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Karácsonyi 
ajándék tippek

Új helyen nyílik 
az egészségközpont

Vendégünk:Vendégünk:  
Fenyő IvánFenyő Iván

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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1880. augusztus 25-én a szombathelyi  székesegyházban a Premontrei Főgimnázium igazgatója volt tanítványai, 
Gothard Jenő és Gothard Sándor segítségével Magyarországon először mutatta be a Föld forgását igazoló Foucault-féle ingakísérletet. 
Az Országjáró Természettudományok tehetséggondozó program keretében a jeles esemény évfordulójának tiszteletére az ELTE Gothard 
Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont támogatásával a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány szervezésében 

2015. november 9. és 15. között ismét leng a korabeli ingatest és a Foucault-féle ingakísérlet bemutatásra kerül.
 

Szeretettel várjuk Önöket a bemutató kísérletre!
Időpont: 2015 november  9. 10. 11. 12. 13. minden nap 11 órakor

Helyszín: Mammut II. Bevásárló- és Szórakoztató Központ belső átrium
Az inga délutáni indításainak időpontjairól érdeklődjön az információs pultnál!

 
A bizonyosságra – az első bábu elütésére – várva az egybegyűltek  az ingához kapcsolódó előadást hallgathatnak majd meg Zsiros László Róbert (Szertár) 

előadásában a kísérlet tudománytörténeti előzményéről és az inga mozgásával kapcsolatos fizikai, földrajzi és csillagászati tudnivalókról...

...miközben a közel 30 kg tömegű ingatest a 29 méter hosszú acélszálon lengve elüti a sorban egymás után a körben 
elhelyezett fa hasábokat, ismételten bizonyítva, hogy a Föld valóban forog.

SZOMBATHELYI 
SZÉKESEGYHÁZÉRT 

Alapítvány

Üzlet: Dr. Lenkei üzlet a Mammut I. földszintjén (a Spar bejáratnál balra)

C-vitamin igényeseknek

Ajánlatunk Ajándékunk

2 doboz Szuper C-vitamin
vásárlása esetén

60 db kapszula / doboz
ár: 2.541 Ft / doboz

C-vitamin rágótabletta
ajándékba

50 db rágótabletta / doboz
ár: 1.380 Ft / doboz
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Amint az idő hűvösebbre fordul, már csak a közelgő karácsonyi ünnepekben találunk 

vigaszt, azt várja mindenki. Mielőtt azonban fénybe öltözne a város, és a Mammut is 

ünnepi kínálattal, feldíszítve várnja a vásárlóit, még lesz egy-két különleges esemény 

nálunk. November 9-én például egy valódi, 4 emelet hosszú Foucault-ingát helye-

zünk el a Mammut II. előterében, a szökőkút felett. A szerkezetet a Messzehangzó 

Alapítvány kölcsönzi számunkra, amely hátrányos helyzetű tehetségek kibontakozá-

sát segíti. Az inga működését egy fizikus magyarázza el több alkalommal, amelyre 

minden érdeklődőt szeretettel várunk, akár iskolai osztályokat is. A nem minden-

napi látványosságot egészen november 15-éig lehet megtekinteni.    

Kicsit később, november 20-án 17 órakor ugyanezen a helyszínen – a szökőkút előtt – egy másik nagy eseményre kerül sor. Ekkor 

sorsoljuk ki a szeptemberben kezdett nyereményjátékunk győztesét. A nagy alkalomra – amelynek során valaki egy dubaji álomúttal 

lesz gazdagabb – a Music FM rádiócsatorna stábja is kitelepül egy élő adás erejéig, és közvetíti a nyereménysorsolást, a győztes 

nevének kihirdetését. Reméljük, ez az esemény is kellően ünnepi hangulatú lesz, és másoknak is kedvet csinál ahhoz, hogy betérjen 

hozzánk az elkövetkező hetekben. Hiszen az ünnep kellékeinek beszerzése sokkal kellemesebb egy tágas, fűtött bevásárlóközpont-

ban, ahol erre az időszakra még ingyenes ruhatár is rendelkezésre áll (a Mammut II. 3. emeletén), mint a hűvös utcákon botladozni 

csomagokkal megrakva.

Mi most a magazinban számtalan hasznos tippel szolgálunk azoknak, akiknek még nincs határozott elképzelése arról, minek 

örülnének a szeretteik. Ám akinek nincs türelme végigjárni a boltokat, annak sem kell aggódnia: neki a Mammut ajándékutalványt 

ajánljuk, amelyet hozzátartozója később arra fordíthat, amire csak szeretné. A téli, zord napokon csupán egy kávéra is megéri 

beugrani hozzánk, hiszen megérkezett a Mammutba a Costa Coffee, ahol most meglepetésekkel várják vendégeiket. Mi to-

vábbra is mindent megteszünk azért, hogy a vásárlás a Mammutban élmény legyen.

Szőke Tamás
marketingvezető

KÜSZÖBÖN 
AZ ÜNNEPEK
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Utazás

Ajándék

45

TÉL

328 Interjú Fenyő Ivánnal

Butlers

Tchibo

Rossmann

Estée Lauder

Bijou Brigitte
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  3 BEKÖSZÖNŐ

  6 HÍREK 

  8 INTERJÚ: FENYŐ IVÁN

12 DIVAT

24 BEAUTY

30 GASZTRO

32 AJÁNDÉKOK

42 MOZI

43 KÖNYVAJÁNLÓ

44 HIGH-TECH

45 UTAZÁS

48 EGÉSZSÉG

55 KUPONOK

65 AUTÓ

66 VÁLTOZÁSOK

67 VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK

68 TÉRKÉP

74 NYEREMÉNYJÁTÉK

Divat

Gasztro

24

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!

Ó 32

30

Beauty

Yves Rocher
H&M

Pupa

H&M

Bagatt

Swarovski

Szőrme-Irha-Bőrszalon
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Egy korty Olaszország Buda szívében

Legyen akármilyen komor a reggel, egy üres 
kávéscsésze tele reménnyel mindig vár rád 
valahol. Ahhoz, hogy be is váltsa az ígéretet, 
két dologra lehet szükséged: egy kávézóra, 
ahol minőség tekintetében nem kötnek 
kompromisszumokat, illetve egy baristára, 
aki őszinte mosollyal és szakmai odaadással 
készíti el a kávédat.

Ha Mammut II. első emeletén jársz, és szereted az olaszos stílusú, intenzív és karakteres 

kávét, van egy jó hírünk: megnyitott Budapest legújabb Costa Coffee-ja, ahol a minőséget, az 

őszinte mosolyt és a szakmai odaadást bármikor élvezheted.

Bár elsőre csak őrleményből készített élénkítő kivonatnak tűnhet, egy hibátlan kávéban 

sokkal több rejtőzik. Minden kortyában ott lapul a tökéletes feltöltődés lehetősége egy hosszú 

vásárlás után, vagy épp a tökéletes nyugalom egy önfeledt, baráti beszélgetéshez. Persze 

mindez csak akkor működik, ha elkészítését szakértő kezekre bízod. 

Ez az, amivel 1971-es alapítása óta tisztában vannak a Costa Coffee láncnál, épp ezért min-

den kávépincér (barista) kéthetes intenzív felkészítésen esik át a kávézó budapesti tréningköz-

pontjában, mielőtt a kávékarokhoz állna. A biztos szaktudás garantálja, hogy a lánc 19 magyar-

országi üzletének bármelyikébe betérve kedvenc eszpresszónk mogyoróbarna cremája, forró, 

vagy jeges kapucsínónk, esetleg latténk pörkölt aromái egyformán hibátlanok legyenek. 

Ezt az élményt teszi teljessé a kávézók barátságos légköre és a szigorúan válogatott kávé-

szemek, amelyek közül csak a legjobbak juthatnak el a csészédig a Costa Mocha Italia blendje 

részeként. Az angliai lánc magyarországi kávézóiban ráadásul hazai, friss alapanyagokat és az 

egészséges életmód igényeit szem előtt tartó kínálatot is találsz. Legyen szó bármelyik buda-

pesti üzletről, a kávéitalokhoz friss tejet használnak, amely reggelente egy etyeki gazdaságból 

érkezik. Mindehhez pedig a város legszélesebb laktózmentes tejválasztéka társul: mandula-, 

mogyoró-, rizs-, kókusz- és szójatejjel is kényeztetheted magad. De ha a harapnivalók tekin-

tetében is fontos az egészséged, ezt az igényedet is kielégítheted itt. A sütemények saját 

cukrászatból származnak, a szendvicseknél pedig szigorú elv, hogy nem tartalmazhatnak sem 

ízfokozót, sem mesterséges színezéket. 

Ha kedved volna Buda szívében kipróbálni a Costa kínálatát, üzletközpontunkban min-

dennap 8.00 és 21.30 között, hosszú nyitva tartással várnak a Costa Mammut lánc baristái. 

HÍR
EK
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A magyar lakosság közel felének lenne szük-

sége szemüvegre, közülük sokan hordanak 

is, de vajon a megfelelő időszakonként cserél-

jük le szemüvegeinket?

Az egészséges szem fontosabb a tisztán-

látásnál. Amikor a szemorvos, vagy opto-

metrista a szemet vizsgálja, a tiszta és kényel-

mes látás mellett az egészségi állapotot is 

ellenőrzi. A látási problémák megbeszélése 

után tesztek sorozatával leméri, hogy szükség 

van-e szemüvegre, kontaktlencsére, és ha 

igen, akkor milyen erősre. A vizsgálat során  ki 

lehet deríteni a szem betegségeit, a katarak-

tát, a glaukómát és egyéb általános betegsé-

geket, mint pl. magas vérnyomás, diabétesz. 

Előfordul, hogy gyógyszerek mellékhatása 

zavarja a látást. A szembetegségek okozta 

változások lassúak, akár évekbe telnek és 

gyakran tünetmentesek. A rendszeres ellen-

őrzés kimutatja, és még kezdődő állapotban 

analizálja a problémákat, így azok jobb ered-

ménnyel kezelhetők.

A felkeresett szemorvosnak, vagy optom-

etristának mondjuk el, ha homályos a látá-

sunk, valamint a fejfájást, az égő, szúró sze-

meket vagy a kettős látást is. Beszéljük meg 

a munkavégzésünk látásbeli követelményeit! 

Segít, ha elmondjuk, hogy milyen távolságra 

van a számítógép képernyője, az íróasztal, 

a munkaeszköz. Említsük meg a hobbijain-

kat, vagy amit sportolunk, ha ahhoz speciá-

lis szemüveg viselésére van szükség. Ezek az 

információk segítik az optikust, hogy a lehető 

legjobb védelmet adja a szemünk számára.

Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem 

kielégítő, bármilyen problémája akad a látá-

sával, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy 

milyen a látásélessége, keresse fel üzletein-

ket! Szemészszakorvosaink, kontaktológusa-

ink, optometrista szakembereink szemorvosi 

vizsgálatot, illetve látásélesség-ellenőrzést 

tartanak.

LÁSSON TISZTÁN ÖN IS!
Ma három és fél millió ember hord szemüveget 
Magyarországon, de a felmérések szerint még 
másfél millió embernek lenne szüksége rá.

Előzetes bejelentkezés online felületünkön: http://opticworld.hu/latasvizsgalat
Illetve közvetlenül a Mammutban található üzletünk telefonszámán:  

06 1 766-5888 vagy +36-30 333-9900

HÍR
EK
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Címlap
Mintás szürke ing Benetton 14 790 Ft
Szürke chino nadrág Springfield 10 995 Ft
Kék pulóver Marks&Spencer 12 990 Ft
Fekete karóra Fossil/Divatórák Üzlete 58 900 Ft

Zöld póló Benetton 4490 Ft
Kék dzseki Benetton 23 990 Ft

INT
ER

JÚ
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– Évek óta nem láttunk magyar filmben, viszont rengeteg itt forga-
tott külföldi produkcióban dolgoztál. Mekkora szerepek voltak ezek?
– A Die Hard 5 kivételével, amiben csak egy másodpercre tűnök fel egy heli-

kopter másodpilótájaként, de olyan röviden, hogy egyedül én ismerem fel 

magam, egész jó kis szerepeket kaptam, amelyekből akár összerakhatnék 

egy angol nyelvű bemutatkozó anyagot is. Voltam a Válaszcsapás sorozat 

egyik epizódjának főgonosza, játszottam nagyszabású kosztümös soro-

zatokban, mint például a Borgiákban vagy a Katedrális második részében, 

közös jelenetem volt Adrien Brodyval a Houdiniben. Nagy megtiszteltetés 

ezekben a produkciókban szerepelni és nagyon jó tanulási lehetőség is − 

többek között azért, mert angolul kell játszani. 

– Előrevisz a színészi pályádon?
– Biztosan nem hátráltat, és nem is stagnál a karrierem, amíg ilyen felada-

tokat kapok. Sok tapasztalatot szerzek közben.

– Úgy tervezed, hogy ilyen külföldi filmek-
ből és egy-egy magyar filmszerepből tartod 
fenn magad a jövőben? Mert színházban 
nem játszol. 
– Pár évvel ezelőtt egy érzés kezdett el növe-

kedni bennem, és úgy döntöttem, többé nem 

fogok olyasmivel foglalkozni, amivel nem akarok. 

Az egyikben azért nem veszek részt, mert azzal 

az emberrel nincs kedvem dolgozni, a másikban 

azért, mert azzal eladnám magam, a harmadik-

ban meg azért, mert ahhoz egy olyan közös-

séghez kellene tartozni, amelyik máshogy lát 

dolgokat, máshol tart, mint én; vagy csak egy-

szerűen úgy érzem, hogy épp akkor nem ez az én utam. Persze mondták 

rám emiatt, hogy önző vagyok és nagyképű. Pedig ha valamit eldöntöttem 

– de ez sem volt egy valódi döntés −, az az, hogy nincs kedvem megfe-

lelni. Az emberek persze folyton megkérdezik, hogy mit dolgozom, tegnap 

is megkérdezte egy bárpultos lány. Nehéz erre válaszolnom. Az egyik pilla-

natban azt érzem, hogy nem csinálok semmit, ilyenkor türelmetlen vagyok 

magammal szemben, a másik pillanatban viszont felismerem, hogy azért 

nagyon sok mindent csinálok most is, és ezekért a dolgokért le a kalap-

pal előttem. De a legfontosabb, hogy sokat fejlődtem, nemcsak színészileg, 

hanem emberileg is (ami talán még fontosabb), csak még mindig nem tartok 

ott, ahol szeretnék. Büszke vagyok viszont arra, hogy megjelent a könyvem, 

amit teljesen egyedül alkottam. Nem diktáltam senkinek, nem adta ki helyet-

tem egy kiadó, hanem én alapítottam rá céget, én raktam össze az egészet. 

Amikor először kézbe vettem, azt gondoltam: na, ezért volt értelme élni, ez 

már olyan, mintha a gyerekem volna. Kár, hogy ez az elégedettség elszáll 

egy hónap alatt, aztán megint úgy érzem: ez még mindig semmi. De az biz-

tos, hogy nem akarok semmi olyasmivel foglalkozni, ami nem érdekel, ami-

vel nem akarok dolgozni. 

– A te fejedben a „dolgozni” egy negatív fogalom?
– Igen. Én csak élni szeretném az életem, és közben létrehozni olyan dol-

gokat, amelyekre azt mondhatom: ezek értékek, és általam kerültek erre a 

bolygóra. 

– Kiváltságos helyzet. Vagy el tudod képzelni, hogy ezt mindenki 
megengedhesse magának?
– Persze, így kéne működnie a világnak. Mindenkinek meg kellene találnia 

azt, amiért megszületett, amiért dolga van a világban. Sokszor megkapom, 

hogy „Megváltoztál, spirituális lettél!”. Pedig csak jobban figyelek belülre, és 

intuitívabb lettem, amiben általában a nők a jobbak. Már nem aggyal akarom 

kitalálni, hogy merre menjek, mit csináljak, hanem merek útmutatást kérni. 

Belül, magamból vagy fentről. Összekapcsolódom az univerzummal, a ter-

mészettel, igyekszem együtt élni vele, megérezni a dolgokat – bármennyire 

is lilán hangozhat ez másoknak. Ha mindenki így tenne, mindenki a helyére 

kerülne és hozzájárulna a világ dolgaihoz. 

– Már nem olyan egyértelmű számodra, hogy a színészet a felada-
tod?

– De, az egyik feladatom mindenképp a színé-

szet. Sőt, a fő csapásirány az életemben. Nemrég 

leültem a volt osztályfőnökömmel, Máté Gábor-

ral beszélgetni, akinek a szemében valaha nagy 

ígéret voltam, és talán nem tévedek, ha azt mon-

dom, hogy az egyik legkedvesebb tanítványa 

is. Én máig őt tartom a színészi mesteremnek, 

nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon szere-

tem. De tudom, hogy ő valahol csalódott ben-

nem. Számított rám, és talán még most is számí-

tana rám a színházában, darabjaiban. Én viszont 

a saját hajómon akartam kapitány lenni. Nem 

másét vezetni, más szekerét tolni. A saját utamat 

akartam járni. Elmondtam neki, mi van bennem, 

Szépfiúként ismertük meg olyan sikeres 
magyar filmekben, mint a Szabadság, 
szerelem, a 9 és fél randi vagy a Made in 
Hungária. Aztán lassan kiderült róla, hogy 
nem hétköznapi figura, nem hajlandó a 
színészek számára hagyományosan kijelölt 
utat járni. Az interjúkban szókimondó volt és 
meglepően őszinte, majd egyre érzékenyebb. 
Egy baleset hatására a spiritualitás felé 
fordult, meditálni kezdett, és megjelentette 
első könyvét Észlelések címmel. Azóta 
önismereti előadással, segítő szándékkal 
járja az országot, és folyamatosan önmagán 
dolgozik. Most pedig újra találkozhatunk vele 
a mozivásznon a Veszettek című filmben, 
amelyben megint egy új arcát mutatja meg.
Szöveg: Gyárfás Dorka Fotó: Kiss Attila

„Mindent megteszek 
a hitelességért ” − interjú Fenyő Ivánnal

„Amikor pár évvel 
ezelőtt egy érzés 

elkezdett növekedni 
bennem, úgy 

döntöttem, többé 
nem fogok olyasmivel 
foglalkozni, amivel 

nem akarok.”
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zs

mennyire szeretném, ha nem hara-

gudna, hanem megértene. Beavattam 

az elképzeléseimbe is, hogy lásson és 

megértsen. Hosszú idő után végre egy 

jót beszélgettünk. Szóval most, annyi 

idő után elmondtam neki, hogy nem 

akarok szakítani a színházzal, sőt most 

is akad két-három olyan alkotó, akivel 

azonnal elmennék dolgozni, de ebbe a 

struktúrába én most nem férek bele. Nem vagyok haragos, nem akarom 

leszólni, csak nem tudok részt venni benne. Nem tudom azt vállalni, hogy 

két-három éven keresztül játszom egy darabot azokon az estéken, amelye-

ket a színház kijelöl számomra. Én már nem tudok jönni, ha füttyentenek és 

úgy táncolni, ahogy a feljebbvalóim zenélnek. Két hónapra még le lehetne 

kötni – ahogy nyugaton működnek a színházak −, de hosszan már nem 

köteleződöm el. Ennél szabadabb vagyok. A fő feladatom a filmezés, és az 

a célom, hogy nagy költségvetésű, nagyszabású amerikai filmekben játsz-

szam, mint amilyen az Everest vagy az Avatar. Vagy én alkossak, készítsek 

ilyeneket!

– Szóval rögtön a csúcson szeretnél lenni. 
– Mi ezzel a baj? Miért, hol akarnék lenni?

– Nyilván egy nap majd ott, de még a legnagyobb amerikai sztárok-
nak is végig kellett járnia hozzá a szamárlétrát.
– Én is járom! Születésem óta.

