
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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A tavaszt a megújulás évszakának nevezik, de nálunk itt, a Mammut bevásárló-

központban folyamatosan zajlik a megújulás. Kezdettől fogva azon fáradozunk, 

hogy a lehető legszélesebb kínálattal fogadjuk Önöket és az üzletek a legszebb, 

legmodernebb környezetben kínálhassák termékeiket. A megújulási szándék 

legutóbbi állomásaként új kialakítást kapott a Spar, megváltozott a Mammut II. 

második emeletének elrendezése, ezáltal körbejárhatóvá vált a szint, és ennek 

a folyamatnak a lezárásaként nyílik meg április 16-án a H&M kétemeletes áruhá-

za, amelyet már régóta vártunk. Itt tavasz közepétől 1700 négyzetméteren lehet majd böngészni a divatos ruhák között.

De nemcsak a két épületen belül, hanem a virtuális térben is igyekszünk fejlődni. Ennek részeként készült az a telefonos appli-

káció, amely naponta új információkkal és mindig frissülő térképpel segít eligazodni vásárlóinknak, akár iPhone-t, akár androi-

dos készülékket használnak. Az üzletházakban is olyan érintőképernyős terminálokat helyeztünk el, amelyek használata min-

denki számára egyszerű. Megújult weboldalunk pedig olyan sikeresnek bizonyult, hogy az Év Honlapja Minőségi díjjal jutalmaz-

ták kereskedelmi kategóriában 2014-ben, amire különösen büszkék vagyunk. 

Számunkra továbbra is az a legfontosabb, hogy a Mammutba örömmel térjenek be vendégeink, és jól érezzék magukat nálunk. 

Éppen ezért úgy döntöttük, hogy az áruház március 15-e után is nyitva tart vasárnaponként, és várja a látogatókat! Sőt, ettől az 

időponttól kezdve fedett parkolónkban ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk 3 órán keresztül, akár vásárlás nélkül is. 

Hétközben pedig továbbra is érvényben marad a 2 óra ingyenes parkolás 15 ezer forint feletti vásárlás esetén.

Szőke Tamás
marketingvezető

A VASÁRNAP 
MARAD 

VÁSÁRNAP

Az ingyenesen letölthető, felhasználóbarát applikációval mostantól 
nem csak a Mammut I. és II. üzletei között igazodhat el könnyebben 
az interaktív térkép segítségével, de parkoló autójának megtalálása 
sem okoz többé problémát az alkalmazás új Parkoló funkciójának 
köszönhetően.

Megújult a Mammut applikáció!
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Kiadó: Mammut Zrt. 1024 Budapest, Lövőház u. 2–6.  Telefon: (+36-1) 345-8000
Felelős kiadó: dr. Vígh Gábor Felelős szerkesztő: Szőke Tamás Felelősszerkesztő-helyettes: S. Nagy Eszter

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

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

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

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

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

Ez a kiadvány a TÜV tanúsítványa szerint az ISO 9001 szabványnak megfelelő, 100%-ban klórmentes technológiával előállított, környezetbarát papírra készült.
A kiadványban szereplő árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A tavasz beköszöntével új, kétszintes H&M- 
üzlettel gazdagodik a Mammut II. kínálata.  
1644 négyzetméteren várja vásárlóit női, 
férfi- és gyerekruhák széles választékával, 
valamint a svéd ruházati cég legismertebb 
koncepcióival: a Basic, az Everyday, a 
Modern Classic és a L.o.g.g. márkákkal.

Április 16-ától  
a Mammutban!

8 990 Ft

5 990 Ft

2 990 Ft

5 990 Ft

1 790 Ft

5 990 Ft

19 990 Ft

2 990 Ft

3 990 Ft
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1 790 Ft

1 490 Ft

9 990 Ft

6 990 Ft

8 990 Ft

3 990 Ft

1 490 Ft

5 990 Ft

1 490 Ft

5 990 Ft

5 990 Ft

Nyitás: április 16-án,  
a Mammut II.  

második és harmadik 
emeletén!

HÍR
EK



Ing BENETTON 15 990 Ft
Poló BENETTON 7 990 Ft
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CSAK AMI BELÜLRŐL FAKAD 
interjú Király Viktorral
2008-ban nyerte meg a Megasztárt, 
azóta folyamatosan az élvonalban van. 
Azt mondja, azért, mert mindent egy 
lapra tett fel, és csakis a százszázalékos 
teljesítménnyel elégedett. Király Viktor azon 
kevés zenei előadók közé tartozik, akinek 
a tehetségét mindenki elismeri, hiszen a 
számai – amelyeket maga is ír – olyan  
színvonalat képviselnek, amely bárhol 
a világon megállná a helyét. Jóval több, 
mint egy sármos fiú, aki a mosolyával 
minden lányt le tud venni a lábáról: egy 
elhivatott művész. Jobban is örülne, ha 
néha a komolyabb, nyersebb arcát is 
megmutathatná. Találkozásunk kezdetén 
például máris felidézi, honnan ered nála a 
munka iránti alázat: már tinédzserként maga 
kereste meg a zsebpénzét. 
Szöveg: Gyárfás Dorka, fotó: Kiss Attila

– Igaz, hogy az éneklés előtt is volt már kenyérkereső állásod?
– Igen. Miután Amerikából Magyarországra költöztünk, hét éven ke-
resztül angol csevegőtanárként dolgoztam, mert a pincérkedés mellett 
ez volt a legkönnyebb pénzkereseti forrás. Tizenhét évesen kezdtem, 
úgyhogy a diákjaim többnyire idősebbek voltak nálam. Csak annyi volt a 
feladatom, hogy csevegjek velük, vagy filmeket nézzünk, esetleg együtt 
olvassunk, és egyszer-kétszer átmenjünk néhány nyelvtani fordulaton. 
Nem nyelvtanár voltam, csak társalkodó partner. Élveztem, mert sok 
érdekes emberrel hozott össze a sors, például hivatásos katonákkal is. 

– Pincérkedtél is? Magyarországon nem szokás az ilyesmi 
gimnázium alatt.
– Itt nem, de Amerikában igen. Ott tel-
jesen hétköznapi dolog a suli mellett 
dolgozni. Nálunk a családban is ez volt 
a természetes. Az USA-ban egyáltalán 
nem adnak a gyerekeknek zsebpénzt. 
Az az elv, hogy minél korábban tanulják 
meg, hogy nem kell mindenben a szü-
leikre támaszkodniuk. Én New Yorkban 
már 13 éves koromtól független voltam 
anyagilag. Amit kinéztem magamnak, azt 
a saját pénzemből vettem meg. Ha BMX-
re vágytam, akkor megdolgoztam érte. 
Takarítottam egy fotóüzletben, dolgoz-
tam pékségben, szinte bármit elvállaltam. 
Csak 8 dolláros órabér alá nem voltam 

hajlandó menni. De megdolgozni a pénzért nagyon jó érzés volt. Itt, 
Magyarországon épp az ellenkezőjét tapasztaltam. Csak az dolgozik 
fiatalon, aki rá van szorulva. Az osztálytársaim folyton értetlenkedtek: 
„Neked nem adnak pénzt a szüleid?! De hát nem éltek rosszul!” Min-
dig el kellett magyaráznom, hogy nálunk így szokás, és ha kérnék, 
természetesen adnának nekem is. Csak nem kérek, mert elő tudom 
teremteni magam. Az angoltanítás nagyon jól fizetett, és bőven ma-
radt szabadidőm mellette.

– Úgy tudom, már a suliban is volt zenekarod.
– Igen, de nem mondanám, hogy profi szinten űztük a zenélést. Do-
bosként kezdtem, mivel az apukám is dobos volt. Nem ment rosszul, 
de soha nem élveztem igazán. Valószínűleg azért, mert el voltam rejtve 
a színpad hátuljában! (Nevet.) Mindig is az előtérbe vágytam. Három 
éve doboltam már Magyarországon, amikor eljött a szalagavatónk 
éve. Ezen az eseményen mindig fellépett a zenekarunk. Tudtam, hogy 
az énekesünk nem egy őstehetség, de sosem mertem szólni emiatt, 
abban az évben azonban megkérdeztem egy próbán, hogy kipróbál-
hatom-e az éneklést. Elénekeltem a dalt, és mindenki ledöbbent a 
hangomon. Abban a percben dobosból énekes lettem. A szalagava-
tón debütáltam, és a tanárok is lelkesen gratuláltak. 

– A gimi után mi történt veled?  
– Jelentkeztem Gór Nagy Mária színitanodájába. Akkor még csak azt 
tudtam, hogy színpadon szeretnék állni. Szerettem a filmeket, éreztem 
magamban az exhibicionizmust, de bizonytalan voltam a tekintetben, 
hogy pontosan mi is az én utam. Kipróbáltam a színészetet, hogy 
meglássam, tetszik-e. A hároméves suli elvégzése után már tudtam, 
hogy nem a színészet való nekem.   

– Miért nem?
– Mert nem adhatom önmagam. Én még énekelni is csak a saját 
dalaimat szeretem, mert akkor jön őszintén belőlem. Nem tetszik, 
ha valaki más szövegét kell mondanom. Sok e-mailt kapok ma is 
azzal, hogy „írtam neked egy dalt. Elénekelnéd-e?” Biztos akadnak 

köztük jó dalok is, de akkor sem fo-
gadhatom el őket, mert én a saját 
szerzeményeimet akarom énekelni. 
Persze ha kijutnék egy amerikai le-
mezkiadóhoz, és azt mondanák: 
„Pharrell Williams írt neked egy 
dalt!”, nyilván nem utasítanám el. 
De akkor is belenyúlnék, például 
átírnám a szövegét, szóval minden-
képp beletenném magam. 

– Érdekes, hogy a Megasztárban 
még mennyivel bátortalanabb 
voltál, mint aki csak ad ennek 
a pályának egy esélyt, de nem 
akarja mindenáron.

„Már 13 éves koromtól 

független voltam anyagilag. 

Amit kinéztem magamnak, 

D]W�D�VDMiW�SpQ]HPEĴO�
vettem meg. Ha BMX-

re vágytam, akkor 

megdolgoztam érte.”
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– Nem így volt, sőt épp az ellenkezőjét éltem meg belül. Ritkán pa-
ráztam úgy, mint ott, mert annyira akartam. Élet-halál kérdése volt 
számomra. És ma is azt mondom, igazam volt, hiszen ez lett az 
életem. Ha nem így fogtam volna fel, elvesztem volna, ahogy sok 
versenyzővel történt. 

– Szerinted azért tűnnek el annyian, mert nem veszik elég ko-
molyan az éneklést?
– Igen, ebben biztos vagyok. Úgy fogják fel, hogy majd biztosan tör-
ténik velük valami. Miután véget ér számukra a verseny, csak ülnek, és 
várják, hogy valaki újra felfedezze őket. De ez nem így működik, erre 
hiába várnak. Aki nem hajt és teper, nem ír magának zenét, nem tanul 
meg hangszeren játszani, az nem fog előrejutni. Talán az is jól mutatja, 
mennyire elszánt voltam, hogy azóta megtanultam zongorán játszani. A 
Megasztár idején még csak dobolni tudtam, de azóta annyit gyakorol-
tam, hogy a saját dalaimat már meg tudom szólaltatni zongorán. Tehát 
ha adhatok egy tanácsot azoknak, akik egy tehetségkutatóba készül-
nek, akkor ezt tanácsolnám nekik: 
ne vegyék poénra. Vegyék komo-
lyan, hiszen lehet, hogy ez lesz az 
életük.  

– Te előtte már bepillanthattál 
kicsit a könnyűzene világába a 
nővéreden keresztül. 
– Igen, imádtam nézni, ahogy 
Linda fejlődik és járja az országot 
a fellépéseivel. Nagyon tetszett ez 
az életforma.

– Biztos láttad az árnyoldalait is.
– Igen, láttam, de mindennél erősebb volt bennem az érzés, hogy 
milyen jó lehet a színpadon állni, énekelni, miközben több száz vagy 
több ezer ember téged figyel. Ez majdnem olyan adrenalin, mint ki-
ugrani a semmibe egy ejtőernyővel. Az emberek talán nem is tudják, 
hogy alig van olyan előadó, aki sokat bulizik. Ugyanis nincs már rá 
szükségünk. Annyi élményt kapunk a színpadon, hogy utána már 
csak be akarunk zuhanni az ágyba. 

– A nővéred egyszer átélte minden előadó rémálmát, a rö-
vidzárlatot, amikor hirtelen nem jut eszébe semmi sem. Ha-
talmas botrány lett belőle. Te nem félsz ettől?
– Nem, mert már velem is többször előfordult. Az a szerencsém, hogy 
velem mindig csak a saját dalaim közben. Ez meg azért van, mert már 
annyiszor elénekeltem őket, hogy a dalok közben elkalandozik a fi-
gyelmem, és egyszer csak azon kapom magam, hogy nem tudom, hol 
tartok. Ha nem a saját számomról van szó, két dolgot tehetek, hogy 

megelőzzem a rövidzárlatot: vagy begya-
korlom annyira, hogy esélyt sem adok a ba-
kinak, vagy kiviszem magammal a kottát a 
színpadra. Inkább szóljanak be páran, hogy 
„Na, mi van, a Viktor nem tudja a számot?”, 
mint hogy baj történjen. Hozzátenném, arra 
a bizonyos fellépésre Linda is igazán felké-
szülten érkezett, minden tőle telhetőt meg-
tett. Egy dolgot azonban már megtanultam: 
a rövidzárlat azzal történik meg, aki fél tőle. 
Ennyire egyszerű a dolog. Nem szabad  
félni tőle. 

Ä0LQGHQQpO�HUĴVHEE�YROW�
bennem az érzés, hogy 

milyen jó lehet a színpadon 

állni, énekelni, miközben 

több száz vagy több ezer 

ember téged figyel.”

Pulóver BENETTON 13 790 Ft
Ing BENETTON 10 490 Ft
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– De te eddig megúsztad az igazán kínos pillanatokat színpadon.
– Azért nekem is kijutott néhány, például rögtön a Megasztárban. Az 
első magyar nyelvű számomtól nagyon féltem, ráadásul Máté Péter Hull 
az elsárgult levél című dala volt, amiről mindenki azt mondogatta: ez 
egy szent dolog, hiszen Máté Péter egy legenda. Hihetetlenül izgultam, 
nehogy elrontsam a szöveget. Kevesen tudják, de a Megasztárban 
az énekesek kapnak egy súgógépet, amin minden szám szövege fut. 
Csakhogy a súgógép nemcsak mankó, hanem ellenkezőképp is tud 
hatni: összezavarhatja az embert. Ez történt velem. Hiába tanultam meg 
alaposan a szöveget, elkövettem azt a hibát, hogy éneklés közben rápil-
lantottam a súgógépre, és máris összezavarodtam. Szerencsére ez egy 
olyan résznél történt, ahol úgy tehettem, mintha elérzékenyültem volna, 
és elfordítottam a fejem. Szerencsére így senki sem vette észre a bakit.

