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Mindannyian erre várunk egész évben, a tavasz vége felé már türelmetlenül. 

Még akkor is, ha a nyár nem csak a pihenésről, a szórakozásról vagy éppen a 

strandolásról szól, hiszen ilyenkor is kell dolgoznunk. De mégiscsak más nap-

sütésre és madárcsicsergésre ébredni, munka után pedig nyakunkba venni a 

várost, hiszen rengeteg izgalmas dolog, program vár ránk. nyári lapszámunk-

ban éppen ezért nemcsak azt mutatjuk be, hogyan frissíthetjük fel a ruhatárun-

kat, mivel érdemes nekivágni a vízpartnak és miként kell ápolnunk a bőrünket a 

fokozott napsütésben, hanem körképet adunk a budai fesztiválokról és a városban űzhető szabadtéri sportkínálatból is. 

Mivel a nyár egyben az esküvők időszaka is, bemutatunk egy fiatal divattervezőt, sármán nórát, aki elsősorban menyasszonyi 

ruhákat tervez, bepillantunk az rTL Klub műsorvezetőjének, Teszári nórának a gardróbjába és szépségtanácsokat kapunk 

Létay Dóra színésznőtől. A nyári lapszámunk igazi sztárja azonban Tilla, aki a televíziós feladatai mellett második játékfilmjének 

bemutatójára készül.

A Mammutban nem áll meg az élet a nyári hónapok alatt, sőt vasárnaponként sem. Továbbra is várjuk vásárlóinkat folyamato-

san bővülő kínálatunkkal – április közepe óta az 1700 négyzetméteres, kétszintes H&M-üzlettel, Office shoes- és Pupa- bolttal, 

valamint egy új K&H-fiókkal – és szolgáltatások széles választékával. 

Térjenek be hozzánk, és vigyék magukkal magazinunkat akár a nyaralásukra is! 

Szőke Tamás
marketingvezető

Ha nyár, 
akkor  

buli van...
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április közepén új, kétszintes H&M-üzlettel gazdagodott 
a Mammut kínálata. az 1700 négyzetméteres üzlet 
két szinten 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. márkával.

a Mammutban!

1 790 Ft

1 790 Ft

1 290 Ft

1 290 Ft

3 990 Ft

5 990 Ft

6 990 Ft

5 990 Ft

5 990 Ft

5 990 Ft

8 990 Ft

17 990 Ft

3 990 Ft

Mammut II. 2. és 3.emelet

Hír
ek
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Olaszország kedvenc 
sminkmárkája a Mammutban!
A világszerte ismert smink- és szépség- 
ápolási márka, a PUPA az ötödik 
magyarországi üzletét nyitotta a Mammutban, 
ahol már a legújabb nyári smink- és napozási 
termékekkel várja a vásárlókat.

A PUPA új üzlete 
a Mammut II. 

földszintjén várja  
a látogatókat.

A PUPA márkát 1976-ben alapították a divat és a szépség fővárosá-
ban, Milánóban. A márka kínálatában a legújabb trendeknek megfelelő 
kiváló minőségű sminkszereket, szépségápolási kiegészítőket – pél-
dául a sminkeléshez nélkülözhetetlen ecseteket – és a 
PUPA híres szépségcsomagjait is megtalálhatjuk. 
emellett válogathatunk illatok, valamint folyama-
tosan bővülő temékskálájú arc- és test ápolási 
újdonságok között is.

Az olasz nőknek a vérében van 
a stílus. A PUPA termékeinek hasz-
nálatával mi is olyan gyönyörű külsőt 
varázsolhatunk magunknak, mint 
amilyeneket az olasz városokban 
látunk. 

A legújabb nyári kollekciót a ten-
ger, a homok és a korallzátonyok 
színe inspirálta. Az újdonságok 
között egy arany highlighter, vibráló 
színű körömlakkok, a tengerpartot 
idéző szemhéjpúderek, izgalmas 
szájfények és szemceruzák közül 
válogathatunk. Hogy a nyaralás 
alatt is tökéletes legyen a megje-
lenésünk, nem kell mást tennünk, 
mint ezt a néhány PUPA-terméket 
magunkkal vinni a vakációra!

Bánjunk bátran  a színekkel!
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az office Shoes 10 év alatt kelet-közép-Európa egyik 
vezető cipőnagyhatalmává nőtte ki magát, ma 6 
országban közel 100 bolttal várja vásárlóit. 
legújabb és egyik legszebb boltunkat a Mammut 
ii. bevásárlóközpont földszintjén nyitottuk, amely 
világmárkák széles választékával várja a vásárlókat. 

Minden alkalomra tudunk 
megfelelő cipőt ajánlani, 
legyen szó vászoncipős 
laza hétköznapokról – Vans, 
Converse, New Balance, 
Napapijri, Lecoq Sportif, 
Flossy;  vagy túrázásról a 
szabadban – Timberland, Cat; 
hűvösebb napokon esőben, 
fesztiválon sárban – Hunter;  
csajos estéken – Jessica 
Simpson, BCBG, Vince 
Camuto, Kitten; strandon 
sétálva – Rider, Ipanema, 
Zaxy, Gredha; sportolásra, 
szabadidős tevékenységre – 
Skechers. a sportosan elegáns 
és egyben legnépszerűbb 
márkáink képviselői pedig a 
Lacoste, Tommy Hilfiger, 
Gant és Polo Ralph Lauren. 

a gyermekektől a tiniken át az idősebb 
korosztályig mindenki megtalálja 
nálunk a stílusban és igényeiben 
hozzá illő cipőt. igényes környezetben 
fantasztikus termékekkel várjuk 
kedves vásárlóinkat legújabb 
budapesti boltunkban!

Az Office Shoes szenvedéllyel ötvözi a divatot, a minőséget, a kiszolgálást,  
emellett a legjobb ár/érték arányt kínálja a vásárlóinak.

Mammut II., földszint

Vans

Lacoste
Converse

Skechers

Timberland

Polo Ralph 
Lauren

Tommy 
Hilfiger

Hír
ek
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Mindig is kétfelé kacsingatott: egyrészt 
fürdik a kereskedelmi tévézésben rábízott 
műsorvezetői feladatokban és az általuk 
szerzett népszerűségben, másrészt 
otthon van a művészek között is, hiszen a 
Képzőművészeti Egyetemen végzett, és az 
utóbbi időben filmrendezőként is dolgozik. 
Ez most egy olyan időszak az életében, 
amikor a mérleg inkább az utóbbi oldal 
felé billen el: csak a Propaganda című 
műsorban láthatjuk és a Tiszta szívvel 
című mozifilmjét készíti, amelyet várhatóan 
ősszel mutatnak be.    
Szöveg: Gyárfás Dorka, fotó: Kiss Attila

– Hogy lehet az, hogy te mindig jókedvet tudsz sugározni? 
Sosincs rossz napod? 
– Abszolút van, de szerencsére olyan alkat vagyok, hogy gyorsan túl-
teszem magam rajta. Tartósan sosem tud rossz kedvem lenni. Ha nem 
jön össze valami, kudarc ér vagy sokkhatás, akkor is gyorsan regenerá-
lódom. Harcos szellem vagyok: ha probléma adódik, felbuzog bennem 
a harci kedv, hogy oldjuk meg! erről nem tehetek, adottságként kap-
tam, feltételezhetően a szüleimtől. ez nyilván genetika.
– Nem is kell soha pátyolgatni?
– Várjunk csak, nyavalyogni azért én is szoktam! Hiszen ez a kultú-
ránk egyik legfontosabb része, senki sem mentesülhet alóla. Ha meg 
kellene határoznom, mi a magyarság – függetlenül attól, hogy emellett 
valakiben tót, sváb, zsidó vagy roma vér csörgedezik – azt mondanám, 
a panaszkodók népe. A magyar kultúrkörnyezetnek ez elengedhetetlen 
része. Mivel magyar vagyok, én is nyavalygok, csak én egy vidám nya-
valygó vagyok! 
– Szerinted ezzel a mentalitással tudnál máshol élni?
– Érdekes kérdés. Mivel alapvetően túlélő alkat vagyok, bárhol tudnék 
élni, csak nem biztos, hogy jó lenne nekem. elég gyorsan megtanul-
nám a nyelvet közepes szinten, és azzal már elindulhatnék valamilyen 
irányba. De negyven felett már nemigen cserél az ember hazát. És a 
médiasztárság után sem lenne könnyű pincérkedni valahol. itt renge-
teg dologgal foglalkozom, bárhol máshol pedig egy légüres térbe kerül-
nék, ahol nem tudnám azt csinálni, ami érdekel. egy biztos: önként nem 
mennék el innen. nagyon szeretem Budapestet. Mindig is itt éltem, és 
egyre jobb ez a város. Bármilyen fura, szerintem Magyarország bizo-
nyos értelemben a lehetőségek hazája, itt nagyon sok dolgot meg lehet 
valósítani. Persze vannak területek, amelyek mindig is el voltak hanya-
golva, mint például a képzőművészet, ahonnan érkezem. A magyar 
képzőművészek sosem érezhették, hogy fontos, amit csinálnak – 
szemben a francia vagy német kollégáikkal. 

– Ha már a művészetet nevezed annak a közegnek, ahonnan 
jöttél, mit gondolsz, a televízióban lehet művészetet csinálni?
– egyértelműen, még ha erre ritkán látunk is példát. A televíziózásnak 
sok válfaja van, ezeket nem szabad összekeverni. Más a dolga egy szó-
rakoztató műsor házigazdájának és más egy hírolvasónak. De ahhoz, 
hogy a televíziózás művészetté váljon, meg kell felelnie a művészet kri-
tériumainak: eredetinek és formabontónak kell lennie, a hang és a kép 
játékával kell valamit kifejeznie. ilyen kísérleteket csináltunk mindig is a 
társaimmal: Kistamás Lászlóval és Csernátony Dórával, először a 72 
óra című műsorunkkkal, most pedig pár éve a Propagandával. Mivel 
teljesen máshonnan érkeztünk, ezért máshonnan is közelítettük meg a 
műsorkészítést. sokféle vizuális, analóg vagy digitális trükköt alkalmaz-
tunk, amelyeknek mindig volt kiindulópontjuk és jelentésük. A szövege-
ket is más logika mentén építettük fel, mint a legtöbben. 
– Ez a törekvés a mai napig megvan benned?
– A Propaganda mai adásaiban több a szöveg, és jobban koncentrá-
lunk a riportalanyainkra, de ennek a műsornak is volt már sokféle kor-
szaka az elmúlt 12 év alatt. Olyan is előfordult, hogy miközben valakivel 
beszélgettem, aki napszemüveget viselt, egyszer csak bevágtunk egy 
másfél perces epizódot a napszemüvegekről. Minden magyarázat nél-
kül, úgy illesztgettük a különböző témákat, mintha linkek lennének az 
interneten. Én ezt nagyon szeretem, ez az én világom, de van bennem 
egy kis rettegés, hogy mindaz, amit csináltunk, el fog tűnni nyomtalanul. 
Végtére is a televíziózás a pillanatnak szól, és minden a szemétdombon 
végzi már másnap. 
– Szeretnél hosszú távon nyomot hagyni?
– Van az emberben egy ilyen kényszer, de ez valószínűleg csak arra 
kell, hogy mindig aktívan és dinamikusan tartson minket. egy bizo-
nyos feszültség és izgatottság feltétlenül kell az alkotáshoz, de az 
önmegvalósításnak valójában lehet, hogy nincs értelme. A nagy cél 
az lenne, hogy elég legyen a létezés maga. Az a gyanúm ugyanis, 

Kétarcú 
TILLA

Mintás pamut póló Springfield 5995 ft

Int
er

jú
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„Van bennem egy kis 
rettegés, hogy mindaz, 
amit csináltunk, el fog 

tűnni nyomtalanul. 
Végtére is a televíziózás 
a pillanatnak szól, és 

minden a szemétdombon 
végzi már másnap.”

Címlap:
Csíkos pulóver Springfield 11 995 ft
Kék chino nadrág Springfield 7995 ft

Csíkos pulóver Springfield 11 995 ft
Kék chino nadrág Springfield 7995 ft

Cipő Tilla sajátja
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er

jú



hogy az embernek valójában nincs más fel-
adata az életben, mint hogy annyira lenyu-
godjon, hogy felismerje: a létezés önmagá-
ban is elég. Ülni a földön, és érezni a lágy 
szellőt az arcodon. ennyi. 
– A hindu és a buddhista vallás is 
valami ilyesmire tanít.
– nekem nem kell hozzá a vallás, elég 
ránézni a gyerekeimre, és látom. 
– Tudnád vállalni a népszerű tévés 
műsorokat, ha nem csinálhatnád mel-
lette a művészi projekteket is? 
– ez az életemben folyamatosan jelen lévő 
kettősség témaköre, amiért állandó mentegetőzésre vagyok kénysze-
rítve az értelmiség részéről. De én úgy érzem, a szórakoztató műso-
raimba is bele tudom vinni azt a kreativitást, amivel a művészetet csi-
nálom. nem látszik? nem jön le a képernyőről, hogy én ott is jól érzem 
magam? Az utóbbi években csak egyetlen műsort vállaltam zsoldosi 
kötelességből, de még ez sem fájt annyira, mert alapvetően jó katona 
vagyok. Amikor pedig egy nagyszabású show-műsort vezetek, úgy 
érzem magam, mint egy hatalmas koncerten vagy egy olyan holly-
woodi filmben, ami nem lesz klasszikus, de öröm benne szerepelni. Azt 
hiszem, én média nélkül már nem tudnám elképzelni az életem. Még 
ha lehetőségem lenne is rá, hogy csak filmeket készítsek és teljesen 
filmrendezővé váljak, akkor sem. A médiaszereplést tulajdonképpen 
véletlenül kaptam az élettől, de nagyon könnyen megy, kevés kompro-
misszumot igényel tőlem, és ez áll nekem a legjobban. Hiányozna, ha 
nem lenne. Azoknak az embereknek, akikben megvan az adottság arra, 
hogy könnyedén száguldozzanak a felszínen, de akár le tudnak nyúlni 
a mélybe is, nagyon való a média. A szellemileg túlzottan igényesek 
szemében viszont egy talmi műfaj. néha én magam is úgy látom, hogy 
olyan „langyos” csávó lettem.  
– De most épp filmet is rendezel, a második egész estés 
játékfilmedet. Nem túl megterhelő időszak ez az életedben?
– Van az emberekben egy tévképzet, amely szerint filmet készíteni 
valami nagyon megterhelő munka. elfelejtik, hogy itt olyan megterhe-

lésről van szó, amelyre rettenetesen vágy-
tunk! Én a filmkészítést életformának tekin-
tem, méghozzá 2003 óta, addig ugyanis 
csak vágy volt bennem. Csak gondola-
tok voltak a fejemben, vázlatokat írogat-
tam, kocsmákban beszélgettem arról, mit 
kéne forgatni, és felvételiztem a filmmű-
vészeti egyetemre, ahová nem vettek fel. 
Aztán 2002-ben elköteleződtem a keres-
kedelmi tévézés mellett a Big Brotherrel, és 
ez adott egyfajta lelki nyugalmat. eldöntöt-
tem, hogy vagy filmet csinálok, vagy meg-
halok – ami olyan romantikus elhatározás 

volt a részemről, mint másoknak az, hogy rómát látni, vagy meghalni. 
Az életem drogjává tettem a filmezést, a megszállottja lettem. De nem 
volt nehéz ezt a lépést megtennem, mert addigra annyira elöntötte az 
agyamat a vágy, hogy csak el kellett kezdeni kitalálni a profivá válás 
útját. eldöntöttem, hogy addig fejlesztek egy forgatókönyvet, amíg 
nem találok hozzá társakat, nem szegődik mellém egy producer és 
nem kerülök be a filmes közegbe. Azóta ez van. 
– Most hogy áll a Tiszta szívvel?
– egy nagyon izgalmas periódusban vagyunk: a film tartalmi része 
hamarosan összeáll. ez persze még nem jelenti azt, hogy kész lesz, 
mert csak ezután jön a hangutómunka, a fényelés, a trükkök, de 
legalább tartalmilag már összevágtuk. Most pihentetjük, újranézzük, 
teszteljük és csiszolgatunk rajta. Vannak egyszerű filmek, amelyeket 
könnyű megvágni, ez viszont egy bonyolult film, amit százfélekép-
pen össze lehetne állítani. Minden nüansz számít, mert mindegyiktől 
módosul a történet egy kicsit. 
– Mit gondolsz, te vissza tudod majd csábítani a nézőket a 
magyar filmre? 
– erre külön koncepcióm van. először is, nem szeretem, ha azt 
mondják, hogy baj van a magyar filmmel, mert a magyar film sok-
színű, vannak köztük nagyon jó alkotások is – művészfilmek és 
remek vígjátékok egyaránt. De a magyar néző olyan, hogy miután 
boldogan jön ki mondjuk a Liza, a rókatündér vetítéséről, mert tet-

„Eldöntöttem, hogy 
vagy filmet csinálok vagy 
meghalok – ami olyan 
romantikus elhatározás 
volt a részemről, mint 

másoknak az, hogy 
Rómát látni, vagy 

meghalni.”