– Jó, de akkor miért vagy még itt? Miért nem ott koptatod a tanuló-
éveket? Tudom, volt már olyan, hogy nekifutottál.
– Igazából sosem próbáltam meg. Már két éve van munkavállalási vízumom 

Amerikába, és magam sem tudom, miért nem megyek ki. Vizsgálom maga-

mat: félelemből? Gyávaságból? Keresem a kifogásokat? Úgy érzem, nem. 

Azt érzem, hogy még nem jött el az ideje. És amikor megszólal bennem a 

kisördög, hogy „De így le fog járni az időd!”, akkor azt felelem: „Akkor így 

kell lennie”. Amikor tavaly elhatároztam, hogy most tényleg kiköltözöm, épp 

akkor lépett be az életembe egy spiri-

tuális hely Brazíliában, ahol rengeteget 

kaptam. Összesen több mint fél évet 

töltöttem ott, és az a hely növesztett 

nagyra. Az ott szerzett erőből és sta-

bilitásból élek, ettől érzem most sokkal 

érettebbnek és nyugodtabbnak, erő-

sebbnek magam. Épp ott voltam akkor 

is, amikor felhívott egy hollywoodi cast-

ing director, hogy kaptam egy filmszerepet. Ültem a dzsungelben, és azt hit-

tem, elszállok a boldogságtól. Előző este azért imádkoztam, hogy ez meg-

történjen. De amint lecsillapodott bennem az eufória, rájöttem, hogy még 

nem állok rá készen. Még nem akarom. Remegő kézzel írtam meg az e-ma-

ilt, hogy elnézést, de most még utaznom kell, pihennem kell, fel kell töltőd-

nöm, mert nemsokára egy nagy filmet kezdek Magyarországon, muszáj 

pihennem előtte. (Ez volt a Veszettek – a szerk.) Volt bennem annyi erő, hogy 

ezt megírjam. Másnap reggel jött a válasz, hogy „Igazad van, Iván, ez a film 

nem ér annyit. Akkor gyere, amikor kész vagy.” Úgy éreztem, igazolták a 

döntésem. Hányszor mondhatta Christoph Waltz, hogy „Mikor jön már el 

az én időm?!” Hiszen olyan nincs, hogy valakit Hollywood 53 évesen fedez-

zen fel! De van! Ha ez az utad, veled ez történik. Ő az élő példa rá, hogy van 

ilyen. Egyszer eljön az én időm is, mert ez bennem van.

– Szóval a színészet a fő feladatod, de milyen feladatod van még?
– A filmkészítés nagyon izgat, az egész folyamat. De négy-öt évvel ezelőtt 

azt is mondták nekem, hogy a tanítás a dolgom. Megijedtem, tiltakoztam, 

de megnyugtattak, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy tanteremben unalmas 

órákat tartsak, hanem akár a színészeten keresztül, akár majd a saját film-

jeimen, akár a könyvemen keresztül tudom ezt megvalósítani. És erre tes-

sék, mostanában már előadásokat tartok szerte az országban, személyes 

tanácsadásokat tartok, vezetőknek beszélek – és ezt aztán nagyon nem én 

akartam, csak jött. Éreztem, hogy ezt kell tennem. Dolgom van az emberek 

előtt. Írásban, szóban vagy a színészeten keresztül. Tanítok egy színészisko-

lában, és szerveztem egy tábort is fiataloknak, azt is imádtam.

– Hogy tudsz ilyen erős elképzelésekkel és vezetői hajlammal be le-
si mulni egy filmes stáb életébe? A Veszettek felvételei alatt például 
alkalmazkodtál Goda Krisztina elképzeléseihez?
– Eleve miatta és a karakter miatt vállaltam el a szerepet, mert már dolgoz-

tunk együtt a Szabadság, szerelemben. Ő az egyik kedvencem. Tény, hogy 

szorosabban fogott, mint ahogy szerettem volna, de lehet, hogy éppen ettől 

működik a film. Mert ha én egyszer elindulok, és megyek, amerre szeretnék, 

az olyan, mint amikor egy tigris nekiindul. Kriszta nagyon kemény csaj, ő az 

egyetlen, aki így vissza tud tartani. Most nagyon ügyesen csinálta. Annak 

viszont örültem, hogy ebben a szerepben más oldalamat mutathatom meg, 

mint eddig, mert ez a karakter nem egy szépfiú, hanem egy igazi férfi.

– Mit jelent számodra a film témája? Vannak, akik a Magyar gárda 
történetét látják benne.
– Szerintem arról szól, hogy milyen messzire vagyunk képesek elmenni, ha 

nem törődünk a saját szívünkkel, lelkünkkel, bensőnkkel. Mert ha elmulasz-

tunk ezekkel foglalkozni, úgy el tudunk tévedni, hogy csak na. Bármilyen 

jó szándékkal is indultunk, végül olyan ellenségképeket gyártunk, ami már 

veszélyes lehet. Az ember közben észre sem veszi, mennyire eltávolodott a 

lényegtől: a békétől, a szeretettől és a harmóniától.

– Szereted magad visszanézni, kritikus vagy magaddal szemben?
– Szerintem jól meg tudom ítélni a teljesítményem. Látom, amit látok, azu-

tán már nem érdekel, mit írnak rólam a kritikusok. Nem fogom hango-

san kimondani, hol voltam béna, de magamban pontosan tudom. És úgy 

érzem, eléggé komolyan veszem a színészetet, mindent megteszek a hite-

lességért. 

„Már nem aggyal akarom 
kitalálni, hogy merre menjek, 
mit csináljak, hanem merek 

útmutatást kérni. Belül, 
magamból vagy fentről.”

Fehér ing Benetton 13 790 Ft
Szürke zakó Marks&Spencer 39 990 Ft
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– Igaz, hogy hamarosan megint lelépsz innen?
– Igen, töltődésre van szükségem, mint a telefonomnak. Utoljára már-

cius–áprilisban voltam pihenni, ami túl rég volt. Bodo Schäffer business 

coach szerint minden évszakban el kéne mennünk három hétre pihenni 

ahhoz, hogy utána jól tudjunk működni. Mi persze nem így élünk, nem 

engedhetjük meg magunknak. De nekem most legalább hat hétre van 

szükségem ahhoz, hogy utána megint dolgozni tudjak.

– A könyvedet olvasva úgy tűnik, a visszatérés viszont annál 
nehezebben megy. Túl nagy a kontraszt a brazil őserdő és a 
februári Budapest között.
– Ez így van, de ha haza tudod hozni a brazil dzsungelt a lelkedben, 

akkor te már világítasz és fénnyel vonod be a környezeted. Én azon 

dolgozom, hogy belül megteremtsem a nyugalmat, és erre nem sajná-

lom a pénzt és az energiát.

– Érdekes, hogy te valahogy tudod ötvözni a materiális világot a 
spiritualitással. Sokszor hangoztatod például, hogy fontos szá-
modra a karrier vagy akár a pénz is.
– Senki sem tud teljes életet élni anélkül, hogy a szív és a lélek mellé ne 

társuljon az agy és az akarat is. Így van együtt a jin és a jang. Megyek 

előre, tudom, mit akarok, de közben bennem van az elengedés és a 

türelem képessége is. A nyugati világ nagy része a cselekvés lázában 

ég, a keleti filozófia pedig az önmagában való létezésre tanít. A kettőt 

kellene egyesíteni, és egyik irányba sem elcsúszni. Nekem a hajtás, a 

cselekvés mindig ment, úgyhogy a türelmet kellett tanulni – ezzel fog-

lalkoztam az elmúlt években. Most kezdem megtalálni az egyensúlyt.  

– Gondolom, ennek a folyamatnak sosincs vége.
– Nincs, de ez benne a legjobb. Mindig az lebeg a szemed előtt, hogy 

úristen, hová lehet még eljutni!

zsigmondy mammut indd 1 2015 10 13 13:53:59

Galléros felső Marks&Spencer 11 990 Ft
Drapp chino nadrág Springfield 10 995 Ft

Barna karóra Diesel/Divatórák Üzlete 58 900 Ft
Fehér talpú szürke cipő Vagabond 35 990 Ft
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BURKOLÓZZ 
A finom, puha, kötött pulcsit telente nem lehet kiradírozni a divat 
kínálatából, viszont évente újra lehet gondolni, hogyan viseljük. 
Az alapanyag ritkán változik, de a színek, minták és fazonok 
minden évben megújulnak. Idén a klasszikus fazonok mellett 
a sálgalléros és a hosszú, lezser darabok hódítanak. Ezekben 
aztán jól el lehet bújni! A színeket azonban  semmiképp ne 
mellőzzük, bátran nyúljunk a harsányabb árnyalatokhoz is.

1. Levi’s 26 990 Ft | 2. Springfield 9 995 Ft | 3. Levi’s 26 990 Ft | 4. Tchibo november 23-tól kapható | 

5. Springfield 7 995 Ft | 6. H&M 8 990 Ft | 7. Springfield 9 995 Ft  | 8. Springfield 10 995 Ft | 

9. H&M 9 990 Ft | 10. H&M 8 990 Ft | 11. Springfield 3 995 Ft | 12. H&M 9 990 Ft | 13. Orsay 6 995 Ft | 

14. Orsay 3 495 Ft | 15. H&M 9 990 Ft | 16. Springfield 5 995 Ft | 17. H&M 9 490 Ft | 18. Orsay 6 995 Ft | 

19. Humanic 2 990 Ft | 20. Springfield 7 995 Ft | 

1.
2. 3.

6.

5.

4.

7.

8.

9.
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KÖTÖTTBE!  
10. 11. 12. 13.

14.

15.

16.

17.
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19.
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CSILLOGJ – VILLOGJ! 
Vannak, akik beolvadni szeretnek, mások meg 

egyenesen keresik a feltűnést. Nos, a fémes árnyalatok 
trendje kétségtelenül az utóbbiaknak kedvez. Legyen 

arany, ezüst vagy akár rezes árnyalat, a lényeg, hogy 
kiemeljen bennünket a hétköznapi szürkeségből és 
csillogást vigyen a megjelenésünkbe. A merészebb 

darabokat esti partikon, a visszafogottabbakat pedig 
akár hétköznapokon is beépíthetjük a szettünkbe. 

Garantáltan ránk vonzza majd a tekinteteket!

Jól mutat 
a fényes 
a mattal

1. Bijou Brigitte 3 990 Ft | 2. H&M 14 990 Ft | 

3. Swarovski 119 000 Ft | 4. Tchibo november 23-tól 

kapható | 5. Vagabond 35 990 Ft | 6. H&M 9 490 Ft | 

7. Tezenis 9 490 Ft  | 8. H&M 3 990 Ft | 9. Swarovski 
37 900 Ft | 10. CCC 5 690 Ft | 11. Bijou Brigitte 6 490 Ft | 

12. H&M 6 990 Ft | 13. Bijou Brigitte 14 990 Ft

1.

2.

3.
4.

5.

8.

6. 7.
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ÜNNEPI RAGYOGÁS 
A télben a karácsony a legjobb, az ünnepekben pedig – a 
dőzsölés és ajándékozás mellett – az, hogy csinosan fel 
lehet öltözni! Ráadásul a karácsonyi ünnepségeket követi 
a szilveszteri parti, aztán meg a farsang. Egyszóval: jól jöhet 
néhány szuper csinos koktélruha! Egy klasszikus „kis fekete” 
mindenki ruhatárában alapdarab − de érdemes hozzá izgalmas 
ékszereket, kiegészítőket is beszerezni. Amikor viszont a ruha 
viszi a prímet, fogadjunk önmérsékletet a körítés terén!

1. Swarovski 79 900 Ft | 2. H&M 14 990 Ft | 3. H&M 6 990 Ft | 4. Swarovski 92 900 Ft | 

5. Bijou Brigitte 6 490 Ft | 6. Öv: Fashion Bar 2 990 Ft | 7. Ruha: Fashion Bar 19 990 Ft  | 
8. Promod 11 995 Ft | 9. Bijou Brigitte 5 990 Ft | 10. Bijou Brigitte 4 990 Ft | 11. Fashion 
Bar 19 990 Ft | 12. Swarovski 26 900 Ft | 13. &M 9 490 Ft | 14. Swarovski 219 900 Ft | 

15. Fashion Bar 25 990 Ft
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HÉTKÖZNAPI 
A bőr időtlen idők óta nemes, drága viselet, 
nem engedheti meg magának akárki. Idén 
azonban szerencsénk van: már nemcsak 
műbőrrel pótolhatjuk, hanem választhatunk 
olyan darabokat is, amelyeknek csak egy kis 
– ám meghatározó − részlete készül bőrből. A 
tervezők kifejezetten bravúros módon ötvözik 
a bőrt más anyagokkal: például kabátok ujja, 
skinny nadrágok oldala vagy felsők, ruhák 
egyes részlete készül bőrből vagy bőrhatású 
anyagból. A lényeg: dobjuk fel  a viseletünket 
egy vadabb részlettel!

Bőrből is jöhet 
a marshall-

vörös árnyalat.

3.

4.

5.
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BŐRBE BÚJVA

1. Tchibo november 23-tól kapható | 2. Humanic 3 990 Ft | 

3. Vagabond 42 990 Ft | 4. Scholl 24 990 Ft | 5. Vagabond 

40 990 Ft | 6. Szőrme-Irha-Bőrszalon 65 000 Ft | 7. CCC 
16 500 Ft  | 8. H&M 17 990 Ft | 9. H&M 9 490 Ft | 10. Szőrme-
Irha-Bőrszalon 40 000 Ft | 11. Camaïu 7 995 Ft | 12. Camaïu 
11 995 Ft | 13. CCC 9 790 Ft | 14. H&M 34 990 Ft | 15. CCC 
20 900 Ft | 16. Promod 14 995 Ft | 17. Tchibo november 23-tól 

kapható | 18. H&M 29 990 Ft | 19. CCC 10 900 Ft | 20. Camaïu 
8 995 Ft | 21. Tchibo november 23-tól kapható | 22. Vagabond 
42 990 Ft | 23. Bagatt 42 990 Ft
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1. H&M 34 990 Ft | 2. Promod 9 995 Ft | 3. H&M 
9 990 Ft | 4. H&M 3 990 Ft | 5. H&M 9 990 Ft | 

6. Promod 5 995 Ft | 7. Fashion Bar 24 990 Ft  | 8. H&M 
14 990 Ft | 9. Retro 18 900 Ft | 10. Levi’s 22 990 Ft | 

11. Springfield 7 995 Ft | 12. Promod 11 995 Ft | 13. Retro 
29 990 Ft

1.

3.

5.

A TOMBOY VAGÁNYAI
Szinte minden lánynak megvan az érzés, 
milyen egy kicsit a pasija ingében lófrálni. De 
vannak lányok, akik mindennap így akarnak 
járni – őket hívjuk Tomboyoknak. Fiúsak, 
vagányak, nem hangsúlyozzák az alakjukat, 
és éppen ettől szexik. Ruhatáruk tipikus 
alapdarabjai közé tartoznak a szakadt, bő 
farmernadrágok, a bakancsok, blézerek, 
ingek, tehát minden, amiből egy férfi 
ruhatára felépül. Van, aki kizárólag ezekből 
válogat, más pedig variálja egy-egy nőies 
ruhadarabbal - így talán még izgalmasabb az 
összhatás. A magas sarkú és a szűk farmer 
hálásan mutat egy maszkulin összeállítással, 
a végeredmény pedig egy laza, bevállalós, 
pimaszul menő csaj lesz. A fiús darabok 

is jól mutatnak 
magassarkúval
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SAPKASAROK SAPKASAROK 
Ha beköszönt a hűvösebb idő, vagy erősebb 
a szélmozgás, akkor a fejünket is érdemes 
melegbe burkolni. Előtte azonban gondoljuk 
át, milyen fazonú, anyagú és színű darabot 
tanácsos beszerezni, hiszen a fejfedő feltűnő 
viselet, mindig szem előtt van. A tökéletes 
választás az, ami a kabáthoz és a sálhoz is 
passzol, és együtt különleges összhatást 
eredményez.

1. Heavy Tools 3 990 Ft | 2. Tchibo szeptember 14-től az 

üzletekben Ft | 3. Heavy Tools 2 990 Ft | 4. H&M 2 990 Ft | 

5. Columbia 7 990 Ft | 6. Heavy Tools 2 990 Ft | 7. H&M 
1 490 Ft  | 8. Heavy Tools 3 990 Ft | 9. H&M 5 990 Ft | 

10. Heavy Tools 4 990 Ft | 11. H&M 9 990 Ft | 

12. Columbia 10 990 Ft

Jöhetnek a bojtok!

Kevésbé szeles időben 
nincs stílusosabb, mint 

egy kalap!
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Pillantás egy gardróbba

– Leginkább hogyan szeretsz öltözködni a hétköznapokon?
– Olyankor szeretek egyszerűen, kényelmesen öltözni. Általában far-

mer, egy fekete vagy fehér top és bőrdzseki, magas sarkú bakancs az 

összeállítás.

– Ehhez képest mennyiben különbözik a megjelenésed, ha fel-
lépésről van szó?
– A színpadon hosszú, elegáns ruhákban vagy koktélrucikban szoktam 

fellépni egy sokkal elegánsabb vonalú tűsarkú cipővel.

– Mi az, ami a színpadi viseletedben a legfontosabb számodra?
– A legfontosabb, hogy tudjak a ruhákban táncolni, ne gátoljon semmi 

a mozgásban. Külön ügyelek rá, hogy a magas sarkú cipő legyen 

kényelmes.

– A külsőd óriási átalakuláson ment keresztül, amióta megis-
mertünk a Megasztárban. Mi, vagy ki alakította ezt a változást, 
és te hogyan élted meg?
– A Megasztár óta tényleg sokat változott az öltözködésem, ez nagy 

részben a stylistomnak, Kissmarknak köszönhető, az ő tanácsai miatt 

történt. De azért az én ízlésem is sokat változott az évek során. Az új 

hajszínem például az én döntésem volt, mert így sokkal szebbnek látom 

magam.

– Milyennek látod régi és a jelenlegi stílusod?
– Régen nem volt kialakult stílusom, hiszen szinte még gyerek voltam 

18-19 évesen. Nem foglalkoztam túlságosan az öltözködéssel, inkább a 

tanulásra koncentráltam. Most, úgy érzem, nőiesen és 

vagányul öltözködöm.

– Melyek azok a ruhadarabok, amelyeket nagyon 
szeretsz, esetleg már gyűjteményed is van belő-
lük?
– Naná, hogy magas sarkú cipőkből van egy majd-

nem akkora gyűjteményem, ami már egy bolt kínála-

tához hasonló!

– Van olyan sztár, akinek a stílusa inspirálóan 
hat rád?
– Beyoncé, Kim Kardashian és Nicki Minaj szettjei.

H&M

12 990 Ft

Nem lehetett nem észrevenni már a 2010-es Megasztár idején, amit végül meg is nyert. 
Már akkor látszott: ez a lány bátor, bevállalós és jól ismeri a modern popszcénát, amiben a 
külsőnek és a merész előadásmódnak legalább akkora szerep jut, mint a zenének. Azóta 
láthattuk már többféle frizurával, vad szerelésekben, sőt egyszer egy átlátszó felsővel valódi 
polgárpukkasztást hajtott végre. Fiatal kora ellenére igazi dívaként tündököl, nem csoda hát, 
hogy divatanyagokban is előszeretettel fotózzák. Most azonban arra voltunk kíváncsiak, mit 
rejt Reni privát gardróbja, és hogyan válogat magának.

Tolvai  Reni
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– Ha ruhavásárlásra szánod magad, egyedül, 
vagy társaságban teszed? 
– Általában egyedül vásárolok, mert akkor senki 

nem befolyásol, de előfordul, hogy Kissmark, vagy 

anyukám velem tart.

