
szépségápolási rutinunkba is 
hozhatunk egy kis frissítést. 
Járjunk nyitott szemmel, 
lepjük meg magunkat egy kis 
kényeztetéssel!

1. Essence Ultime ELASTIN+VOLUME & FULLNESS Spray Hajbalzsam (Rossmann, 1 899 Ft)
2. Marc Jacobs Daisy Dream Forever parfüm (Douglas, 28 500 Ft)
3. Astor Seduction dúsító & hosszabbító szempillaspirál (Rossmann, 1 999 Ft)
4. Garnier Sleeping Cream éjszakai arckrém (Rossmann, 3 299 Ft) 
5. Catrice Deluxe Trio szemhéjpúder-paletta (Rossmann, 1 589 Ft)
6. La Roche-Posay Hydreane RICH termálvízalapú hidratáló arckrém (Mammut Gyógyszertár, 4 399 Ft)
7. Tony Gard Sea Side Woman parfüm (Douglas, 9 990 Ft)
8. Biotherm Blue Therapy Accelerated arcápoló szérum (Douglas, 17 600 Ft – 30 ml, 23 800 Ft – 50 ml)
9. Pupa 4 Sun All in One Bronzosító SPF 15 + pirosító + ragyogásfokozó kompakt (Pupa, 4 550 Ft) 
10. The Body Shop Oils of Life Itensely Revitalising Facial Oil arcápoló olaj (The Body Shop, 11 990 Ft)

a megújulás 
jegyében

sz
ép

sé
g



Mammut Magazin / 2015. ősz 2524 Mammut Magazin / 2015. ősz

Bódító
A bordó, a lila, a bogyószín és 
a padlizsán mind az ősz színei, 
ami nemcsak a ruhatárunkban és 
a körmünkön, de a sminkünkben is 
megjelenhet. Ezek az árnyalatok kifinomult 
és klasszikus eleganciát visznek a 
megjelenésünkbe, ezért bátran viseljük őket 
az ajkainkon is! 

1. Labello Watermelon Shine ajakápoló (dm, 529 Ft)
2. La Roche-Posay Cicaplast Levres ajakápoló balzsam (Mammut Gyógyszertár, 1 499 Ft)
3. Estée Lauder Pure Color Envy Sculpting ajakrúzs (Douglas, 9 600 Ft)
4. Douglas Matt ajakrúzs (Douglas, 3 990 Ft)
5. Dr. Hauschka Novum ajakrúzs (Biosétány, 5 490 Ft)
6. Yves Saint Laurent Rouge Volupté Shine ajakrúzs az érzéki ajkakért (Douglas, 10 300 Ft)
7. Catrice Ultimate Stay Matt ajakrúzs (Rossmann, 1 659 Ft)
8. Rimmel Kate Moss Nude Collection ajakrúzs (Rossmann, 1 399 Ft)
9. L’Oreal Color Riche ajakrúzs (dm, 3 599 Ft)
10. The Body Shop Colour Crush Matt ajakrúzs (The Body Shop, 3 590 Ft)
11. Yves Rocher Hidratáló ajakrúzs (Yves Rocher, 3 290 Ft)
12. Lancôme L’Absolu Rouge ßX  újrafeltöltő és újraformáló ajakrúzs (Douglas, 9 500 Ft)
13. Pupa I’m Matt Lip Fluid folyékony ajakrúzs (Pupa, 2 590 Ft)

burgundi

+1 tipp

ajkak

A kísérletezőbb kedvűek nem csak 
rúzst választhatnak: legyen akár matt 
ajakkrém, szájfény, színezett ajakápoló 
vagy ajakceruza, a kozmetikai cégek 
idén is fel vannak készülve minden 
kívánságra. Biztosan megtaláljuk a 
kedvünkre valót!

Aki kerüli a hivalkodó külsőt, és inkább a nőies, elegáns megjelenést 
tűzi ki célul maga elé, annak érdemes a smink többi részét 
visszafogottabban elkészíteni: tiszta bőr, hangsúlyos szemöldök, nyílt 
tekintet. A lényeg, hogy csak kiemelje és keretezze, ne pedig elnyomja 
az arcunkat, ezáltal hagyja érvényesülni ezeket a csodás árnyalatokat. 

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

13.

8.

9.

10.

11.

12.

Ügyeljünk rá, hogy a választott 
ajakszínt megfelelően előkészített és 
hidratált ajkakra kenjük fel, különben 
csak még jobban kihangsúlyozzák 
a szárazabb részeket. Ahhoz, hogy 
ajkainkon jól mutassanak a divatos, 
matt árnyalatok, fontos a megfelelő 
ajakápolás. A kicserepesedett felü-
letet először mindenképpen radíroz-
zuk át, utána pedig hidratáljuk!
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Arccal előre:

Tagadhatatlanul itt az ősz, aminek beköszöntét 
nemcsak a levelek színének változása, hanem a 
bőrünk állapotának átalakulása is jelzi. Most még 
süt a nap, de a hőmérséklet már alacsonyabb, és 
könnyen lehet, hogy ez komoly vízhiányos állapotot 
idéz elő a bőrünkön.

táplálás és hidratálás

A szeles, hűvösebb klíma egyáltalán nem segít, inkább 
csak rontja bőrünk rugalmasságát. A megterhelőbb 
őszi napokon hidratáló és ápoló készítmények 
használatával támogathatjuk a bőrünket, hogy a 
nyári hónapokban elveszített nedvességet pótolni 
tudja. Ilyenkor a finomabb állagú krémeinket cseréljük 
erőteljesebb, nehezebb hidratálóra. Nagyon fontos, 
hogy megtaláljuk a legmegfelelőbbet: vizsgáljuk és 
ismerjük meg a bőrünket! Nappalra az olajmentes, gél-
alapú termékek ajánlottak azoknak, akiknek normál, 
zsíros, vagy kevert állagú a bőre. A száraz bőr ezzel 
szemben sűrűbb állagú krémeket igényel. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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1. Dr. Organic Bio Manuka mézes elsősegélykrém (Biosétány, 3 685 Ft) | 2. alverde Zell Aktiv nappali 
arckrém (dm, 1599 Ft) | 3. Dr. Organic Bio Rózsa szemkörnyékápoló szérum (Biosétány, 3 950 Ft)  |  
4. Yves Rocher Sérum Végétal Ráncfeltöltő nappali arcápoló (Yves Rocher, 6 700 Ft) | 5. Nivea 
Cellular Anti-Age Bőrfiatalító nappali arckrém (Rossmann, 3 999 Ft)  | 6. Lancôme Visionnaire Nuit 
„Gél-az-olajban” textúrájú éjszakai arcápoló multikorrekciós hatással (Douglas, 26 800 Ft) |  
7. Nivea Cellular Anti-Age bőrfiatalító szemkörnyékápoló (Rossmann, 3 499 Ft) | 8. Vichy Neovadiol 
Magistral Elixir száraz revitalizáló olaj (Mammut Gyógyszertár, 9 999 Ft) | 9. Douglas Naturals arcszérum 
argánolajjal (Douglas, 8 990 Ft)  | 10. L’Oreal NutriGold arcolaj (Rossmann, 3 699 Ft) | 11. Estée Lauder New 
Dimension Shape + Fill Expert szérum (40 500 Ft) | 12. Dr. Hauschka Éjszakai szérum (Biosétány,  
9 490 Ft) | 13. Bioderma Hydrabio szérum (Mammut Gyógyszertár, 5 958 Ft) | 14. Balea regeneráló tejes-
mézes arcmaszk (dm, 199 Ft) | 15. Eucerin Dermo PURIFYER Aktív éjszakai arcápoló (Mammut 
Gyógyszertár, 3 890 Ft) | 16. Yves Rocher Nutritive Végétal Kiszáradást gátló arclemosó zselé (Yves 
Rocher, 2300 Ft) | 17. Marionnaud Clean&Rituals tisztító gél (Marionnaud, 2 990 Ft)

Szerezzünk be egy gazdagabb 
állagú arckrémet vagy olajat az extra 
hidratáltság elérésére! Ha zsíros bőrünk 
van, és nyáron kevésbé használtunk 
arcápolókat, a szárazabb őszi időben 
akkor is szükségünk lesz a nedvesség 
pótlására.

Soha ne hagyjuk ki az esti 
bőrtisztítási és -ápolási rutint! 
Fontos, hogy legyen egy jól hidratáló 
éjjeli arckrémünk, de ilyenkor bátran 
nyúlhatunk a nehezebb krémek, 
arcmaszkok vagy arcápoló olajok 
után is. Az éjszaka folyamán testünk 
sok vizet veszít, így egy megfelelő 
összetevőkkel ellátott hidratálóra lesz 
szükségünk, hogy reggel már táplált, 
gyönyörű bőrrel ébredjünk.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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17.

8.
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Ősszel sajnos kevesebb 
vitamin jut a szervezetünkbe, 
mint nyáron, ezért ügyeljünk 
a kiegyensúlyozott 
táplálkozásra, és szedjünk 
vitaminokat! A haj számára 
a B-, C- és E- vitamin a 
legfontosabb.

Az évszakváltás sokaknál 
hajhullást eredményezhet, 
de nem kell megijedni: ez 
természetes jelenség. Ha 
mégis szeretnénk fokozottabb 
védelmet, érdemes speciális 
samponokat és ápolást 
bevetni hajmosásnál. 

1. Dr. Hauschka Neem hajvíz (Biosétány, 4 390 Ft)
2. Elseve Extraordinary Selymes olaj a krémben (Rossmann, 1 699 Ft)
3. alverde Hajolaj mandula és agránolajjal (dm, 889 Ft) 
4. Schauma Blow-Dry dúsító spray (Rossmann, 1 299 Ft)
5. Dove Youthful Vitality BB hajkrém (Rossmann, 1 990 Ft)
6. Nivea Volume Care sampon bambuszkivonattal (Rossmann, 849 Ft)
7. Douglas Protein Repair7 Wonder olajspray  (Douglas, 2 990 Ft)
8. Renew 7 Teljeskörű Regenerálás Azonnali Intezív Hajpakolás (Rossmann, 1 349 Ft)
9. Dr. Organic Bio E-vitaminos sampon (Biosétány, 2 550 Ft)
10. Vichy Dercos Neogenic hajsűrűség-fokozó kezelés (Mammut Gyógyszertár, 16 899 Ft)
11. The Body Shop Spa of World Polinéziai Monoi ragyogásfokozó olaj (The Body Shop, 6 990 Ft)
12. Yves Rocher Növényi Hajápolás, Fényt adó hajleöblítő ecet (Yves Rocher, 1 750 Ft)
13. Toni&Guy Cleanse&Nourish Sampon sérült hajra (Rossmann, 2 399 Ft)

Az őszi időjárás ugyanúgy megviseli a 
hajunkat, mint a forró napsütés, ezért 
ebben az időszakban is fontos a megfelelő 
hajápolás. Csakhogy egészen más 
szabályok vonatkoznak most rá, mint a 
nyári időszakban. Nyáron főleg a hőség 
és a napsütés viselheti meg a hajunkat, 
ősszel pedig a szél, az eső, a hideg és a 
szélsőséges időjárás. Érdemes néhány apró 
változtatást beiktatni a napi rutinunkba, 
hogy ilyenkor is ápolt és egészséges 
tincsekkel büszkélkedhessünk.

Ősszel a hajunk gyorsabban 
zsírosodik, mivel a hajhagymák 
fokozott faggyútermeléssel 
próbálják védeni magukat 
a hirtelen hideg ellen, így 
kompenzálva az állandó 
hőmérséklet-változást és a fűtött 
helyiségek száraz levegőjét. 

Kényeztető hajápolás 

2.

3. 4. 5.
6.

7.

8.