– Abban, hogy a karriered ilyen jól alakult, biztosan sokan apu-
kád segítségét sejtik. Neked nem kellett aggódnod azon, lesz-e 
menedzsered, mert megvolt a hátországod. 
– Tényleg sokat köszönhetek az apukámnak, aki rengeteget segített 
nekem. De aki csak a menedzserétől várja, hogy majd nagy karriert 
csinál neki, az rosszul gondolkodik. Én inkább azért vagyok hálás neki, 
mert nem hagyott elszállni. Amikor egy fiatal gyerek egyik napról a má-
sikra keresett előadó lesz, havi huszonöt helyre hívják, és megismerik 
mindenütt, természetes, hogy kicsit elszáll. Apukám akkor elém állt, és 
azt mondta: „Térj észhez, ez munka! Ha nagyképűsködsz, nem fognak 
szeretni. Maradj inkább szerény, amilyen mindig is voltál, és csináld azt, 
amit szeretsz.” 

– Érdekes, hogy ezzel a zenei karrierrel mennyire eltávolo-
dott az utad az ikertestvéredétől, aki nem a show-bizniszben 
dolgozik.
– A mi utunk igazából akkor vált ketté, amikor gimnázium után én szí-
nitanodába mentem, ő pedig közgazdaságtant tanulni. De voltak jelei 
már korábban is. Közös zenekarunkat, a Twinst is sokkal komolyabban 
vettem, mint ő. Az egyik első fellépésünk pont itt, a Mammutban volt, 
egy azóta bezárt szórakozóhelyen. Ben számára ez inkább arról szólt, 
hogy koncert után kapjon pár telefonszámot lányoktól, én meg már ak-
kor is a visszajelzésekre vágytam, hogy vajon jól énekeltem-e. 

– Mára pedig két külön országban éltek.
– Igen, de így is nagyon szoros a kapcsolatunk. Nemrég jártam New 
Yorkban a tesómnál, és a barátnője két héten keresztül azon nevetett, 
mennyire látszik rajtunk, hogy hiányoztunk egymásnak. Így is van, Ben 
áll hozzám a legközelebb a világon – de hozzá kell tennem, azért egész-
séges kapcsolat ez. Nem hívjuk egymást naponta, csak legfeljebb két-
hetente. De akkor is olyan, mintha tegnap hagytuk volna abba a beszél-
getést. 

– Te eldöntötted már, hogy itt fogsz élni Magyarországon?
– A bázis itt van, mert Magyarország nagyon jó hely, szeretek itt élni. 
Budapest egy nyüzsgő város, de ha akarom csendes – nem úgy, mint 
Manhattan, ahol mindig zaj van. A karrieremtől függ, merre visz az 
utam. Ha csak Magyarországon leszek sikeres, az sem baj, boldog le-
szek vele. Ám ha megnyílik egy ajtó Amerika felé, akkor be kell lépni 
rajta. 

– Dolgozol rajta?
– Próbálkozom, de nagyon nehéz. Kapcsolatok kellenek hozzá. Lehe-
tek a világ legjobb énekese, ha nem vagyok jókor jó helyen. Legutóbb 

mindössze két hetet töltöttem New Yorkban, és rengeteg új ismeret-
séget szereztem a szakmában. Ha két hónapig maradnék, még több 
lenne az esélyem. 

– Linda megpróbálta, kint töltött több évet, aztán mégis ha-
zajött.
– Össze is jött neki, kapott egy ötéves szerződést a Universal stú-
diótól. Más okok miatt fordult vissza. Az biztos, hogy Budapest-
ről nem lehet betörni, hiába van internet és YouTube. Most, hogy 
kint jártam, végképp megtapasztaltam, hogy a személyes jelenlét 
mennyire számít. 

– A zenei karrier még mindig kizárólagos cél az életedben, vagy 
vannak egyéb terveid is?
– Szerintem a fő csapásirány mindig ez lesz, legalábbis amíg úgy ér-
zem, hogy jó vagyok benne. De folyton előtörnek belőlem különféle 
ötletek. Akartam már bormárkát alapítani, cukrászdát nyitni, ruhakol-
lekciót tervezni. Aztán mindig rájövök, hogy azt kell csinálni, amiben az 
ember maximálisan ki tud teljesedni, aminek teljesen oda tudja magát 
adni. Én így vagyok a zenével, ezért gondolom úgy, hogy sosem lesz 
szükségem B tervre. St
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Farmerdzseki RETRO 29 990 Ft
Poló RETRO 5 990 Ft
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túrára fel!
Végre itt a jó idő! Ki ne vágyna 
ilyenkor kimozdulni a természetbe, és 
beleszippantani a friss levegőbe? Nem 
árt azonban, ha felkészülünk minden 
eshetőségre. Könnyen előfordulhat, hogy 
egyszer csak váratlanul elered az eső, vagy 
lehűl kissé a levegő. Kiránduláshoz tehát 
tanácsos kapucnis kabátot választani, és 
réteges öltözetben útnak indulni. Fontos, 
hogy ne legyen túl kényes a ruhánk, 
ugyanakkor legyen elég kényelmes, hogy 
bármilyen mozgást elvégezhessünk benne. 
Egy jól megválasztott túrabakancsot a 
divat szerint most nemcsak a kirándulásra 
húzhatunk fel, hanem a hétköznapi viseletbe 
is beépíthetünk.

1. Levi’s 49 990 Ft | 2. O’Neill 49 990 Ft | 3. Tatuum 12 490 Ft | 4. Springfield 24 995 Ft | 5. Springfield  
6 995 Ft | 6. O’Neill 18 990 Ft | 7. Springfield 12 995 Ft  | 8. Springfield 14 995 Ft | 9. Springfield 14 995 Ft |  
10. Humanic 15 990 Ft 

A farmer itt is 

megállja a helyét.
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Biztos alapok és 
Mindig jól jön néhány olyan praktikus alapdarab a ruhatárunkba, 
amelyekkel kapcsolatban nem kell törnünk a fejünket, hogyan is viseljük 
őket. Ezek a „funkcionális” kedvencek többféle stílushoz passzolnak, 
öltöztetnek, és ha csupán napi rutinból húzzuk fel őket, akkor is 
tudjuk: velük nem lőhetünk mellé. Az alapdarabok megkönnyítik 
azoknak a helyzetét is, akik nem szeretnek sokáig időzni a szekrény 
előtt, hanem inkább a biztos utat választják. Mivel önmagukban 
picit unalmasak lehetnek, ezért érdemes valamilyen dekoratívabb 
kiegészítővel feldobni őket. Nagy előnyük, hogy mivel egyszerűek, ezért 
sok mindennel párosíthatók − ebben rejlik a titkuk is.

A fehér ing és a 

farmer: örök jó 

barátok.

A 

kevesebb 

néha 

több.

1.

3.

4.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

DIV
AT



Mammut Magazin / 2015. tavasz  1514  Mammut Magazin / 2015. tavasz

végtelen variációk

1. Springfield 9 995 Ft | 2. Springfield 7 995 Ft | 3. Tatuum 24 490 Ft | 4. Tatuum 5 490 Ft | 5. Claire’s  
3 490 Ft | 6. Levi’s 89 990 Ft | 7. Scholl 29 990 Ft | 8. Vagabond 19 990 Ft | 9. CCC 9 490 Ft | 10. Springfield 
6 995 Ft | 11. Promod 21 995 Ft | 12. Thomas Breitling 24 590 Ft | 13. Marks&Spencer 11 990 Ft |  
14. Springfield 17 995 Ft | 15. Humanic 2 490 Ft | 16. Springfield 6 995 Ft  | 17. Tatuum 24 490 Ft |  
18. Humanic 17 990 Ft | 19. Marks&Spencer 6 490 Ft | 20. Tatuum 10 990 Ft

,,A divat változik, 

a stílus örök.”  

(Coco Chanel)

Bátran dobd 

fel a szetted 

egy dekoratív 
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0,1',*�0(*1<(5Đ��
Hogy mit is jelent ez a kifejezés? Tulajdonképpen 
az elegánsabb megjelenés átültetve 
a hétköznapok viseletére. Sok 
árnyalatát láthatjuk naponta az utcán. 
Összhatásában összeszedett, stílusos, 
igényes ember benyomását kelthetjük 
vele, még a rohanó hétköznapok 
forgatagában is. A recept egyszerű: 
néhány alapdarab beszerzése 
után (pulóver, zakó, ing, farmer) 
csupán annyi a dolgunk, hogy saját 
ízlésünknek megfelelően kombináljuk 
őket egymással. A divat most azt is 
megengedi, hogy egy elegánsabb 
zakót egy jó szabású farmerral és akár 
egy futócipővel is összepárosíthatunk.

A matróz-stílus 

sosem megy ki  

a divatból.
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a sportosan elegáns

1. Promod 14 995 Ft | 2. Promod 12 995 Ft | 3. Scholl 22 990 Ft | 4. Bijou Brigitte 3 490 Ft | 5. Levi’s  
26 990 Ft | 6. Pandora március 8-tól kapható | 7. Promod 9 995 Ft  | 8. Tatuum 28 990 Ft | 9. Bijou Brigitte  
6 490 Ft | 10. Humanic 18 990 Ft | 11. Promod 14 995 Ft | 12. Levi’s 29 990 Ft | 13. Vagabond 19 990 Ft |  
14. Tatuum férfizakó 24 490 Ft | 15. Levi’s 59 990 Ft | 16. Springfield 6 995 Ft | 17. Levi’s 25 990 Ft  |  
18. Springfield 7 995 Ft | 19. Springfield 4 995 Ft | 20. Springfield 9 995 Ft  |  
21. Marks&Spencer 8 490 Ft | 22. Marks&Spencer 8 490 Ft | 23. Levi’s 28 990 Ft

Ha vékonyabb típus vagy, érdemes slimfit 

fazont viselned.
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pasztell álom
Itt a tavasz, és nemcsak a fák rügyei, de az üzletek 
kirakatai is virágzásnak indultak. Miközben egyre több 
élénk színű ruha próbálja magára vonni a figyelmünket, 
a pasztellárnyalatok is nagy szerephez jutnak az 
idei szezonban. Viseld őket bátran, mert nagyon 
sok mindenhez jól mutatnak! Egy halvány árnyalatú 
felső izgalmas lehet, ha egy hozzá illő élénkebb 
színnel társítod. A pasztellszínek remek 
lehetőséget kínálnak arra, hogy kiemeljék 
a nőiességed. Egy dologra ügyelj: olyan 
árnyalatot válassz, ami nem sápaszt.

1. Promod 13 995 Ft | 2. Pandora március 8-tól 
kapható | 3. Vagabond 19 990 Ft |  
4. Camaïeu 5 995 Ft | 5. Swarovski 18 900 Ft |  
6. Camaïeu 25 595 Ft | 7. Camaïeu 3 995 Ft  |  
8. Swarovski 219 000 Ft | 9. Springfield 7 995 Ft | 
10. Promod 9 995 Ft | 11. Camaïeu 8 995 Ft

Egy finom, 

visszafogott 

árnyalat 

finomítja  

a vonásokat 

és a 

megjelenésed.
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mintás csodák
Egy-egy mintás darabbal azonnal feltűnést és 
izgalmas benyomást kelthetsz a környezetedben. 
Ha egy másik mintával, egy színesebb kiegészítővel 
vagy egy élénk színű ruhadarabbal társítod, 
végképp vonzani fogod a tekinteteket. De 
óvatos duhajok is kísérletezhetnek vele – ők 
egyszerű darabokkal kompenzálhatják a mintás 
harsányságát. Idén a téli szezont követve még 
mindig hódít a kockás minta, de ezúttal pasztell- 
színkombinációkkal, és továbbra is trendi a 
virágmintás, a matrózcsíkos és a pöttyös is. 

1. Marks&Spencer 15 490 Ft | 2. Springfield 3 995 Ft |  
3. Tatuum 12 490 Ft | 4. Marks&Spencer 9 490 Ft |  
5. Springfield 7 995 Ft | 6. Bijou Brigitte 3 990 Ft |  
7. Camaïeu 8 995 Ft  | 8. Springfield 7 995 Ft |  
9. Clarie’s 8 490 Ft | 10. Springfield 12 995 Ft |  
11. Swarovski 23 900 Ft

$KRO�HUĴVHEE�YDJ\��
ott kerüld a nagy 
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a legkiseBBek 
Ahogy előbújt a napocska, már nem csak 
a vastag kabátkák és pulcsik sorakoznak 
a gyerekboltok polcain. Előbukkantak 
a színesebb, játékosabb darabok és 
a könnyedebb anyagok is. Az átmeneti 
évszak aranyszabálya a réteges öltözködés. 
Válogassunk kedvünkre a cukibbnál cukibb 
ruhák közül, de néhány felnőttes darabbal is 
fűszerezhetjük a kicsik outfitjét.
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1. Mamas & Papas 14 490 Ft | 2. Okaidi 6 495 Ft | 3. Mamas & Papas 9 290 Ft | 4. Okaidi 2 195 Ft |  
5. Mamas & Papas 14 890 Ft | 6. Játéksziget 7 299 Ft | 7. Mamas & Papas 4 890 Ft  |  
8. Okaidi 10 095 Ft | 9. Okaidi 4 395 Ft | 10. Okaidi 4 695 Ft | 11. Mamas & Papas 7 190 Ft |  
12. Játéksziget 7 999 Ft | 13. Játékvár 2 995 Ft | 14. Claire’s 4 090 Ft | 15. Mamas & Papas 8 990 Ft |  
16. Claire’s 5 390 Ft | 17. Mamas & Papas 14 990 Ft  | 18. Mamas & Papas 28 290 Ft | 19. Okaidi 7 295 Ft | 
20. Mamas & Papas 13 490 Ft | 21. CCC 4 790 Ft | 22. Okaidi 6 495 Ft | 23. Játékvár 9 995 Ft |  
24. Okaidi 3 990 Ft 

A matróz-
stílus nem csak D�IHOQĴWWHN�
viselete lehet.
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tavasszal is viruljon
Szerencsére leáldozóban van a magas, 
szupervékony modellek egyeduralma a 
divatban. Előbb J-Lo, Beyoncé és Shakira 
hozta divatba a nőiesebb formákat, aztán 
megjelentek a plus size modellek is. Mára 
már nyilvánvaló, hogy a teltkarcsú alkatú 
hölgyeknek sem kell lemondaniuk a szexibb 
darabokról. Épp ellenkezőleg! Érdemes  
bátrabban bánni a nőiességükkel, és kiemelni 
néhány vonzó részletet magukon. Íme néhány 
tuti trükk számukra!