Khaki póló Springfield 2995 ft
Barna chino nadrág Springfield 10 995 ft
Cipő dorKo 29 990 ft
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er

jú



Mammut Magazin / 2015. nyár 13

szett neki a film, kijelenti, hogy nincsenek jó magyar filmek. ez a 
szokásos magyar nyavalygás része. Másrészt sajnos hiányzik belő-
lünk a saját filmjeinkkel szembeni egészséges elfogultság, egy jófajta 
kulturális sovinizmus, ami például a cseh vagy szerb nézők sajátja. 
Én nem értek egyet azzal, hogy a magyar filmesek hibásak. Viszont 
van egy másik probléma: szegények vagyunk, moziba menni pedig 
drága mulatság. Amikor az ember megáll egy mozipénztár kíná-
lata előtt, legalább öt olyan amerikai filmmel találja magát szem-
ben, amelyek addigra már bemásztak az agyába, annyi marketinget 
pakoltak mögé. irreális elvárás, hogy ezek helyett egy magyar filmet 
válasszon. ezért én azt javasolnám, legyen ingyen a magyar film a 
mozikban!
– Végül is a magyar néző egyszer már fizetett érte, hiszen 
nálunk a filmek állami támogatásból készülnek.
– Pontosan, a szerencsejátékok utáni adóból, tehát a szenvedély-
betegek pénzéből. De nem azt mondom, hogy a mozik a legjobb 
idősávjaikat adják oda ingyen a magyar filmeknek, hanem hogy a 
kevésbé látogatott időpontokat, például este hat órától vetítsék, egy 
hónapon keresztül. A kereskedelmi tévéket viszont kötelezném arra, 
hogy miután a film lefutott a moziban, ők adják le szombat este, 
főműsoridőben, amikor kapásból lenne másfél millió nézőjük, és a 
csatorna sem esne el nagy bevételtől. Végül az interneten is terjesz-
teném a filmeket ingyen. szerintem ez a jövő, 
mert a film szerepe visszavonhatatlanul meg-
változott ebben a korban. De ehhez felelős kul-
túrpolitika kellene. 
– A digitális korban mindenféle kép sze-
repe megváltozott, mivel mindenhon-
nan zúdulnak ránk a vizuális információk. 
Neked is van egy Instagram-oldalad, amin 
privát fotókat osztasz meg a rajongóiddal.
– igen, engem ez érdekel, még ha egyelőre 
rosszul csinálom is. A facebook-oldalam pél-
dául katasztrófa, mert nem beszélgetek az 
emberekkel. Ott valahogy előjön a valódi énem, 

hogy jól elvagyok magamban, csak magammal szeretek csacsogni, 
és nem figyelek a többiekre. Az instagramot viszont szeretem, mert 
az egy fotónapló. A filmem főszereplője, fenyvesi Zoli hozta létre a 
profilomat, ő tanított meg használni, amikor még csak húszéves volt. 
(Ma már huszonkettő.) ezen a téren számít a kor, és szerintem ezek 
a felületek elsősorban a fiataloknak állnak jól. nekem ez nem életfor-
mám, inkább csak sportom. 
– Állítólag annyira zavar az öregedés, hogy feltöltetted az 
arcod botoxszal.
– nem botoxszal, csak hyarulonsavval a szemem alatti táskákat, 
és egyáltalán nem zavar, csak kíváncsi vagyok rá. nem bánnám, 
ha egyszer olyan lenne az arcom, mint az elnyűtt, kiégett rock-
sztároknak, de érdekel, hogy kipróbáljak új dolgokat. Épp a minap 
döntöttem el, hogy ezt az utolsó negyven évemet már problémák 
nélkül akarom leélni, egy icipici problémát sem akarok. nem tudom, 
hogy lehet ezt megoldani. 
– De ne mondd, hogy nem vagy hiú!
– nagyon hiú vagyok, és közben egyáltalán nem – ebben is jel-
lemző rám a kettősség. A súlyomra például nagyon hiú vagyok, ezért 
sokat sportolok. Azonnal meglátszik rajtam, ha felszalad rám két-há-
rom kiló: akkor husifej van és kezdődő úszógumi. A lábam viszont 
nagyon rendben van, ha nő lennék, nem lenne combproblémám. 

ráadásul kettőt húzódzkodom, és a 
karjaim is szép szálkásak lesznek. De 
némi vízilógén is szorult belém, ezért a 
hasamra és a fejemre oda kell figyel-
nem. 
– De ezek szerint van önfegyelmed.
– nagyon is. Hatalmas igény van ben-
nem a szabadság iránt, hogy mindenki 
hagyjon békén, és csak azzal foglal-
kozhassam, ami érdekel, ugyanak-
kor egy pörgős és szorgalmas ember 
vagyok, tele felelősségtudattal. Dolgos 
embernek tartom magam.

 „A médiaszereplést 
véletlenül kaptam  

az élettől, de nagyon 
könnyen megy, kevés 

kompromisszumot igényel 
tőlem, és ez áll nekem  
a legjobban. Hiányozna, 

ha nem lenne.”

Színátmenetes pulóver Springfield 9995 ft
Kék nadrág és színes öv Springfield 7995 ft és 3995 ft
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a kiegészítők akár meg is menthetnek 
bennünket bizonyos helyzetekben!  
a napszemüveg például nemcsak óvja 
szemünket a káros napsugaraktól, de a 
szemkörnyéki ráncoknak is jót tesz, ha nem kell 
hunyorogni. aki igazán divatos szeretne lenni, 
választhat egy hatvanas éveket idéző cicafazonú 
keretet, vagy épp egy hetvenes évekbeli 
kör alakú, színes lencséjű darabot. Szintén 
a hetvenes évek hangulatát hozza vissza a 
pilótaszemüveg, amely széles körben elterjedt az 
utóbbi időben. De ne csak a szemünket, hanem 
a fejünket is óvjuk a túlzott napsütéstől! Erre az 
esetre jól jöhet egy széles karimájú szalmakalap, 
egy baseball-vagy sildes sapka is. Míg a sötét 
színek magukba szívják a nap melegét, a 
világosabb árnyalatok visszaverik a fényt, ezért 
érdemesebb az utóbbiakat választani.

Hőálló kIeGészítők

A napszemüveg 
öltöztet!

Kendővel is 
védekezhetünk az erős 

napsugárzás ellen.
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a nyárI napokra

1. Women’ Secret 6 995 ft | 2. Bijou Brigitte 4 990 ft | 3. Humanic 3 990 ft | 4. Levi’s 5 490 ft | 5. Women’ 
Secret 5 995 ft | 6. Tchibo ár kérésre az üzletekben és a weboldalon | 7. H&M 2 990 ft  | 8. Bijou Brigitte 2 200 ft |  
9. H&M 8 990 ft | 10. Vagabond 24 990 ft | 11. Levi’s 5 490 ft | 12. Retro 3 990 ft | 13. H&M 2 990 ft |  
14. Springfield 3 995 ft | 15. Orsay 3 290 ft | 16. H&M 3 490 ft | 17. H&M 2 990 ft  | 18. H&M 1 790 ft | 19. H&M 
990 ft | 20. Tchibo ár kérésre az üzletekben és a weboldalon | 21. Tchibo ár kérésre az üzletekben és a weboldalon |  
22. Retro 2 990 ft | 23. H&M 2 990 ft | 24. Springfield 6 995 ft

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

div
at



a városi élet forgatagában 
olykor szembetalálkozunk olyan 
ruhakreációkkal, amelyek mellett 
nehezen tudunk csodálkozás 
nélkül elmenni. Érdemes ezeket 
a pillanatokat elraktározni, és 
inspirálódni belőlük, nem csak 
a divatmagazinok nyújtotta 
ötletekből. a nyári szezonban 
egyértelműen tarolnak a 
retro stílusú darabok, de 
megunhatatlan a matróz-, a 
szafari- és a letisztult, minimalista 
stílus is, ami természetesen 
nem azt jelenti, hogy minimális 
mennyiségű ruha van rajtunk. 
vigyünk mindenbe egy kis 
eredetiséget, alakítsuk saját 
egyéniségünknek megfelelően 
a divatot!

aszfaltszettek

Egy praktikus nude 
színű saru több 

stílusban is viselhető
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A sportcipőt utcára 
is viselhetjük, mert 

menő!

a Hétköznapokra

Rövid-
nadrághoz 
is szabad 

inget 
felvenni!
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1. Levi’s 13 990 ft | 2. Levi’s 21 990 ft | 3. H&M 2 990 ft | 4. Pandora 33 500 ft | 5. H&M 6 990 ft |  
6. H&M 9 490 ft | 7. Retro 12 990 ft  | 8. Salamander 34 990 ft | 9. Pandora 13 900 ft | 10. Claire’s 4 090 ft |  
11. Promod 9 995 ft | 12. Tatuum 3 990 ft | 13. Bőrkert 38 790 ft | 14. CCC 9 990 ft | 15. Reálszisztéma 
Menedzser Shop 55 000 ft | 16. Levi’s 19 990 ft | 17. H&M 3 990 ft  | 18. Tatuum 12 490 ft | 19. H&M 6 990 ft | 
20. Tchibo ár kérésre az üzletekben és a weboldalon | 21. Salamander 24 990 ft | 22. H&M 8 990 ft |  
23. Springfield 5 995 ft | 24. Levis 7 990 ft | 25. Levis 17 990 ft | 26. Tatuum 10 490 ft
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nyárI csobbanás
itt a nyár! ki ne vágyna megmártózni 
a tengerben, tóban vagy épp egy 
medencében? legyünk bátrak, és válasszuk 
ki magunknak az idei fürdőruhafazonok 
közül a legmegfelelőbbet, hogy aztán 
feltöltődhessen „napelemmel”! a színek 
közül bőven válogathatunk, hiszen most 
divatos a ragyogó türkiz, a korall, a sárga és 
a zöld különböző árnyalatai. a minták közül 
a virágmintás, a csíkos, a matróz stílusú és a 
helyes pöttyös darabok hódítanak.  
a napozásban persze legyünk 
elővigyázatosak, megfelelő faktorszámú 
naptejjel védekezzünk, a déli órákban pedig 
egyáltalán ne menjünk ki a tűző napra! 

1. Women’ Secret 8 495 ft | 2. Women’ Secret 4 995 ft | 3. Women’ Secret 8 495 ft | 4. Women’ 
Secret 5 995 ft | 5. Calzedonia 10 000 ft | 6. Women’ Secret 13 990 ft | 7. Camaïeu 3 995 ft |  
8. Camaïeu 2 495 ft | 9. H&M 3 990 ft | 10. H&M 2 990 ft | 11. Calzedonia 7 000 ft | 12. Women’ Secret  
10 990 ft | 13. Calzedonia 5 000 ft | 14. Calzedonia 10 000 ft
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a nyár egyik nagy kedvence a virágminta. 
az aprótól az egészen harsány, nagyobb 
méretű virágmintákig bármi jöhet. ahány 
virág, a tervezők annyiféleképpen variálták 
ezt a mintát, hiszen megannyi lehetőséget rejt 
magában. Még a kékfestőjellegű anyagok is 
divatosak, hiszen szintén virágmotívumokkal 
tarkítottak, de a diszkrét, anyagában mintás 
darabok is előkerülhetnek idén nyáron. 
Ügyeljünk arra, hogy bármilyen virágmintás 
darabot választunk, érdemes visszafogottabb 
modellekkel társítani, ha nem szeretnénk egy 
virágüzlet kirakatára hasonlítani!

1. Clarie’s 1 590 ft | 2. Reálszisztéma Menedzser Shop 52 100 ft | 3. Tatuum 10 990 ft | 4. Swarovski 
199 000 ft | 5. Humanic 5 990 ft | 6. Humanic 7 990 ft | 7. H&M 29 990 ft  | 8. H&M 2 990 ft | 9. H&M 9 490 ft |  
10. Swarovski 99 900 ft | 11. H&M 2 990 ft | 12. H&M 2 990 ft

IMáDnIvaló vIráGok

A nagy virágminta 
optikailag szélesíthet.
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újra toMboló 
Mostanra biztosan sokaknak szemet szúrt már, hogy rengeteg, 
a régmúlt stílusait idéző ruhadarab kacsingat ránk az üzletek 
kirakataiból. a hétköznapokban is könnyen előfordulhat, hogy 
szembejön velünk egy trapéznadrág, egy rojtos táska vagy egy 
pöttyös ruha, amely mind-mind a retro stílusjegyeit hordozza. vagyis 
idén újraéled a 60-as és 70-es évek stílusa, de – ahogy a divatban 
lenni szokott − a régi elképzeléseket kissé leporolva, új köntösbe 
öltöztetve találkozhatunk vele. Sokszor csupán a fazon ismerős, 
a mintát és az anyaghasználatot már a megújult technológiára 
alapozták. vizsgáljuk meg közelebbről is ezt a régi-új divatirányzatot!

A 60-as évek korszaka
szüleinkben, nagyszüleinkben bizonyára még elevenen élnek ennek az 
időszaknak a divatélményei. A korszak stílusára jellemző volt a nőies 
elegancia, a bájos és visszafogott stílus, ugyanakkor megjelentek olyan 
formai újítások is, amelyek akkoriban még igen merésznek számítottak. 

A csinos gloknifazonok mellett megjelentek az egyre rövidülő mini-
szoknyák és a bikinifazonú fürdőruhák is. Az akkori divatnak megfele-
lően a láb hangsúlyozását tartották fontosnak, erre szolgáltak a mini-
szoknyák és a szintén forradalmi újításnak számító színes, akár min-
tás harisnyanadrágok is, amelyeket egészen addig kizárólag comb fix 
formájában lehetett elképzelni. Jellemzők voltak a harsány színek és 
a pöttyös vagy geometrikus formavilágot megjelenítő minták is. Ha 
a hatvanas évek stílusára tekintünk vissza, érdemes még felidézni a 
Csinibaba című film zenéjében is említett ,,színes kartonruhákat”, a 

különböző, színes hajpántokat, a bubigallért és a vastag 
öveket, amelyeket gyakran szoknyákon és ruhákon 
viseltek a derék vonalának kiemelése céljából.

Az öltözékhez megfelelő smink is társult, amely 
szintén forradalminak számított abban az idő-
ben: a vastag és hangsúlyos tusvonallal a kor 
nője egy mozdulattal cicaszemeket varázsolhatott 
magának. 

Zenei fronton a rock és a beat volt a meghatározó 
stílus. A mostani partiélettel ellentétben inkább házi-
bulikban és klubokban múlatták az idejüket az akkori 
fiatalok, ahol jó néhány Beatles- és illés-szám is fel-
csendülhetett. 

A korszak legfelkapottabb divatikonja a bájos 
arcú Twiggy volt.
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retroőrület 

1. Springfield 6 995 ft | 2. Bijou Brigitte 3 490 ft | 3. Clarie’s 1 590 ft | 4. Promod 10 995 ft |  
5. Springfield 9 995 ft | 6. Salamander 52 990 ft | 7. H&M 9 990 ft  | 8. Salamander 42 990 ft |  
9. Springfield 7 995 ft | 10. Nizzy Bijou 3 990 ft | 11. Vagabond 21 990 ft | 12. Clarie’s 1 090 ft |  
13. Women’ Secret 13 995 ft | 14. Springfield 8 995 ft | 15. H&M 8 990 ft | 16. H&M 9 990 ft |  
17. Clarie’s 2 390 ft | 18. H&M 8 990 ft | 19. Springfield 7 995 ft | 20. Promod 10 995 ft |  
21. Women’ Secret 8 995 ft | 22. Springfield 7 995 | 23. Women’ Secret 5 995 ft |  
24. Orsay 5 295 ft | 25. Levi’s 13 990 ft | 26. Nizzy Bijou 3 490 ft

A 70-es évek korszaka
A hatvanas évek stílusát a lázadó és bohém hetvenes évek követte, 
amelyre a hippiirányzat volt a legjellemzőbb. 