9.
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Szépségtitkok 

– A képernyőn munkaköri kötelességed, hogy profi sminket 
viselj. A hétköznapokon mennyire fontos számodra, hogy ilyen-
kor is sminkeld magad? 
– Pontosan azért, mert sokszor sminkelnek a munkám miatt, a hétköz-
napokon igyekszem levegőztetni a bőröm. Ha viszont valamilyen ren-
dezvényre megyek, magam sminkelek, hiszen míg kismama voltam, 
elvégeztem egy sminkiskolát. Mindig is érdekelt, ezért szerettem volna 
ezt is megtanulni.
– Hogyan jellemeznéd a stílusod, mit hangsúlyozol ki legszíve-
sebben az arcodon? 
– A szememet szoktam inkább hangsú-
lyozni, de a legjobban azt a sminket sze-
retem, ami szinte alig látszik. A természe-
tességre törekszem.
– Milyen szépségápolási termékhez 
ragaszkodsz hosszú idő óta, illetve 
melyek azok, amelyeket mindig 
magaddal hordasz a táskádban? 
– Mindig van nálam egy ajakápoló, egy 
dezodor és egy testápoló. Tényleg csak a 
legszükségesebbek. 
– Változik valamiben a szépségápo-
lási rutinod ősszel? 
– Ősszel általában sötétebb színeket 
szoktam választani, de markánsan nem 
változik a nyárihoz képest semmi.
– Parfümválasztásnál mire figyelsz 
leginkább, milyen illatok állnak hoz-
zád igazán közel? Az évszakok vál-
takozása, vagy a hangulatod meny-
nyiben befolyásolja, hogy reggelente 
milyen illatot fújsz magadra? 
– Különös, de nem vagyok nagyon par-
füm párti, pedig imádom az illatokat. Sze-
rintem még egyszer sem használtam el 
teljesen egy parfümöt. Egyrészt, ami-
kor megszületett a kisfiam, kevesebbszer 
használtam erős illatokat, másrészt az illa-

tokat bizonyos korszakaimhoz kötöm. Ezért, bár mindig van kedvencem, 
sosem használok sokat, mert szeretek új illatokat kipróbálni. Ha válasz-
tok, inkább a virágos, édes illatokat kedvelem.
– Nagyon jellegzetes a dús és egészségesen fénylő hajkoronád. 
Hogyan ápolod és hordod a legszívesebben? 
– Minden hajmosás után olajjal ápolom, mert nagyon sokszor hasz-
nálok hajvasalót, ami rongálja a hajszálaimat. Ezért ezt sosem hagyom 
ki. Van, hogy napközben is kenek rá, hogy a kóbor szálak megtalálják 
a helyüket.
– Ha csak egy szépségápolási terméket választhatnál életed 
végéig, melyik lenne az? 
– Testápoló.
– Mi az a kényeztetés, amit néha megengedsz magadnak? 
– Nagyon szeretem a masszázst. Sokszor fáj a hátam, ezért ha nem 
is rendszeresen, de gyakran megyek el masszőrhöz, hogy ellazítsa a 
hátizmaimat.
– Elfoglalt édesanyaként mennyi időd van a szépségápolásra? 
Le tudsz csípni magadnak egy kis „énidőt” a kisfiad mellett? 
– Amikor Olivér már elaludt, van időm erre is. Minden este forró fürdőt 
veszek, közben rákészülök a következő napra, és egyben el is tudok lazulni.
– Mennyire játszik fontos szerepet a szépség, illetve a szépség-
ápolás az életedben? 
– Az ápoltság egy nőnél szerintem alapkövetelmény. Anyaként pedig 
az is elengedhetetlen, hogy a gyermekeinket ápoljuk, sőt a férfiakról 

sem szabad megfeledkezni, kezdve a ruhák 
vasalásától egészen a bőrük gondozásáig.
– A várandósságod alatt elvégeztél egy 
maszkmesteri képzést. Mesélnél erről 
az élményről egy kicsit az olvasóknak? 
– Mindig is érdekelt a sminkelés, aztán 
mikor lett egy kis időm ezt komolyabban 
venni, rögtön el is mentem Kristóf Ilus isko-
lájába, ahol a filmes maszkmesterség csín-
ját-bínját tanulhattuk meg. A szenvedé-
lyem azóta sem múlt el, szívesen dolgoznék 
sminkesként is, de most más feladatot állí-
tott elém az élet, amit nagyon élvezek.
– Ennek és a munkádnak köszönhe-
tően biztosan ellestél néhány apró 
trükköt. Van olyan sminkes fogás, amit 
azóta is szívesen alkalmazol akár a hét-
köznapokon is? 
– Nagyon szeretek kézzel festeni. Az ala-
pozót is sok esetben az ujjaimmal viszem 
fel, ezáltal sokkal természetesebb hatást 
lehet elérni. Néhány árnyékolási technikával 
kiegészítve pedig csak a szakavatott embe-
rek jönnek rá, hogy egyáltalán van valami az 
illetőn.
– Sietős reggeleken mit tanácsolsz a 
nőknek? 
– BB krém és nyomás!

A TV2 Mokka és a FEM3 Café műsorvezetője 
olyan szépség, akin mindenkinek megakad 
a szeme. Széles mosolya, mélybarna 
tekintete és tökéletes alakja nem véletlenül 
hívta fel már serdülő korában a tévések és 
modellügynökök figyelmét. A magánéletben 
Anett inkább a természetességre esküszik, 
csak különleges alkalmakra sminkeli magát. 
Akkor viszont úgy, mint a profik – hiszen 
ha akarná, belőle is válhatna hivatásos 
sminkes. 

Czippán Anettől
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SzéPSég 
természetesen
Szmog, stressz, egészségtelen élelmiszerek, 
mozgáshiány – mindezek a bőrünkön is 
nyomot hagynak. A tartósítószerek és 
mesterséges összetevők világából egyre 
többen kacsingatnak a természetes anyagokat 
tartalmazó biokozmetikumok felé. Bár a 
természetesnek a mesterséges szerekkel 
szemben kicsivel több időre van szüksége 
az eredmény eléréséhez, érdemes néhány 
felesleges és sokszor káros hatóanyagot 
kiiktatni az életünkből. Bemutatunk néhány 
olyan terméket a BioSétány kínálatából, 
amelyek jó szolgálatot tesznek ősszel, és 
segítenek az erős napsugárzástól megviselt 
bőrnek a regenerálódásban. 

Mitől bio a biokozmetikum?
Összetevőik bizonyos százaléka biogazdálkodásból származik, nem 
tesztelték őket állatokon, illetve nem tartalmaznak kőolajszármazé-
kokat, parabéntípusú konzerválószereket, szintetikus illatanyagokat, 
SLS-t és alumíniumtartalmú szintetikus vegyületeket. 

Bio- vagy organikus termékeket minősítő, egységesen elfogadott 
védjegy jelenleg nincs. A minőségre garanciát jelenthet a Soil Associ-
ation, az EcoCert, a NaTrue, a Demeter vagy Magyarországon a Bio-
kontroll Hungária minősítőrendszerének logója a csomagoláson. Ezek 
a rendszerek különböző feltételeket szabnak a termékeknek − az egyik 
legszigorúbb a magyar Biokontroll. 

A natúrkozmetikumoknak kicsit lazább rostán kell átmenniük: a Bio-
kontroll Hungária szerint ezeknél a termékeknél gyakran találkozhatunk 
azzal a megoldással, hogy csak egy-egy összetevő származik ökológiai 
gazdálkodásból. Ezek szintetikus anyagok helyett természetes alap-
anyagokat, növényi olajakat használnak, viszont nem tartalmaznak pél-
dául paraffint és ásványolaj-származékokat.

A BioSétány üzletében több mint 100 márka közel 3000 természe-
tes kozmetikuma és környezetbarát tisztítószere közül válogathatunk, 
és a hazánkban kapható natúr- vagy bio-kozmetikummárkák nagy 
része megtalálható a boltban. 

Zsálya-menta dezodor
Természetes antimikrobiális dezo-
dor, amelyben nincsenek alumíni-
umsók. Alacsony alkoholtartalmú 
termék, nem irritálja a bőrt és 
nem hagy foltot a ruhán. 
Tisztító tej
Ápoló hatású jojoba- és man-
dulaolajjal, speciális gabonaki-
vonatokkal tisztítja a bőrt, segít 
a zsiradékszintjének helyreállítá-
sában, megakadályozva a kiszá-
radását. 
Mélytisztító
Mandulaőrleményt, acerola 
lisztet, körömvirágot és orbáncfü-
vet tartalmaz, kíméletesen és alaposan 
tisztít. Megnyugtatja a bőrt, ösztönzi 
annak öntisztító képességét, így a póru-
sok finomabbá válnak és csökken a mitesz-
szerképződés.

Dr. HauscHka

Nourish Argan: Skin Renew öregedésgátló arckrém
Nourish Argan Skin: Rescue szérum
Organikus növényi összetevők és bioaktív hatóanyagok 
találkoznak a Nourish termékeiben. A minden bőrtípusra 
használható Argan termékcsalád hidratáló, ránctalanító 
kréme javítja a bőr hidratáltságát, a szérum pedig fokozza 
a bőr kollagénképződését és csökkenti az öregedésének 
jeleit.

nourisH

A nyári erős nap után itt az ideje hid-
ratálni a megviselt bőrt! A Dr. Orga-
nic manuka mézes termékcsaládja 
ápolja a száraz, repedezett bőrt és 
elősegíti a természetes regenerá-
lódását. Az E-vitaminos termékek 
pedig segítenek eltüntetni az öre-
gedés korai jeleit, visszaállítják a bőr 
rugalmasságát.

Dr. organic
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Az inzulinrezisztencia (IR) egy olyan, napjainkban egyre gyakrabban 
előforduló betegség, amely hatékonyan orvosolható, ám ha nem isme-
rik fel időben és nem tesznek ellene, súlyos következményeket vonhat 
maga után.

A fentiek közül bármelyik jellemző lehet az inzulinrezisztenciára, ám 
lehet teljesen tünetmentes is ez az állapot. Megállapításában egyszerű 
laboratóriumi vizsgálatok nyújtanak segítséget.

Mi az inzulinrezisztencia? 
Az inzulin (a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteinek béta-sejtjei által 

termelt) hormon legfontosabb szerepe az anyagcsere-szabályozásban 
van. A vérből való cukorfelvételben segít a sejteknek. Inzulinrezisztencia 
állapotában a sejtek nem reagálnak megfelelően az inzulin hatására, így 

a cukorfelvétel sem megfelelő, ennek következtében a hasnyálmirigy 
még több inzulint termel. Azonban egy idő után kimerülnek a Langer-
hans-szigetek béta-sejtjei, nem termelnek inzulint, ezt követően pedig 
kialakul a cukorbetegség. Ezért az IR-t a cukorbetegség előszobájának 
is szokták nevezni, ugyanis ha nem kezelik, akkor idővel diabétesz ala-
kul ki belőle.

Mit tehet, ha felmerül az IR gyanúja? 
Ahogy már írtuk, az IR gyanúja egyszerű laboratóriumi vizsgálatok-

kal megállapítható. Ehhez vérvételre van szükség, amelyre a Mammut 
II. 4. emeletén, a Centrum-Lab Kft.-nél beutaló és várakozás nélkül is 
van lehetőség. 

Ajánljuk Inzulinrezisztencia csomagunkat, amennyiben ön túlsú-
lyos, emellett a következők bármelyike jelen van: családjában előfor-
dult cukorbetegség, magas a vérzsírszintje, kórelőzményében szerepel 
érbetegség, kevés fizikai aktivitást végez, policisztás petefészek (PCO) 
szindrómája van.

A kemény edzés és a diéta 
sem segít a pocak körüli 
zsírpárnákon?