– Online felületeken vásárolsz, vagy job-
ban szereted felpróbálni, közelebbről meg-
szemlélni a kiválasztott ruhadarabot?
– Volt egy időszakom, amikor online vettem 

cipőket, de mindig gond volt a mérettel. Ezért 

szeretem felpróbálni a boltban, és ott eldönteni, 

hogy jó-e.

– Percről percre követed a divatot, vagy 
hiszel az örök darabokban?
– Szeretem követni, sőt szeretek a jövőben 

gondolkozni! Hordani például olyan dolgokat, 

amelyek csak három év múlva lesznek diva-

tosak. De vannak örök darabjaim is, mint pél-

dául a bőrdzseki.

– Napjaink divatjából mi az, ami legin-
kább tetszik neked? És mi az, ami nem?
– Nagyon tetszik, hogy nincsenek szabályok, 

így minden jól mutat mindennel, csak tudni 

kell viselni. Ami kevésbé tetszik, hogy nagyon 

gyorsan változnak a trendek, ez frusztráló tud 

lenni egy olyan lánynak, aki mindig napraké-

szen szeretné követni a divatot.

– Ha utazhatnál az időben, melyik 
korszak ruháiba bújnál bele a legszíve-

sebben?
– Az empire korszak nagyon tetszik.

– Számodra mi volt a legnagyobb őrültség, amit a divat eddig 
produkált? 
– Az egyik legnagyobb őrültség és egyben a legfantasztikusabb 

darabok pár évvel ezelőtt jelentek meg a piacon: a platformos, sarok 

nélküli cipők, amelyek ránézésre hordhatatlannak tűntek, valójában 

pedig nagyon kényelmesek voltak. Teljesen odavoltam, amikor besze-

reztem egyet-kettőt. Aztán ez is elmúlt, alig fél évig volt divat, és amikor 

én még mindig hordtam itt, Magyarországon, senki nem értette, miért 

H&M

14 990 Ft

nem süllyesztettem én is a szekrény mélyére őket.

– Gyakran készül fotósorozat rólad. Hogy érzed magad a 
modell szerepében? 
– Nagyon-nagyon élvezem, mindig izgatottan várom a végeredményt. 

Természetesen mindig úgy alakítjuk a fotózásokat, hogy olyan cucco-

kat viseljek, olyan frizurát és sminket, amilyet én szeretnék.

– Mit kezdesz régi, megunt ruháiddal?
– Általában a rászorulóknak adom, vagy a barátnőim válogatnak 

közülük.
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APRÓ LÁBNYOMOK 

1. H&M 3 490 Ft | 2. H&M 6 990 Ft | 3. Mamas & Papas 16 690 Ft | 4. Mamas & Papas 9 990 Ft | 

5. Benefit 9 580 Ft | 6. Benefit (atléta) 4 460 Ft | 7. Benefit (alsó) 3 180 Ft  | 8. Benefit 12 140 Ft | 

9. Benefit 3 990 Ft | 10. Benefit (atléta) 3 055 Ft | 11. Benefit (alsó) 4 140 Ft | 12. Mamas & Papas 
15 190 Ft | 13. H&M 3 490 Ft | 14. H&M 2 990 Ft | 15. Okaïdi 6 195 Ft | 16. Okaïdi 6 490 Ft | 17. Mamas & 
Papas 29 990 Ft | 18. Mamas & Papas 9 990 Ft | 19. H&M 9 990 Ft | 20. Okaïdi 7 295 Ft | 21. Okaïdi 
9 995 Ft | 22. Okaïdi 4 395 Ft | 23. Okaïdi 3 595 | 24. Okaïdi 14 495 Ft | 25. H&M 4 990 Ft | 26. H&M 2 990 Ft | 

27. H&M 9 990 Ft | 28. H&M 5 990 Ft | 29. Benefit 4 990 Ft
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A HÓESÉSBEN 
Legyen a piciknek a tél a kinti játék 
időszaka és ne a didergésé! Öltöztessük 
őket melegen, de lehetőleg ne egy 
rétegben! Ügyeljünk rá, hogy a 
mozgásban ne akadályozza őket 
a vastag ruha, válasszuk inkább a 
modernebb, hőtartó anyagokat. A cipő 
legyen bélelt, hiszen a végtagok hűlnek 
ki először, és sose feledkezzünk meg 
a sapka-sál-kesztyű kombinációról. 
A praktikus öltözködés 
szerencsére ma már nem 
zárja ki, hogy a gyerekek is 
divatos, menő cuccokban 
járjanak!     rjanak!     

A gyerekeknél 
is hódítanak a 
fémes tónusok.20.
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KARÁCSONYI KÉNYEZTETŐ
Közeledik a karácsony, és bár adni a legjobb, azért nem 
rossz érzés kapni sem. Miközben a tökéletes ajándékok 
után kutakodunk, időről időre megakadhat a szemünk olyan 
dolgokon, amelyekkel akár magunkat is boldoggá tehetnénk. 
Egy jó minőségű szépségápolási csomag, egy parfüm a hozzá 
passzoló krémmel, gyönyörű dekorkozmetikumok – mindez 
bárki számára stílusos ajándék lehet. Itt az idő, amikor 
mindenkinek jár egy kis luxus!

1. Estée Lauder Modern Muse Le Rouge kollekció (Estée Lauder, árak a szaküzletben)

2. YSL La Nuit de L’Homme L’Intense parfüm (Douglas, 23 100 Ft)

3. The Body Shop Black Musk parfüm olaj (The Body Shop, 9 990 Ft)

4. Pupa Stay Gold! highlighter (Pupa, 4 290 Ft)

5. Eucerin Q10 ACTIVE Ránctalanító nappali arckrém száraz bőrre és éjszakai arckrém 
csomag (Mammut Gyógyszertár, 10 900 Ft)

6. L’Oréal Paris Infaillible Gloss szájfény (Rossmann, 2 999 Ft)

7. Nivea Arcápolás 3 lépés csomag (Rossmann, 3 599Ft)

8. The Body Shop Havas Szilva karácsonyi kollekció (The Body Shop, árak az üzletben)

9. L’Oreal Paris Nutri-Gold Rendkívüli arcolaj (Rossmann, 3 499 Ft)

10. L’Oreal Paris La Palette Nude szemhéjpúder paletta (Rossmann 4 999 Ft)
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Csillogó éjszakai titkok
Egy nő mindig nő: karácsonykor meghittségre és szépségre vágyik, szilveszterkor pedig 
arra, hogy csodálják és az est fénypontja legyen. Ebben az időszakban sűrűbben fogunk 
eljárni otthonról, akár baráti vacsorákra, céges rendezvényekre, bulikra vagy egyéb családi 
összejövetelekre. Az erőteljes, gazdag árnyalatok némi csillogással, fémes hatással, 
amelyek tökéletesen visszatükrözik az éjszakai égbolt fényeit, szentestére varázslatos 
választásnak bizonyulhatnak. 

A szemek hangsúlyozása legyen eltérő a csendes, meghitt al-

kalmakkor és a szilveszteri forgatagban. A családdal töltött es-

téken ne készítsünk hangsúlyos sminket, kerüljük a túlzásokat. 

Bőven elég, ha a mindennapi sminkünket készítjük el, éppen 

csak egy árnyalatnyival erőteljesebben. Eggyel több réteg szem-

héjpúder, egy kicsivel több szemceruza, végül a szempillákat 

húzzuk át még egy rétegben, vagyis keretezzünk hangsúlyosan. 

Szilveszter éjjelén viszont bátran nyúljunk selyemfényű, csillo-

gó szemfesték után. Egy szép tusvonal az egyszerű sminket is 

képes elegánssá tenni, és széppé varázsolja a tekintetünket. A 

színátmenetek lehetnek erőteljesebbek, a tónusok eltérhetnek 

egymástól, használhatunk mélyebb, sötétebb színeket. 

SZEMEK

Az idei év nagy slágere a strobing technika, ami 

azt jelenti: fénybe vonni az arcot, vagyis highlightert 

használni minden olyan területre, amit eleve fény ér. 

Ilyen a homlok közepe, a szemöldök fölötti rész, a 

szemöldökcsont, az orrnyereg, az orrcsúcs, a szem-

zug, az arccsont, az arckontúr alatti rész és az áll. 

Csodásan mutathat az ünnepi fotókon, de vigyázni 

kell vele! Itt is igaz, hogy a kevesebb több. Ne tú-

lozzuk el a fényesítést! Normál bőrre folyékony, vagy 

púderes highlighter is praktikus, a szárazabb bőrre 

azonban a folyékony a legjobb választás. Hogy ép-

pen milyen erős fényű, vagy milyen árnyalatú darabot 

választunk, az egyéni ízlés függvénye.

STROBING

1. SISLEY Phyto 4 ombre szemhéjpúder paletta (Marionnaud, 23 490 Ft) | 2. Douglas csillámos 
szemhéjtus (Douglas, 2 490 Ft) | 3. The Body Shop ünnepi szemhéjpúder paletta (The Body Shop, 

6 590 Ft) | 4. L’Oreal True Match alapozó (Rossmann, 4 499 Ft) | 5. Yves Rocher Fémes hatású fixáló 
zselé szemre (Yves Rocher, 1 990 Ft) | 6. Max Factor Facefinity 3in1 alapozó (Rossmann 4 499 Ft) | 
7. Bourjois Volume Glamour Effet Push Up szempillaspirál (Douglas, 3 050 Ft) | 8. PupaCat LipBalm 
ajakbalzsam doboz (S méret) (Pupa, 2 590 Ft) | 9. Lancôme Grandiôse szempillaspirál (Douglas, 

10 500 Ft) | 10. Guerlain L’Or Smink bázis (Douglas, 20 500 Ft) | 11. Catrice Absolute Eye Colour 
szemhéjpúder (Rossmann, 929 Ft) | 12. Lancôme HYPNÔSE ötrészes szemhéjpúder paletta (Douglas, 

15 300 Ft) | 13. SISLEY Phyto Eye Twist vízálló szemhéjfesték (Marionnaud, 11 390 Ft) | 14. Max Factor 
Velvet Volume False Lash Effect szempillaspirál (Rossmann 4 599 Ft) | 15. YSL Couture Kajal 3 
az 1-ben szemceruza, szemhéjtus, szemhéjpúder (Douglas, 8 900Ft) | 16. Yves Rocher Csillogó 
rúzs (Yves Rocher, 2 290 Ft) | 17. Bourjois Air Mat alapozó (Douglas, 4 150 Ft) | 18. Guerlain Parure Gold 
Kompakt púder (Douglas, 26 300 Ft) | 19. Catrice Highlighting púder (Rossmann 1 329 Ft) | 20. Alverde 
multi korrektor púder (DM, 1 999 Ft) | 21. Estée Lauder Envy Velvet matt ajakrúzs (Estée Lauder, 9 600 Ft)
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ÜNNEPI FINOMSÁGOK, 
DELEJES ILLATOK 
A sütőben sülő mézeskalács, gesztenye, 
fahéj, szerecsendió, szegfűszeg, 
vanília, narancs vagy a friss fenyő illata 
elválaszthatatlan tartozéka az ünnepeknek, 
mert azonnal kellemes hangulatba hoz 
minket. Ilyenkor felerősödik bennünk 
az otthon-, illetve a tisztaságérzet. 
Nincs is ennél jobb érzés... Tudják ezt 
a nagy kozmetikai márkák is. Ha már 
az érzékszerveinket felkészítettük az 
ünnepekre ezekkel az illatokkal, gondoljunk 
a bőrünkre is, legyen ez neki is ünnep! 
Bemutatjuk a legígéretesebb limitált ünnepi 
és télies illatú darabokat. Gourmand-ok, 
figyelem! 

Az illat, amelyet használunk, kifejezi egyéniségünket vagy akár pillanatnyi lelkiállapotunkat is. Vegyünk egy 

mély levegőt, válasszunk hangulatunknak megfelelő illatot, és burkoljuk magunkat boldogságba. Gyertya, olaj 

és persze kozmetikumok formájában − a lényeg a tökéletes és illatos kikapcsolódás. Nincs jobb annál, mint 

fantasztikusan fűszeres, meleg kompozíciókkal kényeztetni a szaglószervünket és a lelkünket. 

ünnepi 
ok,
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Könnyen felszívódó arckrémek, amelyek 

selymessé és puhává varázsolják a bőrt, 

emellett hosszan tartó hidratálást biztosí-

tanak. Csillogó testápolók, amelyek köny-

nyen felszívódnak, visszafogott ragyogást 

kölcsönözve a bőrnek. Testradírok, ame-

lyek gyengéden távolítják el a hámsejteket 

és különlegesen finom fürdősók. Ezek 

mind-mind segítenek egy stresszes nap 

után ellazulni, miközben ínycsiklandóan 

finom illatokkal kényeztetik érzékeinket.

1. L’Occitane Grapefruit-Rebarbara EDT (L’occitane, 16 700 Ft) | 2. Nivea Cocoa Indulging testápoló 
tej (Rossmann 1 249 Ft) | 3. Michael Kors MK Gold Collection parfüm (Douglas, 17 990 Ft) | 4. Carven Le 
Parfum parfüm (Douglas, 13 990 Ft) | 5. Beyoncé Heat Kissed parfüm (Rossmann, 8 399 Ft) | 6. Estée 
Lauder Resilience Lift Oil in Creme (Estée Lauder, 31 700Ft) | 7. Pupa Miss Princess Luxury Bath and 
Body tusfürdő (Pupa, 2 990 Ft) | 8. Dr. Hauschka Lucfenyő fürdő esszencia (Biosétány, 3 290 Ft) | 9. Fa 
Magic Oil Ginger-Orange tusfürdő (Rossmann, 579 Ft) | 10. Balea „Diamantentraum” ápoló csomag 

(DM, 1 199 Ft) | 11. Sisley Soir D’Orient parfüm (Marionnaud, 69 990 Ft) | 12. Estée Lauder Modern Muse 
Le Rouge parfüm (Estée Lauder, 18 500 Ft) | 13. NIVEA Creme Coconut krémtusfürdő (Rossmann, 749Ft) | 
14. Narciso for her Absolu parfüm (Douglas, 17 990 Ft) | 15. The Body Shop Cukormázas Alma 
testradír (The Body Shop, 6 190 Ft) | 16. L’Occitane Jázmin Immortelle Neroli parfümszappan (L’Occitane, 

1 050 Ft) | 17. Balea „Vanille” ápoló csomag (DM, 1 299 Ft) | 18. Chloé Signature EDT parfüm (Douglas, 

15 800 Ft) | 19. Giorgio Armani Sí EDP parfüm (Douglas, 17 900 Ft) | 20. Yves Rocher So Elixir Bois 
Sensuel női EDP parfüm (Yves Rocher, 11 200 Ft) | 21. Jimmy Choo Illicit parfüm (Douglas,14 990 Ft) | 
22. Douglas Home Spa Beauty of Hawaii Testradírt tengeri sóval és cukorral (Douglas, 3 990 Ft) | 
23. Yves Rocher Szakértő Regenerálás Testápolás nagyon száraz bőrre 150 ml (Yves Rocher, 

2 450 Ft) | 24. YSL Black Opium EDP parfüm (Douglas, 18 600 Ft) | 25. Lancôme La Vie Est Belle L’Eau 
de Parfum Intense parfüm (Douglas, 20 500 Ft) | 26. Montblanc Lady Emblem parfüm (Douglas, 11 990 Ft)

ulging testápoló
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„Én idő” és spa-élmény otthon
Ki tud elégszer időt és pénzt áldozni arra, hogy 
rendszeresen meglátogassa a kedvenc wellness-
központját? Ha ön nem, akkor se keseredjen el! Rengeteg 
nyugtató és tápláló terméket vásárolhatunk manapság, 
amelyekkel a rohanó hétköznapok alatt lecsíphetünk 
magunknak egy kis „én időt”. Egy pihentető otthoni spa-
élmény után mindjárt más energiaszinttel térhetünk vissza 
a pörgésbe.

Halk zene: Instrumentális, nyugtató 

dallamok vagy a természet hangjai – ki 

hogy szereti. Hunyjuk le a szemünket, 

és hagyjuk, hogy a zene kikapcsoljon, 

megnyugtasson minket. 

Kávé, tea, forralt bor vagy forró 
puncs:  Bármelyik jó döntés. A lényeg, 

hogy abban az egy órában ellazuljunk és 

csak magunkra figyeljünk. Akár egy csésze 

meleg víz, méz és fahéj összekeverve és 

belélegezve is rögtön ellazít minket. Lassan 

kortyolgatva azonnali kikapcsolódást jelent.

Arcmaszk: Egyszerű és gyors módja 

annak, hogy kényeztessük az arcbőrünket. 

Helyezzük magunkat kényelembe a 

legkedvesebb otthoni zugunkban, igyunk 

egy csésze teát, nézzünk meg közben 

egy remek filmet, vagy akár merüljünk el 

a habokban. Hagyjunk időt magunknak 

szusszanni egy nagyot, miközben a 

bőrünk észrevétlenül szépül.

Habfürdő: Nincs is annál kellemesebb, 

mint egy hűvös téli estén belemerülni 

egy nagy kádba, amely tele van illatos 

buborékokkal. A habfürdő tökéletes 

wellnessélményt nyújt, akár aromás 

illatokat választunk, akár csak a meleg 

víz pihentető hatása a fontos számunkra. 

Hozzunk létre magunk körül nyugodt, 

rendezett környezetet, vegyünk néhány 

szál virágot, és szórjuk bele a szirmokat a 

fürdővizünkbe. Megnyugtató érzés figyelni, 

ahogy a szirmok lebegnek a víz felszínén, 

miközben mi ellazulunk a nyugtató és forró 

fürdőben. Keressünk elő pár gyertyát vagy 

mécsest, állítsuk őket a kád szélére, és 

élvezzük a tökéletes hangulatot.

Körömlakk: Az ápolt megjelenés 

egyik apró, de nagyon fontos részlete, 

hogy a kezünk és a körmeink is rendben 

legyenek. Egy kellemes kézmasszázs 

után gyönyörű körömlakkok közül 

választhatunk: remek befejezése lehet 

egy pihentető wellnessnapnak. Ha élénk 

színt választunk, garantáltan jobb kedvre 

derülünk, ahányszor csak a kezünkre 

pillantunk!

AZ OTTHONI SPA-
ÉLMÉNY ALAPKELLÉKEI

1. Bioderma Hydrabio Rich (Mammut Gyógyszertár, 5 313 Ft) | 2. Yves 
Rocher Tradition de Hammam masszázsolaj (Yves Rocher, 5 500 Ft) | 
3. Yves Rocher Couleur Vegetale körömlakk (Yves Rocher, 1 390 Ft) | 
4. s.he stylezone gel-like körömlakk (DM, 699 Ft) | 5. Nuxe Body 
Krémes testradír (Mammut Gyógyszertár, 3 790 Ft) | 6. Nivea Natural Oil 
tusfürdő (Rossmann 1 139 Ft) | 7. The Body Shop karácsonyi körömlakk 

(The Body Shop, 2 290 Ft) | 8. Gliss Kur Serum Deep-Repair Extrém 
szérum  (Rossmann 2 599 Ft) | 9. Bioderma Sensibio H2O arc- és 
sminklemosó micellaoldat (Mammut Gyógyszertár 250ml 4 016 Ft) | 10. The 
Body Shop Deres Áfonya fürdőkockák (The Body Shop, 6 290 Ft) | 11. Dr. 
Organic Testápoló szuflé természetes Holt-tengeri ásványokkal 
(Biosétány, 3 900 Ft) | 12. Garnier Miracle Wrinkle Corrector arckrém 

(Rossmann 3299 Ft) | 13. L’Occiatane Méz- mandarin kézkrém (L’Occitane, 

2 190 Ft) | 14. Dr. Hauschka Intenzív revitalizáló arcápoló szett 

(Biosétány, 9 990 Ft) | 15. Dr. Organic Bioaktív csigagél (Biosétány, 7 550 Ft) | 
16. Pupa Stay Gold! körömlakk csomag, 1 gél hatású körömlakk, 
1 gél hatású fedőlakk + neszeszer (Pupa, 2 990 Ft) | 17. CATRICE Luxury 
Lacquers Liquid Metal körömlakk (Rossmann, 1 159 Ft) | 18. Erborian 
Solid cleansing oil arctisztító (Marionnaud, 11 990 Ft) | 19. Eucerin 
AQUAporin Active szemkörnyékápoló (Mammut Gyógyszertár, 4 480 Ft)

2. 3. 4.