A fiatalok gyakran kibontva, kissé kócosan viselték a hajukat, és 
virágkoszorúval vagy fejpánttal koronázták meg frizurájukat a kusza tin-
csek fölött. Megjelentek a magasított derekú trapéznadrágok, a könnyű 
anyagból készült, hímzésekkel díszített blúzok, a trapéz szárú overállok, 
a midiszoknyák, a kényelmes, bő maxiszoknyák, -ruhák és a lábbelit is 
elrejtő bő nadrágfazonok. farmerból, de még elegánsabb anyagokból 
is divatosnak számítottak a magasított derekú, élre vasalt nadrágok is. 
A dekoratív és vidám virágminták jellemzően természetes árnyalatok-
ban jelentek meg, és a kiegészítőkön, sziluetteken egyaránt hódítottak 

az etno- és a batikolt minták is. Tipikus díszítőelemnek számítottak a 
rojtok és a bojtok, előbbi jellemzően bőrtáskákon, vagy -pelerineken 
fordult elő. szintén ennek a kornak köszönhetjük a nadrágkosztümö-
ket és a tweed anyagból készült darabokat. A platformos cipők vagy 
szandálok pedig szinte elengedhetetlen kellékei voltak a tökéletes össz-
hatásnak. 

A kiegészítők közül jellemzők voltak a kendők, amelyet nemcsak 
nyakba, hanem derékra is kötöttek a viselőik. A pilótastílusú nap- 
szemüveg és a kör alakú keretek voltak a szemüvegfazonok sztárjai. 

Aki szeretne még árnyaltabb összképet kapni a hetvenes évek divat-
korszakáról, pillantson bele néhány Charlie angyalai-epizódba, leveze-
tésképpen pedig nézegessen Abba-klipeket!
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a meleg nyári napokon 
mindig jólesik kint 
szaladgálni a parkban, 
vagy kirándulni a 
szabadban, esetleg 
vízparton. nagyon fontos, 
hogy a gyerekeket 
fokozottan óvjuk a 
nap káros sugaraitól, a 
fejükre kerüljön fejfedő is, 
amellyel megelőzhetünk 
egy esetleges 
napszúrást! akár 
kislányról, akár kisfiúról 
van szó, válasszunk a 
könnyű, szellős nyári 
anyagok közül. a nagy 
melegben érdemes 
elkerülni a szintetikus 
darabokat, inkább 
pamut, len vagy más 
természetes anyagba 
öltöztessük a gyerekeket.

zsIbonGó 

1. Okaidi 3 590 ft | 2. Clarie’s 4 090 ft | 3. Clarie’s 1 390 ft | 4. H&M 3 490 ft | 5. H&M 1 990 ft | 6. Mamas & 
Papas 17 790 ft | 7. Mamas & Papas 17 590 ft | 8. Okaidi 2 895 ft | 9. H&M 1 990 ft | 10. H&M 3 990 ft |  
11. Benefit 5 990 ft | 12. Mamas & Papas 15 790 ft | 13. Benefit 12 590 ft | 14. Játékvár 5 995 ft |  
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nyárI szünet

15. Mamas & Papas 9 190 ft | 16. Benefit 12 990 ft | 17. Okaidi 2 495 ft | 18. Benefit 4 380 ft | 19. Mamas & 
Papas 14 290 ft | 20. Játéksziget 7 490 ft | 21. Okaidi 4 695 ft | 22. Okaidi 3 295 ft | 23. Mamas & Papas  
9 290 ft | 24. Játéksziget 5 190 ft | 25. Játékvár 6 995 ft | 26. Bőrkert 4 990 ft

Gyerekeknél  
a kényelem  

a fő szempont!
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Pillantás egy gardróbba
az rTl klub reggeli műsorának női 
házigazdája egyedülálló jelenség a 
képernyőn. vörös, göndör haja, csillogó 
szemei és széles mosolya azonnal 
feledhetetlenné teszik az arcát. nóra 
megjelenése mindig színes és ízléses, így volt 
miről faggatnunk a stílusával kapcsolatban.   

– Hogyan jellemeznéd a saját stílusod? 
– nőies. franciás. illik hozzám. :-)

– Milyen korszakokon és stílusbakikon kellett keresztülmenned 
ahhoz, hogy eljuss idáig?  
– A gimi végén és az egyetemi évek elején nagyon bő, lezser cuccok-
ban jártam. Aztán valaki megkérdezte, miért bújok el a ruháimban. ez 
nagyon elgondolkodtatott. elkezdtem nőies, a test vonalát követő dara-
bokat hordani, és azóta is ezt a stílust szeretem, bármilyen legyen is a 
divat.

– A képernyős megjelenésed mennyiben tükrözi a saját ízlé-
sed? Kiállsz magadért, vagy szívesen hagyatkozol stylistok 
tanácsaira? 
– egy igazán jó stylist ráérez, milyen is az „alany” stílusa, mi illik hozzá. 
szerencsém van, mert mindig olyan divattanácsadókkal dolgoztam, 
akik vették a fáradságot, hogy megismerjenek, és közösen alakítsuk ki 
a képernyős ruhatáram. Amitől nagyon berzenkedem, azt sosem eről-
tetnék rám. Ugyanakkor néha sikerül megváltoztatniuk egy-két berög-
ződésemet, például, hogy soha nem vennék fel pirosat... 

– Kik hatottak leginkább az öltözködésedre? 
– Édesanyámnak nagyon kifinomult ízlése van, a jó érzékemet 
egyrészt örököltem, másrészt ellestem tőle. Amikor kicsik voltunk 
a testvéremmel, még nem voltak itthon ilyen jó gyerekruhák, ezért anyu-
kám csodás dolgokat varrt nekünk, ünneplőruhától a kabátig, mindent. 
néha megkérdezi, hogy vagyok képes ennyire aprólékosan összevá-
logatni mindent darabot. Mindig csak nevetek ezen: „Anyukám, tőled 
tanultam!”

– Fontos számodra, hogy milyen anyagból készül a ruha, 
amit viselsz? Van esetleg olyan anyag, amit ki nem állhatsz 
magadon?
– szeretem és értékelem a minőségi anyagokat. A termé-
szetes alapanyagokat kedvelem, mégis néhány száza-
lékban tartalmazzon lycrát, vagyis rugalmas szálat. A 
teljesen műszálas darabokat nem bírja a bőröm.

– Van kedvenc kiegészítőd vagy ruhadarabod?
– ruhákban ez állandóan változik, de tény, hogy gyen-
géim a szép lábbelik és a hozzájuk passzoló táskák! Most 
épp egy elképesztő „strandkorlátkék” árnyalatú lakkbőr 
cipő-táska páros a kedvencem.

– Milyen gyakran szereted frissíteni a ruhatárad, és ilyenkor 
mennyire engeded el magad a költekezésben? Van lélektani 
határ?
– időnként minden nő lelkének szüksége van egy kis gardróbfrissí-
tésre. A minőségért szívesen fizetek többet, de pusztán a márka ked-
véért nem veszek meg valamit. sőt, a sokak által státusszimbólumként 
hordott dolgokat elvből kizárom.

– Hogyan vásárolsz? Egyedül, vagy társaságban? Próbálsz, 
vagy szemmértékre vásárolsz? A bevásárlóközpontokat prefe-
rálod, vagy az internetet? Könnyen esel kísértésbe vagy tudatos 

vásárló vagy? 
– Leginkább egyedül szeretek vásárolni, még ha másnak 
veszem, akkor is. sokszor csak lazulásképpen nézelődöm, nem 
veszek semmit, csak feltérképezek. néha persze ilyenkor poty-

tyannak elém a legkülönösebb darabok. Ha viszont konk-
rétan keresek valamit, képes vagyok a fél várost 

bejárni érte, és akár a legelső helyre visszamenni, 
ha az bizonyult a legjobbnak. A plázákba csak a 
praktikum visz időnként, mert amúgy nyomaszt a 

túl sok üzlet és a tömeg. Lehetőleg ilyenkor nyitásra 
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Vagabond 
23 990 Ft
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megyek. illetve amennyire csak lehet, külön üzletek-
ben vásárolok, megvannak a bevált helyek a város-
ban. 

– A különlegesebb vagy inkább az alapda-
rabok kedvelője vagy? 
– szeretem, ha a holmijaimban van valami kis 
apróság, egy kis plusz, ami lehet egy cipő varrása, 
vagy egy zsebmegoldás a farmeremen. esetleg egy 
hihetetlen árnyalatú táska, mint a legutóbbi szerzeményem.

– Osztod-e a nézetet, hogy a ruha teszi az embert, illetve hogy a 
megjelenésünk a személyiségünknek egy-
fajta kivetülése a külvilág felé? 
– fontos, hogy az egyéniségünk megmutat-
kozzon a stílusunkban is, érződjön a dara-
bokon, amiket viselünk és szeretünk, de azt 
butaságnak tartom, hogy a ruha tenne valakit 
azzá, aki. 

– Melyik régebbi kor vagy stílus öltözékét 
érzed közel magadhoz, vagy próbálnád ki 
szívesen? 

– egyértelműen az 
1920-as évekét. sze-
rintem éltem is akkor...

– Kitört a nyár! 
Milyen a kedvenc 

fürdőruhafazonod, 
ami számodra tökéle-

tesen bevált? 
– A bikinit szeretem, lehetőleg 
nyakba kötős fazonú felsővel 
− akár kosaras, akár három-

szög verzió − és csí-
pőfazonú bugyival. A 
kedvenc fürdőruháim 
többnyire variálhatók 
egymással. 

– Mit kezdesz a megunt, kiselejtezett ruháiddal? 
– egyre gyakrabban kéri el a lányom, hiszen már majd-
nem egyforma a méretünk. A legtöbbször azonban össze-
gyűjtöm ezeket a holmikat, és leadom egy adománygyűjtő 
helyen.

Teszári Nóra

„Szeretem, ha 
a holmijaimban 
van valami kis 
apróság, egy kis 

plusz.”

Nizzy Bijou 
3 990 Ft

Megérkezett  
a Nizzy Bijou  
a Mammutba!

Megnyitotta kapuit a bizsuékszer mennyország! a 
nizzy bijou 16 négyzetméteren több száz nyaklánccal, 
karkötővel, gyűrűvel és más divatos kiegészítővel várja 

az ékszerek megszállottjait. a kínálat minden héten bővül, 
így megéri gyakran ellátogatni a Mammut ii. 2 emeletén 

található üzletbe.

a több – több! a nyári trendek alappillére az ékszerek 
halmozása. Egyszerre több nyaklánc, karkötő vagy gyűrű 
viselésével most bárki sikkes lehet, a nizzy bijou kínálatában 
pedig biztosan megtalálja a személyiségéhez, aktuális 
öltözékéhez és stílusához leginkább illő ékszert.

Keresse a Nizzy Bijout  
a Mammut II. 2. emeletén,  

a Libri Könyváruház mellett!
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Született menyasszony
Sármán nóri a fiatal magyar tervezők 
egyik tehetséges, nagy ígéretének számít. 
különleges és formabontó elképzeléseivel 
azoknak a menyasszonyoknak az igényeit 
elégíti ki, akik egyedi ruhában szeretnének 
oltár elé állni, és nem ragaszkodnak  a 
szokványos megoldásokhoz. Fiatal kora 
ellenére rengeteg szakmai elismeréssel 
büszkélkedhet, hiszen sajátos elképzeléseivel 
és látásmódjával a menyasszonyi 
ruhák új értelmet nyernek a keze alatt. 
Megkértük, avasson be bennünket is 
néhány kulisszatitokba, hogy többet is 
megtudhassunk róla és a stílusáról.

Szöveg: Cseh Éva

sármán nóri beleszületett abba a világba, amelynek ma már jeles 
képviselője és megújítója. Mivel édesanyja és női családtagjai is 
menyasszonyi ruhákkal foglalkoztak, így már kislányként is legszí-
vesebben babák és azok ruhatára között töltötte az idejét. Húgá-
val együtt eleinte kislányoknak tervezett öltözéket, aztán tiniknek, 
serdülőként pedig volt egy szexi korszaka, amikor a papírbabáknak 
fehérnemű-kollekciókat tervezett. „ez már akkor is arról szólt, amiről 
tulajdonképp ma is az életem: az általam elképzelt nőalakokra álmo-
dok ruhákat” – idézi fel. nem meglepő tehát, hogy ezután a Képző- 
és iparművészeti szakközépiskolába járt textilszakra, ahonnan egye-

nes út vezetett a Moholy-nagy 
Művészeti egyetemre. 

Az is hamar kiderült, hogy a 
ruhatervezésen belül az eskü-
vői ruha lesz a szakterülete, 
ugyanis már az egyetem alatt 
egy évet franciaországban 
töltött egy menyasszonyi ruha 
divatház tervezőgyakornoka-
ként. Végül a diplomatémájául 
is a menyasszonyi ruha újra-
fogalmazását választotta. „Azt 
hiszem, hogy a menyasszonyi 
ruha a végzetem, talán ebben 
vagyok a legjobb” – vallja. 

Ha egy üzlet 
beindul...

2011 óta egészen mostanáig 
csak egyéni megrendelésekre 
tervezett, de tavaly annyian 

keresték meg, hogy úgy érezte, eljött az ideje kollekciót készíteni. 
Végül egy gondosan felépített, különböző testalkatok és egyénisé-
gek számára tervezett kollekciót alkotott, amelyben bárki megtalál-
hatja álmai ruháját. De ha mégsem, nóri a meglévő darabokon szí-
vesen változtat a megrendelő egyéniségéhez vagy igényeihez illően, 
hogy ne kerüljön ki két egyforma ruha a kezei közül. 

„ez egy nagyon komplex feladat” – mesél a folyamatról. „A ter-
vezés nem csak fantáziálásból, rajzolásból áll. Meg kell csinálnom 
hozzá a szabásmintát, ki kell kísérleteznem, melyik a tökéletes 
anyag, amely a menyasszony arányainak megfelelően, a díszítés-
sel, kézimunkával együtt tökéletesen mutat.” 

Ha meg kellene fogalmazni, mitől lesz egy esküvői ruha igazán 
„sármán nóris”, valószínűleg a legtöbben a csipkét neveznék meg, 
ami lassan védjegye lett. De persze ebben is rengeteg lehetőség van. 
„Mivel ez az első kifejezetten menyasszonyiruha-kollekcióm, ezért 
sok új dolgot kísérleteztem ki. sokat játszottam az átlátszó rétegek-
kel, sokféle csipkéből készítettem különleges díszítéseket. ezek a 
ruhák olyanok, mintha viselőjüket beborították volna a csipkevirá-
gok” – mutatja az idei tervezéseit. „A zárt, de mégis áttetsző ruhák 
visszafogottan érzékivé varázsolják a menyasszonyt. Hernyóselyem 
tüllöket, a legfinomabb csipkéket használhatom, mert a ruháim nem 
kölcsönözhetők, személyre szabottan készülnek a kollekcióból kivá-
lasztott modellek is, így azok is egyediek.”

Érdemes megjegyezni, hogy nóri a csipkéket csakis fran-
ciaországból, a világ vezető csipkegyártóitól rendeli, ahonnan a  
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legnagyobb divatházak is. Az egyik csipkéje például szerepel  a 
givenchy 2015-ös tavasz-nyári kollekciójában barna színben, nála 
pedig törtfehér árnyalatban látható.