Amennyiben rendszeresen sportol, 
diétázik, de mégsem olvadnak le a kilók; ha 
fáradékony vagy rohamszerűen tör Önre az 
álmosság, esetleg hajhullással küzd, akkor 
érdemes elgondolkodni azon, vajon mi 
állhat ezeknek a tüneteknek a hátterében. 
Ma már sajnos egyre többen szenvednek 
inzulinrezisztenciától (IR), amely ha időben 
felfedezik, visszafordítható, de ha nem 
kezelik, komolyabb problémákat is okozhat.

LabCentrum
Érdeklődjön személyesen,  

vagy a http://centrumlab.hu weboldalon.

Milyen tünetek megjelenésekor lehet gyanakodni az IR 
állapotára? 

�  Súlyproblémák, sikertelen fogyókúrák, folyamatos hízás, 
amely jellemzően inkább a hastájékon jelentkezik 

�  Fáradékonyság, csökkent koncentrálóképesség 
időszakosan a nap folyamán 

�  Rohamszerű álmosság, jellemzően az étkezések utáni 2-3. 
órában

�  Hirtelen édességéhség 

�  Rendszertelen menstruáció, hajhullás, problémás bőr 
(pattanások) 

�  Nehézségekbe ütköző teherbe esés 

�  a bőrön jelentkező sötét színű, szemölcsös elváltozások

�  Rutin laboratóriumi vizsgálat során magasabb vércukor- és 
triglicerid-, illetve alacsony HdL-koleszterin-érték

A csomag ára: 10 900 Ft.
sz

ol
gá

lta
tá

so
k



32 Mammut Magazin / 2015. ősz

Lábunk betegségei  

A lábdagadás és a visszér

A visszerek alapvető feladata a vér visszaszállítása a szövetekből a szív 
felé. A visszerekben a nyomás sokkal alacsonyabb, mint a verőeres 

keringésben. A kor előrehaladtával a visszérfal gyengül, funkció-
ját nem tudja megfelelően ellátni, a nyomás megnő, és a visz-

szér fala pedig egyre inkább elvékonyodik és kitágul, ezt a 
folyamatot pedig már nem lehet visszafordítani. 

Nagyon fontos gondoskodnunk az érfalak 
megfelelő rugalmasságáról és stabilitá-

sáról, ugyanis az esztétikai problé-
mák mellett mindez komolyabb 

betegségekhez, kezdetben 
ödémához, majd akár trom-

bózishoz, stroke-hoz is 
vezethet.

Az  ödéma 
k e z d ő d ő 

tünete i 

általában a nap végén tapasztalt „nehéz láb” érzése, lábfej, valamint 
lábszárdagadás. Az ödéma kapcsán nagyon fontos megemlítenünk, 
hogy nemcsak visszeresség okozhatja, hanem szívbetegségek is áll-
hatnak a háttérben. Ilyen például a szívizom gyengesége, amelynek 
következtében a vénákban a nyomás megnövekszik. Ennek jellegze-
tes tünete, ha a duzzanatot mindkét lábon tapasztaljuk, és méreteik 
megegyeznek.

Hormonális szempontból a terhesség ideje alatta a nők nagyobb 
veszélynek vannak kitéve a visszeres megbetegedéseknek, ugyanis a 
megnövekedett hasűri nyomás miatt a vénák folyása nehezített. 

A visszeres betegség kialakulásának esélye nagyban csökkenthető 
a megfelelő életvitellel (sok mozgás, túlsúly elkerülése, korszerű étke-
zés). Amennyiben lábdagadás jelentkezik, érdemes szakemberhez 
fordulni, ugyanis a tünetek hátterében szív- és érrendszeri problémák, 
magas vérnyomás, valamint hormonális problémák állhatnak. 

Mit is tehetünk megelőzés címszó alatt?

Elsősorban tegyünk meg mindent egészségünk érdekében! Nem lehet 
elégszer hangsúlyozni a mozgás jelentőségét! Heti 3x20 perc koco-

gás, biciklizés, úszás nagyban hozzájárul az érfalak egészségéhez 
és ahhoz, hogy megőrizzék rugalmasságukat. Nagyon fontos a 
megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás is, a láb vénáinak ultra-

hangos vizsgálata, általános vérvizsgálat, belgyógyászati szakorvosi 
vagy kardiológiai szűrés. 

lábaink a 
mindennapokban 
a folyamatos ülő- 
vagy állómunkáknak 
köszönhetően nagyfokú 
terhelésnek vannak 
kitéve, amelynek 
hatására kialakulhat 
a visszeresség. 
A visszeresség 
népbetegség: a hazai 
lakosság 25-30%-át  
érinti, a kezdeti 
panaszok már a 20–30 
éves korosztály tagjai 
között is megjelennek.

Lábvénás ultrahangvizsgálat 9 900 Ft
Nagyrutinvizsgálat 5 300 Ft
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15%


Fontos tudni, hogy az emlőrákos esetek csupán 10%-ánál fordul elő fáj-
dalom, a maradék 90%-ban a fájdalom hiánya miatt nem gondolnak a 
betegek arra, hogy a talált csomó akár daganatos elváltozás is lehet. 
Negyvenéves kor felett javasolt részt venni a rendszeres mammográfiai 
szűrésen, ám a fiatalabb korosztálynak sem szabad elhanyagolnia a 
havonkénti önvizsgálatot. Már a legkisebb gyanú felmerülésekor se halo-
gassuk orvosunk felkeresését, mivel az időtényező különösen fontos.

Annak ellenére, hogy a rosszindulatú emlődaganatok döntő több-
sége idősebb korban jelentkezik, a mellrák 40 éves kor alatt is előfor-
dulhat, ezért a fenti tünetek esetén fiataloknak is mihamarabb szakor-
voshoz kell fordulniuk!

Nyolc nőből egyet érint a mellrák  

Ön vajon hányadik?
Világszerte több millió nő lesz évente a 
betegség áldozata, sajnos Magyarországon 
is minden évben 2500 nő életét követeli a 
mellrák. Már számos rendezvény igyekszik 
felhívni a figyelmet a rendszeres szűrés 
fontosságára, mivel ez a legjobb eszköz 
a betegség időbeli felismeréshez. A korai 
stádiumban felfedezett mellrák nagy eséllyel 
gyógyítható.

Mammut II., 4. emelet

Tel: +36-1-880-1016, +36-30-568-8210

Megyeri út: +36-1-870-0400

Bank Center: +36-1-803-6464, +36-30-629-2726

E-mail: mammut@diagnoscan.hu

www.diagnoscan.hu

maganrendeles.diagnoscan.hu

ne várjon tovább, cselekedjen! tegyen azért, hogy sokáig 
élvezhesse az életet családjával és barátaival!

A tájékoztatás nem teljes körű, további információért hívja központunkat vagy 
keresse fel honlapunkat: www.diagnoscan.hu vagy maganrendeles.diagnoscan.hu. 
A vizsgálatok igénybevételéhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges! A kedvez-
mény a következő budapesti központjainkban vehető igénybe: Mammut II., Megyeri 
út, Bank Center. 

Amennyiben nem érez fájdalmat, de az alábbi 
tüneteket tapasztalja, mindenképpen forduljon 
orvoshoz:
• csomót tapint az emlőben;
• behúzódik az emlőbimbó;
• behúzódás az emlő bőrén;
•  ekcémának tűnő elváltozás jelenik meg az emlőbimbón;
•  az egyik emlő bőre duzzadttá, keménnyé, pirossá válik 

a másikhoz képest;
• az emlőbimbó véresen váladékozik;
• a hónaljban csomót tapint.

 A Diagnoscan Magyarország a prevenció elkötelezett 
híveként 2015. szeptember 1-től október 31-ig 15% 
kedvezményt biztosít magánrendelés keretében a 

komplex mammográfiai szűrésből.

A szűrés tartalmazza az emlők fizikális vizsgálatát,   
a röntgen-mammográfiát, valamint a mellek és a 

nyirokrégiók ultrahangos vizsgálatát.

MR-vizsgálat már a Mammut II.-ben is!
a Mammut II. 4. emeletén található diagnoscan központ augusz-
tusban átalakult, megújult és kibővült. az eddig elérhető vizs-
gálatok (Ct, ultrahang, röntgen, mammográfia, csontsűrűség-
mérés) mellett most már lehetőség van végtagi MR-vizsgálatok 
igénybevételére is. a telepített berendezés egy nyitott MR, amely 
egyedi, ergonomikus kialakítású, harmadik generációs, kom-
pakt vizsgáló készülék. kialakításánál fogva maximális komfor-
tot biztosít a pácienseknek, és alkalmas klausztrofóbiás betegek 
vizsgálatára is. alkalmas végtag, végtag, valamint ízületvizsgála-
tokra, elsősorban a térd, lábszár, boka, lábfej, csukló, alkar, 
könyök, kéz régióban.

a mammográfia a legérzékenyebb, legnagyobb felbontású, 
legpontosabb vizsgálat az emlők vizsgálatára.
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LendüLj újra 
mozgásba!
A nyári utazások, strandolások és fesztiválok után láss neki 
ismét az edzésnek! Kezdd el időben erősíteni testedet és 
immunrendszeredet, hogy ne érjenek váratlanul a 
hűvös időjárással érkező betegségek.

A Lite Wellness Club edzői össze-
állítottak egy 5 gyakorlatból álló 
edzéstervet, amely segít eltüntetni 
az esti borozások, fagyizások és 
kerti sütögetések testsúlyodon meg-
látszó nyomait. Az alábbi feladatok 
garantáltan minden izomcsoportodat 
megdolgoztatják. Végezheted őket 
kézi súlyzó segítségével, vagy helyet-
tesítheted azt akár egy ásványvizes 
palackkal is. 

1. gyakorlat
Kitörés vállerősítéssel
Az alábbi izmokat dolgoztatod: combfeszítő, farizom, váll.
Javasolt ismétlésszám: 10 darab lábanként

Helyezkedj el állásban, a súlyzókat tartsd a vállaidnál, tenyereid 
nézzenek előre.
Végezz kitörést előre, és közben emeld a súlyzókat 
magastartásba!
Figyelj rá, hogy kitörés közben az elöl lévő lábad térde ne 
kerüljön a lábfej vonala elé. Hátad legyen egyenes, kar- 
jaidat tartsd nyújtva.
Lépj vissza kiinduló helyzetbe, és végezd el a gyakor-
latot ellentétes lábbal is!

2. gyakorlat
Guggolás bicepszerősítéssel
Az alábbi izmokat dolgoztatod: combközelítő, bicepsz.
Javasolt ismétlésszám: 10

Helyezkedj el széles terpeszállásban, lábfejeid nézzenek kifelé, a súlyzókat fogd befelé néző tenyérrel a mellkasod 
előtt. Ereszkedj guggolásba, a súlyzókat közben engedd magad elé mélytartásba. Figyelj arra, hogy a hátad 
maradjon egyenes!

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

A gyakorlatokat 
Keresztes Anna,  
a lite Wellness Club 
szakmai vezetője  
mutatja be.

Lite Wellness Club
Mammut II., 4. emelet

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

Kezdőként végezd a 
gyakorlatokat 1 kilós súlyzóval! 
Ismételd meg a teljes 
gyakorlatsort háromszor!
Haladóként emelheted a súlyt és 
növelheted az ismétlésszámot is!
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3. gyakorlat
Csípőtolás melltől nyomással
Az alábbi izmokat dolgoztatod: combhajlító, mellizmok, alsó háti rész izmai.
Javasolt ismétlésszám: 10

Helyezkedj el hanyattfekvésben, térdeidet hajlítsd be, sarka-
iddal támaszkodj a talajon. A súlyzókat tartsd a mellka-

sod mellett, könyökeid nézzenek oldalra. Emeld a csí-
pődet magasra, közben nyomd ki a súlyzókat mellső 

középtartásba!
A gyakorlat végzése során ügyelj arra, hogy csigolyáról csigolyára gördülve emel-

kedj és ereszkedj. 