Ahhoz, hogy egy nő a legjobb formájában jelenhessen 
meg a férfiak – és persze a szigorú női tekintetek – előtt, 
nem árt, ha tisztában van azzal, pontosan milyen alkatnak 
felel meg. Minden típusnak más-más fazonú, anyagú és 
mintájú ruhadarabok állnak jól, és ezeket az íratlan sza-
bályokat tanácsos szem előtt tartani. A teltebb alkat ese-
tében három típust különböztetünk meg: alma, körte és 
homokóra típust. Vegyük sorra, melyik testalkaton mi mu-
tat a legjobban és mi az, amit érdemesebb inkább kerülni!
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A teltkarcsú 

típusnak  

a hangsúlyos 
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a legjobban.
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Az alma típusú hölgyek jellemzően mellben erősebbek, a csípő szélessége pe-
dig valamivel keskenyebb. Ebben az esetben érdemes arra koncentrálni, hogy 
ezt a különbséget optikailag kiegyensúlyozzuk. Felül viseljünk inkább olyan da-
rabokat, amelyek szűkebbek és kiemelik a dekoltázst! Vigyázzunk tehát az olyan 
felsőkkel, amelyek bő fazonúak, nagy mintásak (kockásak, vastag csíkosak), 
fényesek vagy a mell körül zsebbel díszítettek, mert könnyen szélesíthetnek 
bennünket. A derekat emeljük ki furfangos megoldásokkal: például övvel, 
magasított derekú szoknyával, derékhangsúlyos ruhákkal. Nadrágokból, 
ruhákból és szoknyákból pedig viseljünk bátran bővebb, vagy ,,A” vo-
nalú darabokat, amelyek lehetnek akár mintásak is.
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sarokmegoldásokat 

YiODVV]XQN�

DIV
AT



Mammut Magazin / 2015. tavasz  2322  Mammut Magazin / 2015. tavasz

.g57(�$/.$7�
Az alma alkattal ellentétben a feladat itt a felső testrész opti-
kai növelése, tehát hogy harmóniába hozzuk az alsóval. Erre 
remek megoldást jelentenek a most divatos oversize fazonú 
felsők (pulcsik, blúzok, topok) is. Törekedjünk arra, hogy szűk 
fazonú nadrág helyett inkább az egyenes szabásút részesítsük 
előnyben. Alsórészekből a visszafogottabb, diszkrétebb meg-
oldásokat keressük, a sötétebb színeket válasszuk, felsőből 
pedig nyugodtan legyünk bátrak a szín- és mintaválasztást 
illetően. 

Homokóra 
$/.$7�
Ebben az esetben a csípő és a felső-
test aránya egyensúlyban van, amelyet 
egy formás derék választ el egymástól. 
Érdemes kiemelnünk ezt az adottsá-
gunkat, és a karcsúsított fazonok közül 
válogatni. Egy karcsúsított blézer vagy 
a test vonalát követő ruha nagyon jól 
állhat ennek az alkatnak. Ha mellben 
erősebbek vagyunk, akkor érdemes a 
mélyebb kivágású megoldások közül 
választani, tehát inkább a dekoltált fel-
sőket részesíteni előnyben. A túlzottan 
bő ruhákat és tunikákat viszont felejt-
sük el, mert elvész bennük az alak, és 
még szélesíthetnek is. 
Aki nem túl magas, fontos, hogy szem 
előtt tartsa: óvatosan kell bánnia a szí-
nekkel. A tarka ruhák elvághatják az ala-
kot, és még alacsonyabbnak tüntetik 
fel a ruha viselőjét. Bújjunk inkább 
magasabb sarkú cipőkbe, ami meg-
nyújtja a lábakat és egyben magasít 
is. Szép időben érdemes kivágott 
dekoltázsú darabok közül válogatni, 
mert azok szintén ezt az előnyös hatást 
idézik elő.

$�3/86�6,=(�1Đ,(66e*�

1. Bijou Brigitte 6 490 Ft | 2. Marks&Spencer 12 990 Ft | 3. Clarie’s 1 890 Ft | 4. Tatuum 24 490 Ft |  
5. Vagabond 21 990 Ft | 6. Orsay 11 495 Ft | 7. Bijou Brigitte 5 990 Ft  | 8. Bijou Brigitte 3 990 Ft |  
9. Tatuum 12 490 Ft | 10. Marks&Spencer 22 990 Ft | 11. Springfield 12 995 Ft |  
12. Marks&Spencer 11 490 Ft | 13. Humanic 6 990 Ft
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Lola

A tehetséges és csinos énekesnő 
épp tíz éve lépett zenei pályára. 
Annak idején tinisztárként robbant 
be a köztudatba, majd 
számos zenei fesztivál 
és verseny győzteseként 
aratott babérokat. 2005 
óta folyamatosan jelen van 
a hazai popéletben, így már 
rengeteg fellépés, klip és lemez 
van a háta mögött, és néhány 
stílusváltáson is átesett. Nem 
kérdés, hogy egyáltalán nem 
mindegy, hogyan mutatkozik 
meg a reflektorfényben, de 
fontos számára a hétköznapi 
megjelenése is. Kíváncsiak voltunk 
Lolára, vajon mostanra hogyan 
változott a stílusa, milyen elveket 
tart szem előtt az öltözködésben.  

Hogyan jellemeznéd az öltözködési stílusod, mi-
lyen trendek állnak közel hozzád?
Alapvetően lazán és kényelmesen öltözködöm. Szere-
tem a bohókás dolgokat, de egyáltalán nem félek a 
bátrabb ruhadaraboktól sem. A hétköznapokon nem 
feszülök rá az öltözködésre, azonban a fellépéseim 
alkalmával nagyon odafigyelek. Legutóbb a Story Par-
tyra készültünk Makány Mártával, előtte hetekig egyez-
tettünk.

Mi az, amit a legszívesebben viselsz a hétközna-
pokban, amiben például elmész moziba, vagy ép-
pen a barátaiddal ütöd el az időt?
Szeretem az egyszerű farmer-póló összeállításokat. Imádom, hogy egy 
dögös magas sarkúval azonnal csajos lesz az összeállítás. Ha barátok-
kal találkozom, a legfontosabb a kényelem. Imádjuk átsétálni a várost, 
úgyhogy ilyenkor nagy bajban lennék, ha magas sarkúban indulnék út-
nak. Viszont ha a párommal randizom, szeretem megadni a módját az 
öltözködésnek.

Ezzel szemben mi az, amiben a színpadon érzed igazán jól ma-
gad? Énekesnőként milyen szempontokat tartasz fontosnak?
Az első és legfontosabb, hogy magabiztosnak érezzem magam. Ször-
nyű érzés olyan szettben fellépni, amire mindenki azt mondja, hogy tö-
kéletes, te mégsem érzed benne jól magad. A színpadon szeretem a 
lábaimat kiemelni. Általában egy fellépésre két szettel készülünk, hogy a 
legutolsó percben is legyen egy B verzió.

Van olyan személy a környezetedben, akinek kikéred a tanácsát 
az öltözködésedet illetően? 
Van egy nagyon jó barátnőm, aki stylist, az ő véleményét sokszor kiké-
rem. De a menedzseremre is hallgatok, akinek nagyon jó ötletei vannak 
az öltözködés terén. A párom véleménye is fontos, bár vele gyakran 
nem értünk egyet. 

Mely ruhadarabok a gardróbod alapdarabjai, amiket a legjobban 
ki tudsz használni?   
Imádom a kabátokat, dzsekiket, bőrdzsekiket. Rengeteget hal-
moztam fel belőlük! Szeretem őket elegáns ruhákkal és hétköznapi 
viselettel is kombinálni. A másik nagy kedvencem a slip-on cipő, 
ami szerencsére hatalmas divat. Ebből is tekintélyes mennyiség 
van otthon.

 Pillantás egy gardróbba
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Melyik az a stílus vagy ruhatípus, amit soha nem tud-
nál elképzelni magadon?
Elképzelhetetlennek tartom, hogy többemeletes tűsarkút 
vegyek fel. Valahogy ezeket sem szépnek, sem kecsesnek 
nem találom. Imádom a tűsarkú cipőket, de a túlzott plat-
formmal a világból ki lehet kergetni.

Néhány éve levágattad a hajad. Ez befolyásolta vala-
mennyire az öltözködésed?
Minden nő, aki valaha erre a lépésre szánta el magát, tudja, 
mennyit változtat a személyiségen. Régen mindig a hajam 
mögé bújtam, bátortalan voltam. A rövid hajjal viszont önbi-
zalmat kaptam, és ami fontos: megtanultam elfogadni önma-
gam. Azóta sokkal bátrabban öltözködöm, jobban kiállok a 
véleményemért.

Milyen gyakran szereted frissíteni a ruhatárad, és ilyen-
kor mennyire engeded el magad a költekezésben? Van 
lélektani határ?
Elképesztően szerencsés va-
gyok, ugyanis énekesként ren-
geteg olyan lehetőség megtalál, 
amiről régen álmodni sem mer-
tem. A jelenlegi főszponzorom 
minden hónapban ellát ruhák-
kal, amelyeket a fellépéseimen 
és a szerepléseimen viselhetek. 
Ezzel hatalmas terhet vesznek le 
a vállamról. Így nem áll elő a ti-
pikus, „Úristen, nincs egy ruhám 
sem!” szituáció. Emellett természetesen szeretek vásárolni, de csak a 
szerelemdarabokat veszem meg. Igyekszem ésszerűen költekezni. 

Van olyan kedvenc darabod, amely a szívedhez nőtt és nem me-
red elengedni, bármennyire is megkoptatta már az idő?
A menedzseremtől 18. születésnapomra kaptam egy tornacipőt, amit 
teljesen elkoptattam. Már hordhatatlan, de sose fogom kidobni. Ka-
bala-cipő!

A már megunt ruháiddal mit kezdesz?
Ami használhatatlan, azokat kidobom, a jobb darabo-
kat pedig továbbadom barátoknak, családtagoknak. 
Rendszerint csinálok olyan napokat, amikor selejtezek, 

ezeket a ruhákat jótékonysági célokra is szeretem 
felajánlani.

Van olyan közszereplő, akinek nagyon tet-
szik a stílusa?

Sokszor böngészek külföldi divatoldalakat, 
Selena Gomez és Kendall Jenner öltöz-
ködése nagyon tetszik. Elképesztően 
nőiesek.

Egyedül vagy inkább társasággal szeretsz vásárolni? 
Bevásárlóközpontban vagy interneten? Itthon vagy 
külföldön?
Inkább egyedül. A társaság elvonja a figyelmemet. Nem 
szoktam interneten ruhát vagy cipőt venni, sokkal jobban 

élvezem, amikor a fülkében próbálgathatok. Nyaralások alkal-
mával előfordul, hogy külföldön is veszek egy-két darabot, de 
azokat is inkább emlékbe hozom haza.  

Korábban készült egy saját kapszulakollekciód is, 
mi inspirált igazán, amikor nekiálltál a tervezésnek? 
Lesz esetleg folytatása?
Imádtam a lehetőséget, hogy a saját ötleteimet egy tervező 
segítségével megvalósíthatom! Előfordulhat, hogy a távoli 
jövőben lesz folytatása, de most teljes erőmmel a zenére és 
az éneklésre koncentrálok. Előadóként figyelem a divatot, 
de mellette most semmi másra nincs időm, és nagyon sze-

retném, ha ez így is maradna.

„Imádom, hogy egy 

dögös magas sarkúval 

azonnal csajos lesz  

az összeállítás.”

Levi’s
25 990 Ft

Humanic 
14 990 Ft

DIV
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Vérfrissítés  
$�)h5'đ6=2%É%$1�,6�
Tavasszal nemcsak  
a divatvilág árasztja el 
az üzleteket újabb és 
újabb modellekkel, de a 
szépségápolási márkák is 
eddig nem látott termékeket 
dobnak piacra. A nehéz 
téli kencéket felváltják 
a könnyedebb textúrájú 
krémek, a sötétebb 
árnyalatokat a vidámabb 
tónusok. Ideje újdonságokkal 
kényeztetni magunkat, amint 
beköszöntenek az első tavaszi 
napok!

1. The Body Shop Yellow Shimmer Cube szemhéjpúder-paletta (The Body Shop, 6 190 Ft) |  
2. Sally Hansen 18K Gold körömerősítő lakk (dm, 2 499 Ft) | 3. Marionnaud Clean & Rituals 
Micellás arclemosó (Marionnaud, 2 690 Ft) | 4. Ziaja Coconut Creamy Shower Soap (dm, 1 199 Ft) |  
5. Schwarzkopf Styliste Ultime Satin Fizz Control hajegyenesítő spray (Rossmann, 1 790 Ft) |  
6. BE Creative Make up Highlighting powder (Marionnaud, 5 990 Ft) |  
7. Labello Lip Butter ajakápoló (dm, 919 Ft) | 8. Biotherm Deo Pure (Douglas, 6 800 Ft) |  
9. Clinique Sonic System  (Clinique, 35 000 Ft) 
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75h..g.�$�)h5'ĝ%ĝ/
A szépségünkért sok mindenre hajlandók 
vagyunk, legyen szó drága kencékről vagy 
különleges kezelésekről. Pedig sokszor elég 
lenne csak magunkra zárni a fürdőszoba ajtaját, 
és elsajátítani pár igazán könnyű trükköt.

1. Nails hands and feet Protect me alaplakk (Douglas, 2 990 Ft) | 2. Catrice Absolute Eye Colour Mono 
szemhéjpúder (Rossmann, 929 Ft) | 3. Catrice Kohl Kajal szemceruza (Rossmann, 659 Ft) | 4. The Body 
Shop Mézvirág szépítő olaj (The Body Shop, 3 990 Ft) | 5. The Body Shop Brazildió szépítő olaj  
(The Body Shop, 3 990 Ft) | 6. Artdeco Soft Lip Liner Waterproof ajakceruza (Marionnaud, 2 690 Ft) 

Mindenkivel előfordult már, hogy későn ért véget az előző nap, de ko-
rán kezdődött a következő. A fáradtság azonnal meglátszik az ember 
szemén, illetve a körülötte lévő bőrön. Ilyenkor nem kell mást tennünk, 
mint a szemünk belső zugába egy kis világos, fényes festéket kenni, 
amitől azonnal élénkebbnek és kipihentebbnek tűnik a szemünk. 