Esküvő után

Habár menyasszonyi ruhákat tervezni igazán 
hálás feladat, és nórit híressé is tette, azért szí-
vesen kirándul más műfajokban is. A menyasszo-
nyiruha-kollekcióval párhuzamosan készített idén 
egy tavaszi-nyári kollekciót, amelyben alkalmi, 
estélyi ruhák kaptak helyet. Mind a kettőt a sellők 
és a századforduló stílusa inspirálta, ezt a sziluet-
teken és a fodrozódó anyagokon könnyű tetten 
érni, de a tavaszi-nyári ruhákban az elveszett 
paradicsom, a tengerpart utáni vágyódás is meg-
figyelhető. egy kellemes nyári parti vagy elegáns 
fogadás főszereplője lehet, aki magára ölti ezeket 
a légiesen finom darabokat.

És hogy nóri előtt még milyen szép jövő áll-
hat, azt jól jelzik eddigi elismerései: 2010-ben 
megkapta a MOMe legjobb diplomájáért járó 
rektori Díjat, majd elnyerte a TV2 tehetségku-
tatójában az Év Divatkreátora címet. Legutóbbi 
sikere, hogy a Kozma Lajos Kézműves iparmű-
vészeti Ösztöndíjat két egymást követő évben 
ő nyerte.  

noha mindezek mögött napi tíz-tizenkét óra munka és sok 
stressz húzódik meg, nóri büszke arra, hogy ma már egy csapat-
tal, a saját elképzelései szerint dolgozhat. Végtére is ez az, amire 
mindig is vágyott és ami igazán boldoggá teszi.   

„Sokat játszottam  
az átlátszó rétegekkel, 

sokféle csipkéből 
készítettem különleges 

díszítéseket. Ezek 
a ruhák olyanok, 
mintha viselőjüket 
beborították volna  
a csipkevirágok.”
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MatrózsIkk
a matróz stílusú ruhadarabok már rég 
nemcsak a vízparton vagy vitorlázás 
alkalmával állják meg a helyüket, hanem 
akár hétköznapi öltözetnek is. könnyedén 
variálhatjuk lezserebb ruhadarabokkal, vagy 
éppen kicsit elegánsabb stílussal is. Egy 
kék-fehér csíkos póló nagyon jól mutathat 
piros nadrággal és fehér blézerrel társítva, 
de akár fehér rövidnadrággal és egy szintén 
matróz stílusú, sportosabb táskával is. Talán 
pont a sokszínűsége miatt kedveljük annyira, 
és tűnik fel évről évre az üzletek polcain ez a 
megunhatatlan minta!

A matróz-
csíkos póló 
jövőre sem 
lesz ciki.

1. Bijou Brigitte 3 980 ft | 2. Nizzy Bijou 1 490 ft | 3. Nizzy Bijou 3 490 ft | 4. Bijou Brigitte 2 490 ft |  
5. Heavy Tools 6 590 ft | 6. Promod 11 995 ft | 7. Levi’s 8 990 ft | 8. Salamander 129 990 ft | 9. Promod 
8 495 ft | 10. H&M 5 990 ft | 11. Salamander 79 900 ft | 12. Vagabond 24 990 ft | 13. Salamander 79 990 ft | 
14. Bőrkert 8 190 ft | 15. Heavy Tools 11 990 ft | 16. Heavy Tools 11 990 ft

1.

2.
3.

4. 5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
16.

15.
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Nyári ragyogás újratöltve 
Mindenki tapasztalja, hogy a 
nagy melegben a bőre is másféle 
gondoskodást kíván. Ilyenkor 
nemcsak a ruhatárunkat cseréljük 
le könnyedebb darabokra, 
hanem a kozmetikumainkat is. 
Különös odafigyelést kíván a 
nyári bőr- és hajápolás, amelyhez 
alábbi összeállításunk igyekszik 
segítséget nyújtani.

1. Vichy Idéalia Skin Sleep éjszakai krém (Mammut gyógyszertár, 7 499 ft)
2. Styliste Ultime Sea Salt Beach Look Texture spray (rossmann, 1 899 ft)
3.  Rimmel London: 60 Seconds Super Shine körömlakk,  

Rita Ora kollekció (dm, 799 ft)
4. Garnier Neo dezodor (dm, 999 ft)
5. L’Oréal Casting Sunkiss Jelly hajfesték (rossmann, 2 099 ft)
6. Eucerin DermatoCLEAN micellás víz (Mammut gyógyszertár, 3 190 ft)
7. Clarisonic Mia 2 arctisztító készülék (Douglas, 44 900 ft)
8. Yves Rocher Cle Vegetale Minceur Karcsúsító koncentrátum (yves rocher, 5 500 ft) 
9. Marionnaud Vital & Protect éjszakai arckrém (Marionnaud, 5 790 ft) 
10. Schauma Mirror Gloss 24H hajápoló olaj (rossmann, 1 299 ft)A
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Süss fel 
NAP!
A hideg téli és a szeszélyes 
tavaszi hónapok után alig 
vártuk, hogy elérkezzen a 
tartós meleg. Ám a bőrünket 
ilyenkor fokozottan kell óvni 
a káros napsugarak ellen – 
erről mindenki hallott már. 
Azt azonban csak kevesen 
tudják, hogy a kifejezetten 
zsíros vagy épp napallergiás 
bőrre, illetve a gyermekek 
érzékeny bőrére is készül 
dedikált termék. Vízpartra 
menet ezeket se hagyjuk ki  
a strandtáskából!

1. Eucerin Oil Control Dry Touch napkrém zsíros bőrre (Mammut gyógyszertár, 4 300 ft) | 2. Bioderma 
Photoderm MAX Aquafluide SPF50+ arcápoló (Mammut gyógyszertár, 4 540 ft) | 3. Yves Rocher Tartós 
Barnaság napozás Utáni Barnító Testápoló (yves rocher, 2 590 ft) | 4. Dr. Hauschka Napozás utáni 
testápoló (Biosétány, 4 590 ft) | 5. Artemis More Than After Sun Hűsító arcmaszk (Douglas, 7 990 ft)  |  
6. Nivea Protect & Bronze Barnulást Támogató Napolaj Spray FF30 (rossmann, 4 490 ft) | 7. Vichy 
Idéal Soleil Bronze Spray (Mammut gyógyszertár, 5 599 ft) | 8. PUPA Super Spray Láthatatlan barnaság 
napozó spray (PUPA, 4 890 ft) | 9. Eucerin Sun Allergy Protection napkrém napallergiás bőrre 
(Mammut gyógyszertár, 5 690 ft) | 10. Bioderma Photoderm KID Tej SPF50+/UVA39 (Mammut  
gyógyszertár, 5 557 ft) | 11. La Roche-Posay Anthelios dermo-pediatrics naptej 3 éven aluli 
gyermekeknek (Mammut gyógyszertár, 3 899 ft) | 12. Eucerin Kids Sun Protection (Mammut  
gyógyszertár, 4 690 ft) | 13. Garnier Ambre Solaire Golden Touch Napolaj SPF 30 (rossmann, 3 499 ft) |  
14. La Roche-Posay Anthelios XL Színezett BB Krém (Mammut gyógyszertár, 4 899 ft) | 15. Nivea Protect 
& Moisture Hidratáló Naptej FF 20 (rossmann, 4 699 ft) | 16. SUNDANCE naptej (dm, 1 299 ft)

!

A zsíros arcbőr nemcsak a 
sminkünkre lehet hatással, 
hanem a mindennapjaink-
ra is. Minden nyolcadik fia-
tal és minden negyedik fel-
nőtt nő szenved a zsíros, 
pattanásra hajlamos bőr-
től. Tudják, hogy fontos a 
fényvédelem, de félnek, 
hogy a napkrémektől még 
jobban csillogni fog a bő-
rük. 2015-ben már emiatt 
sem kell aggódniuk, mert 
a patikák kínálatában kife-
jezetten zsíros bőrre való 
terméket is találunk.

1. 2.

3.

4.

5.
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Vannak, akik már a nap első 
sugarait is igyekeznek elkerül-
ni, mert apró, viszkető kiüté-
sek lepik el tőle a testüket. ez 
a napallergia. Kialakulásának 
hátterében állhat öröklés és 
gyógyszerek mellékhatása is. 
szerencsére a kozmetikaipar 
már napallergiás bőrre is kínál 
napvédőt, amellyel ők is bátran 
kimerészkedhetnek a strandra.

!

A gyerekek bőre nagyon érzékeny, emiatt fokozott elővigyázatos-
ságra van szükség a családi nyaralások során. Ma már szeren-
csére több olyan terméket is megtalálhatunk a drogériák polcain, 
amelyek gyorsan beszívódnak, vízállók és magas faktorszámúak, 
hogy a legkisebbeknek se legyen veszélyes a vízparti játék.

6. 8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

15. 16.

7.
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Mire jók a csodakrémek? 
Évek óta találkozhatunk BB és CC krémekkel 
a drogériák polcain, külföldön pedig DD 
krémekkel is összefuthatunk, sőt újabban 
az EE krémek is feltűntek a piacon. De mit 
is jelentenek ezek a betűk? Mivel tudnak 
többet, mint a hagyományos krémek? 
Összeállításunkból minden kérdésre választ 
kapunk, sőt a kategóriák legjobbjait is 
csokorba szedtük.

1. L’Oréal Nude Magique BB Cream (rossmann, 3 499 ft)
2. Yves Saint Laurent Forever BB Cream (Marionnaud, 13 900 ft)
3. The Body Shop E-vitaminos BB krém (The Body shop, 4 890 ft)
4. Bourjois 1 2 3 Perfect CC krém (Marionnaud, 3 850 ft)
5. La Roche-Posay Rosaliac CC krém bőrpír ellen (Mammut gyógyszertár, 5 299 ft)
6. Erborian CC krém (Marionnaud, 5 590 ft)
7. Estée Lauder EE Cream (estée Lauder, 10 900 ft)

!

A BB krém elnevezés a Beauty 
Balm, azaz a szépségbalzsam 
rövidítését jelenti. fedése egy 
színezett hidratáló krémének felel 
meg, de a benne lévő pigmentek 
miatt egységesíti az arcbőr színét, 
általában fényvédőt is tartalmaz 
és hidratál egyben. 

!

A CC krém betűi a Color Correcting, 
azaz a színkorrekció-tulajdonságra 
utalnak. A CC krémeknek már erősebb 
a fedésük, egy-egy alapozóval is felér-
nek, és fő tulajdonságuk, hogy az arc 
pirosas vagy barnás részeit szépen ki-
világosítják, eltakarják. fényvédőt ezek 
a termékek is tartalmaznak.

!

A legújabb találmány az ee krém, 
amelynek az even skin skintone Cor-
rector rövidítése. Kifejezetten foltos, 
pigmentált bőrre való csodakrém, 
amely nek minden eddigi duplabetűs 
krémnél erősebb a fedése, hogy kor-
rektort se kelljen már használnunk.   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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1.

4.

5.

6.

Nemcsak jó, de szép is!
Alapvetően azért vásárolunk kozmetikumokat, 
mert szüksége van rá a bőrünknek, hajunknak, 
arcunknak. A hatás a fontos, nem a finom illat,  

a gyönyörű csomagolás vagy a dekoratív címke.  
De biztosan mindenkivel előfordult már, hogy 
annyira szép volt egy termék csomagolása, 

hogy nem volt szíve felbontani. Mi most olyan 
termékeket gyűjtöttünk össze, amelyek nemcsak 

kiválóan hatnak, de gyönyörködtetnek is  
– a fürdőszobánk ékei lehetnek. 

1. Yves Saint Laurent Couture Variation Palette (Marionnaud, 18 890 ft)
2. Artdeco Sunshine Blush pirosító (Douglas, 7 190 ft)
3. Yves Saint Laurent La Laque Couture (Marionnaud, 7 600 ft)
4. Chanel Rouge Coco rúzs (Mariounnaud, 11 690 ft)
5. Salvatore Ferragamo Emozione EDP (Douglas, 18 490 ft)
6. Catrice Liquid Metal szemhéjpúder (rossmann, 1 249 ft)
7. Guerlain Terracotta Natural Healthy Glow Powder Duo bronzosító (Marionnaud, 16 050 ft)
8. Carven Le Parfum EDP (Douglas, 14 800 ft)
9. Yves Saint Laurent Rouge Volupté (Douglas, 10 490 ft)

2.

3.

8.
9.7.
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Ideje elővenni az élénkebb színeket!  
A korallok, narancsok és bronzos árnyalatok 
ellepték az üzleteket, ezekkel igazi nyári 
sminket varázsolhatunk magunknak.  
A melegebb hónapokban elég kevesebb 
sminket használni, így egy jól megválasztott 
szempillaspirál, szempillagöndörítő és némi 
pirosas árnyalat az ajkakon máris 
tökéletes összképet ad. A világos 
bőrűeknek pedig két terméket is 
ajánlunk, amelyekkel barnulás 

nélkül is elérhető a 
napcsókolta hatás. 

Nyári  
tündöklés

1. Yves Rocher Teint Zero Defaut Nyom nélküli alapozó (yves rocher, 4 290 ft) | 2. Essence 
szempillagöndörítő (rossmann, 1 049 ft) | 3. Essence the gel nail polish (rossmann, 549 ft) |  
4. Catrice Absolute Eye Colour Mono szemhéjpúder (rossmann, 899 ft) | 5. Clinique Lip Pop 
Water rúzs (Clinique, 7 100 ft) | 6. Artdeco Sunkiss Glow Fluid Highlighter arcra és testre (Douglas, 
7 190 ft) | 7. Rouge Pur Couture Vernis á Lèvres Pop-up water ajaklakk (Douglas, 10 600 ft) |  
8. Catrice Ultimate Nail Lacquer (rossmann, 879 ft) | 9. The Body Shop Honey Bronze Tinted 
Face Gel (The Body shop, 3 790 ft) | 10. Calvin Klein Eternity Summer EDP spray (Douglas, 22 000 ft) | 
11. Essence Sun Club 2 in 1 bronzing powder (rossmann, 1 299 ft)

1.

2.

7.

8. 9.

10.

11.

3.

4.

5.

6.
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A színpadon munkaköri kötelesség, 
hogy sminkelve légy. A hétköznapi élet-
ben is fested magad?
Otthon, vagy sportoláskor és nyaraláskor 
soha nem sminkelek, de ha csak a boltba 
ugrom el, valamit azért kezdek magammal. 
egy egyszerű copf, egy fülbevaló, egy kis 
fényvédős színező krém és egy napszem-
üveg már megfelelő megjelenést kölcsönöz 
akkor is, ha nincs teljes sminkem. számomra a lényeg az ápoltság és az 
összeszedettség.

Színművészként kötelességed mindig odafigyelned a megjelené-
sedre. Van, amikor ez teher a számodra? Mennyire foglalkoztat 
téged az örök fiatalság?
Úgy gondolom, nincs örök fiatalság, legfeljebb a szívünkben! Tisztában 
vagyok vele, hogy az idő múlásával egyre többet kell tennem a külső és belső 
harmóniáért, de ezt örömteli feladatnak tekintem. nem csak arról van szó, 
hogy több tornára, kevesebb evésre és egyre több kozmetikumra van szük-
ségünk. elengedhetetlen a több pihenés, több örömforrás, több megvalósí-
tott terv is! A belső egyensúly és életöröm legalább annyira látszik a külsőn-
kön, mint a fizikai „rásegítés”.

Van olyan sminkelési vagy szépségápolási trükk, amit ellestél a profi 
sminkesektől?
sokat tanultam profi sminkesektől, újabban szívesen használok kiemelő kor-
rektort, amellyel az elfáradt sminket percek alatt ragyogóvá lehet tenni, ha a 
szemünk és szemöldökünk alá, illetve az orrvonalba és az állunk közepére 
teszünk egy-egy pöttyöt, és finoman szétütögetjük. forgatáson vagy fotó-
záson szeretem a tincses műszempillát, és vannak klasszikus stílusok, ilyen 
a harmincas évek Marcell hullámja füstös szemmel és az elengedhetetlen 
vörös rúzzsal kiegészítve. ilyet viselek a Csalóka szivárvány Zsuzsannájaként 
most a József Attila színházban is. Az Oidipusz-nyomozás iokaszté király-
nőjeként pedig görögös, szoros, fejtetőn elhelyezett kontyot hordok, míg az 

A Jóban Rosszban egykori 
sztárjával, a sokszínű és 
gyönyörű színésznővel, 
Létay Dórával beszélgettünk 
szépségápolási rutinjáról. 
Elmeséli nekünk, mit gondol 
az örök fiatalságról, beavat 
néhány trükkbe, amit a 
profi sminkesektől lesett 
el, és azt is elárulja, melyek 
a kedvenc kozmetikai 
termékei.