4. gyakorlat
Alkartámaszban támlázás lábemeléssel
Az alábbi izmokat dolgoztatod: hasizmok, tricepsz.
Javasolt ismétlésszám: 8

Helyezkedj el alkartámaszban! Figyelj arra, hogy a csípőd ne lógjon és ne told magasra. 
Farizmodat és hasizmodat feszítsd meg!
Első ütemre az alkartámasz helyzetét megtartva végezz balláb-emelést. A lábfejed 
legyen visszafeszítve!
Második ütemre engedd vissza a lábadat a talajra.
Harmadik ütemre emelkedj fekvőtámasz helyzetbe, de a feszes testhelyzetet 
továbbra is tartsd meg!
Negyedik ütemre ereszkedj vissza alkartámasz helyzetbe. Minden ismétlésnél másik 
karral indítsd a támlázást!

5. gyakorlat
Vádlierősítés magasevezéssel

Az alábbi izmokat dolgoztatod: combfeszítő, vádli, hátizmok.
Javasolt ismétlésszám: 10

Helyezkedj el hajlított állásban, a törzsed enyhén döntsd előre. Figyelj arra, 
hogy a hátad egyenes legyen! A súlyzókat tartsd magad előtt mélytartásban.

Első ütemre emelkedj lábujjhegyre. Második ütemre ereszkedj vissza kiinduló hely-
zetbe.
Harmadik ütemre végezz magasevezést, könyökeidet húzd hátra, lapockáidat 
zárd, felkarod végig legyen magasan, vállaidat szorítsd le!
Negyedik ütemre ereszd a súlyzókat kiinduló helyzetbe.

Ha még nem jártál nálunk, próbáld ki klubunkat! 7 nap 2800 forint!*
* Teszteld a Lite Wellness Club alapszolgáltatásait (fitnesz-, wellness-, csoportos aerobik- és Spinning®-órák) hét egymást követő napon át 

korlátlanul, 2800 forintért. A kedvezményes lehetőségért regisztrálj weboldalunkon!

2, 4

2, 4
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Spagetti, pizza, lepények, édes vagy 
sós palacsinták, tortillák – felsorolni is 
nehéz, mennyi kedvelt tésztaétel létezik. 
Ráadásul a változatos szószoknak, 
töltelékeknek és feltéteknek köszönhetően 
ugyanúgy elkészíthetők könnyen és 
gyorsan fogyasztható street foodként 
mint ötcsillagos gourmet vacsoraként. 
Feltérképeztük a Mammut tésztás éttermeit!

Guru
A szendvicsek, tortillák és saláták mellett édes és sós óriáspalacsintákkal 
is találkozhatnak a Guruban azok, akik valamilyen igazán laktató, gyor-
san fogyasztható ételre vágynak napközben. Többek között pestós, avo-
kádós, mozzarellás csirkés, nutellás, szedres-áfonyás, illetve klasszikus 
túrós finomságok közül válogathatunk. Az étteremben ráadásul a rende-
lés és az étel kiérkezése közti időben sem unatkozunk, hiszen a palacsin-
ták látványsütödében, a vendégek szeme előtt készülnek. 
Mammut II., 2. emelet 
Tel.: (+36 1) 315 1575
www.guru.hu

Okay Italia
Az olasz konyha bővelkedik 
a tésztaételekben, az éppen 
roppanósra főzött tésztákat 
minden régióban máshogy 
készítik el, és minden ház-
tartásnak megvan a saját 
receptje. Az Okay Italia a 
magyar közönséggel ismer-
teti meg a házias olasz ízeket, 
és a hagyományos pizza vagy 
a friss fűszerekkel és napér-

lelte paradicsommal készített tészták mellett olyan különlegessé-
geket is tartogat, mint a bélszínkockával, fokhagymával, hagymá-
val és csípős paprikával készített spagetti.

Bor
A bélszínnel megbolondított ételhez az étterem szakácsa a Primi-
tivo nevű olasz bort ajánlja. A Puglia tartományból származó tes-
tes, karakteres, mély vörös színű bor abszolút slágertermék a ven-
dégek között, remekül kiemeli az étel ízét. 
Mammut I., 3. emelet 
Tel.: (+36 1) 505 5851
www.okayitalia.hu
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Il Treno
A pizza talán az egyik legismertebb és legkedveltebb 
tésztaétel, ugyanúgy megtalálható street food étkezők, 
házhoz szállító cégek illetve gourmet éttermek kínála-
tában is. Lehet vastag vagy vékony tésztájú, készülhet 
fehér vagy teljes kiőrlésű lisztből megszámlálhatatlan fel-
téttel. Az IL Treno éttermében frissen gyúrt, kövön sütött 
pizzatésztákkal és rengeteg féle feltéttel találkozhatnak a piz-
zarajongók.
Mammut I., 3. emelet 
Tel.: (+36 20) 294 4722
www.iltreno.hu

JóAsszony gyorsétterem
Levesek, főzelékek, feltétek, frissen-
sültek, barbecue ételek, köretek és 
vegetáriánus kínálat: a JóAsszony 
étteremben a házias fogásokra éhesek 
csillapíthatják étvágyukat. Egy hagyo-
mányos ételekből álló ebéd pedig nem 
az igazi desszert, például palacsinta 
nélkül! A gyorsétteremben levezetés-
képpen áfonyás és diós palacsinták 
közül választhatnak az édesszájúak. 
Mammut I., 3. emelet 
Tel.: (+36 20) 549 9991
www.gyorsetterem.hu

leroy
A tésztákból kiadós, laktató, igazi gourmet ebédeket vagy vacsorá-
kat is készíthetünk. A Leroy választékában a könnyed fogások mellett 
ezeket is megtaláljuk. A Leroy tésztái friss házi tésztából készülnek, 
amelyek között – a diétázók kedvéért – megtalálható a szénhidrát-
csökkentett penne is. A hosszú, lapos szalagokat formázó 
hagyományos tagliatelle tésztát az étteremben készítik, és füstölt 
bélszíncsíkokkal, rukkolával, koktélparadicsommal, parmezán-
forgáccsal tálalják. Igazi gasztronómiai kényeztetés egy hűvö-
sebb őszi napra!

Bor
Szekszárdi Cabernet Sauvignon – Vesztergombi pincészet.
A Leroy a tésztához ezt az egészen sötét, vörös színű bort 
ajánlja, amelynek Illata erdei bogyós gyümölcsökre emlékeztet. 
Harmonikus, tartalmas bor, amely jól kiegészíti a bélszíncsíkok-
kal készült tésztát. 
Mammut II., 2. emelet 
Tel.: (+36 1) 345 8390
www.mammutleroy.hu
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A gyors – JAmie oliver: 
JAmie 15 Percesek
A gasztronómia brit fenegyereke új korszakot nyitott az otthoni sza-
kácsművészetben. A Jamie 15 percesek című kötetében olyan recep-
teket mutat be, amelyeket az olvasók kértek: szupergyors, ízletes és 
tápláló ételeket, amelyeket a hét minden napján elkészíthetünk. A világ 
minden tájáról inspirálódó szakácskönyv kínálata igazán színes: meg-
találhatunk benne a klasszikus csirkés, tésztás falnivalótól egészen 
az ázsiai utcakajáig mindent. A cél viszont minden esetben ugyanaz: 
olyan fogásokból készíteni gyűjteményt, amelyeket az olvasók szeret-
nek és könnyen, gyorsan elkészíthetnek.
Libri: 6 900 Ft

A finom – BorBás 
mArcsi: A sűrűJe 
100 szívmelengető 
recePt
Borbás Marcsi neve lassan 
összeforrt a tradicionális 
magyar ízekkel, az autentikus 
vidéki konyha különlegessé-
geivel. A sűrűje című kötetben 
szereplő száz recept a családi 
és baráti főzések, valamint 
Marcsi gasztronómiai utazásai 
során szerzett tapasztalata-
inak legjavát tartalmazza. A könyvben szereplő ételek tervezge-
tés, kísérletezgetés, kóstolás és időutazás eredményei. Egy igazi 
házias ízeket bemutató szakácskönyvet tarthatunk a kezünkben, 
amely minden kezdő kiskukta számára hasznos lehet.
Libri: 5 500 Ft

A különleges – lászló emíliA: Afgán ételek
Mi történik akkor, ha összehozzuk az egzotikus ázsiai konyhát a magyaros ízekkel? Bármilyen meglepő, íny-
csiklandó remekművek születnek, mint például az afgán húsleves, az ürüpiláf, a sáfrányos és póréhagymás 
ragu, a húsos rétes és az óriásfánk. Az egyszerűen és gyorsan elkészíthető ételek alapanyagai sok helyen 
megegyeznek a magyar konyha nyersanyagaival, de minden esetben találunk benne egy csipetnyi orientá-
lis ízt, amely képes elrepíteni minket a távoli országba. Így könnyedén feldobhatjuk a hétköznapi ebédeket, 
vacsorákat, megajándékozva gyomrunkat a híres keleti ízvilággal.
Anima: 2 950 Ft

Az egészséges – frAnk 
JúliA: mAgos recePtek  
vAriációk egészséges 
olAJos mAgvAkrA
Ki ne ismerné Frank Júliát, akinek az 
első szakácskönyve 1979-ben jelent 
meg? A kötet valamelyik kiadását jó 
eséllyel megtalálhatjuk a saját vagy 
szüleink könyvespolcán. Az azóta eltelt 
időben közel 100 szakácskönyvvel és 
több ezer recepttel segített a főzésben 

tétova kezdőknek és merészebb haladóknak. A Magos receptekben nagy 
hangsúlyt fektetett az egészségre: az olajos magvak nagy mennyiség-
ben tartalmaznak többszörösen telítetlen zsírsavakat, továbbá gazdag 
vitamin- és ásványianyag-forrásnak számítanak. Rendszeres fogyasztásuk 
jelentősen csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását, és gyulla-
dáscsökkentő hatásuk sem elhanyagolható. Sokféle étel készíthető olajos 
magvakkal, a levesektől kezdve egészen a különféle desszertekig – Frank 
Júlia legújabb szakácskönyve ezeknek a tárházát nyújtja.
Anima:  1 950 Ft

A fenti kritériumoknak nem egyszerű 
megfelelni, pedig egyre nagyobb 
elvárásokkal kell szembenéznie 
ételeinknek. A nyári grillpartik és a balatoni 
halászlé után a szürke hétköznapokban 
is kívánjuk az ízletes és egészséges 
ételeket, amelyeket ráadásul most már – 
az újrainduló rohanásban – percek alatt 
kellene összedobni a családnak. Az alábbi 
szakácskönyvek mindegyike kulináris 
igényeinket igyekszik kielégíteni.

Gyorsan, finomat, 
különlegeset  
és egészségeset
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Elektronika, amely öltöztet
A divat ma már nem merül ki a trendi ruhákban, táskákban és cipőkben, az elektronikai kütyük 
is szinte nélkülözhetetlen kiegészítőkké váltak. Ki ne szeretne a legújabb okostelefonjával 
villogni, amellyel már akár az otthoni légkondit is bekapcsolhatja shoppingolás közben, hogy 
hazaérve a hűs lakás fogadja? A legmenőbb elektronikai eszközök tárháza pedig kétségkívül 
az Extreme Digital megújult üzlete a Mammutban.

Az Extreme Digital, mint Magyarország vezető internetes műszaki áruháza a lehető legszélesebb 
portfólióval rendelkezik: a weboldalon több mint 100.000 termék érhető el folyamatosan, ráadásul az 
elektronikai termékek mellett a választékban megtalálhatóak az irodatechnikai eszközök, könyvek és 
játékok is, a barkács eszközökről nem is beszélve.

A Mammut I. bevásárlóközpont 2. szintjén található, 250 m2-es Extreme Digital üzlet már egy 
teljesen új koncepciót képvisel, amelynek középpontjában a fogyasztók kényelmes kiszolgálása áll. 
A megújult kellemes környezetben a vásárlók az Extreme Digital összes termékével és szolgáltatásával 
találkozhatnak, és az üzlethez tartozó szintén óriási raktárnak köszönhetően pedig azonnal haza is 
vihetik a kiválasztott készülékeket, vagy választhatják az országszerte ingyenes kiszállítást is.