Inkább nem használ rúzst, annyira fél, 
hogy elkenődik? Egy ajakceruzával 
többszörösen meghosszabbíthatjuk 
a rúzs tartósságát. Válasszunk az aj-
kunknak megfelelő árnyalatot, amely 
minden rúzsnak jó alapot szolgál.

szem

Egy-egy sötétebb körömlakk megfog-
hatja a körmünket, hiába próbáljuk ala-
posan lemosni. Ha ez történik, áztassa 
az ujjait citromlében! De ennél is haté-
konyabb megelőzni az elszíneződést, 
amelyben egy alaplakk lehet segítsé-
gére. Az alapozás nemcsak megvédi a 
körmöket attól, hogy a lakk megfogja 
őket, de tartósabbá is teszi a manikűrt. 

köröm
ajak

Egy univerzális termék, amelyet nem-
csak a bőrünk, de a hajunk ápolására 
is használhatunk, és nem kevés pénzt 
spórolhat nekünk! 2015 favoritjai a 
hidratáló vagy szépítő olajok. Egyszer-
re használhatjuk a töredezett hajvégek 
ápolására vagy az extra száraz láb-
szárakra, mert instant segítséget jelent 
mindenütt, és még illatos is!

haj
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Tavaszi 
színkavalkád
Ha a környezetünk kezd végre feléledni 
a téli álom után, miért ne tennénk mi 
is? Egy időre felejtsük el a borúsabb 
tónusokat, és próbáljunk ki valami frisset 
és vidámat! Egy új szájfény, szokatlan 
szín a körmünkön vagy egy mutatós 
szempillaspirál, és máris mosolyogva 
indulunk útnak reggel a kellemes tavaszi 
napsütésben.

1. Catrice Ultimate Nail Lacquer (Rossmann, 879 Ft) 
2. Catrice Illuminating Blush (Rossmann, 1 329 Ft)

3. Lancome Miracle Cushion Foundation 
(Douglas, 13 200 Ft)

4. The Body Shop Colour Crush körömlakk  
(The Body Shop, 2 290 Ft) 

5. Maybelline Lash Sensational Mascara 
(Rossmann, 2 499 Ft)

6. Yves Saint Laurent Couture Palette 
Collector (Douglas, 18 000 Ft)

7. Lancome Lip Lover (Douglas, 6 900 Ft)
8. Astor Soft Sensation Color & Care rúzs 

(Rossmann, 2 109 Ft)

1. 2.
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Nincs olyan bőrtípus, amelyre ne kínálnának 
megfelelő arckrémet a kozmetikai cégek. 
De vajon tudjuk, miért van szükség külön 
nappali és éjszakai krémre? Hogy mi 
a különbség az arckrém és a szérum 
között? Köztudott, hogy hidratálnunk kell 
az arcbőrünket, de tudjuk, hogy miért? 
Tavaszi összeállításunk minden kérdést 
megválaszol, amely az arckrémek kapcsán 
felmerülhet bennünk.

$�EĞU�QN�PLQGHQW�HOiUXO!Az arckrémek legfontosabb 
szerepe, hogy hosszú időn 
keresztül megtartsák arcbő-
rünk nedvességtartalmát. !Egy jó nappali krém nemcsak a kiszáradás ellen 

védi arcbőrünket, de a minket körülvevő környe-
zeti szennyeződések és a napsugárzás ellen is. 
Egy igazán jó készítmény vitaminban és antioxi-
dánsokban gazdag. !Az éjszakai krémek nem a bőr védelmét segítik, 

hanem a mélyhidratálás és a bőr regenerálódá-
sának segítése a feladatuk. Ebből következően 
nagyobb mennyiségű aktív hatóanyagot tartal-
maznak. 

!A szérumok sokkal magasabb koncentrációban 
tartalmazzák az aktív hatóanyagokat, mint a 
krémek. Nem helyettesítik, hanem kiegészítik a 
bőrápolási folyamatot. 

1. Dr. Hauschka Arcápoló tej (Biosétány, 5 990 Ft) | 2. L’OCCITANE Youth Concentrate arckrém 
(L’OCCITANE, 13 500 Ft) | 3. Ziaja Sensitive nyugtató nappali arckrém (dm, 1 599 Ft) | 4. L’Oréal Skin 
Perfection szérum (Rossmann, 2 999 Ft) | 5. Nivea Q10 Ránctalanító szérum gyöngyök  
(Rossmann, 3 999 Ft) | 6. Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Diamond Creme  (Estée Lauder, 106 500 Ft) | 
7. The Body Shop Drops of Youth éjszakai maszk (The Body Shop, 7 990 Ft) | 

1.
2. 3.
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A parfümökre manapság úgy kell tekintenünk 
mint kiegészítőre az öltözékünk mellett, amelyet 
évszakról évszakra váltogatva viselhetünk. 
Egy illat mindenkin máshogy viselkedik, ezért 
megtalálni a tökéletes, jellegzetes parfümünket 
majdnem olyan nagy kihívás, mint megtalálni 
a tökéletes farmert vagy bőrcsizmát. EDT 
és EDP – mindenki találkozhatott már 
ezekkel a jelzésekkel, s többségünk mégsem 
tudja, valójában mit is jelentenek. Tavaszi 
összeállításunkban fényt derítünk erre, 
valamint arra is, hogy miből áll össze  
egy illat.

fejillatszívillatalap- illat

!Az EDT, azaz Eau de Toilette, az értékes 
illatanyagokból 5 és 20 százalék közötti 
mennyiséget tartalmaz. Illatát körülbelül 
három-négy órán át érezhetjük. !Az Eau de Parfume (EDP) elnevezés 

jelzi a legmagasabb arányú illata-
nyag-tartalmat, ez általában 10 és 30 
százalék közötti mennyiséget jelöl. Ez a 
legtartósabb mind közül, kis mennyiség 
is elég lehet belőle a koncentráltabb  
illatanyag-tartalom miatt. 

!Az illatpiramis William A. Poucher nevéhez kötő-
dik. Ő az illatanyagok párolgási sebességét te-
kintve három csoportot különböztetett meg: fe-
jillatot, szívillatot és alapillatot. Elsőként, amikor 
megszagolunk egy parfümöt, a fejillatot érezzük: 
ez a legintenzívebb, de hamar el is illan. A leg-
fontosabb illatjegyeket a szívillat tartalmazza, 
ezek alapján sorolják be a parfümöket például  
virágos, citrusos, fás kategóriába. Az alapillatok 
csupán pár óra elteltével válnak érezhetővé a 
bőrünkön, feladatuk elsősorban a könnyedebb 
illatok gyors elpárolgásának lassítása. 

Menjünk az orrunk 
után...

1. David Beckham Instinct Gold Edition EDT (Rossmann, 5 499 Ft) | 2. Yves Rocher Nature Homme 
Cédrus-Zöldcitrom EDT (Yves Rocher, 6 100 Ft) | 3. Calvin Klein Reveal Men EDT (Douglas, 12 400 Ft) |  
4. Giorgio Armani Sí EDT (Marionnaud, 15 400 Ft) | 5. Yves Saint Laurent Black Opium EDP 
(Mariounnad, 18 600 Ft) | 6. L’OCCITANE Cseresznyevirág EDT (L’OCCITANE, 15 400 Ft)
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! Sokszor találkoztunk már vele a színpadon és 
a mozivásznon is, de legtöbben a Társasjáték 
című sorozatból ismerik. De milyen is 
valójában a szép szőke színésznő? A legújabb 
magyar produkcióban, a Liza, a rókatündérben 
láthatjuk épp a mozikban, most azonban 
szépségápolási praktikáiról és kedvenc 
termékeiről mesélt nekünk.

A színpadon és a filmvásznon munkaköri kötelesség, hogy smin-
kelve légy. A hétköznapi életben mennyit foglalkozol a megjelené-
seddel?
Számomra kiemelten fontos a tisztaság és a harmónia. Sokszor egyáltalán 
nem hordok sminket. Az öltözködésemben például a színek harmóniáját 
tartom fontosnak, és szeretem a könnyed, laza, praktikus darabokat.

A Liza, a rókatündér című új magyar filmben japán gésaként is 
megjelensz. Hogy tetszett a filmben viselt sminked?
Egyszerűen imádtam! Horváth Csilla volt a sminkesünk, akivel nagy össz- 
hangban voltunk az egész forgatás alatt. A szám azonban végül nem igazi 
„gésaszáj” lett, mert rajtam a hagyományos, középen hangsúlyos rúzsozás 
nagyon furcsán és viccesen mutatott. 

Melyik stílus tetszett eddig a legjobban, amit színésznőként volt 
alkalmad kipróbálni?
Hát persze, hogy a hatvanas évek! A legújabb filmemben, a Liza, a rókatün-
dérben képzelt hatvanas évekbeli sminkem volt. Tradicionális műszempilla 
és hangsúlyos tusvonal, a hajam pedig nagy berakott hullámokat kapott. A 
forgatáson azon mókáztunk, hogy olyan vagyok, mint Catherine Deneuve 
a Cherbourgi esernyők című filmjében. Ez hatalmas bók volt nekem!

Nagyon jellegzetes a szőke hajkoronád, de láttunk már egyenes 
és göndör frizurával is. A hétköznapokban hogyan hordod a leg-
szívesebben?
Legszívesebben copfban, kis kontyban vagy kiengedve viselem a hajam.

A szőke hajszínt megtartani igazán nehéz és sok munkába telik. Te 
mennyit foglalkozol vele, és hogyan ápolod?
Hihetetlennek hangozhat, de tíz éve ugyanolyan a hajszínem. Korábban 
voltam már vörös, sötétbarna, volt rövid és hosszabb hajam is. Az utóbbi 
években azonban a filmes forgatások és a színpadi szerepeim megköve-
telik a jelenlegi hajszínemet. Nagyon szívesen tombolnék, és levágatnám, 
befestetném, de esetemben a hajam is a munkám fontos része. Az ápolá-
sában azonban egy igazán jó balzsamra esküszöm!

Melyik szépségápolási termékhez ragaszkodsz hosszú idő óta?
A Guinot krémekhez és a Clinique termékeihez ragaszkodom. Bizonyos 
összetevőkre allergiás vagyok, így figyelnem kell, mit használok, de ezek-
ben a márkákban még sosem csalódtam. Illetve a csodálatos körömvirág- 
krém is tuti befutó nálam.

Változik valamit a szépségápolási rutinod tavasszal?
Igen, változtatnom kell a rutinomon tavasszal, a zsírosabb hidratálókat le-
cserélve, a könnyedebb krémeket részesítem előnyben.

A sietős reggelekre mit tanácsolsz a nőknek?
Az ilyen reggeleken egy kis szempillaspirál és pici, üde pirosító. 
Másra nincs is szükség.

Ha csak egy sminkterméket használhatnál életed 
végéig, melyik lenne az?
Hmm, egészen biztosan egy jó szempillaspirált vá-
lasztanék.

1. Clinique Dramatically  
Different 
Moisturizing 
Cream (Clinique, 
7 400 Ft) | 2. Yves 
Saint Laurent 
Mascara Volume 
Effet Faux Cils 
(Douglas, 10 300 Ft) |

1.

2.
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Francia sikk
A Felföldi Passionerie nevében is utal 
arra, hogy a vásárlók franciás jellegű 
cukrásztermékekkel találkozhatnak, amelyek 
megálmodója Kolonics Zoltán kreatív cukrász.  
Az új megoldásokra törekvő szakember 
prémium minőségű összetevőket használ, és 
természetes hozzávalókból készíti el az olyan 
finomságokat, mint a francia karamelles vagy 
pisztáciás eclair, a különböző kekszek, illetve a 
csokis kenyér. 

DIZÁJNOS SÜTICSODÁK
Kreativitás, lenyűgöző látvány, formabontó 
megoldások – az egyre népszerűbb 
dizájncukrászdákban ezek társulnak 
a finomabbnál finomabb cukrászati 
termékekkel. A Felföldi Passionerie színes 
pultjánál úgy érezhetjük magunkat, mint 
Willy Wonka műhelyében: a sütemények 
és édességek nemcsak az ízlelőbimbókat 
kényeztetik, de a szemet is gyönyörködtetik. 

Kávé Dél-Amerikából
A sütemények és csokoládék mellé 
egy csésze kávét is elfogyaszthatunk. 
A magas minőségre való törekvés 
itt is tetten érhető: a Dél-Amerika 
ültetvényeiről származó, gondosan 
válogatott kávészemeket már 
Magyarországon pörkölik, és helyben 
darálják a kávéspecialitásokhoz.

Mammut II., 3. em.
www.passionerie.hu
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Nemzetközi gasztrotúra  
édesszájúaknak
Egy nehéz nap után vigaszul, 
vagy egy fontos feladatot letudva 
ünneplésképpen – egy szelet finom 
tortára vagy csokoládéra mindig 
találhatunk okot.  
A Mammut most ízutazásra 
csábítja az édesszájúakat,  
ugyanis számos nemzet 
süteményeit és desszertjeit 
kóstolhatjuk meg itt. 

McCafé

Kevés jobb dolog van, mint egy nehéz nap után finom kávéval és süteménnyel egybekö-
tött baráti csevejjel kényeztetni magunkat. A McCafénál az európai kávéházak kedvenc 
édességei mellett megtalálhatóak az olyan amerikai nyalánkságok is, mint a málnás vagy 
karamellás sajttorta, a muffinok vagy a töltött és különböző mázzal bevont fánkok. Egy 
szelet Amerika! Ha halmozni szeretnénk az élvezeteket, a sütemények mellé válasszunk 
egyet a krémes-habos kávékülönlegességek közül. A karamellás sajttortához tökéletesen 
illik például a karamellás latte macchiato.

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

Culinaria Italia
Felejtsük el egy pillanatra a pizzát és a spagettit, a 

dolce vitához ugyanis hozzátartoznak az édes-
ségek és a sütemények is. A hagyományos 
olasz kalácsok tavasszal új életre kelnek, és a 
családok asztalára húsvétkor colomba kerül. 

Ezt az omlós kalácsot számos ízesítéssel ké-
szítik. Ám ha okulni és élvezkedni szeretnénk egy-
szerre, érdemes egy esélyt adni a Baci mogyorós 
bonbonoknak is, amelyekhez szerelemről szóló 
életbölcsességeket is csomagolnak. 

Belga Praliné

A belgák és a kakaó története még a 
gyarmatosítás idejére nyúlik vissza. A csoko-
ládégyártásnak errefelé komoly hagyományai 
vannak, ami a végeredményen is látszik. A Belga 
Praliné üzletében a hagyományos, magas kakaótartalmú csokoládék mellett olyan kü-
lönlegességek közül szemezgethetünk, mint a kandírozott citromhéj és gyömbér vagy a 
csokoládékehelybe töltött krémek. Az élvezetből a cukorbetegeknek sem kell kimarad-
niuk, számos, diabéteszesek által is fogyasztható termék közül válogathatunk. 

Mammut I., földszint 
T.: (+36 1) 345 8161
www.belgapraline.hu 
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Mammut I., 1. emelet 
T.: (+36 1) 505 5834
www.olaszbolt.hu 
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GYORSÉTEL 
GOURMET MÓDRAGyorsan, laktatót, finomat 

– lehetetlen küldetés 
lenne? A hagyományos 
gyorséttermekben 
választhatjuk a jól 
bevált kedvenceket, de 
találkozhatunk prémium- 
ajánlatokkal is. Mellettük 
szerencsére egyre több 
étterem merészkedik be 
a street food – vagyis az 
utcán árult és fogyasztott 
ételek – terepére, és 
kínál igényes burgereket, 
krumplikat, pitákat és 
tésztákat.