Aranyember Tímeáját hosszú, fekete parókában és 
sápadt, szemhangsúlyos sminkben játszom.

Mit gondolsz a plasztikai és szépészeti beavat-
kozásokról?
nem plasztikáztattam eddig és nem is tervezem. 
Látom ugyanakkor, hogy az orvoskozmetológia elké-
pesztő fejlődése ma már drasztikus beavatkozások 
nélküli minőségmegőrzésre képes. ezért nem zárom 
ki, hogy néhány év múlva kipróbálom a lézeres vagy 
ultrahangos bőrmegújító kezelések egyikét, de csakis 
olyat, ami nem változtat az arcom karakterén. nem 
hiszek a „fiatalító” eljárásokban, abban viszont igen, 
hogy elérhetjük a korunknak megfelelő legjobb for-
mánkat.

Van túlélő szépségápolási tipped a nyári 
hőségre? Mennyire kényes a bőröd? 
fényvédő krém, kalap és vízpermet, ha városban 
vagyunk. A legjobb, ha víz mellett lehetünk a hőség-
ben és elmerülhetünk a habokban. A fényvédelem ott 
is nagyon fontos, ahogyan a napi három liter szén-
savmentes ásványvíz, vagy cukor nélküli zöld tea  
is. Télen-nyáron a bikram jógára esküszöm, mert 
nemcsak alakformáló, de bőrszépítő-méregtelenítő 

hatása van, és fantasztikusan egyensúlyba hoz lelkileg is. 

Mindig is szőke hajjal ismertünk téged. Volt, amikor kísérleteztél a 
hajaddal? Van esetleg olyan frizura vagy szín, amely mindig is tet-
szett, de sosem merted bevállalni?
Azt szokták mondani, nézd meg egy ötéves kori fotódat, mert az a hajszín áll 
a legjobban. nekem a szőke ez a szín, ráadásul gyerekkoromban már csí-
kosra szívta a hajamat a nap, ezért most is szeretem a természetes árnya-
latot melírcsíkokkal. Voltak vad próbálkozásaim a tüsi vöröstől a fekete Kleo-
pátráig, de szerencsére ezeken hamar túlléptem. Ha a karakter úgy kívánja, 
szívesen változtatok a külsőmön.

Melyik szépségápolási termék állandó lakója a táskádnak?
Két évvel ezelőtt, amikor a babázás után visszatértem a színpadra, felfedez-
tem a giorgio Armani-termékeket, amelyeket színpadon, filmen és a min-
dennapokban is szeretek használni. Mindig a táskámban van a 
High precision retouch korrektor, amit már említettem, illetve egy 
giorgio Armani szájfény. A kedvenc illatom is Armani, nagyon 
szeretem az Acqua di gioa friss, légies nyári illatát. 
A kozmetikusom, foky Andi pedig havi 
rendszerességgel ápolja a bőrömet, 
nemcsak professzionális termékek-
kel, de – ami legalább ennyire fon-
tos – empátiával és szeretettel.

Szépségtitkok 
Létay 

DórávaL

1. Giorgio Armani Acqua di Gioia parfüm (Douglas, 16 000 ft)
2. Giorgio Armani High Precision Retouch korrektor (Douglas, 12 400 ft)
3. Giorgio Armani Flash Lacquer szájfény (Douglas, 10 400 ft)

2.

3.
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Stílus születik 
sMinktetoválással

Nyáron, erős napsütésben, pláne 
vízparton nem tanácsos sminket viselni. 
Ám aki ekkor sem szeretne lemondani a 
szépítő vonalakról, az még mindig élhet a 
sminktetoválás módszerével, amely évekig is 
kitart. Persze ez is egy olyan terület, amely 
együtt változik a divattal.   

„Magyar Zsuzsa vagyok, a 
Madonna szalon vezető smink-
tetováló kozmetikusa. naponta 
keresnek fel hölgyek a segítsé-
gemet kérve rosszul sikerült teto-
válások korrigálásáért, így bátran 
állíthatom, a sminktetoválás leg-
fontosabb része számomra a ven-
dégem személyisége. A megterve-
zett természetességtől a szépség-
bálvány-karakterig bármilyen stílust 
szívesen képviselek munkáimban. 

Célom, hogy a sminktetoválás eggyé váljon a vendég arcával, szépsé-
get, szabályosságot, szimmetriát nyújtson az arcnak.” 

SMINKTETOVÁLÁSI TRENDEK, 2015
A szemöldök-sminktetoválásban ma meghatározó trend az egyszerre 
karakteres, de természetes hatás. Bár a vastagabb, karakteres sze-
möldök a divatos, a szálas pigmentálás finom egyensúlyt teremt, ezáltal  
természetességet sugall.   

Díjmentes tervezéssel, ha szükséges, 
régi munkák lézeres radírozásával és 

javításával is segítünk. 
Tel.: (+36 70) 313-0313 

E-mail: emadonna@madonna.hu
Magyar Zsuzsa Sminktetoválás,  

Mammut I., 3. emelet
www.madonna.hu

5 helyzet, amikor a tökéletes szépség lelepleződik, 
de a sminktetoválás TITOK marad
1. Wellness vagy a várva várt vízparti nyaralás 
során minden helyzetben tökéletes szemöldök- és 
ajakformával pihenhetünk.

2. Fitneszklubban teljes energiabedobással, 
szépségünk magabiztos tudatában mozoghatunk.

3. Gondtalan shoppingtúra és ruhapróba rúzsfoltok 
és elmaszatolódó szemöldökceruza nélkül!

4. Egy romantikus vacsorán nincs rúzsfolt a 
szalvétán, a pohár szélén, és szabad a csók!

5. „Az aki szép, az reggel is szép…” harmonikus 
szépség a nap minden percében – éveken át.

Az ajak hangsúlyozása ma már nem 
korlátozódik az ajakkontúrra, inkább 
a rúzsozott hatású egységes színű 
ajak a divatos, mindez púderes, ele-

gánsan üde vagy natúr árnyalatok-
ban. A fényes, friss, natúr árnya-
latok fiatalítanak, például a  bale-
rina-rózsaszín árnyalat az aktuális 
ajak-sminktetoválási divat egyik 
gyöngyszeme. A feltöltött ajak is 
biztonsággal pigmentálható!

A mai nagyvárosi nő is egy ősi csábítási fegy-
verrel, az igéző tekintettel sugároz magabiz-
tosságot, hiszen egy pillantás sokszor többet 
mond a szónál. Míg a szemhéj-sminktetová-

lásban régebben a szempillasűrí-
tés alternatívájaként az attraktív 
vonalak merésznek számítot-
tak, ma a dekoratív és dívastí-
lus egyértelműen hódít. előzetes 
szemhéjplasztikai beavatkozás 
sem akadály a megfelelő technika 
alkalmazása mellett.   
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Strandételek
Az elmúlt években egyre többen 
fordultak az egészséges táplálkozás felé 
a mindennapokban, és természetesen 
ennek szellemében szeretnék tölteni a 
nyaralásukat is. Szerencsére ma már a 
vízparti pihenés során sem kell feltétlenül 
a büfék, éttermek egyébként népszerű 
lángosaira, kolbászaira hagyatkoznunk. 
Egy jól összeválogatott csomaggal a 
strandon is egészséges ételeket, italokat 
fogyaszthatunk. 

Biosétány 
Mammut I., 1. emelet

A Mammut i.-ben található Biosétány biobolt rengeteg terméket kínál az 
egészséges élelmiszerek kedvelőinek. A bolt munkatársai szerint a nyár 
egyik slágere az úgynevezett Hidegnyalat fagylalt, amely cukormentes, 
tejmentes, gluténmentes, megfelel a vegán és paleo étrend követőinek 
is. nekik sem kell tehát irigykedve nézniük a jégkrémet vagy cukros 
fagyit kéjes örömmel fogyasztó társaikat.

szintén népszerűek lesznek a kifejezetten nyári joghurtok, ame-
lyek kaphatók laktózmentes változatban is. emellett helyet kaphatnak 
a strandkosárban a biomagvak is, többek között a kesudió vagy a 
mogyoró, de akár az aszalt gyümölcsök, müzliszeletek és kölesgolyók 
is, hiszen mindezen csemegék tökéletesen alkalmasak az éhség csilla-
pítására két csobbanás között.  

A Biosétány azonban nem kizárólag élelmiszereket kínál, hanem 
kozmetikumokat is ajánl a nyárra. A strandra, nyaralásra indulóknak 
érdemes magukkal vinniük olyan natúrkozmetikumokat is, 
például naptejet, testápolót vagy éppen szúnyogriasztót, 
amelyek garantáltan nem tartalmaznak káros anyagokat.  
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Gombócnyi mennyorszáG 
A vízpart helyett a betondzsungelben ragadt 
a kánikulában? Egy-két gombóc finom 
fagyival könnyebben elviselhető a hőség, és 
szerencsére manapság egyre több helyen 
találkozhatunk minőségi alapanyagokból 
készült, különleges ízesítésű fagylaltokkal. 
Feltérképeztük a Mammut jeges csodáit!

szamos 
Krémes, főzött kézművesfagylalt a jól megszokott ízek mellett 
néhány extrémebb variációban is – ezt kínálja az egyik legismertebb 
hazai cukrászat. A szamosnál a legendás sütemények mellett nyáron 
jeges finomságokkal is kényeztethetjük magunkat. A népszerű vaní-
lia- és csokoládéízű nyalánkságok mellett olyan különleges 
ízekkel is készülnek a cukrászok, mint a pezsgős eper, vagy 
a latte macchiato.
Mammut II., 1. emelet 
T.: (+36 1) 505-5726
www.szamosmarcipan.hu 

mcDonald’s és mccafé
ezen a nyáron igazi különlegességgel hűsölhetünk a McDonald’sban! A már 
jól ismert M&M®-es mellé megérkezett a híres túró rudis desszert, a Pöttyös® 
Mcflurry®, amelyet natúr, epres vagy guru változatban is kipróbálhatunk. A 
shake-ek rajongói pedig Bounty® ízben is megkóstolhatják kedvencüket. A 
McCaféban a kávérajongóknak sem kell választaniuk a napi koffeinadag és a 
jeges finomságok között, a Latte, Karamell, Mocha vagy Duplacsokis ízben 
kapható frappé megfelel mindkét elvárásnak. 
Mammut II., 2. emelet 
T.: (+36 30) 680-5082
www.mcdonalds.hu

Jono yogo
A joghurtmennyországban érezhetjük magunkat a Jono yogo üzletében: 12 

különböző ízű, élőflórás joghurthoz több tucat feltétet választhatunk, a külön-
böző gyümölcsöktől kezdve a színes cukorkákon át egészen a gumicuko-
rig és csokoládéig. A joghurtos édességeket ráadásul mi magunk állíthatjuk 

össze, így mindenki a saját ízlésének megfelelő kombinációt majszolhatja 
elégedetten. A mókából a laktózérzékenyek sem maradnak ki, ők két-
féle joghurtos alapból kreálhatnak hűsítő finomságot maguknak. A 
cukorbetegeknek pedig a natúr ízt ajánljuk, amelyet nyírfa cukorral és 

sztíviával készítenek.
Mammut I., 3. emelet 
T.: (+36 30) 915-5572
jonoyogo@gmail.com 
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A kerti sütögetésekkel egybekötött hajnalig 
tartó beszélgetések elmaradhatatlan 
programjai a nyári hétvégéknek. Ám akkor 
sem kell kétségbeesnünk, ha nem vagyunk a 
grillezés nagymesterei, vagy a szomszédok 
nem nézik jó szemmel az erkélyen felállított 
sütőt. A Mammut számos étterme kínál grill-
fogásokat!

Okay Italia
friss bazsalikom, napérett paradicsom, roppanós zöldségek – a nap-
sütötte itália napsütötte finomságait kínálja az Okay italia a nyári idő-
szakban. Ha mégis valami tartalmasabbra vágyunk, és elszakadnánk 
a megszokott pizzáktól és különféle tésztáktól, válasszuk a tenger gyü-
mölcseit, így lélekben máris a tengerparton érezhetjük magunkat. egy 
igazán egészséges és energiát adó étel: a grillezett tintahalat és gar-
nélarákot salátaágyra halmozzák, extraszűz olívaolajos öntettel kínálják.  
Mammut I., 3. emelet 
T.: (+36 1) 505-5851
www.facebook.com/okayitalia

Taverna Zorbas
nehéz a görög konyhát és a nyári vakációk hangulatát elválasztani 
egymástól. A sokak kedvencének számító tzatziki, gyros, dolmades és 
pitakenyér mellett érdemes néhány újdonságot is kipróbálni. A nyársra 
tűzött, fetasajttal töltött sertésszűzfalatok például tökéletes választás. 
faszénen sütik lágyan ropogósra és friss zöld salátával kínálják. emel-
lett az étterem kínálatában számos faszénen készített halat, tenger gyü-
mölcseit, zöldséges és húsételt találunk.
Mammut I., 3. emelet 
T.: (+36 1) 345-8114

Leroy
A nyár a könnyű, vitamindús ételek időszaka, szerencsére a grillen 
sütött fogásoknak, amellett, hogy nem olajban sülnek, utánozhatatlan 
az ízviláguk. A Leroynál számos grillezett húsételt – köztük hamburge-
reket –, illetve halakat találhatunk. A gyömbéres grillezett lazac a paleo- 
diéta (több fehérjét és kevesebb szénhidrátot tartalmazó étrend) alap-
elveinek betartásával készül, és spenótos zöldséglepénnyel, valamint 
répapürével tálalják. egy frissítő fogás a forró napokra!
Mammut II., 2. emelet 
T.: (+36 1) 345-8390
www.mammutleroy.hu 
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Önkívület
Főszereplők: Ryan Reynolds, Sir Ben Kingsley, 
Matthew Goode, Natalie Martinez, Michelle 
Dockery
Rendező: Tarsem Singh
Mindannyian eljátszottunk már a gondolattal, 
hogy mi lenne, ha örökké élnénk. Damien, az 
idős milliomos halálos betegséggel küzd, és egy 
nap visszautasít hatatlan ajánlatot kap: egy új, 
radikális eljárással áthelyezik a tudatát egy fia-
tal, egészséges testbe, így biztosítva számára 
az örök életet. Damien eleinte nagy kanállal falja 
az életet a fitt testben, ám a halhatatlanságnak 
ára van. Miután a gazdatest emlékei kezdenek a 
felszínre törni, Damien nyomozásba kezd. Csak-
hogy azok, akiknek az újjászületését köszönheti 
sötét titkot rejtegetnek, és bármire képesek, 
hogy azt megőrizzék…
Bemutató: július 23.

A kis herceg
Rendező: Mark Osborne
Antoine de saint-exupéry világhírű meséjét animációs filmként 
álmodta újra Mark Osborne, a Kung fu Panda rendezője. A 
történet egy kislányról szól, akit édesanyja szigorú menetrend 
szerint készít fel a felnőtt életre, de a monoton mindennapokat 
egyszer csak megszakítja a bogaras szomszéd. A volt pilóta 
egy olyan különleges világba kalauzolja főhősünket, amelyet 
neki is a kis herceg mutatott meg, évekkel ezelőtt. A kislány 
varázslatos utazásra indul saját képzeletében, és közben 
ráébred, mi a legfontosabb dolog az életben.
Bemutató: augusztus 6.