A megújult üzlet július 1-jétől várja a vásárlókat a Mammut I. 2. emeletén.

www.edigital.hu

Megújultunk!

ed_mammut_magazin_183x230.indd   1 2015.07.16.   11:16:05

Megújult üzlet várja a vásárlókat a Mammut I. 2. emeletén.
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DüBörög A szív
Főszereplők: Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer, Ben 
Platt, Rick Springfield.
Rendező: Jonathan Demme
Rickit, a családját elhanyagoló, 80-as években ragadt rocker-
csajt elkerülték a sikerek, még mindig kis kocsmákban kény-
telen zenélni együttesével. Élete legnagyobb show-ja akkor 
kezdődik, amikor évtizedek után hazatér, hogy megvigasztalja 
szerelmi bánatban szenvedő lányát. A szertelen anyuka azon-
ban mindenki számára tartogat meglepetést… 
A film érdekessége, hogy Ricki szerelmi bánatban vergődő 
gyermekét Meryl Streep saját lánya, Mamie Gummer alakítja.
Bemutató: 2015. szeptember 10.

Utolsó BoszorkányvADász
Főszereplők: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Ólafur Darri 
Ólafsson, Rena Owen, Julie Engelbrecht
Rendező: Breck Eisner
Nem minden boszorkány olyan, mint a Harry Potterben! A modern 
világban is velünk élő boszorkák egyetlen célja, hogy feltámasszák a 
boszorkányok királynőjét, és segítségével az emberiségre szabadít-
sák a fekete halált. A film főhőse, Kaulder azonban – miután megölte 
a boszorkánykirálynőt, és örök életre kárhoztatott – egy pap és egy 
boszorka segítségével felveszi a kesztyűt a közeledő apokalipszissel 
szemben.
Bemutató: 2015. október 23.

legenDA
Főszereplők: Tom Hardy, Emily Browning, David Thewlis, Christopher 
Eccleston, Chazz Palminteri, Tara Fitzgerald
Rendező: Brian Helgeland
Az igazi legendák sok-sok évvel a haláluk után is hallatnak magukról. A 
60-as évek londoni alvilágának császárai a Kray ikrek, akik a hatalomért 
és a pénzért bármire képesek. Reggie az East End geng szter hercege, 
a paranoiás és erőszakos Ron Kray pedig maga az egyszemélyes 
maffia. Együtt akarták uralni Londont, de a rájuk leselkedő számos 
veszély mellett Reggie-nek még testvére kontrollálhatatlan természeté-
vel is meg kellett birkóznia. Az ikrek szerepében a zseniális Tom Hardy 
duplázik, a filmet pedig az Oscar-díjas Brian Helgeland jegyzi.
Bemutató: 2015. október 8.
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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 opciót. 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.

ABszUrD AlAk
Főszereplők: Emma Stone, Joaquin Phoenix, Parker Posey, Jamie 
Blackley
Rendező: Woody Allen
Woody Allennek olyan rajongótábora van, amely minden évben repesve 
várja az idős mester legújabb munkáját – még akkor is, ha a tehetsége 
már nem feltétlenül pompázik teljes fényében. Ezúttal egy kedves sze-
relmi háromszögről mesél, amelynek középpontjában Abe Lucas filo-
zófiaprofesszor áll, aki mély melankóliától gyötörve érkezik egy kisvá-
ros főiskolájára tanítani. A depresszív mivoltában is vonzó tanár hamar 
képes beindítani a női fantáziát, mindjárt ketten is rámozdulnak. Rita 
Richards, a magányos, boldogtalan házasságban élő professzor azt 
reméli, Abe-bel való viszonya megváltást hoz számára, és elszökhet 
vele Európába. Jill Pollard, Abe legjobb tanítványa pedig hamarosan 
a férfi legközelibb barátjává válik. Természetesen hamarosan mindhár-
muk élete fenekestül felfordul. 
Bemutató: 2015. szeptember 17.

BíBorhegy
Főszereplők: Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, 
Charlie Hunnam
Rendező: Guillermo Del Toro
Egy családi tragédiát követően Edith Cushing, az ambiciózus író sze-
relmi válságba csöppen: gyerekkori barátja iránt érzett vonzalom és egy 
rejtélyes idegen csábítása között vívódik. A múltja szellemei elől mene-
külve kiköt egy házban, amely lélegzik, vérzik… és emlékezik. A góti-
kus mesék nagymestere, Guillermo Del Toro ismét abban a műfajban 
alkotott, amiben a legjobb: egy hidegrázós thrillerrel borzolja a nézők 
idegeit.
Bemutató: 2015. október 22.

Anyám és más fUtóBolonDok A csAláDBól
Főszereplők: Ónodi Eszter, Danuta Szaflarska, Básti Juli, 
Gáspár Tibor
Rendező: Fekete Ibolya
A film egy négygenerációs család történetét meséli el, és az 
1900-as évektől kezdve napjainkig követi a família sorsát. A 
főhős, Anya 94 évet élt, ezalatt viharos természetének és pél-
dátlan veszélyérzetének köszönhetően huszonhétszer költöz-
tette új otthonba a családját. Tudjuk, a XX. századi Európa nem 
szűkölködött konfliktusokban, ám mindez nem rontja majd a 
kedvüket, hiszen bárhová is veti Anyát és hozzátartozóit a sors 
– a Partiumtól Budapesten át az Isten háta mögé –, újra és 
újra egymásnak vetett háttal, önfeledten hurcolkodnak, át az 
egész életen.  
Bemutató: 2015. október  1.
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Telelés a dominikai  
Punta Cana  

partján

Noha még elevenen él bennünk a nyár emléke, 
tanácsos időben gondolni arra, hogyan 
töltekezünk majd a hosszú téli hónapokban. 
Egy egzotikus utazás garantáltan kizökkent 
bennünket a letargiából, hiszen a Karib-
tenger partján valósággal a paradicsomban 
érezhetjük magunkat. 

Hunyja le a szemét, és képzelje el a 
legszebb fehérhomokos tengerpartot. 
A víz türkizkék színben játszik, a leve-
gőt lágy szellő frissíti, látómezőnkbe 
be-bekacsint egy pálmafa lengedező 
ága. Ez lesz Punta Cana, vagy más 
néven a Kókusz-part… Gyönyörű 
strandok, öblök, természetes meden-
cék, 26–29 fokos tenger, apró szem-
csés, vakítóan fehér, pálmaligetekkel 
szegélyezett part, izzó napsütés, felhő 
sehol, nyugágyak sora, víz fölé lógó 
pálmafák.

A Dominikai Köztársaság kb. fele-
akkora méretű, mint Magyarország, 
a Hispaniola-szigeten osztozkodik a 
francia nyelvű Haitivel. Nem össze-
tévesztendő egy másik karibi ország-
gal, a sokkal kisebb Dominica-szi-
gettel! Kolumbusz Kristóf az Indiába 
vezető tengeri út keresése közben 
fedezte fel 1492-ben. A trópusi szige-
tet a Karib-tenger gyöngyszemeként is 
emlegetik, mivel adottságai egyedülál-
lók. Itt található a térség legnagyobb 
nemzeti parkja, legmagasabb hegy-
vonulata, az Atlanti-óceán legmélyebb 
pontja, ezáltal a világ legnagyobb 
szintkülönbsége, amely magával hor-
dozza kivételes flóráját, faunáját.

Az Újvilág első katedrálisaitól a leghíresebb zarándoktemplomokig 
rengeteg érdekesség található itt – a sziget szent helyei felfedezésre 
csábítják a kultúra kedvelőit. Az egyik ilyen Santo Domingo, a sziget 
első városa. A számos látnivaló ellenére a Dominikai Köztársaságban 
a legnagyobb kulturális szerepet a merengue játssza. A karibi tempe-
ramentum forró ritmusai és a lakosok kedvessége testesítik meg ezt a 
nem elhanyagolható kultúrkincset.

Ám az idilli természetben, a pálmafákkal és trópusi növényekkel öve-
zett keleti parton nemcsak pihenni és kulturálódni lehet, hanem aktívan 
kikapcsolódni is, ugyanis Punta Cana ideális a szörfözés és a vitorlá-
zás szerelmeseinek, a búvárkodás hódolóinak is. Utóbbiak eljuthatnak 
Saona és Katalina szigetére vagy a Samana félszigetre, ahol a színes 
korallzátonyok élővilágában gyönyörködhetnek kedvükre. A Dominikai 
Köztársaságból senki nem tér vissza csalódottan!

www.sunandflyutazas.hu
Mammut I. 1. emelet
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Rodosz, más néven a Nap szigete, nevéből fakadóan is a napsütés, az 
antik Görögország és a középkori történelem gyöngyszeme. Az évi 300 
napsütéses nap, vagyis a meleg idő szinte egész évben garantált, ráadá-
sul a tengerpart mentén a magas hőmérsékletet kellemesen felfrissíti az 
észak felől érkező Meltemi szél. Az Égei-tenger zöld szigetén hosszan 
elnyúló strandokon pihenhetünk, de változatos vízi sportolási lehetősé-
geket is kipróbálhatunk. Nem is csoda, hogy a török partok közelében 
fekvő sziget kedvelt úti célja a szörfösöknek.

Ha Rodosz szigetén járunk, semmiképpen se hagy-
juk ki a fővárost. Rodosz városa, amely a sziget északi 
csücskén fekszik, egyedülálló keveréke a jelennek és 
a múltnak. Nevezetességek és kultúra – amerre csak 
a szem ellát. A nagy piactér körül üzletek és bazárok 
sorakoznak. Térjünk be az eredeti tavernák vagy a stílu-
sos éttermek egyikébe, válasszunk a számtalan szóra-
kozási lehetőség közül! Ha a szigeten járunk, feltétlenül 
látogassunk el a Rodosz várostól kb. 50 km-re található 
Lindosz városába is, amely az antik települések között 
az egyik legjelentősebb. Hófehér házakkal, a hajótulaj-
donosok kúriáival, bizánci templomokkal és kövezett 
utcácskákkal a fellegvár sziklájának lábainál terül el. A 
különböző korszakokból származó emlékek, a csodá-

latos kilátás a tengerre és a hangulatos utcák elbűvölő együttest alkot-
nak. Utazzanak Rodoszra, és engedjék, hogy elvarázsolja önöket a szi-
get szépsége és változatossága! 

Kiváló kikapcsolódási lehetőséget kínál a Görögország szomszédsá-
gában található török Riviéra is. Itt minden adott, ami egy kellemes csa-
ládi pihenéshez szükséges: bámulatos öblök, végtelen hosszú stran-
dok és a háttérben a Taurus-hegység zöldellő vonulata. Ezt a partsza-
kaszt általában kellemes időjárás jellemzi, a turistaszezon sokfelé már 

március–áprilisban elkezdődik és egészen 
október–novemberig tart. A homokos illetve 
kavicsos tengerpart és a kristálytiszta tenger-
víz mellett számos természeti kincs gazda-
gítja a vidéket: barlangok, vízesések és erdők 
várják a kirándulni vágyókat. A nyaralás alatt 
érdemes megismerkedni a környező vidék 
nevezetességeivel is, mint például Aszpen-
dosszal, Epheszosszal, Pergével vagy Myrá-
val. A helybeliek vendégszeretete, a török 
ételspecialitások, az ehhez tartozó légkör és 
természetesen a bazárok keleties forgataga 
mindenkit magával ragad. A Neckermann 
akciós ajánlataiért érdeklődjön már most!