5.
6.

1.

7.

8.

9.
10.

15. 16. 17.
19.

18.

11.
12.

13.

14.
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Szépségtitkok 
CSOBOT ADÉLTŐL

–  Mióta és mennyire foglalkoztat a szépségápolás?
–  Amióta az eszemet tudom, érdekeltek az ezzel kapcsolatos dolgok. Természetesen amióta színpadon 

állok, még jobban érdekelnek!

–  Hogyan indul a reggeled, milyen szépségápolási rituáléid van-
nak? 
–  A reggeli hideg vizes arcmosás elengedhetetlen, ezenkívül azonban inkább 

esti rituáléim vannak. Sosem fekszem le sminkben, és többféle arckrémem is van, ame-

lyek nélkül nincs lefekvés.

–  Átlagosan mennyi időt töltesz a tükör előtt egy nap? 
–  Húúú, másfél órát biztos! 

–  Mikor és mitől érzed magad szépnek? 
–  Ha rendben van a lelkem, akkor szépnek érzem magam. Nálam ettől függ! 

–  Hogyan jellemeznéd a stílusod, mit hangsúlyozol ki legszívesebben az arcodon? 
–  Én igazán csajos lánynak érzem magam, aki szereti a vagány dolgokat. A számat hangsú-

lyozom ki a legszívesebben. Imádom a rúzsokat! 

–  A színpadon szinte munkaköri kötelességed, hogy profi sminket viselj. A hétköznapokon 
mennyire fontos számodra, hogy sminkeld magad? 
–  Fontos számomra a hétköznapi sminkelés is, de vannak napok, amikor kifejezetten örülök, hogy 

nem kell sminkelnem!

–  Milyen szépségápolási termékeket hordasz magaddal mindig a táskádban? 
–  Kézkrém, arctisztító, körömlakk és pár alapcucc a sminkeléshez.

–  Van olyan szépségápolási termék, amelyhez régóta hűséges vagy, és nem is cserélnéd le 
soha? 
–  Nem igazán, szeretek új dolgokat kipróbálni, semmihez sem ragaszkodom egy bizonyos idő után. 

–  A hűvösebb idő beköszöntével változik valamiben a szépségápolási rutinod?
–  A bőröm elképesztően ki tud száradni, úgyhogy erre sokkal jobban kell ügyelnem. Jobban figyelek a 

hidratálásra, többször teszek fel pakolásokat.

–  Milyen illatok állnak hozzád közel? Az évszakok váltakozása, vagy a hangulatod mennyiben 
befolyásolja, hogy milyen illatot fújsz magadra?  
–  Nem szeretem a nehéz illatokat. Könnyed, finom parfümöket használok.

–  Legszívesebben hogyan ápolod és hordod a hajad?
–  Most éppen növesztem, úgyhogy nagyon vigyázok rá. Jó minőségű sampont és balzsamot használok. 

Fellépéskor inkább kiengedve hordom, napközben és a próbákon viszont összekötöm. 

–  Hogyan szoktad kényeztetni magad? 
–  Nagyokat alszom! Ez a legjobb szépségápolás.

–  Van olyan szépségtrükk, amit mindig ki akartál próbálni, legyen az egy frizura vagy arckezelés?
–  Nagyon szeretném, ha végre nagyon hosszú lenne a hajam.

–  Mit tartasz szépnek másokon, milyen típus jön be neked?
–  A legfontosabb az ápoltság. 

Az illat, ami megnyugtat: könnyed virágillat.

A szépségápolási termék, ami mindig velem van: szájfény.

A kedvenc sminktrükköm: nem árulom el!

Az X-Faktor egykori üdvöskéje mára kinőtt az „ifjú reménység” szerepköréből. Mostanában 
a Sztárban sztár harmadik szériájában láthatjuk átváltozásait, és a Life.hu online felületén 
ad tanácsokat, ahol saját szépségápolási rovatot vezet „Adél világa” címen. Emellett 
folyamatosan koncertezik, úgyhogy szinte egy perc szabadideje sincs. Fontos, hogy mindig 
topon legyen, ehhez pedig elengedhetetlen volna a sok alvás és a testi-lelki harmónia. Most 
saját szépségápolási praktikáiról és kedvenc termékeiről mesél nekünk.
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Lélekmelengető 
finomságok
Az őszi borús, esős időben néha másra sem vágyunk, mint egy 
testet-lelket átmelegítő édes finomságra. Legyen az egy bögre forró 
csoki, kávés ital vagy lágyan olvadó sütemény, az őszi letargiát 
gyorsan elfelejthetjük!

Leroy
A hamburger, a hotdog és a sajttorta után talán a brownie az ameri-

kai gasztronómia legismertebb exportcikke. Ezt a krémes, csupa csoki 

desszertet, amely 14 éve szerepel a Leroy étlapján, az étteremben forró 

csokoládéval leöntve, mandulaforgáccsal hintve, egy adag vaníliafagy-

lalttal tálalják. Édes élvezet a szürke hétköznapokra!

Mammut II., 2. emelet 
Tel.: (+36 1) 345 8390
mammutleroy.hu 

McDonald’s és McCafé
Egy hűvös téli napon nincs is jobb annál, mint egy jó kávé mellett átme-

legedni. A McCafé csokis, vagy karamellás ízű Latte Macchiatóval várja  

a hozzá betérőket, amelyek laktózmentes tejjel vagy mandulaitallal is kér-

hetők. A Rainforest Alliance minősítésű, fenntartható termelésű kávéból 

készülő italok mellett olyan süteményekből is válogathatunk, mint a karamel-

lás sajttorta, a muffin vagy a fánk. A McDonald’sban évek óta nagy kedvenc-

nek számító forró almás pite is mindig jó választás.

Mammut II., 2. emelet 
Tel.: (+36 30) 680 5082
www.mcdonalds.hu

-

ból 

mel-

venc-

Starbucks
A téli időszak egyik nagy kedvence, a testet-lelket átmelegítő for-

ralt bor, amit szinte minden karácsonyi vásárban megtalálhatunk. 

A Starbucks ennek az alkoholmentes, gyümölcsös változatát 

készítette el, így akkor is élvezhetjük a télies fűszerek forró egy-

velegét, ha éppen a munkába tartunk. A Hot Mulled Fruit névre 

hallgató forralt szőlőitalt jellegzetes chai ízesítéssel készítik, és 

megtalálható benne a gyömbér, a fahéj, a rooibos, a kardamon, a 

szegfűszeg, és a csillagánizs aromája is. A bögrénket pedig narancs-

csal és fahéjjal díszítve kapjuk meg!

Mammut II., 2. emelet 
Tel.: (+36 70) 682 1912
www.facebook.com/StarbucksMagyarorszag

a 

s-
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Leroy
Hideg napokon testet- lelket kellemesen melengeti egy tál forró, tartalmas 

leves, legyen szó, akár a klasszikus húslevesről vagy krémesebb, zöldséges 

változatáról. A Leroy szakácsai egy igazi őszi- téli ritkasággal készülnek 

az új évszakra. A Thai édesburgonya krémleves pirított kesudióval és 

friss korianderrel igazi kuriózumnak számít, amelyet mind az egész-

séges táplálkzás elkötelezettjei, mind pedig a Paleo-étrend követői 

fogyaszthatnak. Az enyhén csípős, finoman édeskés leves egy 

kevés friss korianderrel megbolondítva rendkívül izgalmas, a pirí-

tott kesudió pedig igazán különlegessé teszi.

Mammut II., 2. emelet 
Tel.: (+36 1) 345 8390
www.mammutleroy.hu

Okay Italia
Az olasz tésztákból minden évszaknak megfelelő fogásokat készít-

hetünk, tavasszal a friss zöldségeknek, nyáron a tenger gyümölcsei-

nek, míg a hűvösebb évszakokban a krémes szószoknak és a töltött 

tésztáknak jön el az ideje. Az Okay Italia az ünnepi alkalmakra egy igazi 

különlegességet ajánl: a hússal töltött és tejszínnel nyakon öntött tortel-

lonit bélszínkockákkal és libamájjal tálalják, a fogásra a koronát pedig a 

szarvasgombaolaj teszi fel. 

Mammut I., 3. emelet 
Tel.: (+36 1) 505 5851
www.facebook.com/okayitalia 

Szamos
Ha karácsonyra hangolódás, akkor bejgli! A kedvelt sütemény elkészítése nem 

könnyű, ezért ha meg szeretnénk spórolni a bíbelődést, vagy csak egy falat bejglire 

vágyunk a karácsonyi vacsora előtt, keressük fel a Szamos cukrászat pultját! Az 

édességet a hagyományos mákos és diós töltelékkel itt díszdobozban is megvá-

sárolhatjuk, tehát ajándéknak sem utolsó! Egy kávé vagy forró csoki kíséretében 

pedig többféle süteményt kóstolhatunk helyben. 

Mammut II., 1. emelet 
Tel.: (+36 1) 505 5726
www.szamosmarcipan.hu 
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A karácsony elmaradhatatlan része az ételtől roskadozó asztal, a közös családi, baráti 
evés-ivás, a bejgli, a szaloncukor és persze a konyhában eltöltött végeláthatatlan idő. 
Az ünnepekre való ráhangolódást nemcsak tűzhely mellett, hanem a Mammutban is 
elkezdhetjük. Éttermeink számos télies menüt kínálnak, ha egy ebéd vagy vacsora erejéig ki 
szeretnénk szabadulni a karácsony előtti hajtásból. 

Ünnepi menü Mammut módra

! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA kekekekekekekeekekekekekekeekekekeeekeekkekekeekeekkkkekkkkkeeeeeedveddddddddddvdvedvedvedvedddddvdvdddddddvddddveddddddveddvedddddd lttltltltlt sütsütsütsüttütsüsütüssüttttsütütütüütttsütsütütsütütütüütsüütüttttüttütteméememéemememememéememéeméeméméméméememéememémémeméméméméemmméememéeeméemememméememéemméméemmméeméemememéemmémee nyny nnnnnnnnnnnnnnnn elkkészészítéése s nem 
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Ne hagyja a karácsonyi bevásárlást az utolsó pillanatra! 
Érdemes előre átgondolni, és szép módszeresen 
beszerezni az ünnep kellékeit – legyenek azok ajándékok, 
vagy az étkezés hozzávalói. A következő 
oldalakon mindenre adunk tippeket, de lássuk 
mindenekelőtt azt, ami szem-szájnak ingere!

Tchibo

Cafisismo Compact

23 995 Ft

Tchibo

Cafisismo Classic

29 995 Ft

Culinaria Italia

Balocco panettone

2 590 Ft

Anthon Berg

3 999 Ft

Anthon Berg

Pralinéválogatás

2 790 Ft
Anthon Berg

379 Ft

Culinaria Italia

1 990 Ft

Culinaria Italia

panettone 

790 Ft

Anthon Berg

1 049 Ft

Culinaria Italia

Mandorlato panettone

2 990 Ft

Culinaria Italia

Vis gesztenye lekvár

1 590 Ft

Culinaria Italia

Luxardo Limoncello

3 990 Ft

Culinaria Italia

Sapori fügés-diós 

mini panforte

1 590 Ft

Culinaria Italia

Moscato muskotályos pezsgő

1 990 Ft

AJ
ÁN

DÉ
K

2015_tel_beliv.indd   322015_tel_beliv.indd   32 2015.10.26.   15:28:262015.10.26.   15:28:26



Mammut Magazin / 2015. tél 33

A Hangemberek egy mély valóságtartalmú, tipi-

kus magyar történet, amely pártatlanul meséli 

el a szinkronstúdiók világának elmúlt 25 évét az 

Újszínház művészeinek előadásában.

Nemcsak a testnek szerezhetünk örömet karácsonykor, hanem a léleknek is. 
A könyvesboltok ilyenkor roskadoznak a szebbnél szebb kiállítású újdonságoktól, de 
egy jól megválasztott zenei CD vagy színházjegy is igazán személyes ajándék lehet. 

Olvasnivaló

Hallgatnivaló

Néznivaló

Libri, 8 990 Ft Libri, 3 990 Ft Alexandra, 3 780 Ft Alexandra, 3 580 Ft

Libri, 5 352 FtAnima, 3 200 Ft Anima, 3 600 FtButlers, 3 990 Ft

Libri, 6 490 FtAnima, 4 800 Ft Az Újszínház és a Centrál Színház jegyirodája: 

Mammut II., 2. emelet
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Hol vannak már a Bridget Jonesból 
ismert rénszarvasos kötött pulcsik, 
amelyekről ordít, hogy egy aggódó anyuka 
ajándékozta örök gyermeknek hitt fiának? 
Bőven akad választék azoknak, akik egy 
szép és divatos ruhadarabbal, netán 
kiegészítővel szeretnének kedveskedni a 
hozzátartozójuknak. Elég a szemmérték, 
ezekkel nem fog mellélőni!

H&M

9 490 Ft

H&M

5 990 Ft

H&M

9 490 Ft

Tchibo

november 23-tól 

kapható

H&M

3 490 Ft

Springfield

6 995 Ft

Springfield

4 995 Ft

Scholl

11 990 Ft

Levi’s

26 990 Ft
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H&M

8 990 Ft

H&M

1 290 Ft

H&M

1 990 Ft

Orsay

5 295 Ft

Orsay

2 595 Ft

Springfield

1 995 Ft

Swarovski

45 900 Ft

Humanic

3 490 Ft

Levi’s

32 990 Ft

Orsay

4 995 Ft

Tchibo

november 23-tól 

kapható

Tchibo

noveber 23-tól 

kapható

Tchibo

november 23-tól 

kapható

Tchibo

november 23-tól 

kapható

Tchibo

november 23-tól 

kapható

Tchibo

november 23-tól 

kapható

Scholl

14 990 Ft
Ft

Tchibo

november 23-tól 

kapható
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Ki mondta, hogy csak az az ajándék lehet értékes, ami 
egyszersmind drága is? Számtalan olyan kedves és 
szép tárgyat ajándékozhatunk, amely nem kerül egy 
vagyonba. Arra ügyeljünk csak, hogy személyes üzenetet 
közvetítsen.

Butlers

3 990 Ft

Benetton

5 990 Ft

Tchibo

2 995 Ft

Gárdos Ajándék

9 800 Ft

Benetton

4 290 Ft

Soulman melegítő

Butlers

9 990 Ft

Gárdos Ajándék

Levélnehezék

5 500 Ft

bbbbbbbbbbbbbbbobooochibbbbbbbbbbbbbbbbb

Ft995

Gár

9 80

Butlers

2 490 Ft

Pirex

nagyító

2 900 Ft

Pirex

felnőtt színező

2 590 Ft

Happy Box

2 390 Ft

Happy Box

persely

3 290 Ft

Tchibo

1 995 Ft

AJ
ÁN

DÉ
K

2015_tel_beliv.indd   362015_tel_beliv.indd   36 2015.10.26.   15:28:482015.10.26.   15:28:48



Mammut Magazin / 2015. tél 37

Aki megteheti, valódi ritkaságokat 
és extra minőségű, márkás 
darabokat is talál a Mammut 
kínálatában. Általuk az 
ajándékozott személy igazán 
kiváltságosnak érezheti magát.

Tchibo

69 995 Ft

Gárdos Ajándék

Ezüstkitűző 

89 300 Ft

ndék

ő 

Via Piella 

29 980 Ft

Via Piella 

32 980 Ft

Via Piella 

29 980 Ft

Via Piella 

14 980 Ft

Extreme Digital

PlayStation® PS4 1TB Limitált 

kiadású Star Wars Battlefront bundle

Ár kérésre az üzletben

Extreme Digital 

GoPro Hero4 Silver 

Adventure

Ár kérésre az üzletben

Gárdos Ajándék

25 900 Ft

Gárdos Ajándék

31 000 Ft

Limitá
AJ
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A felnőttek nagy része már tudja, ajándékot adni tényleg jobb érzés, mint kapni. Különösen, ha 
egy gyermek arcán látjuk felcsillanni az örömöt. A kicsik lelkesedése aranyozza be csak igazán 
a karácsony ünnepét!  

Tchibo 

5 995 Ft

Butlers

6 990 Ft

Butlers

990 Ft

Butlers

1 290 Ft

Butlers

1 290 Ft

Játékvár

4 995 Ft

Játékvár

4 995 Ft

Játékvár

4 995 Ft

Játékvár

7 995 Ft

Játéksziget

3 az 1-ben plüss 

8 990 Ft

Játéksziget

kesztyűbáb, farkas, Piroska

3 699 Ft
Játéksziget

kesztyűbáb, vadász

4 299 Ft
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Tchibo (csak online rendelhető)

19 995 Ft

Játékvár

9 995 Ft

Játékvár

9 995 Ft

Játéksziget

színezhető táska

5 799 Ft

Pirex

gyöngyfűzőszett

4 390 Ft

Játéksziget

bűzös kutya

14 999 Ft

Játéksziget

fénykard

4 999 Ft

Happy Box

550 Ft

elhető)de

Happy Box

Játéksziget

8 999 Ft

Butlers

1 290 Ft
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Az okostelefonok, tabletek, laptopok visszavonhatatlanul beköltöztek 

az életünkbe, aminek vitathatatlan előnyei vannak, ugyanakkor egyre 

többen érzékelik a technika sötét oldalát is. Könyvtárnyi szakirodalma 

van annak, hogy a közösségi oldalakon érkező visszajelzések egy-egy 

posztra vagy fényképre milyen hatással vannak az önbecsülésre, vagy 

hogy éppen ki hogyan tupírozza fel virtuális életét filterek, profi beállítá-

sok és precízen megalkotott státuszok segítségével. 

Egy kattintásra a világ

A KSH adatai szerint a mobiltelefon-előfizetések száma 2015 első negyed-

évének végén hazánkban elérte a 11,8 milliót, az internet-előfizetések 

száma meghaladta a 7,4 milliót, ami 12 százalékkal több, mint 2014 első 

három hónapjában. Az eNet kutatócég friss 

felmérése szerint a felnőtt magyar inter-

netezők több mint kétharmada inkább 

lemondana egy hónapra a tévéné-

zésről, mint az internet-hozzáfé-

résről. 

A netezők 87 százaléka naponta többször fellátogat a világhálóra, 

ehhez az okostelefon-tulajdonosok 70 százaléka a telefonját (is) napi 

szinten használja, ráadásul egyre több időt töltünk netezéssel. Az inter-

netezés gyakoriságát tekintve egyre tűnik el a különbség nagyvárosok 

és kisebb települések között. Ráadásul az internetet a megkérdezet-

tek leginkább információforrásként és kapcsolattartásra használják, a 

munka és a tanulás csak a negyedik helyen áll. 

De vajon hogyan hat a mindenhonnan – néha kéretlenül – ömlő 

információ a munkahelyi teljesítményre, vagy éppen az emberi kapcso-

latokra?

Bárhol, bármikor

A Time magazin a Gallup felmérésére hivatkozva kiemeli, hogy az ame-

rikai okostelefon-tulajdonosok közel fele óránként többször csekkolja 

a mobilját, a megkérdezettek 81 százaléka szereti mindig a közelében 

tudni a telefont, amikor ébren van, 63 százalékuk pedig még akkor sem 

kerül túl messzire a készüléktől, amikor alszik. A kutatásból az is kide-

rül, hogy a válaszolók többsége úgy véli, az ismerőseik többször néze-

getik a telefonjukat. A jelenség leginkább a fiatalokra jellemző, közülük 

ötből egy vallja, hogy akár ötpercenként is ellenőrzi a készüléket. Míg 

a 18–29 évesek 22 százaléka ismeri el, hogy akár pár percenként is 

rápillant a mobiljára, addig ez az arány a 30–49 évesek körében már 12 

százalékra csökken. 