Leroy
Az ízlésesen tálalt ételkülönlegességek mellett megtalálhatók a 
Leroy étlapján az amerikai gyorséttermekből jól ismert hambur-
gerek is, átfogalmazott változatban. A Peppery burger igazán 
figyelemreméltó, különös tekintettel a baconos marhaburger 
kedvelőinek, sok zöldséggel, cheddar sajttal, amely a hozzá 
tálalt sült burgonyával, a már megszokott minőségben, igazán 
ízletes és laktató választás!

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

BURGER KING®

A BURGER KING®-nél mindenki találhat magának harapnivalót. A marhahú-
sos, csirkés és halas hamburgerek mellett olyan kiegészítők közül választha-
tunk, mint a hagymakarika, vagy a méltán népszerű Chili Cheese Nuggets, de 
egy finom desszertért sem kell messzire mennünk. Állandó termékeik mellett 
rendszeresen kedveskednek vendégeiknek különleges ízvilágú, időszakos 
szendvicsekkel, aki pedig egy igazán prémium hamburgerre vágyik, annak 
az Angus marhahúsból készült hatalmas szend-
vicsek valamelyike az ideális választás.

Mammut II., 2. emelet 
T.: (+36 1) 345 8081
www.burgerking.hu

Nordsee
Ha valami gyorsat és egészségeset szeretnénk enni, a hal ideális vá-
lasztás. A Nordsee éttermében a különböző halas szendvicsek, ten-
ger gyümölcsei és saláták mellett az angolok kultikus utcai eledele, a 
fish and chips is megtalálható. Az alaszkai tőkehalfiléből készült frissen 
sütött falatkákat hasábburgonyával, valamint majonézből és különböző 
zöldfűszerekből készült pikáns mártással kapjuk. 

Mammut II., 2. emelet 
T.: (+36 20) 503 6935
www.nordsee.com/hu
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AZ EGÉSZSÉGTUDATOSAK 
PARADICSOMA:

A Biosétányba betérő vásárló széles termékpalettát ta-
lál a szóban forgó különlegességekből. A laktózmentes 
friss áruknak egy külön hűtős részt alakítottak ki, ahol 

az érdeklődők laktózmentes tejek, sajtok, joghurtok között válogathat-
nak. A Biosétány vegán, azaz állatifehérje-mentes, vagyis tej és tojás 
nélküli termékeket felvonultató hűtős résszel is büszkélkedhet. Az üz-
letnek emellett gluténmentes sora is van, ahol a vásárlók gluténmentes 
édességeket, kenyereket, liszteket, tésztákat találnak. Jelenleg nagyon 
keresett például a gluténmentes zabpehely.
A másik kiemelkedő jelentőségű termékcsopor-
tot a növényi italok alkotják. Közel 80 különböző 
gabonaital sorakozik az elegáns üzlet polcain. 
Említésre méltó a kesudióital, amely hazánkban 
elsőként a Biosétányban volt elérhető. Kapható 
rizstejből készült csokoládé, amely glutén- és 
laktózmentes. A steviával, nyírfa cukorral, rizs- 
sziruppal, kókuszvirágcukorral, eritrittel édesí-
tett nyalánkságok nemcsak finomak, hanem 
egészségesek is. A sütipult szintén egészséges, 
glutén-, laktóz-, cukor- és tojásmentes sütemé-
nyek, torták gazdag kínálatát nyújtja, amelyek 
mellé egy finom biokávét is el lehet kortyolni, 
amely kérhető növényi tejjel. A Biosétány dolgozói nagyon tájékozot-
tak, örömmel állnak rendelkezésre egy-egy vevői kérdés kapcsán. Nagy 
gondot fordítanak arra, hogy a vásárlókat mindig megfelelően informál-
ják. Előrendelést is felvesznek a keresett termékekre, az újdonságokról 

pedig felvilágosítást adnak szóban és a Biosétány Face-
book-oldalán is. 
Az üzlet aktuális kínálata folyamatosan bővül, ennek 
megfelelően nagyon sok mindent csak itt, a Biosétány-

ban lehet megvásárolni. Az exkluzív  biobolt a mellékelt 
képeken olyan termékeket mutat be, amelyek laktóz-, 
glutén-, és cukormentes élelmiszereket, italokat tartal-
maznak.

Napjaink gasztronómiai forradalmának 
egyik velejárója az egészséges étrend 
felértékelődése, így ennek megfelelően 
a választék is folyamatosan bővül. 
Ez utóbbinak pedig a különböző 
táplálékallergiában szenvedők is 
örülhetnek, hisz a Mammutban lévő 
Biosétány bioboltban több száz 
ételallergiásoknak készült árucikkből 
válogathatnak. A polcokon ott sorakoznak 
a tojás-, glutén-, cukor-, és laktózmentes 
termékek. Az elmúlt években fokozatosan 
nőtt a szóban forgó termékek forgalma, 
és nemcsak a táplálékallergiások keresik 
ezt a fajta választékot, hanem 
az egészségtudatos étrendet 
követők is. 

Tojás-, glutén-, cukor-, 
és laktózmentes 
termékek egy 

helyen!
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Reload és Reboot
Mindegy, hogy tavasz, nyár, ősz vagy tél, a 
high-tech ipar sosem áll le. De még ha rövid 
szünetet is tartana, elég egy gombnyomás, 
és a munkamenetet ott lehet folytatni, ahol 
abbamaradt. Tavaszi összeállításunkban 
a szezon legújabb termékeivel 
ismerkedhetnek meg. 

iPad aiR 2
Az iPad Air 2 a világ egyik legvékonyabb táblagépe, így minden 
eddiginél könnyebb a szállítása és kényelmesebben esik kézre. 
A továbbfejlesztett Retina-kijelzője új, tükröződésmentes bevo-
natot kapott, így akár a szabadban, a tavaszi napsütésben is 

jól látható a kijelzője. 
Az asztali számítógé-
pek teljesítményével 
vetekedő táblagép 
nemcsak a munká-
ban partner, hanem 
a játékok is élvezete-
sek rajta. Az új iPad 
Air 2-nek már van 
beépített ujjlenyo-
mat-olvasója is, így 
nem kell többé bo-
nyolult jelszavakkal 
bíbelődnünk.
iSTYLE

lenovo vibe X2
A Vibe X2 az első rétege-
zett okostelefon a világon, 
amelyet – a külön megvá-
sárolható és beilleszthető 
kiegészítők segítségével – 
stílusunknak megfelelően 
bármikor átalakíthatunk. 
Az 5 hüvelykes, full HD-fel-
bontású kijelzőhöz egy 13 
megapixeles, autofókuszos 
hátoldali és egy 5 megapi-
xeles nagy látószögű előlapi 
kamera párosul, ezért töké-
letes választás selfie-kirá-
lyok és -királynők számára. 

Az elülső kamerát ráadásul 
már apró gesztusokkal is – egy pillantással vagy 
egy mosollyal – működésbe hozhatjuk.
Lenovo–notebook.hu márkabolt

iPad mini 3
A legkisebbik iPad tablet 7,9 hüvelykes kijelezője 
is Retina felbontású, így fényképeinket, kedvenc 
weboldalainkat vagy bármilyen  szöveget egyaránt 
tűélesen jelenít meg. A 64 bites processzor gon-
doskodik a teljesítményről, legyen szó játékról vagy 
munkáról. A legkompaktabb almás 
táblagép is megkapta a Touch 
ID ujjlenyomat-olvasót, 
amely minden eddi-
ginél kényelmesebbé 
teszi a készülék hasz-
nálatát, a legszigorúbb 
biztonsági elvárások 
mellett is. 
iSTYLE

lenovo thinkPad X1 CaRbon

A ThinkPad X1 Carbon a világ legkönnyebb, 14 hüvelykes, 
nagy teljesítményű Ultrabookja. A vékony kialakítás mellé 
masszív szénszálas külső párosul, de ami még fontosabb, 
hogy a slankítás nem von le semmit az akkumulátor üzemi-
dejéből. Az Ultrabook nem csak a külsejével hódít: 
szuper fényes FHD-kijelzővel illet-
ve az 5. generációs Intel® 
Core™ processzorral tör a 
kibertér trónjára.
Lenovo–notebook.hu 
márkabolt
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LG 55EC930V 3D Smart ívelt OLED TV 
Az LG a képalkotás új szintjét képviseli egyedülálló OLED- 
technológiájával, amelyet a hazánkban 
nemrégiben debütált 55EC930V készü-
lék is jól példáz. A 138 cm képátlójú 
(55"), ívelt kialakítású EC930V modell 
a kiemelkedő képmegjelenítés mellett 
a kivételesen felhasználóbarát webOS 
Smart+ TV operációs rendszerével 
teszi különleges élménnyé minden al-
kalommal a televíziózást. Önállóan ve-
zérelhető pixelei segítségével az OLED 
TV olyan mély, fekete és sötét színeket 
képes bemutatni, amilyet a hagyomá-
nyos tévék meg sem tudnak közelíteni. 
Az OLED-megoldás továbbá lehetővé 
teszi a rendkívül karcsú, ívelt képernyő-
panel kialakítását, a színtorzítás nélküli 
képet és a kivételesen széles betekin-
tési szöget is.
További tulajdonságok: 16:9 képarány, 
1920 x 1080 (Full HD) felbontás, 500 Hz 
(MCI), wifi, LG Cloud, 2 év garancia.

Nikon Coolpix S3700 digitális 
fényképezőgép, ötféle szín
A 20 megapixeles COOLPIX S3700 készülék igazán stílusos és társa-
ságkedvelő – karcsú váza pedig beépített Wi-Fi és NFC technológiát 
rejt, így a vele készített kiváló minőségű felvételeket egyetlen gombnyo-
mással megoszthatod okoseszközeiden. Az eseményekről menet köz-
ben készült felvételek a 8x-os optikai zoom segítségével rögzítheted. A 
barátokkal és családtagokkal töltött vidám pillanatokat pedig HD videó-
kon örökítheted meg. Az egzotikus látnivalókat a Panoráma segédlettel 
élethűen ragadhatod meg, a Glamour retusálással pedig mindennek 
ragyogó külsőt adhatsz. A hosszú akkumulátoridőnek köszönhetően a 
készülék mindig bevethető. További tulajdonságok: 20,1 megapixel, 8x 
zoom, optikai stabilizátor, 25mm széles látószög.

Bosch IXO IV Upgrade akkus csavarozó
IXO – az eredeti lítium-ion technológia – most 30%-kal több erővel min-
dig használatra kész! Automatikus tengelyreteszelés a csavarok kézi 
meghúzásához vagy kilazításához, beépített világítódióda a jobb lát-
hatóságért, forgásirány- és töltésiállapot-kijelző LED a hatékony hasz-
nálatért! Ráadásul a Bosch IXO gépeihez olyan adapterek csatlakoz-
tathatók, mint dugóhúzó, grillezőpisztoly, nyomatékadapter, fűszerőrlő, 
univerzális vágófeltét, sarokadapter, excenteradapter.
További tulajdonságok: 3,6V Li-ion akkumulátor, 215 1/perc fordulatszám, 
5 mm csavarátmérő, 2 év garancia, max. forgatónyomaték 4,5 Nm.

SOKOLDALÚ TECHNIKA!

A termékek megvásárolhatók 

az  üzletében
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Az örök tAvAsz 

vidéke
A téli sötétség, szürkeség, hideg után semmire sem 
vágyunk jobban, mint arra, hogy levethessük vastag 
gönceinket, beleszippanthassunk a friss levegőbe, és 
tobzódhassunk a színekben, illatokban. Aki mindezt 
hatványozottan szeretné átélni, annak a tökéletes úti 
cél: Madeira.

A Madeira-szigetek vulkáni eredetű szigetcsoportja az Atlanti-óceán-
ban található, Lisszabontól mintegy ezer kilométerre. Portugáliához 
tartozik, de politikailag autonóm régió. A szubtrópusi paradicsomot az 
örök tavasz szigetének is nevezik, ugyanis a hőmérséklete egész évben 
átlagosan 22 fok körül alakul, amelyről a Golf-áramlat gondoskodik. A 
sziget lélegzetelállítóan vad természeti környezettel büszkélkedhet, ren-
geteg kikapcsolódási lehetőséget kínál, és mindenhonnan lenyűgöző a 
kilátás az óceánra. Fürdőzni, napozni, túrázni és szórakozni egyaránt 
remekül lehet itt. 
A szigetcsoport két nagyobb és számos kisebb szigetből áll, de 
csak a két legnagyobb sziget (Madeira és Porto Santo) lakott.  

További információkért és utazási ajánlatért keresse 
fel a Kartago Tours irodáját!

www.kartagotours.hu
Mammut I. fsz.

Lakosainak száma összesen 240 ezer fő. Fővárosa Funchal, amely 
egy nyüzsgő kikötőváros éttermekkel és bárokkal. Történelmi neve-
zetességei a Sé katedrális, a Santa Clara kolostor, valamint a négy 
erőd, amely a szigetet egykor a tenger felől védte.
A portugálok Madeirán az első időszakban főleg cukornádat és szőlőt 
termesztettek. A betelepített szőlőből aztán különleges madeirai likőr-
bort készítettek, de ezt már az angol telepesek fejlesztették ki a 18. 
században. Szintén a brit betelepülők alakították ki a szigetek külön-
leges kézműiparát, a vesszőfonást és a hímzést, és ők futtatták fel a 
gazdaság jelenlegi fő ágazatát, az idegenforgalmat is. 