Fedezze fel Rodosz szigetét 
és a török Riviérát!
Ha nem tud élni napfény nélkül, de nem 
akar messzire utazni; ha szereti a tengert, 
de vágyik a kultúrára is; ha világot látna, 
de nem egy vagyonért, akkor a mediterrán 
vidéket Önnek találták ki. Az Égei-tenger 
környékén tökéletes a klíma, kiváló a konyha, 
és melegszívű a vendéglátás – legyen szó 
török- vagy görögországi üdülőhelyekről. Az 
őszi hónapokban tömeget nem, de kellemes 
környezetet talál, és bőven akad majd 
felfedeznivalója.

Tel.: (+ 36 70) 312-4278; (+36 70) 364-5567;  
E-mail: info@mammutneckermann.hu

www.neckermann.hu
Mammut II., 2. emelet
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Mondja, amikor három év kihagyás után visszatért 
a  versenypályára, valami ilyesmire számított?
Nem tudtam felmérni, hogy mire számíthatok. Mond
ták a többiek, hogy ez a versenyző is gyors, meg az is,  
úgyhogy fogalmam sem volt, hová helyezhetném el  
magam ebben a mezőnyben. Mondtam is Szőke Tominak 
Egerben, az első szakasz rajtja előtt, hogy engem nem 
érdekelnek az időeredmények, próbáljunk összeszokni, 
aztán meglátjuk, mi lesz. Senkinek sem ígértem semmit, 
nem is ígérhettem, hiszen nem volt rá alapom. Az isme
retlenbe ugrottunk – vallja be ifjabb Tóth János.

Azóta eltelt öt verseny. Hogyan tudná összefoglalni 
a történteket?
Felemás volt, olyan hullámzó, mint a Balaton. Voltak 
jobb versenyeink és akadtak rosszabbak is. Persze mi 
nem feltétlenül az eredmények oldaláról közelítjük meg 
ezt az egészet, hanem inkább onnan, hogy miként érez
tük magunkat az autóban, milyen részeredményeket 
értünk el. Az első futam a végeredmény szempontjából 
például teljesen értékelhetetlen volt, hiszen hat percet 
töl töttünk el egy árokban és ebből lehetetlen volt fel
állni. Ilyen élményből volt még egy: a Veszprémralin, 
amelyen a második szakaszon csúsztunk az árokba.

A fennmaradó három versenyen viszont megjárták 
a dobogó mindhárom fokát és azok a párharcok, 
az a győzelem azért már a régi időket idézte.
Igen, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy minden körül  
mények között tökéletesen tudok autózni a Peugeot 
208assal. Vannak helyzetek, amikor jól működik minden, 
de ha összességében nézem, akkor van még mit tanulni. 
Az eredmények is ezt mutatják.

A győzelem is? A dobogós helyek is?
Azokra lehet építeni. Talán nem is volt olyan verseny, 
amelyen ugyanolyan beállítással mentünk, mint az előt
te lévőn, mindig egy kicsit változtattunk a javulás érdeké
ben, és nekem mindig egy kicsit hozzá kellett szoknom. 
Most aszfaltos futamok következnek és például tudom 
jól, hogy Fehérváron hol voltak azok a pontok, ahol még 

gyorsulni lehetett, ahol gyorsulni kellett volna. Ezekre 
a  helyzetekre jó visszagondolni, mert tanultam belőlük.

Összességében elégedett?
Ha csak azt nézem, hogy nem versenyeztem három éve 
és ott vagyunk a pontverseny harmadik helyén, akkor 
igen. De ha azt veszem, hogy ezzel az autóval vezetni is 
lehetne, akkor persze nyilván nem.

Ön híres az erős önkritikájáról. Egy-egy hiba után 
mennyit rágódik?
Egy hétbe, tíz napba biztos beletelik. Addig nem találom 
a helyem, de ez teljesen normális, hiszen nem tudsz szó 
nélkül elmenni amellett, ha hülyeséget csinálsz. Nem l e
het a szőnyeg alá söpörni, meg nem történtté tenni, de át 
kell lendülni rajta és készülni a következő futamra. 

Mit lehet még kihozni az idei szezonból?
Száz százalékosan még mindig nem ismerem az autó
ban rejlő potenciált, de amennyit tudok róla, az alapján 
a Peugeot az R5ös kategória egyik legjobbja, úgyhogy 
lehet vele az első, második, harmadik helyen menni.  
Persze, ha lehet, mi nyilván nyerni szeretnénk. De pél
dául egyelőre rejtély, hogy a hátralévő futamokon 
Herczig Norbi mennyire tudja majd kiautózni a Fabiát. 
Ami minket illet, én szeretnék jó csatákat vívni vele 
az utolsó egykét futamon.

És ha még egy kicsit előrébb nézünk?
Az évnek ebben az időszakában kevés olyan verseny
zőt talál a szervizparkban, aki biztosan meg tudja mon
dani, hogy mit csinál jövőre, persze óvatos tervezgetés 
már folyik. Igazából úgy lenne értelme az idei évnek,  
ha tudnánk folytatni jövőre, hiszen nagyon sok tapasz
talatot gyűjtöttem már eddig, amelyeket jövőre tudnánk 
kamatoztatni és természetesen a nézők szeretete és bíz
tatása is erőt ad a folytatásra.

AZ ISMERETLENBE UGROTT,  
DE TALAJT ÉRT
Az ifjabb Tóth János, Szőke Tamás kettős folyamatosan 
építkezik. Versenyről versenyre gyűjti a tapasztalatokat, 
hiszen a hétszeres abszolút bajnok pilótának három kiha-
gyott évet kell behoznia. Az eredmények azt mutatják, 
jól megy, hiszen öt verseny után a Peugeot-páros a har-
madik helyen áll összetettben.
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Ajándékozzon 
vásárlási utAlványt!

AJÁNDÉKOZZA A VÁLASZTÁS ÉLMÉNYÉT!

a Mammut vásárlási utalvány továbbra is nagy segítség az ajándéko-
zásban, azokban a helyzetekben, amikor ön nem tudja biztosan, vajon 
milyen meglepetéssel okozhatná a legnagyobb örömöt.

elfogadóhelyek a mammutban   
CIPŐ, BŐRÁRU:

Active Shoes/MBT
Bőrkert
CCC
Deichmann Cipő
Dr. Shoes
Fanny Shop
Humanic
Neno Shoes
Office shoes
Reálszisztéma Menedzser Shop
Via-Piella
Piella-Guess
R - Cipő
Salamander
Scarpa
Scarlett
Scholl
Tredici
Vagabond. 

EGÉSZSÉG:

Dr. Lenkei Életerő Centrum
Mammut Egészségközpont
Mammut Patika
Scitec Fitness Pont
Trec Nutrition.

ÉLELMISZER, DELIKÁT:

Anthon Berg
Biosétány
Belga Praliné
Borárium
Chocoland
Culinaria Italia
Spar
Vom Fass.

ÉTTEREM, KÁVÉZó:

aSushiBar
Belfrit
Big Ben Teaház
Burger King

Gusto Espresso
Guru
KFC
Leroy Café
McDonald’s
Nordsee.

FÉRFIDIVAT: 

Arts&Crafts
Astor for Men
Camel active
Estillo
Intimissimi
J.Press
Kristóf szalon
Levi’s Store
Marks & Spencer
Nike
O’Neill/ Converse
R-Polo
Retro Jeans
Springfield
Szőrme-Irha Bőrszalon
Tatuum
Tezenis
Triumph.

FOTó, OPTIKA:

Opticworld
Optiris optika
Olivér Optika
Puskás Fotó
Sunglasses and more.

GYERMEKVILÁG:

Játéksziget
Játékvár
Kölyökpark Játszóház

KÖNYV, ÍRóSZER, 
AJÁNDÉK:

Alexandra
Anima

Hobbyművész
Libri
Papír-sziget
Pirex.

LAKÁSKÚLTÚRA:

Art Salon Herend porcelán
BergHOFF konyhafelszerelés
Butlers
Casa Spain
Darvas képkeret
Decorator Home
Hobbyművész
Salon variációk több mindenre
Szőnyegguru
Taylor Trend Lakberendezés.

MűSZAKI CIKK:

Almagyár
Extreme digital
GSM Aréna
iStyle
MediaMarkt
notebook.hu
Superphone.

NŐI DIVAT:

Aranypók
Braga
Calzedonia
Carla
CAMAIEU
Charm Exkluzív
Emporium
Estillo
Intimissimi
J.Press
Kaláka Collection
Levi’s Store
Lilifo
Lorin exklusive női divat
Madame Elegant
Mango
Marks & Spencer

Martha May
Nike
O’Neill/ Converse
Orsay
Promod
Retro Jeans
Rouge
Secret
Springfield
Süel
Szőrme-Irha Bőrszalon
T&T divat
Tatuum
Tezenis
Triumph
Ulla Popken.

óRA, ÉKSZER
KIEGÉSZÍTŐK:

Aranygömb
BL óraszalon
Divatórák Üzlete
Extrametál
Gárdos Ajándék / Mont Blanc
Happy Box
Juta
Kiwi ékszer
Mademoiselle
My Gem Jewellery
Pandora
Royal Ékszer Zálog
Schmuck Ékszer
Silver Islands
Six
Swarovski
Syam Silver.

SZABADIDŐ, SPORT:

Arena
Diapolo Sport
Dockyard Islands
Heavy Tools

Hervis
Playersroom.

SZÉPSÉGÁPOLÁS:

Catwalk Szalon
Clinique
DM drogéria
Douglas
Estée Lauder
L’Occitane
Madonna Szalon
Marionnaud
Nail Box by OPI
Nail Point
Szappansziget
The Body Shop
Trec Nutrition
Yves Rocher.

SZOLGÁLTATÁS:

Catwalk Szalon
Dr. Lenkei Életerő Centrum
Flabelos
Go Print
GSM Aréna
Halak-hüllők
 Hurrá Nyaralunk
Lite Wellness Club
Mammut Bowling Club
Mammut Egészségközpont
Mammut Patika
Nail Point
My pet
Neckermann
Patron Sarok
Quaestor
Szolárium Stúdió
Thai Harmónia Tradicionális 

Masszázsszalon
T-Pont
Trec Nutrition
Vodafone.

az üzletlista folyamatosan bővül.

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

hatják egy hangulatos étteremben vagy szórakozóhelyen is. Felhasználható fodrászatnál 
vagy más szolgáltatóhelyen – arról nem is beszélve, hogy az ízléses vásárlási csekk már lát-

ványában is szép. Az utalványokat a bevásárlóközpont információs pultjainál vásárolhatja meg, 
és az alábbi üzletekben költheti el.
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VáLtozások
a bEVásárLóKözPoNTbaN

Épület Szint Üzletszám Megszűnt/elköltözött Új üzlet
Mammut I. fszt. L-021 Talentum könyvesbolt Körömkirályság