A húszas évei végén járó Gábor elmondta, hogy bár a munkahelyén 

annyi dolga van, hogy nagyon ritkán látogatja a közösségi oldalakat, 

a nyolc óra letelte után igyekszik bepótolni a kiesett időt. A Facebook 

és az Instagram egyrészt nagyon könnyűvé teszi, hogy – ha virtuáli-

san is, de – folyamatosan jelen legyünk a barátaink 

életében, viszont az ember könnyen úgy érzi, 

hogy állandóan lépést kell tartani a hírekkel, 

nehogy lemaradjon valami fontosról.

kikapcsA NAGY
936 millió aktív, napi Facebook-használó, 
percenként 300 órányi videofeltöltés a 
YouTube-on, napi 500 millió tweet – online 
életünk néhány számmal illusztrálva. 
Egyre többször nyúlunk az okos 
kütyüink után, hogy gyorsan megnézzük 
a munkahelyi e-mailjeinket ébredés 
után, végigpörgessük a Facebook-
üzenőfalunkat, vagy lőjünk egy szelfit 
a családi ebéd közben. Vajon hogyan 
tudunk kikapcsolódni, ha szinte az egész 
világ a zsebünkben van?
Szöveg: Somogyi Nóra
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három hónapjában. Az eNet kutatócég friss

felmérése szerint a felnőtt magyar inter-

netezők több mint kétharmada inkább

lemondana egy hónapra a tévéné-

zésről, mint az internet-hozzáfé-

résről.

san is, de  folyamatosan jelen legyünk a barátaink 

életében, viszont az ember könnyen úgy érzi,

hogy állandóan lépést kell tartani a hírekkel, 

nehogy lemaradjon valami fontosról.

ÉLE
TM

ÓD

2015_tel_beliv.indd   402015_tel_beliv.indd   40 2015.10.26.   15:29:272015.10.26.   15:29:27



Mammut Magazin / 2015. tél 41

A University of Missouri kutatásai még megdöbbentőbb eredmé-

nyekre jutottak. E szerint a vizsgált egyetemisták vérnyomása és 
szívverése emelkedni kezdett, és idegességről panaszkodtak, 
amikor nem tudták felvenni a terem túlsó végén megcsörrenő 
telefonjukat.

„A képernyőfüggőség viselkedéses függőség, de ahogy a kémiai 

függőségek esetén, a tünetek itt is hasonlók. A függő ember életében 

a függőség tárgya kiemelt szerepet kap, rengeteg időt, energiát szentel 

neki, a társas kapcsolatai, az egészsége, a korábbi hobbija, kedvelt 

tevékenységei rovására. Problémás viselkedésről akkor beszélünk, ha 

az illető korábbi élete megváltozik, az életminősége romlik” – mondta 

Sákovics Diana pszichológus.

Amikor túl nagy a zaj

„Egy lazább munkahelyi napon is lehalkítom a Facebook üzenetjelző 

hangját, borzasztóan zavar, ha éppen koncentrálnom kellene valamire” 

– teszi hozzá Gábor. Az eNet kutatása szerint a magyarok több mint 

kétharmada szokott legalább heti rendszerességgel megosztásokat, 

hozzászólásokat lájkolni és chatelni. 

A közösségi oldalakon folyamatosan jönnek a hírek, információk, 

üzenetek, sokan hallgatnak zenét munka közben, és ha ehhez még 

hozzátesszük egy átlagos iroda zajszintjét, könnyen belátható, hogy a 

feladatra koncentrálás nem is annyira könnyű. 

A multitasking mítoszának kutatások vetettek véget nemrég. A pszi-
chológus szerint az, hogy több dolgot vagyunk képesek egy-
szerre csinálni, csak illúzió. Valójában csupán hihe-

tetlenül gyorsan váltogatunk a feladatok között, ami-

nek megvan az ára. Például az, hogy sokkal kevésbé 

vagyunk hatékonyak és nehezebben jegyezzük meg 

pontosan az új információkat. Ráadásul attól, hogy 

mindenáron egyszerre több helyre akarunk figyelni, 

megemelkedik a kortizol nevű stresszhormon és az 

adrenalin szintje a vérünkben. Ez egy bizonyos szint 

felett a tiszta, racionális, hatékony gondolkodás kárára 

válik. 

Ennek tudatában talán nem meglepő, hogy egyre több nagyvállalat 

indít úgynevezett mindfulness tanfolyamokat a dolgozóknak. A magya-

rul talán leginkább „tudatos jelenlétként” definiálható irányzat a jelen 

pillanatra való koncentrálást tanítja. A Semmelweis Egyetem szerint 

ez olyan speciális figyelmi állapot és tudati beállítódás, amely ítélke-

zés-, illetve reakciómentes, és a jelen pillanatra fókuszálva megnöveli 

a mentális folyamatokkal 

kapcsolatos tudatossá-

got. A jelenre és a fel-

adatra összpontosítás 

ugyanis a hatékony-

ságunkat növeli: 

alaposabban, job-

ban feldolgozva, 

n y u g o d t a b b a n 

vagyunk képesek a 

feladatunkat elvégezni, 

és ez hatással van arra is, ahogy 

érezzük magunkat a bőrünkben. 

Digitális detox

A nem a jelenre való koncentrálás a magánéletünkben is gubancot 

okozhat. A szakértő egy érdekes ellentmondásra hívja fel a figyelmet: 

éppen abban a világban vagyunk olyan átkozottul magányosak, ahol 

elvileg mindenki két kattintásra van tőlünk. Amikor egy társaságban 
a telefonunkba mélyedünk, amikor nyaralás közben a mailjein-
ken jár az agyunk, akkor nem vagyunk jelen. 

„Nem vagyunk a jelenben, nem éljük meg azt, nem vagyunk lelkileg is 

a testközelben lévő szeretteinkkel: eltávolodunk, falat emelünk. Ha a tech-

nológia nyújtotta lehetőségeket nem tudjuk arra használni, hogy valóban 

megkönnyítsék az életünket, ha nem tudunk ezek használata felett kont-

rollt gyakorolni, akkor inkább megnyomorítanak, mint segí-

tenek minket” – tette hozzá Sákovics Diana. 

Ha jobban teljesítünk egy feladatban elmélyedve, és 

az állandó információáradat bizonyos szint után meg-

terhelő, vajon miért nem szakadunk el gyakrabban a 

kütyüinktől? A berögzült szokásainkat nehéz levetkőzni, 

és helyettük újakat kialakítani. A pszichológus szerint 
kezdetnek az is megteszi, ha kütyümentes idősza-
kokat jelölünk ki magunknak, ami lehet kezdetnek 
akár csak két óra esténként. 

„Arra érdemes figyelni, ahol és akikkel vagyunk. Ha a figyelmünket 

kifelé, a környezetünkre, a jelenre fókuszáljuk, egy idő után az agyunk 

is átkapcsol egy nyugisabb üzemmódba. Fontos úgy pihenni, hogy 

minden függőben lévő dolgunkat lezárjuk, vagy egész egyszerűen a 

munkahelyen hagyjuk és nem hozzuk magunkkal. Ez nem egyszerű fel-

adat, de próbálkozni azért érdemes vele!” – javasolta Sákovics Diana. 

kkal

á-

-

ni,

i h

„Arra 
érdemes 

figyelni, ahol 
és akikkel 
vagyunk.”
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FEKETE MISE 
Főszereplők: Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Juno Temple, Dakota 

Johnson, Kevin Bacon, Joel Edgerton, Peter Skarsgaard

Rendező: Scott Cooper

Az igaz történeten alapuló film a 70-es évek Bostonjában játszódik, ahol 

John Connolly FBI-ügynök rábeszél egy ír gengsztert, James „Whitey” Bul-

gert, hogy működjön együtt az FBI-jal egy közös ellenség likvidálásában: ez 

pedig az olasz maffia. A veszélyes együttműködés irányítása hamar kicsú-

szik a szövetség kezéből, így esélyt adnak Whitey-nek, hogy könyörtelen 

stílusával felüljön a bostoni alvilág trónjára. James Bulger pályafutását mi 

sem jellemzi jobban, mint hogy 2011-es letartóztatásáig 16 éven keresztül 

elkerülte az őrizetbe vételt, pedig Bin Laden mögött a második legveszélye-

sebb bűnözőként tartották számon. 

Bemutató: 2015. november 12.

STAR WARS – AZ ÉBREDŐ ERŐ
Főszereplők: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie 

Fischer, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Kenny 

Baker, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Adam Driver, 

Oscar Issac, Max von Sydow, John Boyega

Rendező: J. J. Abrams

Az idei év legjobban várt produkciójáról van szó, 

hiszen kevés olyan ember akad a világon, aki ne 

ismerné a minden idők legnagyobb kasszasikereként 

számon tartott sci-fi sorozatot, a Csillagok háború-

ját. A kultikus űrbiblia hetedik részéről egyelőre csak 

annyit tudni, hogy nagyjából 30 évvel a Jedi vissza-

tér után játszódik. A folytatásában találkozhatunk 

régi kedvenc szereplőinkkel, így nem kell majd szo-

morúan nosztalgiáznunk, hogy egy galaktikus csata 

után mit mondott volna Chewbacca. Az ébredő erő-

ből természetesen nem hiányozhatnak az X-szárnyú 

űrhajók, a birodalmi rombolók és a fénykardpárbajok 

sem.

Bemutató: 2015. december 18.

A TENGERNÉL
Főszereplők: Brad Pitt, Angelina Jolie, Mélanie Laurent

Rendező: Angelina Jolie

Roland, az amerikai író és felesége, Vanessa egy csendes, idilli tenger-

parti üdülőbe érkeznek a 70-es évek Franciaországában. Házasságuk 

romokban, de ezt egyikük sem ismeri el. Ahogy egyre több időt töltenek 

a hotel többi lakójával, valamint Michellel és Patrice-szal, a két helybéli-

vel, az amerikai pár lassan szembenéz saját élete megoldatlan problémá-

ival. Angelina Jolie második rendezését stílusában és témaválasztásában 

is a 60-as, 70-es évek európai mozija és színháza inspirálta. A film valódi 

különlegessége azonban abban rejlik, hogy a Mr. és Mrs. Smith óta elő-

ször játszik együtt a férjével.

Bemutató: 2015. november 12.
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Jegyárak: teljes árú jegy: 2040 Ft; SZERDÁN egész nap (csak normál előadásokra): 1640 Ft; diák-, gyerek-, nyugdíjas-, pedagógus-, fogyatékkal élő-jegy: 1640 Ft; családi jegy (csak normál előadásokra; 2 felnőtt és 2, vagy 1 felnőtt és 

3–8 év alatti – gyermek részére): 6100 Ft; Digitális 3D teljes árú jegy szemüveggel: 2470 Ft (szemüveg nélkül: 2240 Ft); Digitális 3D diák-, gyerek-, nyugdíjas-, pedagógus-, fogyatékkal élő-jegy szemüveggel: 2070 Ft (szemüveg nélkül: 

1840 Ft). Gyerekjegy 8 éves korig váltható! Csoportos jegyárainkról érdeklődjön a jegyrendelés telefonszámán! Felhívjuk tisztelt mozilátogatóink figyelmét, hogy kedvezményes jegyet a jegypénztárainkban csak a kedvezményre jogosító 

igazolvány felmutatásával tudunk kiadni. A jegypénztárban „EDENRED Ticket Compliments Top Premium” ajándékutalványt, „SODEXO Ajándék Pass” utalványt is elfogadunk. A jegypénztárainknál ki tudunk szolgálni MasterCard, Visa, 

AMEX, valamint PayPass fizetési opciókat. A filmek előtt reklámok és előzetesek kerülnek levetítésre. Észrevételeit a cinema@cinemacity.hu e-mail címre várjuk. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 3 óra ingyenes parkolást tudunk 

biztosítani a parkolókártyák érvényesítésével.

007 SPECTRE – A FANTOM VISSZATÉR
Főszereplők: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa 

Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, David Bautista, 

Monica Bellucci, Ralph Fiennes, Andrew Scott

Rendező: Sam Mendes

A Skyfall után újabb részletek derülnek ki Bond 

múltjából, amelynek hatására magánakcióba kezd. 

A hajsza során megismerkedik egy hírhedt bűnöző 

gyönyörű özvegyével, Lucia Sciarrával, és beférkőzik 

egy titkos találkozóra a világ legveszélyesebb terror-

szervezetébe, a Spectre-be. Miközben a brit kormány 

továbbra is megkérdőjelezi az M által vezetett MI6 

módszereit, Bond titokban beszervezi Moneypennyt 

és Q-t, hogy segítsenek neki megtalálni ősellensége 

lányát, aki a Spectre elleni harc kulcsfigurája lehet. 

Ahogy a titkos ügynök közelebb kerül a rejtély megol-

dásához, vérfagyasztó kapcsolatra bukkan önmaga és 

az általa keresett ellenség között.

Bemutató: 2015. november 5.

A SZÜFRAZSETT
Főszereplők: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, 

Brendan Gleeson

Rendező: Sarah Gavron

A 19. századi Nagy-Britanniában járunk, ahol Maud Watts egy moso-

dában gürcölve keresi a mindennapi betevőt. Egy nap a munkából haza-

felé menet a világ első feminista mozgalmába, a szüfrazsettek tünteté-

sébe botlik, ahol a tömegben felismeri az egyik munkatársát is. Kezdetben 

vonakodva vesz részt a megmozdulásban, de lassan azonosul a szü-

frazsettek ügyével, és ráébred, hogy harcolnia kell a jogaiért és az emberi 

méltóságáért − a munkahelyén és odahaza egyaránt. A mozgalom iránti 

elkötelezettségét aztán többször próbára teszik: tanúskodnia kell a parla-

ment előtt, utcai csetepatéba keveredik, sőt börtönbe is kerül.

Bemutató: 2015. november 26.

AZ ÉJSZAKÁM A NAPPALOD
Főszereplők: Czukor Balázs, Anger Zsolt, Szamosi Zsófia, Scherer 

Péter, Vajda Milán, Kovács Krisztián, Pálos Hanna

Rendező: Dési András György, Móray Gábor

Novák nem tud aludni. Hogy ne zavarja a pihenésben a barátnő-

jét, egész estéket tölt Budapest utcáin. Ennek köszönhetően furább-

nál furább és veszélyesebbnél veszélyesebb szituációkba és kapcso-

latokba sodródik. Az egyik ilyen alkalommal találkozik egy undeground 

alakkal, Volffal, aki eszelős tervet talál ki, hogy meggazdagodjon. Az 

ötletének Novák is a részét képezi, valamint egy bankigazgató, egy 

gyógyszersegély-szállítmány, egy orosz teherautó meg egy hulla. Hogy 

pontosan kié, az még nincs eldöntve…

Bemutató: 2015. november 26.
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Jegyárak: teljesjeseses árúú jegje y: 2y: 2040 Ft; SZESZERDÁN egéegésgésészz nap (csak normormrmmmáálálál eál eeelőlőalőadlőadadásoásokra): 16416440 Ft0 FtFtt0 F ; didii; di; di; d ák-,ákák-k-ák-ák-,á gyeyegyeyegg rek-re , nyugdíjasas-, peepep ddadagógus-uss-s- fofo, fo, f gyatéékkakkal él élő-jő-jegy: 1640 FtFt; csacsaládilá  jegy (csak nnormál előadásosokra; 2 fee2 lnőtln t éss 2, 2 vagygy 1 f1 elnlnőtt és

3–8 3 év alattttttiii – i – gyermekek részére): 6100 Ft; Dt; DDigiiigititálális 3D teljes áááárrúrú jú jú jjjjeegegyegy szszemüveggel: 2470 Ft (szzemüemüvmüvmüvvem vegeg g ng nneg élküélküül: 2l: 2240 FFt);Ft); DDiggitális 3s 333DDD diák-, gygygyererek-k-, nyugdíjas-s-, pppedagógus-,  fogyatékékkal élő-jegy szemüveveggel: el: 20070 Ft (szszemüveveveg g néég lkül:

184040 Ft)Ft)). Gy. erekjegy 8 é8 éééves vesves ves korikorikoro g vág vág vág válthalthalthatótó! ! CsopCsopoportoortortortos jes jes jes jegygyárárárgg aainainainkinkról éérdeklődjön a jegyrendelés telefefononsnszszzns ámámámánmánám ! Felhívvjjuk k tissztelteltt mmmozilátogatatatóinnk ffigyelmét, hogyhogyy kedvezményyes jegyyet a jegypénztárainkbaan csn akk a kedvezmményree joogogoosító 

igagazolváolvány felmutatásávaával tutudunkdunk kiakiadni.d A jA jjegypegypénztárbaann „„„EEDENNRD ED Ticket Compliments Top Premmiuummm”m” ” aaam jándékutaalváánytyt, „„SSOOODEXODE AAjjánddékék Pass” utallvánánytnyt is i elfogaduunk. A jeegypégy nztárainai knál ki tuddunk szzolggálni MastterCaard, VVVisVViV a,

AAMMEXEX, valamiamiint Pnt Pnt PayPaaa sss fizetzetésiési opcopciciókókaókat. A filmek eek előlőtt rrekeklámmolám k és előzetesek kerülnek levetítésree. ÉÉsss. zzrreeevételéte eit a ciciinnemmaa@@cinc@ emacmacityy.huu ee-mail címre várjuk. A műA sorrváltoztatatás ás jogát fenfenntartjuk! 33 óra inngyeenes parkkoláást ttuuddduunk 

bbizzttbb oosítaniani aa parkolókókárkártyákyákty érvé ényenyeyeyesítsítésével.

007 SPPPECCECCCECECTRTRTRTRTRTT EEEEE – A A FAFAFANTNNTNTNTOMOMOMOMM VVISSZSZATATÉRÉRRRÉRR
Főszereeplők: Daaninieniel Craig, ChrChrististophoph WaWWaltltzltzz LLL, LL, Lééééa aa éa

SeyS doudo xx, NaoNaoommiee HaHarrirris,s, Ben Whishshaw,aw DaDaavidv BaBB utista,

Monicca BeBeBeelllulucccii,, Ralph Fienneses, A, Andrew Sccoott

RenRe ddezdezezezd ő: SSamamm Mendess

A A A SSAA kykyfallall uuttán újabb részlezletek deedeededee üürülrrülneknek kiki BoBondddddndndn

múmúlltjájáátjááábólbólb , ammeelynek hatására mmmagagáagáag nakcióba kezd.

A hhajssa zzzaz sorrán megm ismerkediikkk eeeggy hírhedt bűnöző 

gyönyyörűrűű ű özvzvegyéveével, Lucia SScSciaarrrrával, és beférkőzik 

egy tiitkooos ts találkozóra a iviláglág lell ggveveszélyesebb terror-

szervrvezeeetébe, a Spectre-be.be. MMiMMiiiköözzkkk ben a brit kormány 

tovtovábbbrara is isi megm kérdőjdőjelezizi az M M M ááMMM ltal vezetett MI6

módódmódm szes reit, Bonond t titototoitokbakbakb bn beszeszerervrvrvrveziezieee Moneypennytnytnytyt 

és és QQ-t h, hogyog  segítseneneek nekeki mmegtgtegtalaaláalálniniilni ősősősősellellelllellensensenensenseenséégégeégeége 

lányáyát, aki a SSpecpecpe ttre ellenni hi harc kulcscsfigurája lehet. 

Ahogy y a ta titkos ügyü nök közelebb kerül a rejr tély megol-

dásához, vvérfagyasztó kakapcspc olatra bukkaan önmaga és

azz általa keresresettett elellelenség közötttt.