A sziget egyik legfőbb turisztikai érdekessége a Virágfesztivál, amelynek 
időtartama alatt az egész térség színekben és illatokban pompázik. Az 
utcákat virágszőnyeg borítja, a házfalakat virágfüzérek díszítik, a ker-
tészetek kirakatdekorációs versenyben mérkőznek meg egymással. 
Bárhová nézünk, mindenütt egyedi, kreatív virágkompozíciókkal talál-
kozhatunk. Az esemény csúcspontja a felvonulás, amelynek hangulatát 
néptánccsoportok és művészek pezsdítik fel, felejthetetlen élménnyé 
téve a részvételt. Nem vitás, hogy Madeirára a Virágfesztivál idején ér-
demes leginkább utazni!
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Legyen szó akár túrázásról vagy kulturális 
programokról, kaland- vagy gyógyturizmusról, 
a Mátra minden látogatójának felejthetetlen 
élményeket kínál. Magyarország legmaga-
sabban fekvő kilátója és csónakázótava, a 
kisnánai vár és a siroki várhegy csak néhány 
a vidék számtalan látnivalójából és program-
lehetőségéből.
A Mátra lejtői által ölelt Sirok számtalan olyan 
emléket, látnivalót rejt, amelyeket érdemes felkeresni minden ideutazónak. 
A 296 m magas Várhegyen álló várat először egy 1320-ból származó okle-
vélben említik. Ez hazánk egyetlen sziklavára, amelynek története egészen 
az avarok idejére nyúlik vissza. A vár egy kis múzeumot rejt, és számos 
programnak ad otthont.
Amennyiben ön inkább az aktív pihenés híve, akkor is meg fogja találni a 
legmegfelelőbb szabadidős programokat, hiszen a magával ragadó kör-
nyezet rengeteg sportolási lehetőségeket kínál a látogatók számára:
Horgászat – vadászat – csónakázás – lovaglás – kerékpározás – 
sziklamászás – lövészet – természetjárás.
A programokhoz tökéletes kiindulási pontot nyújt Magyarország első hegy-
vidéki életmódszállodája, a Lifestyle Hotel Mátra****superior. A megfáradt 
túrázók spirituális és mentális feltöltődését a nyugodt erdei és hegyi kör-
nyezet, a természetet idéző belső terek, az 1200 m2-es wellnessrészleg és 
a gourmand ételkülönlegességeket kínáló étterem biztosítja.
Üdüljön hazai környezetben, ahol minden adott a tökéletes kikap-
csolódáshoz! 

www.quaestor.hu/utazas
Mammut I. 0. szint

Hegyvidéki életérzés hazánk 
szívében
Fedezze fel a csodálatos 
Mátra hegységet, és töltsön 
el egy felejthetetlen hétvégét 
Magyarország legmagasabban 
fekvő, egybefüggő vadromantikus 
erdőségében!

További információ és foglalás:
QUAESTOR Pont
Mammut I. (főbejárat mellett)
Telefonszám: (+36 1) 299 9912
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Navigare necesse est! 
HAJÓZNI SZÜKSÉGES!

Nem ok nélkül lettek nagyon népszerűek az utóbbi 
években a tengeri hajóutak. 
A világ összes tengerén úsznak a szebbnél szebb 
üdülőhajók, érdekesnél érdekesebb látnivalókat érint-
ve útjuk során. Nálunk a közeli Földközi-tengeri utak a 
legnépszerűbbek, hiszen a legtöbb kiinduló kikötőbe 
könnyű eljutni autóval, repülővel. Egyre több csopor-
tos hajóút közül válogathat a hazai utazó, amelyek 
során a magyar utazásszervezők a kikötőbe történő 
csoportos, autóbuszos utazást is megszervezik, és 
idegenvezetőt is biztosítanak. 
A hajókon színvonalas elhelyezés, ellátás, kiszolgálás 
várja az utazókat, sok-sok fedélzeti szórakozási és 
sportolási lehetőséggel. A gyerekek sem unatkoznak 

az úton. Egy hajóutazás ideális nyaralási forma a családok számára, a szárazföldi kirándu-
lások széles választékából pedig mindenki kedve szerint tud választani. 
Sokan úgy gondolják, hogy egy tengeri hajóutazás jóval drágább egy szárazföldi nyara-
lásnál. Érdemes összeadni minden költséget, amely egy ilyen nyaralás során felmerülhet, 
és máris kiderül, hogy a hajóutak gazdaságosak, a költségek előre tervezhetők, így gond-
talanul lehet nyaralni.

Hogy miért? Mert jó dolog beköltözni 
egy úszó luxusszállodába, jó dolog 
kényelmesen utazva sok városban, 
országban megállni, jó dolog együtt 
élvezni a napsütést és a tengert, és 
jó dolog rohanás, kapkodás nélkül 
csak egyszerűen és nagyszerűen 
kikapcsolódni. 

Széles választékú hajós-ajánlatokért 
keresse a HurráNyaralunk.hu Utazási 
Irodát a Mammut I., 3. emeletén!

Mindenképpen érdemes 
kipróbálnia ezt a 
nagyszerű utazási formát 
annak, aki még nem vett 
részt hajós üdülésen, 
és érdemes új útvonalat 
keresnie annak, aki már 
megízlelte a hajózás 
páratlan ízét!
Tökéletes kombinációja 
ez a tengeri és 
tengerparti nyaralásnak, 
az aktív és passzív 
kikapcsolódásnak,   
a természetközeli és 
kulturális programoknak.  
Észak, dél, kelet 
vagy nyugat – hajóval 
bármerre elindulhat!

www.hurra-nyaralunk.hu
Mammut I., 3. em.
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Az Arab-öböl partján elhelyezkedő város szinte a semmiből nőtte ki ma-
gát turisztikai szempontból a világ egyik meghatározó metropoliszává. 
1960-ban a városban még nem laktak többen 30 ezernél, és szinte 
nem volt aszfaltozott út, viszont erre az időszakra esett a fekete arany 
felfedezése. Ez pedig magával hozta a gazdagságot és Dubaj látványos 
fejlődését. Ma Dubaj lakossága meghaladja a 2 milliót, igaz, dubaji ál-
lampolgárnak kevesebb mint 300 ezren mondhatják magukat. Torony-
házak százai nőttek ki a földből, a tenger helyét elfoglalta a szárazföld 
– a  Palm Jumeirah (Pálma-sziget) és még kettő –, a szárazföldet pedig 
lagúnák, tengeröblök foglalták el, például az egyik legimpozánsabb vá-
rosrész, a Marina. 
Idén lesz tizenöt éve, hogy átadták Dubaj ikonikus szállodáját, a 7 csil-
lagos Burdzs Al-Arabot, amely azóta is a legkedveltebb turistalátvá-
nyosság, bár a legtöbb látogató számára csak kívülről. 2009-ben nagy 
csinnadrattával megnyitották a világ legmagasabb épületét, a Burdzs 

Kalifát, amitől első pillantásra minden látogatónak tátva marad a szája 
a csodálkozástól. Hát még ha felmennek – mit mennek, suhannak – a 
világ leggyorsabb liftjével a 124. emeleten található kilátóba!
Dubaj fenséges épületei, parkjai, tengerpartja lenyűgözi a látogatókat, a 
pihenésre vágyókat. A tél igazi turistacsalogató időszak, mert miközben 
nálunk didergősre fordul az időjárás, és csak szürkeséget látunk, Dubaj 
a legszebb napjait éli. Az időjárás nyárias, de nem forró, mint például 
augusztusban, amikor 50 fok is lehet a hőmérséklet. A tengervíz nem 
annyira meleg, hogy jót lehessen benne fürödni, de a szállodákban ta-
lálható édesvizű medencéket temperálják. Ráadásul tévhit, hogy Du-
bajban eltölteni egy hetet méregdrága lenne. Persze ha valaki a luxusra 
vágyik, azt itt is – mint bárhol másutt a világban – meg kell fizetni. De 
valljuk be, kevesen akarnak a már említett Burdzs Al-Arabban megszáll-
ni napi négyszázezer forintért. 
Dubajban közel ötszáz szálloda várja a vendégeket. Ám a legtöbb, 
főként a régi városrészben található 2 csillagos hoteltől óvjuk a ven-
dégeket. Persze vannak olyan egyszerű, nemzetközi standard szerint 
működő szállodák, ahol megkapjuk a tisztaságot, a kényelmes ágyat 
és a reggelit baráti áron. A 3-4 csillagos hotelek többsége európai mi-
nőséget képvisel, vagy egy kicsivel még afelett is van, az 5 csillagos 
hotelek szó szerint elkényeztetik a vendégeket. Persze azért az árért 
már nyújtani is kell valami egyedit. 
A címben megfogalmazott miértre van még egy nyomós érv: a távolság. 
Télen Dubaj a legközelebbi biztos célpont, ahol süt a nap és ahová 
csupán 5 és fél óra az út. Mi több, az Emirates légitársaság október 
végén beindított naponta közlekedő járatával azt is megtapasztalhatjuk, 
milyen az, amikor már a repülés is felér egy élménnyel. Az sem akadály, 
ha valaki nem beszél nyelvet, nem fogja „elveszett embernek” érezni 
magát az arab városban. A magyar asszisztenciát nyújtó Dubajprogra-
mok.com csapata – amely tíz éve kíséri az Emírségekbe érkező magyar 
utasokat – számtalan programot, kirándulást kínál, de akár a komplett 
utazást is megszervezi.
Dubaj nem egy futó kaland. Sokan pár év elteltével visszatérnek ide, 
megismétlik az utat, mert vonzza őket a nyugalom, a tisztaság, a biz-
tonság és a napsütés. És talán a vízipipa illata, a rituális sisázás is, 
amely mellett órákat lehet beszélgetni… 

Miért pont Dubaj?
Aki még nem járt az Egyesült Arab 
Emírségek legnépesebb városában, joggal 
teszi fel ezt a kérdést. Pláne akkor, ha 
hébe-hóba elképesztő, hihetetlennek tűnő, 
esetenként mosolyt fakasztó cikkek jelennek 
meg Dubajról az itthoni médiában.  
A kérdésre a mi válaszunk így hangzik: 
érintsd meg a csodát!
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A LEGO® csodás világa
A dobozokon 

túl
A Mammut szervezésében idén tavasszal a Kockajáték építői összeáll-
nak, és húsvét után megtöltik a bevásárló- és szórakoztató-központot 
egy csodálatos világgal. 
Az elmúlt években a Kockajáték kisebb helyen mutatkozott be, de idén 
három héten keresztül bárki megtekintheti a kiállítást, ahol számos 
építménnyel, 3D-alkotással, megannyi meglepő, részletes remekművel 
találkozhat. 
Ezek az építmények mind a fantázia szülöttei. A Kockajáték építői nem 
csupán LEGO®-rajongók, hanem igazi építészek, akik egy komplett 
várost villamossal, vonattal, állatkerttel mutatnak be. E szépséges és 
idillikus világ részesei lehetnek a látogatók, ahol a felnőttek egy kis időre 
ismét gyereknek érezhetik magukat, a gyerekek pedig láthatják, hogy 
a LEGO® sokkal több, mint játék. Emellett Star Wars- és Fantasy- 
diormákkal is megtelnek a vitrinek!

Március 22-étől a kényelmes időtöltés kedvéért vasárnaponként a Mammut 
3 órás ingyenes parkolást biztosít a látogatók részére a fedett parkolóban.

A kiállítás díjmentesen látogatható.

Vasárnaponként pedig szórakoztató programokkal várjuk  
a látogatókat:

vonatozás, vonatvezetés, távirányítós és interaktív játé-
kok, játszóház, ahol a gyerekek több száz LEGO®-kocká-

val tehetik próbára magukat

Azt hiszed, hogy vasárnap zárva lesznek a plázák? Ez 
részben igaz, de jó, ha tudod, hogy a szórakoztató-
központok nyitva lesznek, így a Mammut KÖLYÖKPARK is!
És hogy még nagyobb 
kedved legyen 
vasárnap is játszani, 
egy egészen különleges 
ajánlattal várunk!
Tölts nálunk legalább 
egy órát bármelyik 
vasárnap az akciós 
időszakban*, és ezzel 
automatikusan részt 
veszel még aznap este 
azon a sorsoláson, 
ahol egy teljes szülinapi 
bulit** nyerhetsz 
AJÁNDÉKBA!

Csak most, csak itt, csak vasárnap!
Igeeeeeee

eeeen!
A Mammut KÖLYÖKPARKBAN a vasárnapi látogatóknak 
egyedi meglepetéssel készülünk!

* Az akció 2015. március 15-től 2015. május 31-ig tart.
** Kétórás szülinap nyolc gyermek részére, terített asztallal, 3 dl üdítővel, köszön-
tővel és tortával!

A 
LE

GO
, a

 LE
GO

-lo
gó

, a
 M

inif
igu

re,
 a 

DU
PL

O,
 a 

LE
GE

ND
S 

OF
 C

HIM
A,

 a 
NIN

JA
GO

, a
 B

IO
NIC

LE
,a 

MI
ND

ST
OR

MS
 és

 a 
MI

XE
LS

 a 
LE

GO
 C

so
po

rt v
éd

jeg
ye

i.
(C

)2
01

5 
A 

LE
GO

 C
so

po
rt. 

Mi
nd

en
 jo

g f
en

nta
rtv

a

Minden egyes akciós hétvégén* egy szülinap 
ajándékba! Hihetetlen, de igaz! 

A Mammut KÖLYÖKPARK vasárnap is vár 
minden kis lurkót és családját!
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ELŐZZE MEG A BAJT! 
FÓKUSZBAN A NŐI EGÉSZSÉG!
A negyven az új harminc – halljuk 
gyakran, és valóban, aki tesz érte, 
az ma tényleg fiatalnak nézhet ki. 
Ám az önmagunkkal szembeni 
igényességnek nemcsak a külsőben 
kell megmutatkoznia, hanem abban is, 
ahogy az egészségünkkel törődünk.

Gyakran mondjuk, hogy az egészségünk a legfonto-
sabb kincsünk. Az egészséges táplálkozás és a rend-
szeres testmozgás elengedhetetlen ahhoz, hogy meg-
őrizzük ezt a kincset. A kor előrehaladtával azonban ez 
a feladat egyre nehezebb, sokszor nem is jut idő a fő-
zésre vagy a sportra. Negyven éves kor felett ráadásul 
olyan betegségek is jelentkezhetnek a szervezetben, 
amelyekre fiatalabb korban nem is gondolnánk. 
A Diagnoscan Magyarország olyan célzott képalkotó 
szűrőcsomagokat állított össze, amelyekben kifeje-
zetten azok a vizsgálatok szerepelnek, amelyek ma 
már nélkülözhetetlenek a korai felismeréshez, a he-
lyes terápia megválasztásához, így a gyorsabb gyó-
gyuláshoz is.
A rendszeres szűrések és a prevenció rendkívül fontos 
az egészség megőrzése érdekében. A 40 év feletti hölgyeknek kialakított 
szűrőcsomagot további vizsgálatokkal is ki lehet egészíteni. A tavaly meg-
nyílt, új Diagnoscan Magyarország központban, a Bank Center Irodaház-
ban célzott MR-vizsgálatra és teljes test MR-vizsgálatra is lehetőség van, 
amelyek segítenek olyan betegségek felfedezésében, amelyek még nem 
mutatnak tüneteket.
A Mammut II.-ben található központunkban a képalkotó szűrőcsomagok 
mellett magánrendelés keretében lehetőség van rövid várakozási idővel 
CT-vizsgálatok, csontsűrűségmérés, mammográfia, ultrahang-, illetve 
egyéb röntgenvizsgálatok igénybevételére is. 
A női szűrőcsomagok mellett férfiak számára összeállított és célzott szűrő-
csomagokkal is várjuk pácienseinket.