Az U.n.c.l.e. emBere
Főszereplők: Henry Cavill, Elizabeth Debicki, Armie Hammer, Hugh 
Grant, Alicia Vikander, David Beckham
Rendező: Guy Richie
A 60-as évek elején, a már nevében is magabiztosságot sugárzó 
CiA-ügynöknek, napoleon solónak szövetkeznie kell az ősellenségének 
tartott KgB-kémmel, ilja Kurjakinnal, hogy közösen iktassanak ki egy 
nácikból álló bűnbandát. Ha nem járnak sikerrel, kitörhet a iii. világháború. 
szerencsére a fiúk segítségére siet egy eltűnt német tudós lánya, akinek 
közreműködésével talán megmenthető a világ. Az angol gengszterfilmek-
ről elhíresült guy richie legújabb alkotása, a tőle megszokott humorral.
Bemutató: augusztus 20.
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insidioUs – gonosz lélek
Főszereplők: Dermot Mulroney, Hayley Kiyoko, Stefanie Scott
Rendező: Leigh Wannel
Az első két epizódban láthattuk a Lambert család keserves harcát a köz-
tük élő gonosz démonokkal. A mostani részben már egy másik famíliát 
ismerhetünk meg, amelynek középpontjában a látnoki képességgel meg-
áldott elise rainier áll. elise-nek természetfeletti képességei vannak, ezek 
lehetővé teszik számára, hogy versenyt fusson a holtakkal és segítsen 
Quinn Brenneren. A tinilány életben maradásához azonban szükség lesz 

a korábbi részekből megismert Tuckerre és specsre. 
Bemutató: június 18.

dAnny collins
Főszereplők: Al Pacino, Jennifer Garner, Christopher Plummer, Bobby 
Cannavale, Annette Bening
Rendező: Dan Fogelman
Danny Collins egy kivénhedt rocksztár, aki régi slágereivel még mindig a 
legnagyobb stadionokat és csarnokokat tölti meg. ezáltal persze pénze 
és egy gyönyörű mennyasszonya is van, ám a több évtizednyi rock and 
roll alaposan kikészítette. Már épp elindulna lefelé a lejtőn, amikor a 
menedzsere megmutat neki egy levelet, amelyet John Lennon írt neki 
40 évvel ezelőtt. Dannyt megérintik a néhai sztár sorai, és megfogadja 
példaképe tanácsát.  elhatározza, hogy mostantól úgy fog élni, ahogy a 
szíve diktálja.
Bemutató: május 28.

minyonok
Rendező: Kyle Balda, Pierre Coffin
Mindenki kedvencei, az ampulla testű sárga hősök 
megérkeztek, hogy egy egész estén át szórakoztas-
sanak minket! A történet során megismerkedhetünk 
a Minyonok evolúciós fejlődésével, a dinoszauru-
szok kihalásán át a napóleoni csatákon keresztül 
egészen a 60-as évekig követjük sorsukat, amikor 
is a gonosz hiánya miatt a kihalás szélére kerülnek. 
szerencsére akad három bátor minyon, aki fölkere-
kedik, és nekiindul a nagyvilágnak, hogy megtalálja 
a föld leggonoszabb emberét, aki csak gru előtt élt.
Bemutató: július 9.

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

kyril Bonfiglioli: 
mortdecAi

Lord Charles Mortdecai, az 
angol műkincskereskedő szereti 
nagykanállal habzsolni az életet. 
Amikor eltűnik egy nagy értékű 

goya-festmény, azonnal őt 
bízzák meg, hogy megtalálja 
azt. A helyzetet bonyolítja, 

hogy hősünk birtokába jut egy 
kompromittáló fénykép, amely 
két diplomatát ábrázol. Mort-

decai rövidesen ráeszmél, hogy 
összeesküvések áldozata lett, és 
minden furfangját be kell vetnie, 
ha életben akar maradni. Kyril 
Bonfiglioli humoros regényéből 
film is készült, amelyet nemrég 

játszottak a mozik Johnny Depp 
főszereplésével. 

Libri: 3 490 Ft

sAlinger ricÁrd: Az 
élet megoldÓkéPlete

sokan vannak, akik nem hisznek 
a varázslatokban, az átkokban, 
a boszorkányságban, akiket egy 
kicsit sem érdekel a karma vagy 

a reinkarnáció, és nem kíváncsiak 
a számmisztikában rejlő lehető-
ségekre sem. ricsi, az alkotói 

válsággal küzdő író is épp így van 
ezzel. Őt egészen másfajta prob-
lémák foglalkoztatják: a kiadója 

új kéziratot követel tőle, ráadásul 
szörnyű hasfájás is gyötri, amin 

már az orvosok sem tudnak 
segíteni. Végső elkeseredésében 
parapszichológushoz fordul, aki 
arra a következtetésre jut: ricsi 
egy korábbi életében tett egy 

ígéretet, amit nem teljesített, és 
ez okozza minden mostani gond-
ját. A megoldást azonban nem a 

jelenlegi életében kell keresni. 
Libri: 3 490 Ft

JonAthAn frAnzen: 
diszkomfortzÓnA

Íme a nagy amerikai író arcképe 
kölyökkutya korában. A miliő, 
amelyben Jonathan franzen 

nevelkedett: st. Louis, a barát-
ságos és szolid közép-nyugati 

„kisváros”; a fojtogatónak érzett 
családi légkör; a lázadó hippi báty 
és példakép, s a korszak, a maga 
középosztálybeli bizonyosságai-
val. A szégyen és a szorongás, 
ami áthatotta kamaszéletét; az 

iskolai csínytevések; egy keresz-
tény ifjúsági közösség viselt 

dolgai; a német nyelvvel és iroda-
lommal, Kafkával és rilkével való 

ismerkedés; egy zátonyra futó 
házasság; a madármegfigyelés 

örömei és nehézségei – megany-
nyi történet és motívum, amelyek 
visszaköszönnek a Javítások és a 

szabadság regényvilágában.
Alexandra: 2990 Ft

desmond tUtU és 
mPho tUtU:  

A megBocsÁJtÁs 
kÖnyve

szükségünk van arra, hogy 
megbocsássunk és megbocsás-
sanak nekünk. A sértődöttség, a 
közöny és a harag csak az em-
berek közötti ellentétet mélyíti. 

A megbocsátás az egyetlen útja 
annak, hogy megszabadítsuk 

lelkiismeretünket a gyűlölködés 
és az önmarcangolás terhe alól, 

mert ha ez sikerül, nemcsak 
a mi életünk lesz jobb, hanem 
az egész világ jobbá válhat. 

Desmond Tutu egyike azon em-
bereknek, akik a leghitelesebben 
beszélhetnek a megbocsátásról. 

A nobel-békedíjas dél-afrikai 
érsek kulcsszerepet játszott 

abban, hogy Dél-Afrikában meg-
szűnjön a faji diszkrimináció.

Anima: 3 500 Ft

hÁy JÁnos: hozott lélek
Minden életnek egy változata van, az, amit élünk. egy könyv, ami hozott lélekből dolgozott. Jöttek férfiak, nők, 
lányok, fiúk vegyest, öregek és fiatalok, s valamit kipakoltak magukból. sokan az egész lelküket, mások csak egy 
darabkát belőle, azt, amelyik épp nyomta a lélek többi részét. Lett ebből egy gyűjtemény, a hozott lelkek múzeuma.
Olyan, ahová, ha belépsz, s bekukucskálsz a tárlókba, azt érzed, te is ott vagy, ott van egy kicsi része a sorsod-
nak, a másikban meg egy nagyobbacska része, s felismered a barátaidat, a barátnőidet, a szüleidet, a gyerekeidet. 
Kicsit fáj ez a találkozás, mégsem tudsz szabadulni attól, hogy nézned kell. Olyan vagy, mint a kisgyerek, aki el is 
akarna fordulni a mesekönyv ijesztő képeitől, de rögvest visszapillant, mert nem bírja nemlátni.
Alexandra: 3490 Ft
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A nyári szabadság alatt végre van időnk 
kicsit magunkkal is foglalkozni. Nincs is 
jobb, mint az árnyékban üldögélve, egy 
hideg üdítő mellett egy jó könyvet olvasni. 
Három olyan könyvet ajánlunk, amely 
tökéletes társunk lehet a vízparton is.

nicolAs 
BArreAU: 
ÁlmAim 
AsszonyA – 
versenyfUtÁs  
A szerelemért
A francia író második 
könyve nem egyszerű 
romantikus történet. 
Pikantériája, hogy Barreau 
férfiként ír szerelemről, 
nőknek. Az álmaim asszo-
nya főszereplője Antoine, a 
harminckét éves megrög-
zött romantikus könyvkeres-
kedő. A férfi teljes szívéből 
hiszi, hogy a könyvek olda-
lain leírt szerelmek és törté-
netek a való életben is megtörténhetnek. egy nap kedvenc kávézójá-
ban üldögélve megpillantja álmai asszonyát. félénksége miatt azonban 
nem tudja, hogyan szólítsa meg, és miközben ezen őrlődik, a hölgyhöz 
odalép egy másik férfi. A történetnek persze nincs itt vége, hiszen az 
asszony leejt egy kártyát Antoine elé a nevével és a telefonszámával. A 
férfi azonban egy ostoba balesetben megrongálja a kártyát, így a tele-
fonszám hiányossá válik. ekkor Antoine felkerekedik, és Párizs-szerte 
elkezdi keresni álmai asszonyát. 

Libri, 2 500 Ft

Jill mAnsell: titkok kÖzÖtt
Mindenkinek jár egy második esély? Lara Carsonnak biztosan. Az 
angol kisvárosban nevelkedett Lara nagyon szerencsés tinédzser volt: 
jól tanult, és meghódította a gimnázium leghelyesebb fiúját is. egy 
napon azonban szigorú apja kitette az otthonából, és Lara egy szál 
hátizsákkal elhagyta szülővárosát, szerelmét is hátrahagyva, vissza sem 
nézve. Tizennyolc évvel később Lara visszalátogat a városba, hogy 
részt vegyen édesapja 
temetésén. nem egyedül 
érkezik: vele tart egy épp 
18 éves lány, gigi is, aki 
Lara szakasztott mása. 
Terhességéről senki nem 
tudott, még az iskolai sze-
relme, flynn erskine sem. 
Az eredetileg rövidre ter-
vezett látogatásból hetek, 
majd hónapok lesznek, 
flynn pedig fokozatosan 
rájön, hogy ki is valójá-
ban gigi. A Titkok között 
hamisítatlan angol stílus-
ban megírt romantikus 
történet, amely tele van 
váratlan fordulatokkal.

Libri, 3 290 Ft

PAcskovszky JÓzsef és PAcskovszky zsolt: nő kUtyÁvAl  
és holddAl
Magyar krimi női főhőssel a titkozatos skót vidéken. emma, a szőke szépség egy mogorva 
skót sziklán tűnődik épp viszontagságos kapcsolatán, amikor egy ismeretlen brit férfi lopva 
lefotózza. A képnek aztán a nő kutyával és holddal címet adja. Évek telnek el, mire újra 
találkoznak. Addigra emma már rendőrként dolgozik, csak egy konferenciára utazik vissza 
nagy-Britanniába. A skót fotós, Alan Hunter azonban újra rátalál, és meghívja magához egy 
romantikus vacsorára. emmának több se kell, máris siet a férfihoz, aki mindenben tökéle-
tesnek tűnik. A találkát azonban váratlanul megzavarja egy telefonhívás, ami elszólítja Alant 
a vacsoraasztaltól, emma pedig hiába várja vissza. A magyar lány végül egyedül kerekedik 
fel, és kezd nyomozni az egyre baljósabb és szövevényesebb ügyben. A nyomok egy 
felkapaszkodott üzletasszonyhoz, kétes alakokhoz és visszavonult sportolóhoz is elvezet-
nek, a tét pedig már nemcsak Alan megtalálása, hanem saját életének megmentése is.

Libri, 3 180 Ft

Irodalmat a straNdra!
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Extreme Digital
Samsung Galaxy S6 és S6 edge 32GB, 
kártyafüggetlen okostelefon 

A samsung galaxy s6 és s6 edge okostelefon dizájnja páratlan ele-
gan ciát sugall. A fém- és üvegfelületek váltakozása, az s6 lágyan ívelő 
formái, az s6 edge egyedülálló, kétoldalt ívelt kijelzője és a készülé-
kek visszafogott ragyogása azt az érzetet keltik, mintha üvegfúvók és 
fémművesek egyedi munkáit tartanád kezedben. A 8 maggal ellátott 

samsung galaxy s6 és s6 edge okostele-
fon processzora a képzelet minden szintjét 
felülmúlja, amelyen a legújabb Android 5.0 

Lollipop letisztult platformja fut. Hal-
mozd az élményeket, amelyeket 
a szuperéles képek és a szuper-
gyorsan tölthető akkumulátor biz-
tosít számodra, további számos 
előnnyel.

További tulajdonságok: 
ultragyors töltési sebesség a 
folyamatos elérhetőség érde-
kében, ujjlenyomat olvasó, 
lenyűgöző 5,1”-os Quad HD 
(2560x1440) Super Amoled 
kijelző

Canon EOS 750D tükörreflexes 
fényképezőgép
Élénk, részletes, nagy felbontású képek jobb dinamikatartománnyal, 
alacsonyabb zajszinttel és páratlan mélységélesség-vezérléssel a 24,2 
megapixeles APs-C érzékelőnek köszönhetően. A nagy teljesítményű 
DigiC 6 processzor teljes felbontású felvételeket tesz lehetővé 5 kép/
mp-es sebességen, így egyetlen fontos pillanatról sem 
maradsz le. Tökéletes felvételeket készíthetsz gyenge meg-
világítás mellett is vaku nélkül a nagy, 100–12 800 isO-ér-
zékenységi tartománynak köszönhetően. 
Készíts mozifilm-minőségű full 
HD videofilmeket olyan 
egyszerűen, mintha 
csak fényképeznél! 
Bővítsd videofelvé-
tel-készítési lehető-
ségeidet a miniatűr 
effektushoz hasonló 
funkciókkal.

Bosch ARM 32 fűnyíró
erőteljes, 1200 wattos Powerdrive motor gondos-
kodik a fáradság nélküli munkavégzésről még 
magas fűben is. Könnyű és kompakt a kényel-
mes hordozhatóság és a problémamentes 
irányítás érdekében. A mindössze 6,8 kg 
súlyának köszönhetően a MAr 32-es 
típusú Bosch fűnyíró könnyen kezelhető 
és szállítható. nagyobb kapacitású, 
31 literes fűgyűjtővel rendelkezik, így 
kevesebbszer kell kiüríteni.

További tulajdonságok: 
1200 W teljesítmény, 32 
cm vágási kör, 31 literes 
fűgyűjtő tartály

Bosch ART 23 SL szegélynyíró 
Mindössze 1,7 kg-os súlyával rendkívül könnyű és 
könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítású szegély-
nyíró. Megbízható Pro-Tap tekercs a szálak összegu-
bancolódásának elkerülésére orsócserekor. A semi-
Auto feed rendszernek köszönhetően a vágószál 
automatikusan kioldódik a készülék bekapcso-
lásakor, így mindig biztosítva van az optimális 
szálhossz. A 280 W és a 12 500 fordulat/perc 
gyors és tiszta szegélynyírást tesz lehetővé 
számodra, rendkívül könnyen kezelhető.

További tulajdonságok: 280  W tel-
jesítmény, 23  cm vágási átmérő, 
12 500 ford./perc vágási sebesség

A termékek megvásárolhatók az  szaküzletében. www.edigital.hu Á
ra
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JógáZiK És ALKALMAZKODiK 
is HOZZáD 

A Lenovo a Yoga 
2 Pro után piacra 
dobta a következő 
generációs Yoga 3 
Pro többfunkciós 
ultrabookját. 
A könnyített 
vázon kívül 
QHD+ felbontású 
képernyőt, illetve 
hardverben és 
szoftverben is 
alkalmazkodó 
készüléket 
kapunk.

A méretcsökkentésben a yoga 3 Pro a yoga 2 Pro által kijelölt úton 
haladt tovább: az új konstrukció 17 százalékkal karcsúbb és 14 szá-
zalékkal könnyebb elődjénél. A vékony kialakítás mellé rugalmasság is 
dukál, amit a Lenovo mérnökei a fém óraszíjak kialakításához hasonló 
technikával oldottak meg.

Az Ultrabook nemcsak a kecses idomaival hódít, hanem a több funk-
cióban használható képernyője is remek élményt nyújt! A 3200x1800 
pixel felbontású QHD+ képernyő kristálytiszta nézetet ad, legyen szó 
filmnézésről sátormódban, képszerkesztésről laptopmódban vagy 
online shoppingról tabletmódban. ráadásul a strapabíró gorilla glass-
szel ellátott monitor a nevéhez hűen egy kifejlett főemlős támadását is 
képes kibírni. 