Bememmmmutautautaató:tó:tó: 202020015.151515 nonovvvemvevemmv bebererb  5.

A SZSZSZZZSZÜFÜFFFFFÜFÜÜÜÜ RRRARARARARRR ZSZ ETTTTTT
Főszererepepplplplee őkőkők:ők:kőő CaCaCarrereyrey Mullilligagan, HHHeleeleeleeleleenna Bonham Carter,r MerMer lylyyl StrS eepeep,,

Brendaann n GGGGn Glelleele sonn

Rendezőőő:ő: SSSSSarahah GGavron

A 199.9. sszszszzzázaadi Nagy-Britaannnnniábaan járunk, ahol Maud WWaatts egggy mosso-

dábann n ggügügüürürürcölveve kkeresi a minnddedeendend naapi betevőt. Egy nap a mmunkáábból hazza--

felé é mé mmeeeenenenet a világágg ele ső femininiistastasss  mozgalmába, a szüfrazzsetteeekkk tüntteetéé--

sésébsébbbbbee be e be botlik, ahol a ttömeömeöm gbegben felieliiielismsmesmsms ri az egyik munkatársársát is.s.s. Kezdedetbebeben

vvovovovonvvonakoak dva vesz részt a ma megmegmozdzddddozduláuláuuláuláuláulásbasb n, de laslasasssansan azazzonoonosulsul aaa sszü-

frafrafrazsesezsettetetttt k ük gyével, és ráébbredredededd h, h, hogyog hahahaharcocoorcorcorcolniilllnilnlnilnlnii ka ka ka ka ka kaa llelleelleelleelle aaaaa a jjogjogjjogoggj gaiééaiéaiérttrtrtrt ésésésééésés azaz az embembembbbmbererierieri 

mélméltóstóságágágáágáértrtértérté − a ma munkunkunknkkahaheaheahellyén és odahdahazaazaaza egegegyaryaryarántántántt AAA. A. AA momomomo gzgazgallomlo irrántántá i

elkötelezettségségégététét aztztaztaztánánánán töbtöbtöbbbbször öö próóbáráára tta teszesziikik: tanúskodnia kell aa pararla-a-

menme t előtt,, uutcai csetepatétébaba kevkevkevereeredikdik s, sőtőt börbörtönbe is kerül.

Bemmutaututautató:óó:ó::tó:tótót :: 22020202020151515.15.15. nononononononn vemvvv ber 266...

AZ ÉÉJSZAAKKÁM A NAPPPPALALLLOOOD
FősFősFőszzerrz eplők: Czukor Balázs, Anggeeerg ZsZssooltoltoltt, S, Szazazamamosiosi ZsZsófiófiaa, ScSchSchSchhherereeee r r r

Pétererer,er, VVajda Milánlán K, Kováovács Kriszszztiiáián,  PPPPáááloá oss Hanna

Rendedezezzeze ő: ő Déssi i András GGyörgyy, M MMMóraayy y Gy GGáábor

Novvákákák kák nemm tutud ad aluludni. HHoHooogggy gy nee zzzaavarja a pihenésben a baarááááttnnnőő-

jétjét, eegésg z ez eeestéstéstéstéketk  tölt BudBudBudddaapapepeest st utccuu ááiáinn. Ennek köszönhetően fuuráábbbbbááá -

náll furábrább és veszeszélélyélyélyeseseesebbnnélél é vessszééélyeesy ebb szituációkba és kaapccccpcssoooo-s

latokbokba sa sodroddrodródiódiiódióódikk.k Az Az eegyikik ilyilyennn alkalkkkallooooaa mmmal találkozik egy undeggroroooooouuuunnundndu  

alakkal, VoVolffal, aki eszelelősős terveteett tataaaláááláll kki, hogy meggazdagoddjjoononnn. . . AAzz 

ötötletéeténeek Novávák is a rérészét képezezzi, vavvvalvalalvalamamia nt egy bankigazazggatgattatatatóóóó, ó, ó, egyegy

gyógysssszersegsegély-szállítmmányán , egy orrorosz tehehehhtehteheraeraaeraeraerautóutóutóu memeg eg eg egy gy gy gy y hhuhuhulhululullalala.a. HHogyy 

ponpontosan kié, az még ég ninnincs c elde öööntve…e…

Bemmutautatótó: 202020151515.5. nooononooveemmveve berberb 2626..
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Extreme Digital

A termékek megvásárolhatók az  szaküzletében. www.edigital.hu
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Acer Aspire Switch 10 64GB tablet
Az élethű képet biztosító felbontás és a kiváló ellenálló képesség révén ez egy olyan lenyűgöző 

készülék, amit szívesen megmutatsz majd másoknak is. A Full HD kijelző, a Zero Air Gap tech-

nológia és az IPS panel2 együttesen kristálytiszta képet és élénk színeket biztosítanak minden 

szögből. Az új generációs Gorilla® Glass 3 technológia háromszor jobban ellenáll a karcolá-

soknak, ezzel még ellenállóbbá teszi a kijelzőt. Forgasd, fordítsd, válaszd le egyetlen mozdu-

lattal – egyedülálló Acer Snap Hinge csatlakozófelülete mágneses megoldást használ a dok-

koláshoz, így könnyedén eltávolíthatod, illetve visszahelyezheted a kijelzőt a billentyűzetre. 

Hátlapja alumínium, felülete pedig finoman szálcsiszolt, ami egyedi és elegáns megjelenést 

biztosít. Szupervékony és pillekönnyű, 8,9 mm-es vastagságával a piacon elérhető egyik 

legvékonyabb 2 az 1-ben laptop. Súlya mindössze 1,17 kg, így mindenhová magaddal 

viheted.

További tulajdonságok: Windows 8.1 operációs rendszer, 10.1" (1280x800) IPS, 
Gorilla Glass 3 érintőkijelző, Intel® Atom™Z3735F / 1,33G Hz Quad-Core pro-
cesszor
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Honor 7 okostelefon

Ahogy a szlogen mondja: „For the brave”, azaz a bátraknak tervezett készülék a jól elhelyezett gom-

boknak és szenzoroknak köszönhetően lehetővé teszi az ergonomikus egykezes használatot, 5,2 

hüvelykes mérete ellenére. A tartós fémház eközben prémium tapintási érzetet kelt, a még okosabb, 

keret nélküli ujjlenyomat-olvasó pedig lehetővé teszi a 360 fokos gyors beolvasást. Így a Honor 7 

okostelefon bármilyen szögből felismeri az ujjlenyomatodat. Szoftvere emellett öntanuló, felismerési 

pontossága használat közben folyamatosan növekszik. Egyedisége az intuitív mozdulatvezérlés, amely  

lehetővé teszi különböző akciók végrehajtását, a hívások fogadásától kezdve a fotózásig. A készülék 

20 megapixeles fő kamerája a Sony IMX 230-as szenzorára épül, így még rossz fényviszonyok között 

is jó minőségű képet készít, akár 0,1 másodperc alatt. A 3100 mAh kapacitású akkumulátor ezalatt 

hosszú készenléti és használati időt biztosít, ami a gyorstöltési lehetőséggel együtt a Honor 7-et ideális 

társsá teszi a folyamatosan internetező vásárlók számára.

További tulajdonságok: Dual SIM, 5,2" (1080x1920) IPS érintőkijelző, 16 GB tárhely, 20 MP 
kamera, 2,2 GHz Quad-Core + 1.5 GHz Quad-Core processzor, Android 5.0

A hűvösebb időket könnyedén átvészelhetjük egy meleg szobában, egy forró teával, 
miközben kedvenc kütyünkön mozizhatunk, chatelhetünk és átadhatjuk magunkat 
a legújabb mobilalkalmazások végtelen tárházának. Íme két tökéletes választás a 
legkényelmesebb téli kikapcsolódáshoz.

A mobilvilág bűvöletében

Extreme Digital Mammut I., 2. emelet
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Síeljen Európa legkedveltebb 
síterepein!

A síelés szerelmesei már 
ősszel havas csúcsokról, kellemes 
lejtésű lankákról, bájos faházakban 
elköltött étkezésekről ábrándoznak. Nincs 
is jobb téli kikapcsolódás a síelésnél és a vele 
együtt járó szabadidős programoknál. Legyen az a 
Francia-Alpok vagy az osztrák Ski Amadé, a lehetőségek száma 
végtelennek tűnik. 

Síelés határok nélkül – ez a Francia-Alpok, ahol igazi síélmények és a 

világ egyik legnagyobb síelhető területe várja a téli sportok szerelme-

seit. Val d’Isere-Tignes-ben található a világ egyik legszebb síterepe. 

A 2100 méter magasan épült sícentrum a festői szépségű Chevril-tó 

felett helyezkedik el, ahonnan egy siklóvasút is indul a Grande Motte 

gleccseréhez. A sípályák mintegy kétharmada kék és zöld, így kez-

dőknek is tökéletes választás, de a profik számára is számos pálya áll 

rendelkezésre. A terep leghíresebb pályája természetesen a Rocher de 

Bellevard alatti olimpiapálya, amelyen rendszeresen rendeznek Világku-

pa-futamokat. A Francia-Alpok területén természetesen még számos 

síterep közül választhatnak az idelátogatók: Paradiski, Les 2 Alpes és 

Les Trois Vallées. Mindhárom kitűnő lehetőség egy csodás téli üdü-

léshez. 

Természetesen azoknak sem kell lemondaniuk a téli kikapcsolódás-

ról, akik a közelben keresnek erre lehetőséget, hiszen számukra Auszt-

ria is kitűnő választás. A téli sportok fellegvárában különösen Karintia és 

Salzburg területét ajánljuk a síelni vágyók figyelmébe. 

Karintiában a hóbiztos terepek és a napsütéses órák átlagon felüli 

száma garantálja a tökéletes téli üdülést az Alpok déli oldalán. Az enyhe 

téli klímának és a háromezres hegycsúcsoknak köszönhetően a sísze-

zon októbertől egészen tavaszig nyúlik. Karintia megszólítja a téli spor-

tok hódolóit, a családokat és a wellness szerelmeseit is. A síelőket és a 

snowboardosokat profi pályarendszerek és funparkok várják. Szánkó-

zás, korcsolyázás, sítúrák vagy hótalpas túrázás közben a csodálatos 

téli táj elvarázsol és magával ragad. 

A közelben fekvő Salzburg óvárosa pedig az UNESCO világörök-

ség része. A város legismertebb nevezetességei, a vár, a templomok, 

Mozart szülő- és lakóháza gyalog is könnyedén felkereshető. 

A tartomány egyik nevezetessége a Saalbach/Hinterglemm/Leo-

gang sícirkusz, amely összehasonlíthatatlan pályavarázst kínál a 

Glemm-völgy mindkét lejtőjén. Tökéletes kompozícióját találjuk itt a 

síörömöknek, az éjszakai életnek és a családbarát ajánlatoknak. És ha 

Salzburgban járunk, ne hagyjuk ki a Gastein-völgyet sem, amely egyike 

a Ski amadé − Ausztria legnagyobb síközpontja − öt területének, ezzel 

együtt része a Salzburger Sportweltnek is. A három télisport-központ-

ban, Bad Gasteinban, Bad Hofgasteinban és Dorfgasteinban híres ter-

málforrások is gondoskodnak a kellemes pihenésről.

Keresse legfrissebb ajánlatunkat 
a Neckermannál! 

Várjuk önt a Mammut II., 2. emeletén!
Tel.: +36 70 312-4278; +36 70 364-5567; 
E-mail: info@mammutneckermann.hu 
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kezni róla, hogy 

maga a város tulaj-

donképpen nem 

is olyan öreg − alig 

háromszáz éves. 

Ebben a néhény 

évszázadban azon-

ban valódi zsenik is 

lakták és hagytak 

nyomot benne. A Szent Izsák-székesegyházhoz vezető utcák egyikén, 

a Malaja Morszkaja ulicán elsétálva megtekinthetjük a házat, amelyben 

Gogol az Egy őrült naplóját írta. Dosztojevszkij néhány épülettel arrébb 

lakott, amikor letartóztatta a cári rendőrség − talán ugyanezen a jár-

dán vezették el a börtön felé. Csajkovszkij pedig ebben az utcában 

halt meg.

Ma talán a közlekedési kultúra az első, ami Oroszország történelmi 

fővárosába megérkezve sokkolja az embert. Közel-keleti káoszról nincs 

szó az utakon, egyszerűen csak mindenki ijesztően gyorsan vezet. A 

járműpark Ladák, Fordok, Ferrarik, Bugattik és BMW-k meglepően 

sokszínű egyvelegéből áll. És ha már járművekről beszélünk, kihagyha-

tatlan élményt jelent az elhíresült Auróra cirkáló is.

Nem vitás, hogy Szentpétervár gyönyörű. A látnivalókkal nehéz 

betelni, a város civilizált és tiszta, a belváros makulátlan állapotban van, 

az emberek is kedvesek. A kultúra egyáltalán nem tűnik idegennek, a 

közép-európai utazó azonnal otthon érzi magát benne. 

Válassza ön is Szentpétervárt!

Városnézés Észak Velencéjében, 
Szentpéterváron            

Szentpétervár Oroszország legszebb, 
leghangulatosabb és egyben „legeurópaibb” 
városa. Észak Velencéjeként is emlegetik, 
mivel területének tíz százalékát víz borítja. 
De talán nemcsak ezért, hanem mert 
legalább annyi gyönyörű látnivaló várja itt is 
a turistákat, mint a lagúnák városában.

Oroszország második fővárosát I. Péter cár alapította 1703-ban. A 

város a kultúra, az építészet és a természet mennyei együttese. Világ-

hírű építészek és szobrászok alkotásai, a hatalmas Néva folyó, a sok 

festői csatorna, az apró hidak, parkok, a cári rezidenciák (Puskin, 

Pavlovszk, Petrodvorec), színházak, hangversenytermek és múzeumok 

(Ermitázs) várják az odalátogatókat. 

Számtalan látnivalója közül kiemelkedik az Ermitázs, amelynek egyik 

épülete a volt Téli Palotában kapott helyet, és amely nemcsak méretét, 

hanem műkincsgyűj-

teményét tekintve is 

a világ egyik legna-

gyobb múzeuma. A 

nyári cári reziden-

ciák, mint például a 

Puskin (Carszkoje 

Szelo), a Pavlovszk, 

valamint a városala-

pító I. Péter reziden-

ciája, a Petrodvorec 

(Peterhof) nem a 

városban, hanem a 

környékén helyez-

kednek el, szintén 

megérnek egy kirán-

dulást.

Mivel Szentpé-

tervár elképesztően 

gazdag kulturál is 

emlékekben, ezért 

könnyű megfeled-

www.sunandflyutazas.hu

Mammut I. 1. emelet
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KAPCSOLÓDJON KI 
KARINTIA SZÍVÉBEN!
Tél, síparadicsom: két szó, amelytől szinte 
érezzük a hó roppanását a talpunk alatt és 
azt, ahogy tüdőnket megtölti a friss alpesi 
levegő. Legszívesebben máris felcsatolnánk 
a síléceket, hogy önfeledten suhanjunk 
végig a fehér havasokon. Ön is a lesiklás 
szerelmese, vagy még csak ábrándozik az 
efféle téli élményekről? Készüljön, várja 
Bad Kleinkirchheim, az osztrák Alpok egyik 
legfelkapottabb síállomása!

A Bad Kleinkirchheim síparadicsom Ausztria legdélebben fekvő tarto-

mányában található, ahol a legmagasabb a napsütéses órák száma. 

A völgyben elterülő kisváros garancia a tökéletes síélményre − erről 

az osztrák igényesség, a több mint 800 hóágyú és a közel száz sípá-

lya gondoskodik. Összesen 103 kilométernyi sípálya várja itt a spor-

tolni vágyókat! A családbarát síterepen kezdők és haladók, síelők és 

snowboardosok, pihenni vágyók és a sebesség megszállottjai egya-

ránt megtalálják a számításukat: a gyermekpályáktól kezdve egészen 

a Franz Klammer világbajnoki lesiklópályáig mindenféle nehézségű 

pálya rendelkezésünkre áll. A települések között pedig rendszeres 

síbusz szolgál azok kényelmére, akik nem szeretnének autóba ülni. 

A Bad Klein kirchheimben is megvásárolható Top Kärnten síbérlet 35 

karintiai pályára érvényes, vagy aki már vásárolt ilyet, az itt is fel tudja 

használni.

A város a hírnevét a tökéletes, hógarantált sípályái mellett a spa- és 

élményfürdőinek köszönheti, amelyből kettő is található a városban − 

az egyikről kitűnő kilátás nyílik a sugárzóan fehér, hófedte sípályákra 

és felvonókra. Mi sem kényeztetőbb, mint a római gőzfürdők, jakuzzik 

és szaunák garmadája, amelyek ellazítják a sportolásban megfáradt 

izmokat. A kikapcsolódás után pedig csúszhat egyet este is a kivilágí-

tott lejtőkön, vagy csatlakozhat a pezsgő közösségi élethez, a sípara-

dicsomi bulikhoz, amelyek naplemente után betöltik a völgyet.

A VISTA Utazási Iroda ajánlata: A VISTA Utazási Iroda ajánlata: 
vista.hu/siut-karintiavista.hu/siut-karintia

További információkért és További információkért és 
utazási ajánlatokért keresse utazási ajánlatokért keresse 

a VISTA Utazási Irodát a VISTA Utazási Irodát 
(Mammut I., 1. emelet)(Mammut I., 1. emelet)
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2. gyakorlat – Oldalhajlítás csavarással
A gyakorlat célja a gerinc oldalirányú átmozgatása és a törzs oldalhajlító izmainak, valamint a 

felső háti szakasz izmainak nyújtása.

Javasolt ismétlésszám: 4-4 oldalanként

Ülj egyenes háttal, tarkóra tett kézzel. Ujjaidat tartsd 

végig összefűzve, könyökeidet húzd hátra!

Fejtetőddel nyújtózz a plafon felé, húzd be a 

hasad!

Kilégzésre hajlíts jobb oldalra, könyökei-

det húzd hátra, lapockáidat tartsd zárva, és 

figyelj rá, hogy mindkét ülőcsontod maradjon 

a széken!

A következő kilégzésre forgasd a mellka-

sod a talaj felé, könyökeidet engedd előre. 

Ülőcsontjaid most is legyenek a széken, a 

hasizmod maradjon behúzva. Belégzésre 

forgasd vissza a mellkasodat, kilégzésre 

pedig emelkedj kiinduló helyzetbe!

1. gyakorlat – Gördülés
A gyakorlat célja a gerinc mozgásterjedelmének növelése, a hátfeszítő 

izmok nyújtása és a hasizmok kontrollálása.

Javasolt ismétlésszám: 6-8

Ülj egyenes háttal, süllyeszd az ülőcsontjaidat a székbe, nyújtózz 

a fejtetőddel a plafon felé. Figyelj arra, hogy az állad párhuzamos 

maradjon a talajjal, a vállak a medencéd fölé, a fülek a vállak fölé kerül-

jenek, tenyereidet helyezd a combjaidra.

Belégzésre húzd ki magad, nyújtózz a gerincoszlop mentén 

felfelé, és tartsd behúzva a hasad!

Kilégzésre csigolyánként gördülj előre. Figyelj rá, hogy 

a fej indítsa a mozdulatot. Hasizmaidat tartsd aktívan!

Belégzésre előredőlt hely-

zetben nyújtózz meg és egye-

nesítsd ki hátad! Hasizmaid 

továbbra is legyenek feszesek!

Kilégzésre emelkedj kiinduló 

helyzetbe.