Mammut I. fszt. L-031  –  Aladdin szőnyeg galéria és klinika

Mammut I. fszt. L-036, 045 Maxi moda óra, ékszer

Mammut I. 0. R-009 BOMB Cosmetics NIZZY bizsu

Mammut I. 0. P-018 Ulpius ház Bagatt cipő

Mammut I. 1. R-125 – Mermaid Jewelry

Mammut I. 1. R-126 Kookta Decorator home

Mammut I. 1. R-129 Moon Sun & Fly IT utazási iroda

Mammut I. 1. R-144a Decorator home –

Mammut I. 1. R-126 – Decorator home

Mammut I. 1. R-307 Manfréd étterem –

Mammut II. -1 KP-123 Casio sziget – 

Mammut II. -1 KP-114 – Casio sziget

Mammut II. 1. K-124/a,143  Terrasse Café –

Mammut II. 1. K143,145 – Costa Coffee

Mammut II. 2. K-246 NIZZY bizsu –

Mammut II. 2. K-282 Centrál színház jegyértékesítés –

Mammut II. 2. K-279/c – Centrál színház jegyértékesítés

Mammut II. 2. K-279/b – Müpa jegyértékesítés
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CipŐ, táska

sHoes, bags

Alberto Zago M I.  fsz. L-063

Bagatt cipő M I.  0. P-018

Bagus bőrdíszmű M I. 0.  P-010

Bőrkert · táska M I. 1. R-132

Branch Kids M I.  1.  R-107

Branch Shoes · cipő M I.  2.  R-201/g

CCC cipőüzlet M II. 2. 224-226

Converse, O’neill, Desigual M I. 0. P-017/a

Deichmann · cipő M II.  1.  139

Dr. Shoes M I. 1. R-102/a

ECCO · cipő M II. fsz. 26

Fanny Shop M I.  fsz. L-005

Humanic · cipő M II.  1. 121

Joker Leather · bőrdíszmű, cipő M I.  1.  R-110

MBT Pont M I.  0. P-004

Nenoshoes · gyerekcipő M I. fsz. L-006/b

Office Shoes M II. fsz. 47

Piella (GUESS) 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

Scarlett cipő M I. fsz. L-018

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

egészség

HealtH

A-Balance bőrgyógyászat M II. 5. 530

Aranykagyló Egészségbázis M I.  fsz. L-058

Ayurmed Indiai Gyógyközpont M II. 5. 531

BiotechUSA M I.  fsz. L-042

Centrum Lab M II. 4.  424L

Centrum Lab M II. 5. 524L

Centrum Lab M II.  5. 533

Diagnoscan Diagnosztikai Központ M II. 4. 424D

Dr. Lenkei vitamin M I.  fsz. L-029

Endokrinközpont M II. 5. 531

Fájdalomközpont M II. 5. 531

La Pergola M II.  2.  221/b

Mammut Egészségközpont M II.  4.  424E

Mammut Fogászat M II. 5. 527

Mammut Gyógyszertár M II.  – 1. KP-101/g

Medosan M I.  fsz. L-025

Medostore M I. 1. R-121

Norbi update M I. fsz. L-064

Oxivit M I. 1. R-150

KP-132

AKH
Gumiszervíz

L-
10

1/
a

SP
AR

 to
 g

o

L-
10

1/
b

KP
-1

14

SL-104

KP-136

KP-106

KP-110

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

C
le

an
st

ea
m

 
au

tó
m

os
ó

KP
-2

41
, 2

42
/a

–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

Akadálymentes bejárat 

Telefon

Fizetőautomata

Italautomata

Gyógyszertár

Elsősegély

Csomagmegőrző

Gyalogosközlekedés 

Autósközlekedés 
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KP-132

AKH
Gumiszervíz

L-
10

1/
a

SP
AR

 to
 g

o

L-
10

1/
b

KP
-1

14

SL-104

KP-136

KP-106

KP-110

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

L-
02

8

045

040

031

047

L-010

L065, 66 L064

02
7a

027b

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

Salvia Natura bolt M II. –1. L-101/a

Scitec Nutrition M I. fsz. L-010

Smiling Planet M I. 2. R-213

Trec Nutrition M I. fsz. L-055

Vivamed egészségtár M I.  0. P-006/b

Yves Rocher M I.  0. R-001

élelmiszeR, delikát

Food, deliCatessen

Allergia és diétabolt M I.  fsz. L-053

Anthon Berg M II.  2.  222

Belga Praliné M I.  fsz. L-009

Bio Sétány M I.  1.  SP-101

Biokertész M I.  1.  SP-106

Borárium M I.  1.  R-115

Chocoland M I.  1.  R-120

CIAO M I.  0. P-000

Culinaria Italia M I.  1. SP-103

Darlington tea M II.  1.  144

Édes Fini M I.  3.  R-347/b

Gusto Espresso M I. 1. R-146

Jono Yogo M I. 3.  R-304

Norbi update M I. fsz. L-064

Salvia Natura bolt M II. –1. L-101/a

SPAR M I.  -1.  L-101

Vom Fass M I. fsz. L-056

étteRem, kávézó

RestauRants, CoFFee sHop

á Table! M II. 3. 371

aSushiBár M I.  3.  R-320/k

Belfrit Belga étterem M I. 3. R-306

Big Ben teaház M I.  fsz. L-020

Burger King M II.  2.  228

Café Frei M II. 2.  245

Caffé Perté M I.  3.  R-304/a

CIAO M I.  0. P-000

Cortesi látványpékség M II.  2.  220

Costa Coffe M II. 1. 143, 145

Fu Lin Kínai étterem M I. 3. R-309

Guru M II.  2.  240/a

Il Treno M I. 3. R-308

Jóasszony gyorsétterem M I.  3.  R-302

Jono Yogo M I. 3.  R-304

KFC M II. 2. 227

Leroy Cafe M II.  2.  235

McDonald’s és McCafé M II.  2.  231

Nordsee M II. 2. 240/b

Okay Italia M I.  3.  R-323

Oliva Snack Bár M II.  –1. KP-111

Promenád Bisztró M II. fsz. 36

Spar to go M I. –1. L-108

Starbucks M II.  2. 280

Subway M I.  3.  R-303

Szamos Marcipán (M. II.) M II.  1.  131

Taverna Zorbas M I.  3.  R-324

Tchibo M II.  1. 138

FéRFi divat

men’s WeaR

7Camicie M I.  0. P-003

Aranypók divatáru M I. fsz. L-065-66

Arts & Crafts M I. fsz. L002

Astor Fashion M I.  fsz. L-033

Bershka M II.  1.  122

Camel active M I.  0. R-015

Converse, O’neill, Desigual M I. 0. P-017/a

Cosmos City M II. 3. 321

Dockyard Islands M I.  0. R-014

Estillo férfi-női divat M I.  1.  R-134

Gant M I.  fsz. L-041, 043, 44

Heavy Tools M II.  1.  129/a

Hervis Sport M II.  1.  135

H&M M II. 2. 237

  M II.  3.  333

Intimissimi M I.  0. R-004

J.Press M I.  0. R-003

Kristóf Szalon M II.  1.  127

Levi’s store M I.  0. R-012

Marks & Spencer M II.  fsz. 33

Ombre - Men’s Fashion M I. fsz. L-061

Premium Labels M I.  1.  R-118

FÖldszint
Mammut I. (M I.)

–1st FlooR
Mammut II. (M II.)

gRound FlooR
Mammut II. (M II.)
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0. szint
Mammut I. (M I.)

1. szint
Mammut I. (M I.)

mezzanine FlooR
Mammut II. (M II.)

R-013

R-021

P-003b

P-003

P-022

R-
02

3

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

P-007b

P-006b

P-006a

P-007aP-009P-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

145

Rajnai férfidivat M I.  1.  R-112

Retro Jeans M II.  3.  331

Springfield M II.  fsz. 37

Szőrme-Irha-Bőrszalon M II. 3.  336/a

Tezenis M II.  1.  126

Thomas Breitling M II. 3. 338

Triumph M I.  0.  P-001/b

United colors of Benetton M II.  fsz. 39

Fotó, optika

pHoto, optiCian

Fotó Puskás M I.   fsz. L-037, 038, 047

Ofotért Optika M I. 0. R-017

Olivér Express Optika M II. 1. 142

Optic World M II. fsz. 28

Optiris optika M I.   1. R-111

Sunglasses and more M II. 2. 219

Vision Express M II.  2. 230

gyeRmekvilág

WoRld oF CHildRen

Benefit M II.  3.  323

Branch Kids M I.  1.  R-107

Cosmos City M II. 3. 321

H&M M II. 2. 237

  M II.  3.  333

Játéksziget M II.  3.  327

Játékvár M I.  1.  R-135

Játékvár  M II.  3.  332

KÖLYÖKPARK M II.  3.  328

Mamas and Papas M II. 3. 331/a

Neno Shoes M I. fsz. L-006/b

Okaidi M II.  3.  324/a

Supykids M I. 2. R-212

United colors of Benetton M II.  fsz. 39

iRoda

oFFiCe

Unipharma iroda M I.  4.  R-415

Üzemeltetési igazgatóság M I. 1. SP-102

kÖnyv, íRószeR, ajándék

books, stationaRy, giFts

Alexandra Könyváruház M I.  2. R-201

Anima könyvesbolt M I.  fsz. L-013, 14, 15

Hobbyművész M I.  3.  P-424

Libri könyváruház M II.  2. 245

PAPÍR-SZIGET M I.  0. P-013

Pirex papír M II.  3.  322

lakáskultúRa

inteRioR design

Aladdin szőnyeggaléria és klinika M I. fsz. L-031

Art Szalon Herend porcelán M I.  1.  R-136

BergHOFF konyhafelszerelés 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

Gusto Espresso M I.  1.  R-146

Hobbyművész M I.  3.  P-424

Kubinyi galéria M II. fsz. K-029

Salon Variációk több mindenre M I. 1. R-128

Szőnyegguru M II. 3. 340/f

Taylor Trend M II.  -1.  KP-112

T-Rex bútor M I.  fsz. L-028

műszaki Cikk

eleCtRoniC deviCes

576 kbyte · videojáték-szaküzlet M II.  3.  329

Almagyár M I. fsz. L-016

Extreme Digital M I.  2.  R-202

iDea szervíz M I.  1. R-102

Iphonedoktor / GSM aréna M II.  –1. KP-116

iSTYLE M II.  1.  129/b

Leila GSM M I.  2.  R-217

Lenovo-notebook.hu M I. 0. P-009

LUX GSM M I. 0. P-017

Media Markt M II.  –1. KP-120

Planet GSM M II. 1. 131/a

Smart Clinic M I.  1.  R-137, 138

Superphone – Accessories Store M II.  2. 222/b

nŐi divat

Women WeaR

7Camicie M I.  0. P-003

Aranypók divatáru M I. fsz. L-065-66Ha
sz

no
s
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225

230

R-202

K224-226

236

235

K245

K229
K236

222 281
282

280

221/b

Cafe Frei

Extremecomputer.hu
árukiadó SP-202a

K-279/c

K-279/b
K-279/a

K-248/a

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

145

Bershka M II.  1.  122

Braga M I. 1. R-103/b

Calzedonia (M. I.) M I.  0. P-011, 12

Calzedonia (M. II.) M II.  2.  238/b

Camaieu M I.  0.  R-018, 19

Camel active M I.  0. R-015

Carla divat M I. fsz. L-011

Charm M I.  0.  P-019

Charm Exkluzív I. M I. 1. R-106

Converse, O’neill, Desigual M I. 0. P-017/a

Cosmos City M II. 3. 321

Dockyard Islands M I.  0. R-014

Emporium M I.  1.  R-109

Estillo férfi-női divat M I.  1.  R-134

Gant M I.  fsz. L-041, 043, 44

Gaudí M I.  1.  R-147

Heavy Tools M II.  1.  129/a

HelloMami Kismamaruha Outlet M I. fsz. L-027

Hervis Sport M II.  1.  135

H&M M II. 2. 237

  M II.  3.  333

Intimissimi M I.  0. R-004

J.Press M I.  0. R-003

Kaláka by Bodor Ágnes M I.  fsz. L-052

Levi’s store M I.  0. R-012

Lilifo M I.  fsz. L-004

Lorin női exclusive divatáru M I.  1.  R-139

Luxus Gardrob M I.  1. R-124

Madame Elegant M I.  1.  R-144/b

Magistral M II. 3. 340/m

Mamas and Papas M II.  3.  331/a

Mango M I.  0. P-014

Marks & Spencer M II.  fsz. 33

Martha May M I.  1. R-116, 17

Maxi Moda M I.  fsz. L-045

Mayo Chix M I. 0. P-001

MY77 M I.  0. P-006

NOX M I. 2. R-208

Orsay M I.  0. R-006, 007

Premium Labels M I.  1.  R-118

Promod M II.  fsz. 23

Reálszisztéma Menedzser Shop M II.  1.  140

Retro Jeans M II.  3.  331

Rinascimento M II. 2. 239

Rouge M I. 0. P-008

Sántha ruha M I.  fsz. L-054

Secret fehérnemű M I.  1.  R-134/b

Springfield M II.  fsz. 37

Sugarbird M I. fsz. L-057

Süel M I. 0. P-020

T & T Divat M I.  fsz. L-012

Tatuum M II.  fsz. 040

Tezenis M II.  1.  126

Triumph M I.  0.  P-001/b

Ulla Popken M II.  3.  344

United colors of Benetton M II.  fsz. 39

Valentyina M I. 1. R-119

Women’Secret M II.  fsz. 32

óRa, ékszeR, kiegészítŐk

WatCH, jeleWeRy, aCCessoRies 

Apacs Ezüst ékszer M I.  0. P-007

Aranygömb Ékszer M I.  2.  R-214

Bijou Brigitte M I.  0. R-005

BL Óraszalon M I.  2.  R-219

Casio sziget M II.  –1. KP-114

Casio sziget (M. I.) M I.  2.  R-216

Claire’s M I. 0. R-013

Divatórák Üzlete M II fsz. 42

Extrametál M II.  1.  142/a, b

Gárdos Prémium Ajándék M I.  1.  R-133

Happybox M II. 1. 124

JUTA M II.  2.  238/a

Kiwi Ékszer M I. 0. P-007/b

Mermaid Jewelry M I.  1. R-125

My GEM Jewelery M I. 2. R-218

Nizzy Bijou M I.  0. R-009

Pandora M II. fsz. 41

Royal Ékszer Zálog M I.  fsz. L-039

Schmuck ékszer (M. I.) M I.  0. R-021

Schmuck ékszer (M. II.) M II.  1.  125

Silver Islands M II. 2. 223/a

SIX M II. fsz. 24

Swarovski M I. 0. R-016

Syam Silver M II.  3.  367
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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