Mammut II., 4. emelet

Tel: +36-1-880-10-16, +36-30-568-82-10

E-mail: mammut@diagnoscan.hu

www.diagnoscan.hu

Standard szűrőcsomag 43 000 Ft
(komplex emlővizsgálat, pajzsmirigy ultrahang, hasi és kismeden-
cei ultrahang, kétirányú mellkasröntgen)
Extra szűrőcsomag 60 000 Ft

(komplex emlővizsgálat, pajzsmirigy ultrahang, hasi és kismeden-
cei ultrahang, low-dose mellkas-CT-vizsgálat, nyaki erek Doppler 
ultrahang vizsgálata)
Superior szűrőcsomag 87 000 Ft

(komplex emlővizsgálat, pajzsmirigy ultrahang, hasi és kismeden-
cei ultrahang, low-dose mellkas-CT-vizsgálat, rutinlabor, TSH, 
transzferrin, tumor markerek, csontsűrűségmérés, nyaki erek 
Doppler ultrahang vizsgálata) 
Superior PLUS szűrőcsomag 148 000 Ft

(komplex emlővizsgálat, pajzsmirigy ultrahang, hasi és kismeden-
cei ultrahang, low-dose mellkas-CT-vizsgálat, rutinlabor, TSH, 
transzferrin, tumor markerek, csontsűrűségmérés, CT-kolonosz-
kópia, nyaki erek Doppler ultrahang vizsgálata)

Gyors, pontos diagnózis  
a mielőbbi gyógyulás érdekében.

Egészségmegőrzés 40 felett – hölgyeknek  
szűrőcsomagjaink
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POWER CARDIO  
AVAGY DOBD LE A FELESLEGES KILÓKAT EGY 

SZUPERHATÉKONY EDZÉSMÓDSZERREL!
Szeretnél a télen felszedett plusz súlytól gyorsan megszabadulni? 
Bár rohamosan közeleg a jó idő, amikor ki kell vetkőzni a meleg és 
jótékonyan takaró télikabátból, még semmi nincs veszve.  
A megfelelő edzésekkel és helyes táplálkozással néhány hét alatt 
is szemmel látható változást érhetsz el.

Mit szólnál egy bárki számára vé-
gezhető intenzív, magas kalóriaége-
tő hatású, teljes testet átmozgató 
edzéshez, amely már 30 percben 
is hatásos? Ráadásul nemcsak a 
felesleges testzsírtól szabadulhatsz 
meg vele, hanem izmaid is erősöd-
nek, így egész tested formássá és 
tónusossá válik.
Az alábbi képeken Power Cardio- 
gyakorlatokat mutatunk be. A fel-
adatokat futópadon, sétatempóban 
végezd!

1. gyakorlat
Állig húzás és karfeszítés oldalra
Az alábbi izmokat dolgoztatod: váll, tricepsz.
A súlyzókat tartsd a tested előtt mélytartásban, nyújtott karral.
Első ütemre végezz állig húzást, könyökeidet tartsd magasan. Második ütemre végezz karfeszítést oldalra, 
vagyis állig húzásból nyújtsd ki a karjaidat oldalsó középtartásba. Figyelj rá, hogy a tenyered lefelé nézzen.
Harmadik ütemre hajlítsd a könyököket állig húzás helyzetbe, majd negyedik ütemre engedd vissza a 
súlyzókat kiinduló helyzetbe.

2. gyakorlat
Bicepsz: könyök-, 
karhajlítás oldalt és vállból 
nyomás
Az alábbi izmokat dolgoztatod: bicepsz, váll.
A súlyzókat tartsd oldalsó, rézsútos mélytar-
tásban a futópad oldalsó kapaszkodói fölött. 
Könyökeid legyenek enyhén hajlítva, tenyere-
id nézzenek felfelé!
Első ütemre hajlítsd be a könyököket, emeld 
a súlyzókat a vállaidhoz! Második ütemre 
végezz vállból nyomást, nyújtsd ki a könyö-
köd, és emeld a súlyzókat a plafon irányába! 
Harmadik és negyedik ütemre engedd vissza 
a súlyzókat azonos mozgáspályán, kiinduló 
helyzetbe.

KEZDŐK RÉSZÉRE
Felsőtest blokk:
Súly: 2x1,5 kg kézisúlyzó
Futópad sebessége: 5,5 km/h
Futópad dőlésszöge: 2-4%
3x30 mp mindegyik felsőtestgyakorlatból (1-3. feladat), a feladatok kö-
zött 30 mp karmunka nélküli gyaloglás pihenésként.
Láb blokk:
Futópad sebessége: 2,0 km/h
Futópad dőlésszöge: 0%
3x30 mp mindkét gyakorlatból (4-5. feladat), a feladatok között 30 mp 
lábmunka nélküli gyaloglás pihenésként.

A gyakorlatokat Góg Anikó, a Lite Wellness Club 
személyi edzője és szakmai vezetője mutatta be.

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

4. 

4. 

2. 

2. 

1., 3.

1., 3.
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3. gyakorlat
Rotáció után karhúzás előre
Az alábbi izmokat dolgoztatod: vállöv izmai.
Kiinduló helyzetként emeld a karokat oldalsó középtartásba, könyökei-
det pedig derékszögben hajlítsd be!
Első ütemre forgasd le a karjaidat vízszintes helyzetig. Figyelj rá, hogy 
a felkar maradjon vízszintes helyzetben, és könyökeid megtartsák a 90 
fokos szöget! Második ütemre forgasd vissza a súlyzókat kiinduló hely-
zetbe! Harmadik ütemre végezz karhúzást előre, közelítsd az alkarjaidat 
egymáshoz függőleges helyzetben, a mellkasod előtt! Negyedik ütemre 
nyisd a karjaidat kiinduló helyzetbe.

4. gyakorlat
Nyújtott lábemelés hátra
Az alábbi izmokat dolgoztatod: farizom, combhaj-
lító, vádli.
Lassú gyaloglás közben helyezkedj alkar-könyök-
támasz helyzetbe a futópad elülső kapaszkodó-
ján, ügyelve arra, hogy a hátad egyenes legyen.
Kilépő lábaddal emelkedj lábujjhegyre, a térded 
közben maradjon enyhén hajlítva! Ezzel egy idő-
ben a hátul lévő lábaddal végezz emelést vízszin-
tes helyzetig. A hátul lévő lábad térde maradjon 
enyhén hajlítva.
Figyelj rá, hogy lábe-
melés közben a far-
izmod dolgozzon. A 
hátad ne homorítson, 
az ágyéki szakaszt ne 
terheld túl.

5. gyakorlat
Guggolás
Az alábbi izmokat dolgoztatod: farizom, combfeszítő. 
Lassú gyaloglás közben kapaszkodj meg a futópa-
don! A hátul lévő lábad zárd a kilépő láb mellé, majd 
térdeidet behajlítva ereszkedj guggoló helyzetbe.
Sarkaid guggolás köz-
ben végig maradjanak a 
futószalagon, hátad le-
gyen egyenes, térdeidet 
derékszögig hajlítsd!
Figyelj rá, hogy a súly-
pontodat hátrafelé en-
gedd, ne dőlj előre!

HALADÓK RÉSZÉRE
Felsőtest blokk:
Súly: 2x3 kg kézisúlyzó
Futópad sebessége: 5,8 km/h
Futópad dőlésszöge: 5-7%
3x45mp mindegyik felsőtestgyakorlatból (1-3. feladat), a feladatok 
között 30 mp karmunka nélküli gyaloglás pihenésként.
Láb blokk:
Futópad sebessége: 2,0 km/h
Futópad dőlésszöge: 0%
3x45 mp mindkét gyakorlatból (4-5. feladat), a feladatok között 30 
mp lábmunka nélküli gyaloglás pihenésként.

PROFIK RÉSZÉRE
Felsőtest blokk:
Súly: 2x4 kg kézisúlyzó
Futópad sebessége:  6,0 km/h
Futópad dőlésszöge: 6-10%
3x60 mp mindegyik gyakorlatból (1-3. feladat), a feladatok között 
30 mp karmunka nélküli gyaloglás pihenésként.
Láb blokk:
Futópad sebessége: 2,0 km/h
Futópad dőlésszöge: 0%
3x60 mp mindkét gyakorlatból (4-5. feladat), a feladatok között 30 
mp lábmunka nélküli gyaloglás pihenésként.

Lite Wellness Club
Mammut II., 4. emelet

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

A Lite Wellness Club szakképzett teremedzői 

minden hétköznap 7.30 és 9.30 kezdettel 

változatos, 30 perces Power Cardio-edzéssekkel 

várnak fitneszrészlegünkön!

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

korlátlanul, 2800 forintért. A kedvezményes lehetőségért regisztrálj weboldalunkon!

2., 4. 1. 3.
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Izgul? 
Van bennem egyfajta egészséges várakozás, és kíváncsi 
vagyok rá, tudok-e ugyanolyan gyors lenni, mint régen. 
Azért dolgozom, hogy sikerüljön – mondta ifjabb Tóth 
János. 

Nagy várakozás előzi meg a visszatérését…
Én is várom, higgye el. Tavaly szeptemberben vezet-
tem a 208 T16 R5-öt, és hatalmas élményt jelentett.  
Sokkal könnyebben kezelhető, mint a szívómotoros  
207 S2000-es volt. De talán azért is van így, mert sokkal 
több tapasztalatom van a turbós autók vezetése terén. 
Érdekel, mennyi idő alatt tudom megismerni, jól hasz-
nálni, teljes mértékben uralni. 

Végig úgy készült, hogy ha a következő napon autóba 
kellett volna ülnie, készen állt volna rá? 
Nem. De amikor tavaly bemutatkozott a Peugeot 208-
as, azzal már terveztünk. Indulni akartunk vele a bajnok-
ságban, de a teljes költségvetés nem jött össze. Közben 
építettem egy tréningautót, amivel elkezdtem kocsikáz-
ni. Szóval nem karba tett kézzel vártam a visszatérést. 

És még így sem lesz könnyű, ugye? 
Nagyon nehéz lesz. Két lehetőség van: az egyik, hogy 
szépen lassan felépítem magamban az évet… Azt kívá-
nom, hogy így legyen, hogy kezdjük egy harmadik hely-
lyel, aztán két-három verseny után harcoljunk a győze-
lemért…

Mi a másik lehetőség? 
Hogy rögtön az elején gyors akarok lenni, de akkor ben-
ne van a hibázási lehetőség. Ezt nem szeretném. Akarok 
időt adni magamnak, hogy visszarázódjak. 

Egyszer már sikerült. 
Akkor csak egy évet hagytam ki. De új autóval, új navi-
gátorral tértem vissza… És nem volt könnyű. 

Most is ez a helyzet. A 208-as is új, Szőke Tamás is. 
Ő az utóbbi idő sikernavigátora – rutinos, jó néhány au-
tóval van tapasztalata, van rálátása a magyar pályákra, 
dolgozott bajnokokkal. Remélem, hamar megtaláljuk a 
közös nevezőt – úgy érzem egyébként, hogy nem lesz 
baj…

Mire lehet jó ez az autó? 
Az autóval lehet futamot nyerni, az nem is kérdés. Per-
sze, technikai gond előfordulhat – hiszen ez autósport – 
de a 208-as a kategóriája legjobbja. Kell rá egy jó gumi, 
el kell találni a gumiválasztást, és nyilván kell, hogy 
szerencséd legyen, de ha önmagában az autót nézzük, 
akkor a Peugeot nyerő típus… A Peugeot Sport mindent 
megtett most is, hogy ütőképes versenygépet fejlesz-
szen. 

Mit szóltak az ellenfelek? 
Volt, aki örült, és volt, aki nem. Szerintem jó, hogy szí-
nesedik a paletta. Minél többen harcolnak a mezőny 
elejében, annál érdekesebb a sorozat. És mi próbáljuk 
majd minél érdekesebbé tenni.

A BAJNOK
   VISSZATÉR
Ifjabb Tóth János három év kihagyás után visszatér a 
versenypályára – a hétszeres abszolút bajnok új navi-
gátorral, Szőke Tamással, és új autóval, egy Peugeot 
208 T16 R5-tel száguld az idén. A szurkolók nagyon 
várják, ő pedig azt várja, hogy újra ott legyen a rajt-
nál. Kíváncsi, vajon mennyi idő alatt szerzi vissza a 
régi lendületét, s milyen hamar tud ugyanolyan gyors 
lenni, mint régen? Nos, erre a riválisok is kíváncsiak. 

Peugeot 208 T16

Ifj. Tóth János,  
hétszeres magyar ralibajnok

Peugeot_PR_CIKK_183X230.indd   1 12/02/15   14:01
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AJÁNDÉKOZZON 
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT!

AJÁNDÉKOZZA A VÁLASZTÁS ÉLMÉNYÉT!

A MAMMUT VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY TOVÁBBRA IS NAGY SEGÍTSÉG AZ 
AJÁNDÉKOZÁSBAN, AZOKBAN A HELYZETEKBEN, AMIKOR ÖN NEM 
TUDJA BIZTOSAN, VAJON MILYEN MEGLEPETÉSSEL OKOZHATNÁ A 
LEGNAGYOBB ÖRÖMÖT.