1. g
A gy

izm

Kilégzésre csigolyá

a fej indítsa a moz

Ülj egye

végig

SOHA TÖBBÉ 
DERÉKFÁJÁS!
Túl fiatal vagy még ahhoz, hogy a derekad fájjon – gondolod, 
amikor először belédnyilall az érzés. Elhessegeted a gondolatot, 
és inkább csendben tűrsz. Pedig jobban tennéd, ha komolyan 
vennéd, mert a derékfájás nem életkori, hanem életformából 
adódó probléma. Az ülés az új dohányzás – mondják egy 
amerikai vígjátékban, és igazuk van: most erről kellene leszokni!

Az ülőmunka és a mozgásszegény 

életmód hatására egyre többen küz-

denek különböző gerincproblémák-

kal és hátfájással. A napi többórás 

kényszertartás következtében hely-

telen pozícióba merevedik a gerinc, 

egyes szakaszai szinte mozgáskép-

telenné válnak. 

A gerinc mobilitása elengedhetet-

len a helyes testtartás kialakításához, 

ami által csökken a csigolyáinkra és 

ízületeinkre ható gravitációs erő.

A Lite Wellness Club edzői össze-

állítottak néhány bárki számára 

elvégezhető gyakorlatot, amelyek 

a csigolyaoszlop finom átmozgatá-

sát szolgálják. Végezd őket minél 

gyakrabban, hogy megelőzd a dere-

kadban és hátadban jelentkező fáj-

dalmat. Emellett ne feledkezz meg 

törzs izmaid erősítéséről sem!

A gyakorlatok végrehajtásánál 

fontos a légzés, ami megnyugtat, 

biztosítja a gyakorlatok ritmusát, 

növeli a gyakorlatok hatékonyságát 

és feltölt. 

Figyelj rá, hogy orron át lassan 

lélegezz be és szájon át lassan léle-

gezz ki!

A feladatok elvégzéséhez 

egy stabil székre lesz szük-

séged.
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3. gyakorlat – Csípő és medence mobilizá-
lása

A gyakorlat célja a csípő és a medencetáji blok-

kok oldása, a combhajlító és a csípő külső izmainak 

nyújtásával.

Javasolt ismétlésszám: 6-8 oldalanként

Állj a szék jobb oldalára és helyezd fel rá a jobb 

lábadat. Térdeid legyenek enyhén hajlítva. A széken 

lévő lábad combját forgasd kifelé, a térdedet enyhén 

nyomd a talaj felé. A talajon lévő lábfejed forgasd eny-

hén kifelé, bal térded nézzen a nagylábujjad irányába! 

Húzd ki magad, hasizmaidat tartsd behúzva!

Belégzésre emeld fel medencéd jobb oldalát, majd 

kilégzésre süllyeszd vissza a kiinduló helyzetnél hát-

rébb. 

5. gyakorlat – Gerinccsavarás hanyatt fekvésben
A gyakorlat célja a gerinc csavarása, az ágyéki gerincszakasz 

stabilan tartása és a ferde hasizmok hangsúlyozása.

Javasolt ismétlésszám: 5-5 

oldalanként

Két talpadat helyezd 

pá rhuzamosan  a 

talajra, térdeid legye-

nek hajlítva egymás 

mellett.  Karjaid legye-

nek oldalsó középtartás-

ban, tenyereid nézzenek 

felfelé. 

Belégzésre döntsd 

a térdeid összezárva 

jobbra, miközben a feje-

det elfordítod a talajon 

balra! 

Kilégzésre a has behúzá-

sával fordulj vissza kiinduló 

helyzetbe. Figyelj rá, 

hogy a gyakorlat vég-

zése közben vállaid és 

lapockáid végig marad-

janak a talajon! 

4. gyakorlat – Medence- és gerincgördítés háton fekvésből
A gyakorlat célja a gerinc 

mozgatása, kontroll a comb 

hátsó izmaiban és a comb-

hajlítókban, valamint a gerinc 

ágyéki szakaszának stabili-

zációja.

Javasolt ismét-
lésszám: 6-8

Feküdj a hátadra, tér-

deidet hajlítsd be, lábfejeid legyenek 

párhuzamosan a talajon. Meden-

céd legyen természetes helyzet-

ben, hasizmaidat feszítsd meg. 

Kilégzésre húzd be a hasa-

dat és billentsd a medencé-

det, majd a mozgást folytatva 

csigolyánként emeld el a csípődet a 

talajról. Belégzésre tartsd meg a 

pozíciót, majd kilégzésre csigolyán-

ként gördülj vissza a talajra.

y-

ba!

d

mo
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szám: 5-5 
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Lite Wellness Club   
Mammut II., 4. emelet

+36 1 345 8544
info@litewellness.hu
www.litewellness.hu

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!

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

A gyakorlatokat Rakotomalala Myriam, a Lite 
Wellness Club bodyART®-, deepWORK®-, pilates-, 
stretching- és gerinctorna-oktatója mutatta be.
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Ünnepeljünk 
egészségesen!
A karácsonyi időszak legalább annyira szól a 
finomabbnál finomabb ételekről, mint a közösen 
eltöltött időről, beszélgetésekről, ajándékozásról. 
Van, aki azt választja, hogy ilyenkor felmentést 
kér az egészséges életforma alól, vállalva, hogy 
utóbb annál nehezebbnek, tespedtebbnek érzi 
magát. Pedig ma már egészségesen is lehet 
dőzsölni, hiszen a Biosétány üzletében fellelhető 
alapanyagokból a legjobb karácsonyi menüt is 
elkészíthetjük!

Paleorajongóknak
A glutén- és laktózmentes paleo étrend 

hívei néhány speciális alapanyag beiktatá-

sával ugyanúgy tudnak finom süteményeket 

készíteni. A Biosétánynál ezek elkészítésé-

hez megtalálhatók a különböző gluténmentes 

lisztek, például a gesztenye-, a mandula- és 

a kókuszliszt. A magliszteket és magörlemé-

nyeket azok is kipróbálhatják, akik a megszo-

kott nehéz sütemények helyett szeretnének 

könnyedebb édességeket fogyasztani.

Viszlát, cukor!
Sütéshez, főzéshez ma már ren-

geteg cukorhelyettesítővel dolgoz-

hatunk. A Stevia cseppek például 

többszázszor édesebbek a cukor-

nál, de választhatunk kókuszcukrot, 

agave szirupot vagy voksolhatunk 

a teljesen cukormentes, előre elké-

szített édességekre, csomagolt 

csokoládékra és különböző sze-

letekre is. 

Magvas gondolatok
A különböző magokat nem-

csak a salátákra szórhatjuk, 

kölesből vagy hajdinából ízle-

tes köreteket is készíthetünk, 

és grillezett hallal tálalva máris 

kész a kímélő menü az előző 

napi megterhelő falatozás 

után.

Tejmentesen
Laktózérzékenyeknek vagy tej-

mentesen étkezőknek sem kell 

lemondaniuk a gasztronómiai 

örömökről, manapság rengeteg 

fajta magtej közül választhatnak: 

a szójától kezdve a mandulából, 

rizsből, kókuszból készült tejeken 

át egészen az ízesített 

zabtejekig mindent 

megtalálhatunk a 

Biosétány polcain. 

Szuper élelmiszerek
Extra vitalitásért turbózzuk fel magas 

tápanyagtartalmú, úgynevezett szupe-

rélelmiszerekkel a tur-

mixokat, gyümölcsle-

veket, reggeli müzli-

ket, süteményeket! A 

Biosétány üzletének 

polcain ott sorako-

zik többek között a 

chiamag, a spirulina-

por és a gojibogyó, 

receptekért pedig 

böngésszünk a neten 

– ott is a bőség zava-

rával fogunk küzedni.
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Fogjunk össze  a férfiakért!
Minden novemberben világszerte beindul a kampányüzemmód a férfiakért, amelynek célja 
felhívni a figyelmüket a prosztatamegbetegedésekre, a prosztatarákra.

Mégis miért van szükség világméretű kampányra, hiszen a teremtés 

koronáiról beszélünk, akik erősek és tudatosak − akkor miért féltjük 

őket? Mert a férfiak többsége hárítja a megbetegedéssel kapcsolatos 

gondolatokat, hiszen velük biztosan nem történhet meg. Valamint tud-

juk, hogy náluk szinte genetikailag kódolt az „orvos-, azaz a fehérkö-

peny-szindróma”. 

A prosztatarák azonban valódi veszélyt jelent rájuk, a férfiak körében 

a második leggyakoribb halálozási ok. A kezdeti stádiumban gyakran 

tünetmentes, így a férfiban már ott lappanghat a kór, de ő erről mit sem 

sejt, sőt fittnek érzi magát. Emiatt a prosztatarákot gyakran csak előre-

haladott állapotban diagnosztizálják. Sajnos a betegség kialakulásának 

oka pontosan nem ismert, ezért gyakorlatilag a megelőzés érdekében 

semmit sem tehetünk. A kutatások szerint kockázatot jelenthetnek a 

genetikai tényezők és környezeti, illetve életmódbeli tényezők is (zsí-

ros ételek fogyasztása, és bizonyos anyagokkal, pl. a kadmiummal való 

rendszeres érintkezés). 

Elsősorban az idősebb férfiak veszélyeztetettek, de 40-45 éves kor 

felett már emelkedik a kockázat. A rák nem egyik napról a másikra 

alakul ki, sokszor évek telnek el, míg megjelennek a betegség tünetei, 

ezért különösen fontos a megelőzés. Az időben felismert prosztatarák 

gyógyítható vagy visszaszorítható.

A prevenció eszköze a korai felismerés, és ezért egyénileg is sokat 

tehetnek a férfiak. A tünetek, amelyek esetén javasolt az azonnali vizs-

gálat: nehezen induló, fájdalmas vizeletürítés, éjszakai gyakori vizelési 

inger, gyenge vizeletsugár, vizelet-visszatartás nehézsége, vér megjele-

nése a vizeletben vagy az ondóban.

Amennyiben ezek a tünetek nem jelentkeznek, akkor is javasolt 

40-45 éves kor fölött az évenkénti szűrővizsgálat. Világhírű szakinté-

zetek évente ajánlják a PSA (Prosztataspecifikus Antigén) mérését. A 

prosztata megbetegedéseinél a PSA-szint a normál érték többszöröse 

is lehet. A PSA-szint az egészséges férfiaknál is lehet eltérő, például 

népcsoportonként más és más eredményt mutathat, valamint az élet-

kortól is függ. Így az évenkénti PSA-szint-mérés segítséget nyújthat az 

orvosának annak eldöntésében, hogy a mért értékek mennyire kórjel-

zők.

Minden novemberben a férfiakért kampányol a világ. A bátrabb, 

egészségtudatosabb férfiak bajusznövesztéssel tudatosítják férfitársa-

ikban, hogy halhatatlan hősök csak a filmekben, mesékben léteznek. 

Fogjunk össze, és ki-ki a maga eszközével segítse a férfiakat legyőzni 

a „fehérköpeny-szindrómát”, és eljuttatni őket a megfelelő szűrővizs-

gálatra! Férfiként bajusznövesztéssel, példamutatással, hölgyként ked-

vességgel, megértéssel, gyengédséggel vagy épp határozottsággal, 

szigorral − kinek mi válik be.

Kiváló lehetőség a szűrésre egy bevásárlás, mozizás vagy épp 

étkezés előtti időpont a Mammut II. Bevásárlóközpontban. A 4. eme-

leten található Centrum-Lab Kft. évek óta kiáll a Movember Kampány 

mellett, és jelentős kedvezménnyel végzi el a férfiak PSA-szűrését. 

Bejelentkezhetnek online vagy telefonon, így valóban egy-egy prog-

ram előtt stressz és várakozás nélkül, mindössze pár perc igénybe-

vételével túleshetnek a vérvételen, hiszen csak ennyi szükséges a 

szűréshez. 

Az akciós PSA-szűrésről további 
információk: http://centrumlab.hu/akciok. 

Tel:. +36 1 309 4300, +36 30 581 8760 
E-mail: info@centrumlab.hu

Ne feledje, az időben elvégzett 
szűrővizsgálat életet menthet! 
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Végtagi MR-vizsgálatok 
a Diagnoscan Magyarország 
rendelőjében
2015 őszétől a CT, az ultrahang, a röntgen, 
a mammográfiai berendezés, valamint a 
csontsűrűségmérés mellett immár MR-
vizsgálatok is elérhetők a Mammut II. 
4. emeletén található központunkban. 

Fájnak az ízületei? 
Nehezen tudja 

mozgatni végtagjait? 
Folyamatos 

fájdalomtól, ízületi 
gyulladástól szenved? 
Végtagi sérülés érte? 

A hagyományos 
módszerek nem 

tisztázták panaszai 
okát?

Minderre fényt 

deríthet az MR-

vizsgálat.

Nyitási kedvezmény! 
A Diagnoscan Magyarország Mammut II., 4. emeletén található 

központunkban 20% nyitási kedvezményt biztosítunk az MR-vizs-

gálatok árából.

Az MR-vizsgálatok árai:
MR-vizsgálat régiónként natív: 33 000 Ft, 20% nyitási kedvez-

ménnyel: 26 400 Ft

MR-vizsgálat régiónként natív + kontrasztos: 77 000 Ft, 20% 

nyitási kedvezménnyel: 61 600 Ft

20% kedvezmény

Diagnoscan Magyarország Mammut II., 4. emelet

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

E-mail: mammut@diagnoscan.hu

Web: mammut.diagnoscan.hu, www.diagnoscan.hu

Mit tudunk vizsgálni ezzel a berendezéssel?
Az ízületi fájdalmak, sport-, porc-, szalag-, csontsérülések, ízületi tok 

szövetsérülései, artritis, reuma, valamint köszvény felderítése a beren-

dezéssel gyorsan és pontosan elvégezhető, így nagy segítséget jelent 

az ortopéd, reumatológiai és sportorvosok számára. Kiválóan vizsgál-

hatók vele a végtagok és az ízületek, elsősorban a térd, a lábszár, a 

boka, a lábfej, a csukló, az alkar, a könyök és a kéz régiói.

A berendezés előnye
A berendezés egy nyitott MR, amely egyedi, ergonomikus kialakítású, 

harmadik generációs, kompakt, végtagok MR-vizsgálatára alkalmas 

vizsgáló készülék. Kialakításánál fogva maximális komfortot biztosít a 

páciensnek és alkalmas klausztrofóbiás betegek vizsgálatára is. 

Sokan félnek az MR-vizsgálattól, mivel a páciensnek zárt térben, gya-

korlatilag egy csőben kell tartózkodnia a vizsgálat alatt. A végtagvizsgá-

latok esetében a betegek ezen félelmét is feloldja ez a nyitott készülék, 

mivel csak a vizsgálandó testrészt kell a vizsgálócsőbe helyezni.
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Vitamininfúziós terápia
• laboratóriumi vizsgálat

• hasi és kismedencei ultrahangvizsgálat

• belgyógyászati szakorvosi vizsgálat és állapotfelmérés

• minimum 10 alkalom infúziós terápia

12 000 Ft–16 000 Ft/alkalom

Megújúlt 
központunkban várjuk!
Életünk során sok változással kell szembenéznünk! Folyamatosan 
fejlődünk és a fejlődéssel együtt új kihívásokkal kell megbirkóznunk, 

mely során szembesülünk azzal, hogy a jól megszokott és 
bevált körülményeket túlszárnyaltuk, kinőttük.  A Mammut 
Egészségközpont életében is eljött ez a pillanat, melynek 

köszönhetően komplexumunk másfélszeresére bővül!! 

 Örömmel tájékoztatjuk vendégeinket, hogy a megszokott 
exkluzív környezetben, de új helyen, megnövekedett orvosgár-
dával, kibővült szolgáltatási körrel és új terápiás eljárásokkal 

várjuk régi és új pácienseinket.

Új központunk kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk az orvosi 

ellátásban szükséges diszkrét, kényelmes és barátságos környezetre, 

valamint a magas szintű szakmai színvonalra. Mindezeknek köszönhe-

tően kibővült, tágas váróval és kilenc új, maximálisan felszerelt rendelő 

helyiséggel várjuk Pácienseinket, akiknek fontos az egészség megőr-

zése, valamint a gyors és komplex ellátás, melyet egy helyen, akár part-

nereink közreműködésével vehetnek igénybe. 

A megújult környezet mellett, új szolgálta-

tásokkal is várjuk Pácienseinket, ezek közé 

tartozik új immunrendszer erősítő terá-
piás csomagunk, melyet annak érdekében 

állítottunk össze, hogy Vendégeink a sötét, 

zimankós időszakban is energikusak, fiatalo-

sak, aktívak és végül, de nem utolsó sorban 

EGÉSZSÉGESEK legyenek! A minimum tíz 

alkalmas vitamininfúziós terápia minda-

zoknak segítséget nyújt, akik munkájukból 

kifolyólag tartós stressz hatásnak vannak 

kitéve, úgy érzik, hogy sosem tudnak eleget 

aludni, küzdenek a teljesen soha el nem múló 

megfázással, rendszeresen és aktívan spor-

tolnak, vagy egyszerűen úgy érzik, szüksé-

gük van egy „energia fröccsre”, amely átsegít 

a mindennapok nehézségein. 

Csomagunkat úgy állítottuk össze, hogy 

Vendégeink a legteljesebb és körültekintőbb 

ellátást kapják szigorú orvosi kontroll mellett, 

személyre szabottan, az egyedi egészségügyi 

állapotnak megfelelően összeállítva Dr. Davadorj Selenge belgyógyász, 

hagyományos kínai orvos által.

 A kezelésnek köszönhetően immunrendszerünk megerősödik, a 

tartós stressznek köszönhető feszültség, idegesség csökken, szellemi 

teljesítőképességünk növekszik,állandó fáradtságérzetünk és gyenge-

ségünk megszűnik!

Bejelentkezés:
(+36 1) 345-8085 • (+36 70) 670-0222

info@maek.hu • www.mammutegeszsegkozpont.hu

Dr. Davaadorj Selenge  

rendelési idő:  szerda: 8.00–13.00

  péntek: 8.00–13.00

Továbbra is várjuk vendégeinket 
a Mammut II. 4. emeletén!
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Így válassz új mosógépet otthonra!
Az elöltöltős vagy a felültöltős a praktikusabb? Miért jó, ha minél nagyobb a dob? Milyen 
sebességgel pörög egy jó centrifuga? Az Extreme Digital segít új mosógépet választani!

Elöltöltőset vagy felültöltőset?
A mosógép-eladási számok azt mutatják, hogy még mindig erősen 

tartja magát az a legenda, hogy a felültöltős mosógépek tartósabbak, 

hiszen eladott készülékeink 35 százaléka kerül ki ezek közül. Régen 

azért is voltak népszerűek a ruhával felülről feltölthető típusok, mert 

kisebb volt a mélységük az elölről tölthető modellekhez képest – de az 

utóbbiak ma már ugyancsak elérhetők vékony kivitelben.

A többség (65 százalék) azonban már elöltöltős mosógépet választ: 

ez utóbbit sokkal praktikusabban el lehet helyezni a lakásban – akár a 

konyhapult, akár egy fürdőszobai polc alatt elfér, míg a felültöltős társa 

esetében muszáj helyet biztosítani a felnyíló ajtónak. Egy felültöltős gép 

dobja mellé ráadásul sokkal könnyebben és gyakrabban beeshetnek 

nem kívánatos tárgyak (például fél pár zoknik), míg az elöltöltős modell 

esetén ez kizárt. 

Nagyon sokat fogyasztó mosógépet már nem is lehet kapni
Az uniós előírásoknak megfelelően Magyarországon is csak energia-

hatékony működésű mosógépeket lehet újonnan árusítani, nem vélet-

len, hogy a kínálatunkban is csak A energiaosztályba sorolt berende-

zések kaphatók. Mivel a gyártók az elmúlt években az előírások-

nál is kevesebbet fogyasztó típusokkal rukkoltak elő, az A++ és 

A+++ jelzésű típusok is megjelentek a boltokban.  A mai modern 

mosógépek nemcsak az árammal, de a vízzel is takarékoskod-

nak, ennek viszont az is a járuléka, hogy a régi készülékekhez 

képest tovább, akár két, két és fél óráig is eltarthat, mire lefut 

egy teljes mosóprogram.