szabadidŐ, spoRt

leisuRe, spoRt

Arena M I.  1.  R-108

BiotechUSA M I.  fsz. L-042

Dorko M II. 1. 128

Football-fanshop M I. 0. P-003

Hervis Sport M II.  1.  135

Nike M II. fsz. 38

Playersroom Gold M II. 1. 136

szépségápolás

beauty

Catwalk Salon M II.  –1. KP-108

Clinique M II.  fsz. 43

Douglas parfüméria M II.  1.  137

Drogerie Markt (DM) M II.  1.  123

Estée Lauder M II.  fsz. 44

Lemaquillage M II. fsz. 45

L’Occitane en provence M II.  fsz. 25

Madonna Szalon M I.  3.  R-320/d

Marionnaud Parfüméria M II.  fsz. 020, 21

Nail Point M II. 3. 373

Olivia Natural M I. fsz. L-059

OPI Nail Box M I. 2. R-219

PUPA M II. fsz. 31

Rossmann M I.  fsz. L-001

Seacret holttengeri kozmetikumok M II.  1. 130

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

Trec Nutrition M I. fsz. L-055

Yves Rocher M I.  0. R-001

szolgáltatás

seRviCes

A-Balance bőrgyógyászat M II. 5. 530

Agykontroll M I. fsz. L-022

AKH Gumiszervíz M I. -1. SL-108

BRIC Group M II. 3. 351

Budapest Bank M I. 0. R-008

Catwalk Salon M II.  –1. KP-108

Centrál színház jegyértékesítés M II. 2. 279/c

Centrum Lab M II. 4.  424L

Centrum Lab M II. 5. 524L

Centrum Lab M II.  5. 533

Citibank M II.  3. 343

Cleansteam autómosó M II. –2. KP-241, 242/a

Couture Express M I.  2.  R2-F4

Crystal vegytisztító Szalon M I.  fsz. L-006

Csillag erotika M II.  –1. KP-109

Diagnoscan Diagnosztikai Központ M II. 4. 424D

Dr. Lenkei vitamin M I.  fsz. L-029

Erste Bank M II.  fsz. 35

Exclusive Change (M. I.) M I.  fsz. L-046

Exclusive Change (M. II. -1.) M II.  –1. KP-107

Exclusive Change (M. II. 2.) M II.  2.  248/a

Fájdalomközpont M II. 5. 

Flabelos Stúdió M I. fsz. L-032

Fotó Puskás M I.   fsz. L-037, 038, 047

Glamour Slim fogyasztószalon M I.  fsz. L-067

Go Print M I.  fsz. L-023

Good change pénzváltó M I.  0. R-022

Grafológus pult M II. 3.  372

Gravír Expressz M I.  2.  R-215

Green Doctor M I.  3.  R 310, 310/a

Thomas Cook utazási iroda M II. 3.  340/g

Halak-Hüllők M I.  fsz. L-068

Hírlap magazin M I.  fsz. L-049

HurráNyaralunk.hu utazási iroda M I.  3. R-320/b

iDea szervíz M I.  1.  R-102

Iphonedoktor / GSM aréna M II.  –1. KP-116

Kartago Tours M I.  fsz. L-008

Körömkirályság M I. fsz. L-021

K&H Bank M I. 2. R-210, 211

La Magra Tattoo M I. 0. R0-F4

La Pergola M II.  2.  221/b

Lavender Nails M I.  fsz. L-026

Lite Wellness Club - Mammut M II. 4. 422

Longlife System M I. 4. R-432

Lottózó M I.  –1. L-101/b

Mammut Bowling Club M II.  2.  236

Mammut Egészségközpont M II.  4.  424E

Mammut Fogászat M II. 5. 527

Mammut Gyógyszertár M II.  – 1. KP-101/g

Mister Minit M I.  fsz. L-048

MKB M I.  1.  R-101Ha
sz

no
s
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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.)

A MAMMut-weboldAlt  
elérheti, hA leolvAssA  

A kódot  
okostelefonjávAl!

NYItVa taRtÁS

ÜZLEtEk  H–Szo  10:00–21:00  V  10:00-18:00*

SPaR  H–Szo  06:30–22:00  V  zárva

BIOSÉtÁNY  H–Szo  10:00–20:00  V  zárva

ÉttERMEk  H–V 10:00–22:00

MaMMUt PatIka  H–V 09:00–21:00

MOZIPÉNZtÁRak  H–V 09:30–22:45

PaRkOLóHÁZ  H–V 00:00–24:00

Mogul Ingatlan Iroda M I. 1. R-114

Multi Flora M I. 0. P-021

MÜPA jegyértékesítés M II. 2. 279/b

My Pet M II.  -1.  KP-132

Nail Point M II. 3. 370

Naturwash Autómosó /    

   Gumiszervíz M I. -1. SL-108

Neckermann M II.  2.  229

Nemzeti Dohánybolt M I.  0. R-000

Óraguru M I.  0. R-020

Palace Cinemas mozi (I.) M I.  3.  P-401

Palace Cinemas mozi (II.) M II.  3.  350

Party City / Party Point Extra M II. -1. KP-104

Patron Sarok M I.  1.  R-105

Physiomins Francia    

   Fogyasztóközpont M II. –1. KP-113

Planet GSM M II. 1. 131a

Polgár Tisztító M II.  -1 KP-137

Pólómintázó - Gyorsmintázó M I.  fsz. L-062

Posta M II.  3. 342

Raiffeisen Bank M I.  2.  R-200

RContact, NYOMTATÁS M I.  1.  R-130

RContact, NYOMTATÁS M I.  3.  R-312/b

Royal Ékszer Zálog M I.  fsz. L-039

Secfone M I.  fsz. L-060

Smart Clinic M I.  1.  R-137, 138

Smiling Planet M I. 2. R-213

Sun & Fly IT utazási iroda M I.  1.  R-129

Szaffi Szalon M I.  1. R-145

Szolárium Stúdió M II.  –1. KP-131

Telenor M I.  2. R-203

Thai Harmónia    

   tradicionális masszázsszalon M II. –1. KP-135

T-Pont 1 M I.  0. P-002

T-Pont 2 M I.  2. R-201/d-e

Trec Nutrition M I. fsz. L-055

Trombózisközpont M II. 5. 529

Unicredit Bank M II.  2.  233/a

UPC M II. 2. 225

Vista utazási iroda M I.  1.  R-103/a
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Keresse meg az ábrában a felsorolt 
szavakat, és húzza át betűiket! A sza-
vak nyolc irányban helyezkednek el: víz-
szintesen balról jobbra és jobbról balra, 
függőlegesen felülről lefelé és alulról 
felfelé, valamint az átlók irányában. Az 
érintetlenül hagyott betűket összeol-
vasva kapja meg feladványunk végső 
megfejtését.

ADVENT, AJÁNDÉK, BARACKDZSEM, 
BÍRÁSKODOK, BűVÉSZKEDÉS, 
ENIGMA, GANG, KEDVES, KLASZ-
SZIKA, KOTNYELES, LASSULÁS, 
MADZAG, MULATSÁGOS, NÉVSOR, 
PóTDÍJ, SAKKPARTI, SEGÉD, SEMMI-
KÉPPEN, VEKNI.

Mi az őszi ékszerdivat slágerszíne? 
A választ megleli, ha ügyesen fejti meg Szókereső játékunkat! 

A helyes megfejtést beküldők között a képen látható szettet sorsoljuk 
ki a Nizzy Bijou jóvoltából.

A megfejtést névvel, címmel, telefonszámmal, e-mail címmel ellátva, nyílt postai 
levelezőlapon a következő címre várjuk:
Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ, 
Marketing Igazgatóság, 1024 Budapest, Lövőház utca 2–6.

Beküldési határidő:  
2015. október 10.

A beküldők hozzájárulnak ahhoz, hogy a mega-
dott adataikat a Mammut Zrt. saját marketing- és 
promóciós célokra felhasználhassa és nyilvános-
ságra hozhassa.

SzókereSő

Az előző számunkban megjelent 
Szókereső játék kitöltői között 
kisorsolt 1 db The Body Shop 
Fuji Green Tea ajándékcsomagot, 
amelynek értéke 9 990 Ft,  

lénárd Magda, Budapest
vásárlónk nyerte.  
A nyertest telefonon, vagy levélben 
értesítjük. 
Gratulálunk! 

NYITÁSI KEDVEZMÉNY! 

Vásárolj üzletünkben a 2015. április 24 és május 15 között és a szórólap felmuta-
tásával 20% kedvezményre leszel jogosult!

ÜZLETÜNK
MAMMUT II, 2. emelet  (A Libri könyvesbolt előtt)

NIZZY BIJOU

Ha
sz

no
s



Karamellás Latte 
Macchiato (0,3 l) 
és Karamellás sajttorta
együtt

Az ajánlat kizárólag a 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5. szám 
alatti McDonald’s étteremben érvényes visszavonásig. 
Az ajánlat más kedvezménnyel nem vonható össze.

Karamellás 
kísértés

 690 Ft
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Prémium Kollagén
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Bio- és natúr 
kozmetikumok
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• teeeljlljljesesesesesesesessseseeese enenenen bbbbbbiziizizizizziii tototototototoonsnsnsnsnsnsnn ááágágáááááá ososs,,,
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• bbbio--- és s s ssss nanannnnnannn tútúúr r r kokokokoooozmzmzmzmmzmzzmz eetttee ikikikuumumumumu ..

Dr. Lenkei Gáborajánlásával

bio- és natúr szépségápolás
a Mammut I. földszintjén(a Spar bejáratnál balra)

Ajándékkal is 
várjuk

Olvasmányos könyvecske a kollagén 
testsúly-optimalizáló, bőrfiatalító és 
egyéb egészségjavító hatásairól.

Hozza magával ezt a 
kupont, és ajándékba 
kapja tőlünk a könyvet!
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M A M M U T  I .  B E VÁ SÁ R LÓ -  É S  SZÓ R A KOZ TATÓ  KÖZ P O N T ,  2 .  E M E L E T

S A M S U N G  E X P E R I E N C E  S T O R E
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Vendégünk

Nyereményjáték 
dubaji álomútért

Nagy Ervin
Őszi  
kuponnapok