Ha a vonzó külső megfogott, akkor most jöjjön a belső, amely 
magához láncol. Az intel® Core M™ processzornak, az 512 gB-ig 
bővíthető ssD-tárolónak és az integrált intel grafikai rendszernek 
köszönhetően a felhasználók tetszés szerint futtathatnak egyszerre 
több programot, tárolhatnak nagyméretű digitális könyvtárakat és 
játszhatnak le videókat zökkenőmentesen. A filmeket természetesen 
nem lehet jó hangeffektek nélkül élvezni, ezért a yoga 3 Pro akusztikus 
kényeztetéséért prémium kategóriás, Waves Audio technológiájú JBL 
hangszórók felelnek. 

A csinos külső és megnyerő belső után már csak egy fontos kérdés 
maradt hátra: meddig is bírja a gépünk a gyűrődést? Lenovo yoga 3 Pro 
kilencórás üzemidővel áll a tulajdonosa rendelkezésére.

Mi kell Még?

Lenovo-notebook.hu
Mammut I., 0. emelet
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Mozgás = élet
Tavaly év közepén robbant igazán az 
okosórabomba. A gyártók sorra kezdték el 
bemutatni az okosóráikat, de a Withings 
Activité volt az első, amely iOS- és androidos 
készülékekkel is együttműködik, és már első 
ránézésre is nagyon tetszetős.

A Withings Activité több szempontból is különböző, mint a pia-
con kapható okosórák. Az Activité nem túl okos, viszont annál 
szebb, ugyanis nem digitális kijelzőt kapott, hanem egy ana-
lóg órát spékeltek meg némi okosfunkcióval. Az Activité csak 
néhány dolgot tud, viszont azt elég jól.

svácjban készül a számlap és a mutatók is, magas minőség-
ben, fekete és fehér számlapokkal. Karcálló zafírüveg, rozsda-
mentes acél tokozás, 50 méterig vízálló, és varrott, fekete vagy 
barna bőrszíj tartozik hozzá. ráadásul az Activité teljesen uni-
szex, nők és férfiak is hordhatják, amennyiben számukra ez a 

méret az ideális. A csomagban a bőrszíj mellett kapunk egy 
vízálló szíjat, amelyet pillanatok alatt kicserélhetünk, ha mondjuk 
strandon is szeretnénk használni az órát. Belül 4.0 Bluetooth, 
lépésszámláló és fejlett alvásfigyelő elemzi a mozgásunkat, 
illetve a pihenésünket. A vekkerben helyet kapott egy kis rez-
gőmotor is, mely egészen finoman tud ébreszteni, vagy jelezni 
például egy tárgyalás közben.

Mégis, az egyik legfontosabb adat, amely ezt az órát meg-
különbözteti a többi okosórától, hogy ezt nem kell naponta töl-
teni. egy cserélhető elemmel akár nyolc hónapig működik, ez 
pedig nagyon fontos szempont, ha nem akarjuk a telefon mellett 
az órát is naponta töltögetni. A lépéseink számát egy külön kis 
(piros vagy kék) mutató mutatja, 0-tól 10 000 lépésig skálázva. 
Valahányszor ránézünk az óránkra, hogy megtudjuk mennyi az 
idő, azonnal látjuk, hogy mennyire tunyultunk el aznap. A telefon 
hasonló funkciójával ellentétben az óra sokkal pontosabban mér 
hiszen, ez mindig rajtunk van, így akkor is számol, ha a telefont 

az asztalon hagyjuk. idetartozik, hogy hamarosan érkezik egy 
szoftverfrissítés, amelynek megjelenése után úszást is mér majd 
az Activité. Ha megszokjuk, hogy éjszakára sem vesszük le az 
óránkat, akkor az alvásunkat is figyelhetjük vele.

A termék elérhető az iSTYLE üzletében.
Mammut II., 1. emelet
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Az okostelefonok térhódításával 
párhuzamosan egyre bővül  
a mobilokra letölthető alkalmazások 
száma is. Megmutatjuk, hogy ezek 
közül melyek lehetnek hasznosak  
a nyári kikapcsolódásunkhoz!

Airbnb – a XXI. századi „Zimmer frei”

foglalt az összes szálló, amit kinéztél, 
hotelre nincs pénzed, de nem akarsz a 
város szélén aludni? Mit lehet ilyenkor 
tenni? Ha van benned kalandvágy, és 
nem félsz más ágyában tölteni az éjszakát 
(végül is a hotelben is ezt tennéd), akkor 

fogd az okostelefonod, és töltsd le az Airbnb-t! ide bárki fel-
töltheti és meghirdetheti a saját szobáját, lakását vagy házát, 
neked pedig csupán annyi a dolgod, hogy kiválaszd a leg-
szimpatikusabbat, és az app segítségével lefoglald a magad 
részére. Az ára minden valószínűség szerint töredéke lesz 
egy hotelszobáénak. 

City Maps 2 Go – Offline térkép mobilon

A klasszikus térképek sok nyűggel járnak: kihajtva túl nagyok, és egy idő után elszakadnak a 
rengeteg hajtogatástól. A mobiltérképekhez pedig internetkapcsolat kell, amely külföldön igen-

csak gyomron vágja az adatforgalmunkat. A megoldás az Ulmon által fejlesz-
tett City Maps 2 go alkalmazás! Az applikációban a kiválasztott város letöl-
tése után offline, azaz internetes kapcsolat nélkül is tudunk böngészni, így 
nyugodtan barangolhatunk bárhol a világban, nem kell tartanunk attól, hogy 
nem találunk majd vissza a szállásunkra. ráadásul a térképen éttermekre, 
bárokra, hotelekre és neves épületekre is rákereshetünk.

XE Currency – Valutaváltó

Az Xe Currency a világ egyik legnépszerűbb online valuta-
váltója. Ha elfogy a nyaralási helyszínen használatos 
valutánk, és van nálunk némi hazai készpénz, amit bevál-
tanánk, viszont nem tudjuk, hol mennyiért váltják, akkor 
ennek az alkalmazásnak a segítségével egy mozdulattal 
utánajárhatunk, mielőtt egy sötét sikátorban egy kétes alak gyanúsan kedvező 
ajánlattal támadna le minket.

Packing Pro – „Anyaalkalmazás”

Mindannyiunk életében eljön az a szomorú 
pillanat, amikor édesanyánk már nem haj-
landó többet bepakolni helyettünk az uta-
zás előtt. ennek az alkalmazásnak a segít-
ségével azonban önállóan is elkészíthetjük 
az utazáshoz szükséges csomagolási listát. 

A pakktervező számításba veszi, milyen az időjárás a vakáci-
ónk helyszínén, illetve az étkezési szokásainkra is figyel. sőt 
arra is javaslatot tesz, hogy milyen ruhákat és eszközöket 
tegyünk feltétlenül a bőröndbe. 

K&H útitárs – Barát a bajban

A K&H tökéletes útitársat biztosít minden kül-
földre utazónak: nem foglalja a helyet a kocsi-
ban, nem kell repülőjegyet venni neki, ingyen 
van és a bajban is segítséget nyújt. Mindezek 
mellett gond nélkül kapcsolatba léphetünk az 
adott ország magyar nagykövetségével, és 
egyetlen gomb lenyomásával 
vészhívást indíthatunk, 
ahol magyarul kérhe-
tünk segítséget. A biz-
tosítást pedig akár az 
utazás napján is meg-
köthetjük!

zsebedben a világ!   
Mobilappok utazáshoz

Mammut Magazin / 2015. nyár 47
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fesZTiVáLHAngULATBAn 
BUDán

Budapesti Nyári Fesztivál – Városmajori 
Szabadtéri Színpad
Három hónapon átívelő programkavalkád várja az érdeklő-
dőket két fő helyszínen: a Margitszigeten és a Városmajori 
szabadtéri színpadokon. Az egykor vurstliként és szabad-
téri moziként is üzemelő Városmajor a nyári hónapokban a 
budai kulturális élet egyik központjaként koncertek, szín-
házi előadások és gyerekelőadások porondjává válik. 
Júniusban debütál új adaptációban többek között Zilahy 
Lajos egykor betiltott Halálos tavaszának színpadi változata Len-
gyel Tamással és Ullmann Mónikával a főbb szerepekben. Júliusban 
a bossa nova és a dzsezz egyik elismert hazai képviselője, Pátkai 
rozina mellett Palya Bea világzenei koncertjével, Tompos Kátya 
pedig a fugato Orchestrával együtt bűvöli el a közönséget. 

További információ: www.szabadter.hu

Napsütés, mezítláb a fűben táncolás, 
csillagos ég alatt koncerten tombolás 
– sokunknak ez jut először eszébe a 
fesztiválokról. Ám mindezt nemcsak 
természetközelben, hanem Budapest 
számos pontján is átélhetjük, hiszen 
a főváros kulturális és gasztronómiai 
programsorozatot indít a nyáron.  
Budai fesztiválkörképünk következik!
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Mesterségek ünnepe
Közel 800 mesterember költözik be a Budai Várba augusztus 20–23. 
között a 29. Mesterségek Ünnepén. A tavaly több mint 50 ezer láto-
gatót vonzó fesztiválon több száz résztvevő avatja be a látogatókat 
a hagyományos kézművesmesterségek titkaiba. szakemberek és 
működő műhelyek segítségével megtudhatjuk, hogyan készülnek a 
tűzzománc ékszerek, a csipkék, hogyan kell szalmát fonni vagy éppen 
mézeskalácsot készíteni. A nézelődés fáradalmait kézművesfinomsá-
gokkal és kulturális programokkal pihenhetjük ki. 
További információ:  
www.mestersegekunnepe.hu 

Budavári Sörfesztivál
sörfőzdék veszik át az uralmat a Budai Várban 
június 11–14-e között. A Budavári sörfesztivál 
keretében több száz prémium hazai, külföldi és 
itthon nehezen fellelhető sör- és gasztronómiai 
különlegesség várja a folyékony kenyér rajon-
góit. Az idén 5 éves jubileumát ünneplő fesz-
tiválon az innivalók és harapnivalók mellett a 

szórakozás is garantált: az idelátogatóknak 
igazi retroparádéban lesz részük a Dr. Alban, a Kozmix, 

az UfO, a neoton família és a Beatrice koncertjének köszönhetően. 
További információ:  
www.facebook.com/budavarisorfesztival
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Családdal vagy kettesben, barátokkal vagy magányos felfedezőként 
– a spanyol szigetek bebarangolása bármilyen felállásban ideális 
program. Tenerifén és Mallorcán annyi szépség fogadja a látogatót, 
hogy csak győzze az ember befogadni és megörökíteni! 

TENERIFE
Tenerife a Kanári-szigetcsoport legnagyobb tagja. A sziget déli 

részén, Playa de Las Americas körzetében a legnagyobb üdülő-
paradicsomok széles, homokos strandokkal csábítják a fürdeni és 
pihenni vágyókat. A strandok hátterében a sziget hófödte jelképe, 
a Pico del Teide hegycsúcs magasodik lélegzetelállítóan. A sziget 
északi részét tarka növényvilág borítja, ahol hatalmas pálmaültetvé-
nyek, buja virágoskertek, gondozott parkok, erdők és egyedülálló 
növényzet pompázik. nem véletlenül választották a sziget jelképéül 
a sárkányfát és a kanári-szigeteki erdeifenyőt. A Teidétől délre pedig 
egy gigantikus, holdbéli táj található a Las Canadas kráterrel. 

itt egész évben kellemes, meleg, egészséges klíma uralkodik, 
amelyet a hegyvonulat oszt két zónára. A 18 és 25 fok közötti 
hőmérséklet ideális a pihenni vagy strandolni vágyók és a kirándulók 
számára is. 

Tenerifén remek szórakozási lehetőség a családok számára a szi-
get állat- és növényparkja, a Loro Park, ahol jaguárokkal, bálnákkal, 
delfinekkel és gorillákkal, de még pingvinekkel is találkozhatnak. A 
vízi vidámpark, a siam Park is felejthetetlen élményt nyújt. Élvezzék 
a napsütést a Playa de las Americas üdülőhelyen, kiránduljanak a 
vulkanikus kőrengetegben, amely a Teide lábaihoz vezeti el önöket, 
vagy fürödjenek és napozzanak a szálloda medencéjében egy üdítő 
koktél mellett! 

MALLORCA
Mallorcára, a Baleári-szigetek változatos természeti adottságú 

gyöngyszemére is érdemes egyszer ellátogatni, hiszen itt lankás 
vidékek és impozáns hegycsúcsok váltakoznak egymással, és 
évente hat hónapon át süt a nap. Az ezeréves olajfák, a szerpentines 
hegyi utak pompás kilátókkal, a kis öblök, a változatos strandok, a 
festői falvak, a régi kolostorok és a romantikus terek Palma óvárosá-
ban rengeteg felfedeznivalót tartogatnak. A sziget északi részén drá-
maian meredek sziklafalak, déli partján pedig több kilométer hosz-

szú, finomhomokos tengerpart található. Palma, a sziget fővárosa és 
Playa de Palma pedig az éjszakai élet szerelmeseit várja szórakozó-
helyeivel, zenés bárokkal és diszkókkal. Az új ság árusoknál kapható 
Majorca Daily Bulletinből mindig értesülhet az éppen aktuális mallor-
cai programokról, így garantáltan nem marad le semmiről! 

Ha eljött végre a pihenés ideje, 
töltődjön fel Spanyolország 

legszebb szigetein, ahol nemcsak 
gondtalan semmittevésre 

van lehetősége, hanem aktív 
kikapcsolódásra is. Tenerifén és 
Mallorcán a homokos tengerpart 

mellett egyedülálló természeti 
csodák várják, és a klíma is egész 

évben kellemes.

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

a Földközi-tenger 
gyöngyszeMei

www.neckermann.hu
Mammut II., 2. emelet
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Családi móka máltán
A Földközi-tenger központi 
részén fekvő, három szigetből 
álló szigetcsoport – Málta, 
Gozo és Comino – sok 
természeti szépség mellett 
számtalan történelmi 
látnivalóval várja a turistákat. 
Biztonságos környezet és 
hamisítatlan mediterrán 
vendégszeretet fogadja a 
látogatókat, bármerre is járnak 
a szigeteken.

MÁLTA CSALÁDBARÁT!
Máltát joggal nevezhetjük ideális családi nyaralóhelynek: a víz tiszta 

és sok a sekély partszakasz, ahol még a legkisebb gyermekek is bizton-
ságban fürödhetnek. emellett számos családi üdülőszálló várja meden-
cével, játszótérrel és gyerekprogramokkal a vendégeket, hiszen a mál-
taiak nagyon szeretik a gyerekeket.

izgalmas órákat lehet eltölteni a szórakoztatóparkokban is: a Medi-
terraneo Marine Parkban akár delfinnel is úszkálhatunk, a Playmobil 
funPark pedig a játék ifjú kedvelőinek nyújthat felejthetetlen élményt. A 
csúszdák kedvelőit a splash & fun Park várja, a Popeye Village pedig 
minden korosztálynak vidám időtöltést kínál.

MELLIEHA
Mellieha Bay lassan mélyülő, finomhomokos strandja a gyerekes 

családok számára jelent kitűnő választást. számos vízisport és egyéb 
szolgáltatás várja az üdülőket! SLIEMA / ST. JULIAN´S

itt egy több kilométer hosszú, elegáns díszsétányról élvezhetik a 
turisták és a helyiek a tenger látványát. Jócskán találunk a környéken 
zöld parkokat, üzleteket, bárokat és éttermeket is. 

Családdal utazni nem könnyű 
feladat, hiszen a szülők akkor tudnak 
pihenni igazán, ha a gyerekek is 
jól érzik magukat. ehhez megfelelő 
szállások, programok szükségesek. 

www.hurra-nyaralunk.hu
Mammut I., 3.emelet

Széles választékú máltai ajánlatokért keresse  
a HurráNyaralunk.hu Utazási Irodát  

a Mammut I., 3. emeletén!