Vásárláskor érdemes mindig a vételárat is figyelembe venni, 

és ennek tükrében választani egy takarékosabb mosógépet: 

százezer forintos nagyságrendű ártöbbletet átlagos használat 

mellett évek alatt sem tud behozni egy takarékos mosógép. 

Vásárlóink többsége (70 százalék) A+ besorolású mosógépet 

választ, az A++ modellek aránya 20, a legdrágább A+++-aké 

pedig 10 százalék.

Milyen gyors legyen a centrifuga?
Minél gyorsabban képes forgatni a dobot, annál alaposab-

ban képes kicentrifugázni egy mosógép a kimosott ruháinkat. 

Napjainkban a legtöbben a percenként 1000-et forduló típu-

sokat választják (70 százalék), de egyre többen választanak 

ennél gyorsabb centrifugát (20 százalék), míg a 800 fordulat/

perc fordulatú modelleket csak tízből egy vásárló tartja ele-

gendőnek. 

Természetesen a nagyobb fordulatszámon történő centri-

fugálás jobban igénybe veszi a ruhákat, azt viszont kevesen 

tudják, hogy minél nagyobb méretű a dob, annál kevésbé 

gyűrődnek benne a ruhák, könnyebb a vasalás. 

Az Extreme Digital az Otthon Melege Programban is részt 

vesz, így a mosógépcsere-programban igényelt támogatások 

is beválthatók üzleteinkben. 

A termék megvásárolható az  szaküzletében. www.edigital.hu

Extreme Digital Mammut I., 2. emelet

Á
r:

 k
é

ré
s
re

 a
z
 ü

z
le

te
k
b

e
n

HIG
H-T

EC
H

2015_tel_beliv.indd   542015_tel_beliv.indd   54 2015.10.26.   15:30:092015.10.26.   15:30:09



Mammut Magazin / 2015. tél 55

Couture
Express

CARLA  DIVAT

BRAGA

MAGAZIN NOV out indd 1 10/7/15 2:03 PM
2015_tel_beliv.indd   552015_tel_beliv.indd   55 2015.10.26.   15:30:102015.10.26.   15:30:10



56 Mammut Magazin / 2015. tél

MMAGAZIN NOV out indd 2 10/7/15 2:04 PM
2015_tel_beliv.indd   562015_tel_beliv.indd   56 2015.10.26.   15:30:112015.10.26.   15:30:11



Mammut Magazin / 2015. tél 57

20% 20%

20%

20%

HelloMami
Kismamaruha
Outlet

20–35%

R

25%

MAGAZIN NOV out indd 3 10/7/15 2:05 PMPM
2015_tel_beliv.indd   572015_tel_beliv.indd   57 2015.10.26.   15:30:122015.10.26.   15:30:12



58 Mammut Magazin / 2015. tél

MMAGAZIN NOV out indd 4 10/7/15 2:05 PM
2015_tel_beliv.indd   582015_tel_beliv.indd   58 2015.10.26.   15:30:132015.10.26.   15:30:13



Mammut Magazin / 2015. tél 59

M-től 4XL-ig

MAGAZIN NOV out indd 5 10/7/15 2:06 PMPM
2015_tel_beliv.indd   592015_tel_beliv.indd   59 2015.10.26.   15:30:212015.10.26.   15:30:21



60 Mammut Magazin / 2015. tél

MMAGAZIN NOV out indd 6 10/7/15 2:07 PM
2015_tel_beliv.indd   602015_tel_beliv.indd   60 2015.10.26.   15:30:292015.10.26.   15:30:29



Mammut Magazin / 2015. tél 61
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Ha mérleget akarnánk vonni, az így festene: három év 
kihagyás után hét futamból két győzelem és harmadik 
hely az összetett pontversenyben. Elégedett?

Nem vagyok elégedetlen, főleg, ha figyelembe vesszük, 
hogy három éven keresztül nem vezettem versenyautót 
– nyilatkozta a Peugeot Total Hungária Rallye Team hét-
szeres abszolút bajnok pilótája,  ifjabb Tóth János. – Nem 
arról van szó egyébként, hogy ennyi idő alatt az ember 
elfelejt versenyezni, inkább arról, hogy vissza kell kap-
nia az érzéseket azzal kapcsolatban, hogy honnan kell 
behúzni az autót a kanyarba, hol kell elkezdeni fékezni. 
És ez bizony időbe telik.

Nem gondolnám, hogy bárki is tökéletes visszatérést 
várt Öntől.
Nem is volt az. Kétszer nulláztunk a szezon során, mert 
becsúsztak hibák, ezekből okulni kell, levonni a tanulsá-
gokat és jövőre még jobban felkészülni.

A Peugeot 208 T16 R5-öst sikerült tökéletesen kiismer-
nie? Jó barátok lettek?
Talán. Remélem. Nagyon gyors kis autó 
ez, de eleinte nem tudtam rájönni azok-
ra az apró trükkökre, amelyekkel gyor-
sabb lehettem volna. Vezettem WRC-t, 
vezettem Super2000-est, most vezet-
tem R5-öst, és mindegyikhez másként 
kell nyúlni. Az R5-ös a futóművéből és 
az építéséből adódóan kanyarsebesség-
ben csodálatos, de csak akkor, ha pon-
tosan úgy vezeted, ahogy kell. Az idény-
záró Mecsek-rali előtt volt egy tesztünk, 
amelyen ott volt az olasz bajnok Paolo 
Andreucci és én beültem mellé néhány 
kilométer erejéig. Érdekes volt látni, 
hogyan kezeli az autót, és hogy mitől 
gyors vele. Én is próbáltam változtatni 
a stílusomon, ez valamelyest sikerült is. 
 

Akkor jó úton járnak?
Igen, úgy érzem. És mehetnénk rajta tovább.

Az idényzáró Mecsek-rali volt talán a szezon leg ne he-
zebb futama, Önök pedig megszerezték a győzelmet. 
Mi volt a sikerük titka?
Az, hogy az első napon végig jól választottunk abroncsot. 
A körülmények folyamatosan változtak, hol szárazon, 
hol vízen, hol sáron autóztunk, az utolsó két szakaszra 
pedig ránk esteledett, úgyhogy még sötét is volt, a ködről 
már nem is beszélve. De szerencsére minden jól alakult, 
a ritmusváltások is sikerültek, úgyhogy már szombaton 
másfél perces előnyt gyűjtöttünk. 

Azt már csak be kellett osztani, ugye? 
Igen. Nagyon vigyáztunk az autóra és megpróbáltam 
egy kicsit tesztelni. Minél finomabban vezetni, hogy az 
apróságokat is megérezzem. Szóval hosszú verseny volt 
a Mecsek-rali, de ezúttal is sokat tanultunk, rengeteg 
hasznos tapasztalattal gazdagodtunk. Egy kicsit sajná-
lom, hogy vége a szezonnak, mert mint már mondtam: 
jó úton járunk.

BRONZOS 
CSILLOGÁS
Az ifjabb Tóth János-Szőke Tamás kettős megnyerte 
az év legnehezebb futamává avanzsáló Mecsek-ralit, 
és az összetett pontverseny harmadik helyén zárta a 
szezont. A három év kihagyás után visszatérő Peugeot- 
pilóta tehát ott folytatta, ahol annak idején abbahagy-
ta. Bár saját bevallása szerint időbe telt, míg újra ott 
volt az „érzés” a kezében és a lábában, de most már 
a jó úton járnak és szeretnének rajta tovább is menni.

Ifj. Tóth János ralipilóta és Szőke Tamás navigátor
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Ajándékozzon vásárlási 
utalványt Karácsonyra!

LEPJE MEG SZERETTEIT VÁSÁRLÁSI UTALVÁNNYAL!

A MAMMUT VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY TOVÁBBRA IS NAGY SEGÍTSÉG AZ AJÁN-
DÉKOZÁSBAN, AZOKBAN A HELYZETEKBEN, AMIKOR ÖN NEM TUDJA BIZTO-
SAN, VAJON MILYEN MEGLEPETÉSSEL OKOZHATNÁ A LEGNAGYOBB ÖRÖMÖT.

ELFOGADÓHELYEK A MAMMUTBAN   
CIPŐ, BŐRÁRU:

Bagatt

Bőrkert

CCC

Converse/O’Neill/Desigual

Deichmann Cipő

Dr. Shoes

Fanny Shop

Humanic

MBT Pont

Neno Shoes

Office shoes

Reálszisztéma Menedzser 

Shop

Via-Piella

Piella-Guess

Rajnai Cipő

Salamander

Scarpa

Scarlett Cipő

Scholl

Tredici

Vagabond

EGÉSZSÉG:

Dr. Lenkei Életerő Centrum

Mammut Patika

Scitec Nutrition – Fitness 

Pont

Trec Nutrition

ÉLELMISZER,

DELIKÁT:

Anthon Berg

Biosétány

Belga Praliné

Borárium

Chocoland

Culinaria Italia

Spar

Vom Fass

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ:

aSushiBar

Belfrit Belga Étterem

Big Ben Teaház

Burger King

Gusto Espresso

Guru

KFC

Leroy Café

McDonald’s

Nordsee

Spar to go

FÉRFIDIVAT: 

Aranypók

Arts&Craft

Astor Fashion

Camel active

Converse/O’Neill/Desigual

Dockyard Islands

Estillo

Heavy Tools

Hervis

Intimissimi

J.Press

Kristóf szalon

Levi’s Store

Marks & Spencer

Nike

Reálszisztéma Menedzser 

Shop

Rajnai Férfidivat

Retro Jeans

Springfield

Szaffi Szalon

Szőrme-Irha Bőrszalon

Tatuum

Tezenis

Triumph

FOTÓ, OPTIKA:

Opticworld

Optiris optika

Olivér Express Optika

Puskás Fotó

Sunglasses and more

GYERMEKVILÁG:

Játéksziget

Játékvár Játékbolt

Kölyökpark Játszóház

Neno Shoes 

KÖNYV, ÍRÓSZER, 

AJÁNDÉK:

Alexandra

Anima

Hobbyművész

Libri

Papír-sziget

Pirex

LAKÁSKULTÚRA:

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

Gusto Espresso

iStyle

MediaMarkt

notebook.hu

Superphone

NŐI DIVAT:

Aranypók

Braga

Calzedonia

Camel active

Carla Divat

CAMAIEU

Charm Exkluzív

Converse/O’Neill/Desigual

Dockyard Islands

Emporium

Estillo

Heavy Tools

Hervis

Intimissimi

J.Press

Kaláka Collection

Levi’s Store

Lilifo

Lorin exclusive női divat

Madame Elegant

Mango

Marks & Spencer

Martha May

Nike

Orsay

Promod

Reálszisztéma Menedzser 

Shop

Retro Jeans

Rouge

Secret

Springfield

Süel

Szaffi Szalon

Szőrme-Irha Bőrszalon

T&T divat

Tatuum

Tezenis

Triumph

Ulla popken

ÓRA, ÉKSZER, 

KIEGÉSZÍTŐK:

Aranygömb

BL Óraszalon

Divatórák Üzlete

Extrametál

Gárdos Prémium Ajándék

Happy Box

Juta Óra Ékszer

Kiwi Ékszer

My Gem Jewelery

Pandora

Royal Ékszer Zálog

Schmuck Ékszer

Silver Islands

Six

Swarovski

Syam Silver

SynorGold

SZABADIDŐ, SPORT:

Arena

Dockyard Islands

Heavy Tools

Hervis

Nike

Playersroom

SZÉPSÉGÁPOLÁS:

Catwalk Szalon

Clinique

DM drogéria

Douglas

Estée Lauder

L’Occitane en provence

Madonna Szalon

Marionnaud

Nail Box by OPI

Nail Point

Naturwash Autómosó/

gumiszerviz

The Body Shop

Trec Nutrition

Yves Rocher

SZOLGÁLTATÁS:

Catwalk Szalon

Dr. Lenkei Vitamin

Flabelos Stúdió

Go Print

GSM Aréna

Halak-hüllők

Hurrá Nyaralunk

Lite Wellness Club Mammut

Mammut Bowling Club

Mammut Egészségközpont

Mammut Patika

Nail Point

My pet

Neckermann

Patron Sarok

Puskás Fotó

Royal Ékszer Zálog

Szolárium Stúdió

Thai Harmónia Tradicionális 

Masszázsszalon

Telekom

Trec Nutrition

Vodafone

AZ ÜZLETLISTA FOLYAMATOSAN BŐVÜL.

1000, 2000 és 5000 forintos vásárlási utalványainkat a megajándékozottak ezernyi fan-

tasztikus dologra költhetik a Mammutban, legyen az ruha, illatszer, könyv, de beválthat-

ják egy hangulatos étteremben vagy szórakozóhelyen is. Felhasználható fodrászatnál 

vagy más szolgáltatóhelyen – arról nem is beszélve, hogy az ízléses vásárlási csekk már 

látványában is szép. Az utalványokat a bevásárlóközpont információs pultjainál vásárol-

hatja meg, és az alábbi üzletekben költheti el.
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VÁLTOZÁSOK
A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN

Épület Szint Üzletszám Megszűnt/elköltözött Új üzlet
Mammut I. –1. SL 108 AKH Gumiszervíz AKH Gumiszervíz és Autokozmetika

Mammut I. fszt. L 020 Big Ben teaház TEA – KÁVÉ – WHISKY

Mammut I. fszt. L 045 - L 036 Maxi Moda SYNORGOLD Óra- és Ékszer Üzlet

Mammut I. fszt. L 024  Ezüst Hold Ékszer

Mammut I. fszt. L 003  Legendás Bolt

Mammut I. fszt. L 060  Secfone

Mammut I. fszt. L 067 Glamour Slim fogyasztószalon Lulugy & Viola jósda

Mammut I. mfszt. R 010  O’ Bag

Mammut I. 1. R 142 - R 144a  Royal Thai Masszázs

Mammut I. 2. R 213 Smiling Planet Maxi Moda

Mammut II. –1. KP 102t  my soup

Mammut II. –1. KP 106  iPhonedoktor / GSM aréna

Mammut II. 2. K 279c Centrál Színház jegyértékesítés 

Mammut II. 3. K 321 Cosmos City 
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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

OI Bag M. I. 0.  R010

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

Neno shoes · 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-021

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

AKH
Gumiszervíz

L-
1
0
1
/a

S
P

A
R

 t
o
 g

o

L-
1
0
1
/b

SL-104

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

KP
-1

14

KP-136

KP-106

KP-110

L-
0

2
8

045

040

031

047

L-010

L065, 66 L064

02
7a

027b

Oxivit M I. 1. R-150

Salvia Natura bolt M II. –1. L-101/a

Scitec Nutrition M I. fsz. L-010

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

Tea ° kávé ° Whiky 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

My Soup leves bár MII. 2. KP-102t

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

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
-0

0
3
b

P
-0

0
3

P-022

R-
02

3

P-007b

P-006b

P-006a

P-007aP-009P-010

SP-106

SP-101

SP-104

SP-105

R-103/a

R-103/b

R-134b

R-124

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

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

Legendás bolt M I. fsz. L-003

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

Secfone M I. fzs. L-060

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-003HA
SZ
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S
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225

230

R-202

K224-226

236

235

K245

K229

K236

2
2

2

2
8

1
2

8
2

2
8

0

2
2

1
/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.)

145

Aranypók divatáru M I. fsz. L-065-66

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

Camaïeu 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

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.  2. R-213

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

Ezüsthold ékszer MI. fsz. L-024

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
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R-432-2

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

3
7

2

Syam Silver M II.  3.  367

Synor Gold óra- és ékszerüzlet MI.  fsz. L-036, 45

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 és autókozmetika 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

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

Lulugy R Viola jósda 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

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
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5. SZINT
Mammut I. (M I.)

4th FLOOR
Mammut II. (M II.)

5th FLOOR
Mammut II. (M II.)

K
5
2
7

K
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3
0

K
5
3
1

K
5
2
9

K524L

K
5
3
6

K
5
3
4

K
5

3
2

K
5
3
3

424D

424E

424L

A MAMMUT-WEBOLDALT 
ELÉRHETI, HA LEOLVASSA 

A KÓDOT 
OKOSTELEFONJÁVAL!

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

Phonedoktor / GSM aréna M II.  –1. KP-106

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

Royal Thai Massage M I. 1.  R-142, 114/a

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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74 Mammut Magazin / 2015. tél

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.

ANGOLKERT, APADÁS, ÁSVÁNYTAN, 

BÜROKRATA, DOSSZIÉ, EIFFEL, ÉLÉS-

KAMARA, HÁZNAGY, IDŐPAZARLÁS, 

IGAZI, IRÁNYÍT, KERESKEDŐ,

OLDAL, REVÁNS, TÉGLADARAB, 

TOPOLÓGIA, TRANSZ, ZSENIÁLIS.

Melyik régióból szerzi be legfontosabb 
alapanyagait a L’OCCITANE? 

A választ megleli, ha ügyesen fejti meg Szókereső játékunkat! 

A helyes megfejtést beküldők között a képen látható szettet 

sorsoljuk ki a L’occitane 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: 
2016. január 15.

A beküldők hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott adataikat a Mammut Zrt. 

saját marketing- és promóciós célokra felhasználhassa és nyilvánosságra 

hozhassa.

SZÓKERESŐ

Az előző számunkban megjelent 

Szókereső játék kitöltői között 

kisorsolt ékszerszettet a Nizzy 

Bijou jóvoltából 

Sörös Csilla 
vásárlónk nyerte. 

A nyertest telefonon, vagy levélben 

értesítjük.

Gratulálunk! 
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1880. augusztus 25-én a szombathelyi  székesegyházban a Premontrei Főgimnázium igazgatója volt tanítványai, 
Gothard Jenő és Gothard Sándor segítségével Magyarországon először mutatta be a Föld forgását igazoló Foucault-féle ingakísérletet. 
Az Országjáró Természettudományok tehetséggondozó program keretében a jeles esemény évfordulójának tiszteletére az ELTE Gothard 
Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont támogatásával a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány szervezésében 

2015. november 9. és 15. között ismét leng a korabeli ingatest és a Foucault-féle ingakísérlet bemutatásra kerül.
 

Szeretettel várjuk Önöket a bemutató kísérletre!
Időpont: 2015 november  9. 10. 11. 12. 13. minden nap 11 órakor

Helyszín: Mammut II. Bevásárló- és Szórakoztató Központ belső átrium
Az inga délutáni indításainak időpontjairól érdeklődjön az információs pultnál!

 
A bizonyosságra – az első bábu elütésére – várva az egybegyűltek  az ingához kapcsolódó előadást hallgathatnak majd meg Zsiros László Róbert (Szertár) 

előadásában a kísérlet tudománytörténeti előzményéről és az inga mozgásával kapcsolatos fizikai, földrajzi és csillagászati tudnivalókról...

...miközben a közel 30 kg tömegű ingatest a 29 méter hosszú acélszálon lengve elüti a sorban egymás után a körben 
elhelyezett fa hasábokat, ismételten bizonyítva, hogy a Föld valóban forog.

SZOMBATHELYI 
SZÉKESEGYHÁZÉRT 

Alapítvány

Üzlet: Dr. Lenkei üzlet a Mammut I. földszintjén (a Spar bejáratnál balra)

C-vitamin igényeseknek

Ajánlatunk Ajándékunk

2 doboz Szuper C-vitamin
vásárlása esetén

60 db kapszula / doboz
ár: 2.541 Ft / doboz

C-vitamin rágótabletta
ajándékba

50 db rágótabletta / doboz
ár: 1.380 Ft / doboz
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Karácsonyi 
ajándék tippek

Új helyen nyílik 
az egészségközpont

Vendégünk:Vendégünk:  
Fenyő IvánFenyő Iván

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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