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

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

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

ELFOGADÓHELYEK A MAMMUTBAN   
CIPŐ, BŐRÁRU:

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

EGÉSZSÉG:

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

ÉLELMISZER, DELIKÁT:

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

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ:

aSushiBar 
Belfrit 
Big Ben Teaház 
Burger King 
Coffeeshop Company 

Gusto Espresso 
Guru 
KFC 
Leroy Café 
McDonald’s 
Nordsee

FÉRFIDIVAT: 

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

FOTÓ, OPTIKA:

Opticworld 
Optiris optika 
Olivér Optika 
Puskás Fotó

GYERMEKVILÁG:

Játéksziget 
Játékvár 
Kölyökpark Játszóház

KÖNYV, ÍRÓSZER,
 AJÁNDÉK:

Alexandra 
Anima 
Hobbyművész 

Libri 
Papír-sziget 
Pirex

LAKÁSKÚLTÚRA:

ARON DESIGN Store 
Art Salon Herend porcelán 
BergHOFF konyhafelszerelés 
Butlers 
Casa Spain 
Chef Gourmet 
Darvas képkeret 
Decorator Home, Hobbyművész 
Salon variációk több mindenre 
Szőnyegguru 
Taylor Trend Lakberendezés

MŰSZAKI CIKK:

Almagyár 
Extreme digital 
GSM Aréna 
iStyle 
MediaMarkt 
notebook.hu 
Superphone

NŐI DIVAT:

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

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

ÓRA, ÉKSZER, 
KIEGÉSZÍTŐK:

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

SZABADIDŐ, SPORT:

Arena 
Diapolo Sport 
Dockyard Islands 

Heavy Tools 
Hervis 
Playersroom

SZÉPSÉGÁPOLÁS:

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

SZOLGÁLTATÁS:

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

Masszázsszalon 
T-Pont 
Trec Nutrition 
Vodafone

AZ ÜZLETLISTA FOLYAMATOSAN BŐVÜL. HA
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CIPŐ, TÁSKA

SHOES, BAGS

Alberto Zago M I.  fsz. L-063

Bőrkert · táska M I. 1. R-132

Branch Kids M I.  1.  R-107

Branch Shoes · cipő M I.  2.  R-201/g

CCC cipőüzlet M II. 2. 224-226

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

Deichmann · cipő M II.  1.  139

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

ECCO · cipő M II. fsz. 26

Fanny Shop M I.  fsz. L-005

Humanic · cipő M II.  1. 121

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

MBT Pont M I.  0. P-004

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

Office Shoes M II. fsz. 47

Piella (GUESS) M I.  2.  R-205

Rajnai · cipő M I.  1.  R-113

Reálszisztéma Menedzser Shop M II.  1.  140

Ryn · cipő M I.  1. R-102/a

Salamander M II.  1. 141

Scarlett cipő M I. fsz. L-018

Scarpa M II.  fsz. 30

Scholl · cipő M I.  0. P-005

Supykids  M I. 2. R-212

Tredici · cipőbolt M I.  fsz. L-040

Vagabond · cipőbolt M I.  0. R-011

Via Piella M I.  2. R-207

EGÉSZSÉG

HEALTH

A-Balance bőrgyógyászat M II. 5. 530

Aranykagyló Egészségbázis M I.  fsz. L-058

Ayurmed Indiai Gyógyközpont M II. 5. 531

BiotechUSA M I.  fsz. L-030

Centrum Lab M II. 4.  424L

Centrum Lab M II. 5. 524L

Centrum Lab M II.  5. 533

Diagnoscan Diagnosztikai Központ M II. 4. 424D

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

Endokrinközpont M II. 5. 531

Fájdalomközpont M II. 5. 531

La Pergola M II.  2.  221/b

Mammut Egészségközpont M II.  4.  424E

Mammut Fogászat M II. 5. 527

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

Medosan M I.  fsz. L-025

Medostore M I. 1. R-121

Norbi update M I. fsz. L-064

Oxivit M I. 1. R-150

Salvia Natura bolt M II. –1. L-101/a

Scitec Nutrition M I. fsz. L-010

Smiling Planet M I. 2. R-213
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–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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földszint / ground fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)

Trec Nutrition M I. fsz. L-055

Vivamed egészségtár M I.  0. P-006/b

Yves Rocher M I.  0. R-001

ÉLELMISZER, DELIKÁT

FOOD, DELICATESSEN

Allergia és diétabolt M I.  fsz. L-053

Anthon Berg M II.  2.  222

Belga Praliné M I.  fsz. L-009

Bio Sétány M I.  1.  SP-101

Biokertész M I.  1.  SP-106

Borárium M I.  1.  R-115

Chocoland M I.  1.  R-120

CIAO M I.  0. P-000

Culinaria Italia M I.  1. SP-103

Darlington tea M II.  1.  144

Édes Fini M I.  3.  R-347/b

Gusto Espresso M I. 1. R-146

Jono Yogo M I. 3.  R-304

Norbi update M I. fsz. L-064

Salvia Natura bolt M II. –1. L-101/a

SPAR M I.  -1.  L-101

Vom Fass M I. fsz. L-056

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

RESTAURANTS, COFFEE SHOP

á Table! M II. 3. 371

aSushiBár M I.  3.  R-320/k

Belfrit Belga étterem M I. 3. R-306

Big Ben teaház M I.  fsz. L-020

Burger King M II.  2.  228

Café Frei M II. 2.  245

Caffé Perté M I.  3.  R-304/a

CIAO M I.  0. P-000

Coffeeshop Company M II. fsz. 027/b

Cortesi látványpékség M II.  2.  220

Felföldi Passionerie M II.  3. 334

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

Manfréd étterem M I.  3.  R-307

McDonald’s és McCafé M II.  2.  231

Nordsee M II. 2. 240/b

Okay Italia M I.  3.  R-323

Oliva Snack Bár M II.  –1. KP-111

Promenád Bisztró M II. fsz. 36

Spar to go M I. –1. L-108

Starbucks M II.  2. 280

Subway M I.  3.  R-303

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

Taverna Zorbas M I.  3.  R-324

Tchibo M II.  1. 138

Terrasse Café M II.  1. 124/a, 143

FÉRFI DIVAT

MEN’S WEAR

7Camicie M I.  0. P-003

Aranypók divatáru M I. fsz. L-065-66

Arts & Crafts M I. fsz. L002

Astor Fashion M I.  fsz. L-033

Bershka M II.  1.  122

Camel active M I.  0. R-015

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

Cosmos City M II. 3. 321

Dockyard Islands M I.  0. R-014

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

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

Heavy Tools M II.  1.  129/a

Hervis Sport M II.  1.  135

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

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

Tatuum M II.  fsz. 40

FÖLDSZINT
Mammut I. (M I.)

–1st FLOOR
Mammut II. (M II.)

GROUND FLOOR
Mammut II. (M II.)
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0. SZINT
Mammut I. (M I.)

1. SZINT
Mammut I. (M I.)

MEZZANINE FLOOR
Mammut II. (M II.)

R-013

R-021

P-003b

P-003

P-022

R-
02

3

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

P-007b

P-006b

P-006a

P-007aP-009P-010

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

SP-106

SP-101

SP-104

SP-105

R-103/a

R-103/b

R-134b

R-124

Tezenis M II.  1.  126

Thomas Breitling M II. 3. 338

Triumph M I.  0.  P-001/b

United colors of Benetton M II.  fsz. 39

FOTÓ, OPTIKA

PHOTO, OPTICIAN

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

Ofotért Optika M I. 0. R-017

Olivér Express Optika M II. 1. 142

Optic World M II. fsz. 28

Optiris optika M I.   1. R-111

Sunglasses and more M II. 2. 219

Vision Express M II.  2. 230

GYERMEKVILÁG

WORLD OF CHILDREN

Benefit M II.  3.  323

Branch Kids M I.  1.  R-107

Cosmos City M II. 3. 321

Játéksziget M II.  3.  327

Játékvár M I.  1.  R-135

Játékvár  M II.  3.  332

KÖLYÖKPARK M II.  3.  328

Mamas and Papas M II. 3. 331/a

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

Okaidi M II.  3.  324/a

Supykids M I. 2. R-212

United colors of Benetton M II.  fsz. 39

IRODA

OFFICE

Unipharma iroda M I.  4.  R-415

Üzemeltetési igazgatóság M I. 1. SP-102

KÖNYV, ÍRÓSZER, AJÁNDÉK

BOOKS, STATIONARY, GIFTS

Alexandra Könyváruház M I.  2. R-201

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

Hobbyművész M I.  3.  P-424

Libri könyváruház M II.  2. 245

PAPÍR-SZIGET M I.  0. P-013

Pirex papír M II.  3.  322

Ulpius-Ház Könyvesbolt M I. 0. P-018

LAKÁSKULTÚRA

INTERIOR DESIGN

ARON Design Store M I. 1. R-124, 137, 138

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

Kookta – a színes konyhák otthona M I.  1. R-126

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-201/a

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

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

NŐI DIVAT

WOMEN WEAR

7Camicie M I.  0. P-003

Aranypók divatáru M I. fsz. L-065-66

Bershka M II.  1.  122

Braga M I. fsz. L-042

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

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

Camaieu M I.  0.  R-018, 19

Camel active M I.  0. R-015

Carla divat M I. fsz. L-011
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Extrem ec om pu ter .hu  
á ru k iad ó  SP202a

225

279

230

K224-226

236

235

K245

K229
K236

222

281
282

280

221/b

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

Cafe Frei

2. SZINT
Mammut I. (M I.)

1st FLOOR
Mammut II. (M II.)

2nd FLOOR
Mammut II. (M II.)

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

SP-106

SP-101

SP-104

SP-105

R-103/a

R-103/b

R-134b

R-124

Charm M I.  0.  P-019

Charm Exkluzív I. M I. 1. R-106

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

Cosmos City M II. 3. 321

Dockyard Islands M I.  0. R-014

Emporium M I.  1.  R-109

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

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

Gaudí M I.  1.  R-147

Heavy Tools M II.  1.  129/a

HelloMami Kismamaruha Outlet M I. fsz. L-027

Hervis Sport M II.  1.  135

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

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

Mayo Chix M I. 0. P-001

Moon M I. 1.  R-129

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. 038/a

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-123

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

Claire’s M I. 0. R-013

Divatórák Üzlete M II fsz. 42

Extrametál M II.  1.  142/a, b

Gárdos Prémium Ajándék M I.  1.  R-133

Happybox M II. 1. 124

JUTA M II.  2.  238/a

Kiwi Ékszer M I. 0. P-007/b

Mademoiselle M I. fsz. L-045

My GEM Jewelery M I. 2. R-218

Pandora M II. fsz. 41

Royal Ékszer Zálog M I.  fsz. L-039

Schmuck ékszer (M. I.) M I.  0. R-021

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

Silver Islands M II. 2. 223/a

SIX M II. fsz. 24

Swarovski M I. 0. R-016

Syam Silver M II.  3.  367

SZABADIDŐ, SPORT

LEISURE, SPORT

Arena M I.  1.  R-108

BiotechUSA M I.  fsz. L-030

Diapolo M I. 1. R-102

Dorko M II. 1. 128

Football-fanshop M I. 0. P-003

Hervis Sport M II.  1.  135

Nike M II. fsz. 38

Playersroom M II. 1. 136
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424D

42
4E

424L

R-432-2

4 szint / 4th fl oor
Mammut I. (M. I.) Mammut II. (M. II.)3. SZINT

Mammut I. (M I.)

4. SZINT
Mammut I. (M I.)

3rd FLOOR
Mammut II. (M II.)

K-371K-351

P-421

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

R-320

R-320 b

R-320 c

370 321

322

323

37
2

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

SZÉPSÉGÁPOLÁS

BEAUTY

Bomb fürdődesszert M I. 0. R-009

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

Szappan sziget M II.  – 1. KP-126

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

Trec Nutrition M I. fsz. L-055

Yves Rocher M I.  0. R-001

SZOLGÁLTATÁS

SERVICES

A-Balance bőrgyógyászat M II. 5. 530

Agykontroll M I. fsz. L-022

AKH Gumiszervíz M I. -1. SL-108

BRIC Group M II. 3. 351

Budapest Bank M I. 0. R-008

Catwalk Salon M II.  –1. KP-108

Centrál színház M II. 2. 282

Centrum Lab M II. 4.  424L

Centrum Lab M II. 5. 524L

Centrum Lab M II.  5. 533

Chills Headshop M I.  3.  R 310, 310/a

Citibank M II.  3. 343

Cleansteam M II. –2. KP-241, 

Couture Express M I.  2.  R2-F4

Crystal vegytisztító Szalon M I.  fsz. L-006

Csillag erotika M II.  –1. KP-109

Diagnoscan Diagnosztikai Központ M II. 4. 424D

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

Erste Bank M II.  fsz. 35

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

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

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

Fájdalomközpont M II. 5. 

Flabelos Stúdió M I. fsz. L-032

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

Glamour Slim fogyasztószalon M I.  fsz. L-067

Go Print M I.  fsz. L-023

Good change pénzváltó M I.  0. R-022

Grafológus pult M II. 3.  372

Gravír Expressz M I.  2.  R-215

Green Travel · 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

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

Kartago Tours M I.  fsz. L-008

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-101

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-401HA
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5. SZINT
Mammut I. (M I.)

4th FLOOR
Mammut II. (M II.)

5th FLOOR
Mammut II. (M II.)
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K5
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K5
31

K5
29

K524L

K5
36

K5
34

K5
32

K5
33

424D

42
4E
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A MAMMUT-WEBOLDALT  
ELÉRHETI, HA LEOLVASSA  

A KÓDOT  
OKOSTELEFONJÁVAL!

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

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

Patron Sarok M I.  1.  R-105

Physiomins Francia    

   Fogyasztóközpont M II. –1. KP-113

Planet GSM M II. 1. 131a

Polgár Tisztító M II.  -1 KP-137

Pólómintázó - Gyorsmintázó M I.  fsz. L-062

Posta M II.  3. 342

QUAESTOR Pont M I.  0. R-010

Raiffeisen Bank M I.  2.  R-200

RContact, NYOMTATÁS M I.  1.  R-130

RContact, NYOMTATÁS M I.  3.  R-312/b

Royal Ékszer Zálog M I.  fsz. L-039

Secfone M I.  fsz. L-060

Smiling Planet M I. 2. R-213

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

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

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

Újszínház ·jegyértékesítés M II. 2.  279/a

Unicredit Bank M II.  2.  233/a

UPC M II. 2. 225

Vista utazási iroda M I.  1.  R-103/a

HÚSVÉTI NYITVA TARTÁS:
A Mammut üzletei 

április 5–6-án zárva tartanak. 
Az üzletházban található szórakozóhelyek, vendéglátó helyek, a mozi  

és a Mammut Bowling Club azonban az ünnep alatt is nyitva tart. HA
SZN

OS
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kedves olvasónk!

�

A Mammut Magazint önöknek készítjük, így számunka kiemelten fontos a véleményük. Az alábbi rövid kérdőív kitöltésével nagyban segíte-
nénk a munkánkat, hogy a jövőben még inkább olyan újságot készíthessünk, amelyet az olvasóink szívesen forgatnak.

Azok között, akik kitöltik és visszajuttatják részünkre a lap alján található kérdőívet, egy 5 000 forint értékű Mammut vásárlási utalványt 
sorsolunk ki!

A válaszokat névvel, címmel, telefonszámmal, e-mail címmel ellátva a következő címre várjuk:
Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ
Marketingigazgatóság, 1024 Budapest, Lövőház utca 2–6.

Beküldési határidő: 2015. május 15.

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

Ön a vásárlásai, látogatásai során rendszeresen elveszi a Mammut Magazin legújabb számát?
� igen, mindig beszerzem az új számot
� amikor észreveszem, elveszem az új számot
� nem, soha nem veszem el az újságot

A Mammut Magazin melyik rovatát kedveli a legjobban?
� Interjú egy hírességgel     � Divat     � Szépség     � Gasztro     � Ajánló     � Egészség     � High-tech     � Utazás     � Sport

Ön melyik ismert emberrel olvasna szívesen interjút a következő számokban?

…....................................................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................................................…

Véleménye szerint min kellene változtatnunk a Mammut Magazint illetően? Hiányol valamit az érintett témák közül?

…....................................................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................................................…

….................................................................................................................................................................................................…
Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! 



ELÉRHETŐSÉG
MAMMUT BEVÁSÁRLÓ- ÉS SZÓRAKOZTATÓ KÖZPONT

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

A BEVÁSÁRLÓKÖZPONT TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL MEGKÖZELÍTHETŐ:

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