BUGIBBA / QAWRA
Családias pubok, szórakozóhelyek és éttermek várják az éjszakai 

élet szerelmeseit; és sziklás strandok, valamint egy nemrégiben kiala-
kított durvahomokos partszakasz azokat, akik a vadregényes nappali 
fürdőzést preferálják. 
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Éljünk úgy, mint a helyiek!  
alternatív szállásokkal a világ körül
Ház Dél-Franciaországban, otthonos 
apartman New Yorkban, dizájnerlakás 
Londonban – egyre több turista hajtja 
fejét álomra vadidegenek kanapéján vagy 
éppen ágyában. Az otthoncsere vagy a 
kanapészörf segítségével a világ számos 
pontján ingyen szállhatunk meg, és egy jól 
felszerelt lakásból indulhatunk felfedezni 
a különböző kultúrákat.  
Szöveg: Somogyi Nóra

felfedezni a helyi szokásokat, bevásárolni, szezonális alapanyagokból 
főzni, beszélgetni a szomszédokkal, bennfentes tippeket kapni a sarki 
kávézóban a város legjobb éttermeiről – sokan vágnak neki az utazás-
nak azzal a szándékkal, hogy jobban megismerjék a helyiek életét, hét-
köznapi szokásait, és a személytelen hotelek helyett más módját válasz-
szák az utazásnak.

Cserepartner kerestetik
Pontosan ez keltette fel a már rutinos otthoncserélőnek számító 
Henk és felesége figyelmét is, amikor először olvastak egy cikket 
az alternatív szálláskeresésről. „Annak a lehetősége, hogy néhány 
hétig érdekes helyeken lakhatunk szép, sőt néha kifejezetten gyö-
nyörű otthonokban, és így megtapasztalhatjuk mások életstílusát, 
rögtön megtetszett.” 

Az otthoncseréről itthon legtöbben talán a Holiday című filmből hal-
lottak, amelyben a két szingli főszereplő (Cameron Diaz és Kate Wins-
let) lakást és életet cserélt a karácsonyi vakáció idejére. A már magyar 
verzióban is rendelkező www.homeexchange.com oldal 65 ezer otthont 
kínál 150 országban, és eddig egymillió cserét bonyolítottak a tagok. 

A képlet egyszerű: feltöltjük az otthonunk adatait az oldalra, kiválaszt-
juk, hová szeretnénk utazni, és keresünk valakit, aki hazánkat szeretné 
meglátogatni ugyanabban az időben, majd élvezzük az ingyenes szállá-
sunkat. (Bár a szállás ingyenes, az oldalon 14 napos, ingyenes próba-
tagság után van tagdíj, jelenleg 20 ezer forint 12 hónapra.) 

Feltöltött hűtő és csereetikett
Az otthoncsere számos kérdést vet fel, hiszen gyakorlatilag egy vadide-
gennek adjuk át az otthonunkat. Az oldal működtetői szerint a szol-
gáltatás a becsületességre, a bizalomra és az elkötelezettségre épül. 
„Az adok-kapok rendszer az olyan utazókat vonzza, akik úgy bánnak 
a cserepartnerükkel, ahogy ők szeretnék, hogy velük bánjanak, és ez 
egyfajta szelekciót jelent. nem csalódtunk még, mert vannak bizonyos 
íratlan szabályok a közösségen belül, és mindannyian igyekszünk eze-
ket betartani. inkább a kocsi kölcsönadása okoz fejtörést, mert mi van, 
ha esetleg összetörik?” – magyarázza Henk. 

Az otthoncserélők csereetikettje szerint a cél, hogy minél kényel-
mesebbé tegyük a partner tartózkodását, hiszen mi is hasonló bánás-
módra számítunk. Legyünk őszinték az ingatlan bemutatásánál – egyre 
több az egyértelműen nem magántulajdonban lévő ingatlan –, taka-
rítsunk ki, csináljunk helyet a vendégeinknek, készítsünk élelmet a 
hűtőszekrénybe arra az esetre, ha későn érkeznének, és hagyjunk elöl 
információt, térképet a városról. 

Persze kockázat mindig van, az oldal készítői pedig számos óvin-
tézkedést vezettek be: a hirdetéseknél csak keresztnevek látszódnak, 
a pontos cím nem felismerhető, illetve tanácsos sem e-mail címet, sem 
telefonszámot megadni a folyamat elején. A csere előtt pedig egy digi-
tális szerződést kell aláírnunk.

Az eddig többek között Milánót, Párizst, Londont és Berlint cseré-
vel megjárt Henk szerint érdemes skype-on beszélgetni a lehetséges 
partnerekkel a nagy utazás előtt, így kicsit bepillanthatunk az életstílu-
sukba. Kisebb probléma, de kellemetlen tud lenni, ha egy rendmániás 
antikvitásrajongó és egy bohém művész cserél otthont. rutinos cse-
rélők szerint a legnagyobb kihívást a szervezés jelenti: ki menjen kihez 
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a kulcsokért, ki mikor tud szabadságot kivenni, kinek mikor jön közbe 
valami, ami miatt mind a két oldalon ugrik a nyaralás. 

Kanapé kölcsönbe
A kicsit az ottalvós bulik hangulatára emlékeztető kanapészörf vagy 
couchsurfing esetében a kanapénkat, vagy csak egy lakrészt ajánlunk fel 
ingyen, cserébe azért, hogy valaki majd minket is elszállásoljon. A 2004-
ben alapított couchsurfing.com oldalnak jelenleg 10 millió tagja van 200 
ezer városban. A honlap hitvallása szerint a kanapénk következő 
lakója nem idegen, hanem ismeretlen barát, így arra ösz-
tönzi a felhasználókat, hogy osszák meg életüket ven-
dégeikkel. átbeszélgetett éjszakák, közös főzések, 
azaz itt sokkal szorosabb a kapcsolat a befogadó 
és a vendég között, hiszen nem egy üres lakásba 
érkezünk. sok surfer számolt be arról, hogy ven-
déglátója kiment érte érkezéskor, bemutatta a 
barátainak, közös programokat szervezett vagy 
akár ingyenes nyelvórákat tartott neki. 

Bár sokan egyre inkább csak az ingyenes szállást 
látják a couchsurfingben, az elkötelezett szörfölők szerint 
a lényeg, hogy új kultúrákat, embereket lehet megismerni. „Teljesen 
különböző életstílust képviselő embereket ismertem meg, sátraztam 
amerikai nemzeti parkokban, bejártam szinte egész európát, rengeteg 
olyan helyre eljutottam, ahová egy átlagturista nem, és lassan könyvet 
írhatnék, annyi élmény van mögöttem” – mondja az évek óta kanapé-
szörfölő Krisztina. 

Arrogáns vendéglátók és jógamatracok 
Váratlan helyzetekkel itt is kell számolni, Anitának sajnos rossz élményei 
voltak: „A barátnőimmel készültünk stockholmba, és az áraktól elbor-
zadva alternatív szállásmegoldások után néztünk. egy svéd fiú ajánlotta 
fel a kanapéját, és a folyamatos levelezés ellenére az utolsó pillanatban 
lemondta az első napot, borzasztó lekezelően viselkedett, majd kide-

rült, hogy a háromfős kanapé egy egyszemélyes kihúzható kanapét, 
egy felfújható matracot és egy jógamatracot jelentett. Az utolsó napon 
szintén dolga akadt, és szabályosan kirakott minket a lakásból.”

Nyitott ajtók
Persze rizikók itt is vannak – annak is, aki egy idegennek nyit ajtót és 
annak is, aki egy másik országban készül álomra hajtani a fejét. Krisz-

tina szerint a kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében nem 
árt óvatosnak lenni. „Mindig olyan embereknek írtam, akik-

nek tetszett a profilja, és úgy gondoltam, hogy lesz miről 
beszélgetnünk. ez a taktika az esetek nagy részé-

ben bejött, és sokakkal baráti kapcsolatban 
maradtunk. fontos, hogy rendesen végigolvas-
suk a profilokat, a referenciákat, és mi is mindig 

írjunk referenciát. sajnos mostanság eléggé felhígult a 
rendszer, sokan csak az ingyenes szálláslehetőséget lát-

ják benne, nem olvassák végig a profilokat, referenciákat, 
aztán csodálkoznak, ha kellemetlen élmény éri őket.”

Abban mindkét lány egyetért, hogy a nők sokszor kiszolgálta-
tottabb helyzetben vannak, és ez alól a couchsurfing sem kivétel. Bár 
az oldalon rengeteg, a biztonságos utazáshoz szükséges tippet olvas-
hatunk, a regisztrációhoz bankszámlaszám, igazolványszám kell, illetve 
ajánlásokat is kell szerezni már regisztrált tagoktól, azonban egy hostel-
hez képest sokkal jobban ki vagy szolgáltatva a vendéglátónak – teszi 
hozzá Anita.

Életre szóló élmények
Abban megoszlanak a vélemények, hogy nőként érdemes-e egyedül 
nekivágni az útnak. Krisztina eddig főleg egyedül utazott, elmondása 
szerint aki kanapészörföl, akkor sem érzi magát egyedül, ha egyedül 
utazik. rengeteg jó fej ember van az oldalon, akik ha befogadni nem is 
tudnak, felajánlják, hogy körbevisznek a városban vagy éppen érdekes 
programokat szerveznek.
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Akárhogyan is színezi ki az ember képzelete a törökországi vakációt, 
a valóság annál is gazdagabb élményt tartogat, hiszen 
a török nyaralás nem csupán a nagy kékség szeretetéről 
szól. Legyen úti célunk Alanya, side, Belek, Kusadasi vagy 
bármely tengerparti város, mindenütt érezni fogjuk, ahogy 
a görög-római emlékek keverednek a török hagyományok-
kal és vendégszeretet-
tel. Pattanjunk be egy 
dolmus irány taxi ba, és 
bátran fedezzünk fel 
mindent, amit a rivi-
éra tartogathat szá-
munkra! Látogassuk 

meg epheszosz elragadó romjait, érezzük át a római kori színházak 
magasztos hangulatát Aszpendoszban, vagy gyönyörködjünk Kap-
padókia száz meg száz hőlégballonjában! 

Aki testi-lelki kényeztetésre vágyik, mártózzon meg a legendás gyó-
gyulásokról híres Pamukkale hófehér termálmedencéiben vagy látogas-
son meg egy valódi török Hammam fürdőt. Az aktív pihenés kedvelői 
számára is bőven akad programlehetőség: benevezhetünk egy rafting-
túrára, felfedezhetjük quaddal a török tájat vagy búvárruhát öltve aláme-

rülhetünk a tenger mélységeibe. 
Amikor pedig a nap megérinti 
a Cleopatra Beach horizontját, 
minden újra megtelik élettel, és 
csak ránk vár az eleven éjszaka!

A varázslatos Isztambul
Az európa és ázsia talál-

kozásánál fekvő isztambul 
kulturális, vallási és építészeti 
sokszínűsége vitathatatlan. 
elég, ha reggel kipihenten arra 

ébredünk, ahogy a müezzinek 
emelkedett hangja imára szólítja a 

helyieket, mi pedig kilépünk szultanahmeti 
szálláshelyünk teraszára, és elköltjük reg-
gelinket a nyüzsgő város tetején. A gaszt-
ronómiai kalandozás folytatódhat az üde 
piacokkal és a galata híd alatti étkezdékkel. 
A kihagyhatatlan Hagia szophia és a Kék 
Mecset ámulatba ejtő kupolája után sétál-
junk egyet a török bazárokban, a híres már-
kákat felvonultató vásárlóutcákon, végeze-
tül pedig vegyünk részt egy hajókirándulá-
son a mesés Boszporuszon!

Nyaralás  
a török Riviérán

Hunyjuk be szemünket, és képzeljük el  
a szikrázóan kék tengert! Szinte érezzük, 
ahogy belefúrjuk a lábunkat a tengerpart 
forró homokjába. Vegyünk egy mély levegőt, 
és mondjuk ki: ó, török Riviéra!

www.vista.hu
Mammut I., 1. emelet
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mArgitsziget – fUtÁs, kerékPÁrozÁs
A futás szerelmeseinek fővárosi Mekkája a Margitszigeti futópálya. A 
galoppozók térdének épségéről az 5300 méteres rekortán gondoskodik, 
aminek körbefutásával a néhai nyulak szigetét szaladhatjuk körbe. Ha 
a futást túl snassznak találjuk, még mindig van esélyünk tekerni egyet a 
Duna parton, vagy a belső aszfaltúton görkorcsolyázni.
Cím: 1138 Budapest, Margitsziget

mom sPort – úszÁs, wellness

néha annyi is elég, ha csak felkapjuk a bikinit vagy a fürdőgatyát, és 
elmegyünk a legközelebbi strandra. A Csörsz utcai sportkomplexum 
kiváló helyszín azoknak, akik a hasukat süttetve pótolják a télen leme-
rült D-vitamin szükségletüket. Kicsit több kényeztetésre vágysz? A well-
ness részleg remek kikapcsolódást nyújt a 16 személyes pezsgőfürdő-
vel, a két finn szaunával és a gőzfürdővel.
Cím: 1123 Budapest, Csörsz u. 14–16.

úJBUdAi 
sPortcentrUm – tenisz, 
kisPÁlyÁs foci
Az egyre felkapottabb dél-budai régió is tud sportolási lehetőséget 
kínálni! A Bikás parkban található Újbudai sportcentrumban 4 bérel-
hető teniszpályán dönthetjük el, hogy ki lesz a következő Agassi. Akik 
inkább a csapatsportokat kedvelik, azoknak pedig a 2 műfüves focipá-
lyát ajánljuk, ahol kifulladásig lehet rúgni a bőrt.
Cím: 1115 Budapest, Bártfai u. 52/B

Nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy 
nyáron elutazzon, de ez még nem jelenti azt, 
hogy le kellene mondani a kikapcsolódásról. 
A főváros budai oldalán számtalan sportolási 
és pihenési lehetőség található, így Budapest 
közepén is boldogan vakációzhatunk.

rÓmAi-PArt – kAJAk-kenU
Aki szereti a természetet, a sportot és a túrázást, ne is keresgéljen 
tovább, nyomás kajakozni vagy kenuzni! Az óbudai sportegyesület a 
vízitúrázás szerelmeseinek kínál 2 és 7 fős kajak/kenu bérlési lehető-
séget. Pattanjatok csónakba és evezzetek fel egészen szentendréig, 
ahol egy fagyi elfogyasztása utána hazafelé már hajókázva csodálhatjá-
tok meg a nyári naplementét a Duna vízén. 
Cím: Óbudai Sportegyesület, 1031 Budapest, 
Rozgonyi Piroska u. 28.

URBÁNUS ÚRI MURI
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1. gyakorlat
Egylábas guggolás

Az alábbi izmokat dolgoztatod: 
combizmok, farizom.
Javasolt ismétlésszám: 3x8 

lábanként.
Helyezkedjetek el a pároddal egymással szem-
ben, jobb kezeteket mellső középtartásban fogjá-
tok össze. Bal karotokat szintén mellső középtartásban nyújtsátok előre.
első ütemre ereszkedjetek guggolásba. figyeljetek rá, hogy a hátatok egye-
nes maradjon, térdetek ne kerüljön a lábujj vonala elé! Második ütemre emel-

kedjetek kiinduló helyzetbe! felállás közben a karizmok dolgozhatnak segítségképp.

Erősítsetek együtt, 
bárhol és bármikor!

A formás, feszes test titka a tónusos 
izomzat. férfiak és nők számára egy-
aránt fontos, hogy erősítsék izmaikat. 
Az esztétikai szempontok mellett ez 
egészségügyi okokból sem elhanya-
golható, hiszen törzsizmaink edzésé-
nek hatására javul a tartásunk, meg-
szűnnek gerinc- és hátproblémáink is.
Tematikus sorozatunk legújabb részé-
ben olyan eszköz nélküli, páros erősítő 
gyakorlatokat mutatunk be, amelye-
ket bárhol és bármikor végezhettek! 
Jegyezd meg a gyakorlatokat, és 
végezd őket a barátnőddel egy sza-
badtéri futást követően, a pároddal 
a közös nyaraláskor vagy a szeret-
teiddel otthon. A páros feladatoknak 
köszönhetően az edzés nemcsak 
hatékony, de szórakoztató is lesz! A 
tréning elején mindenképp végezzetek 
bemelegítést, a végén pedig alaposan 
nyújtsatok!

2. gyakorlat
Felülés törzsfordítással
Az alábbi izmokat dolgoztatod: hasizmok.

Javasolt ismétlésszám: 3x15 oldalanként.
Helyezkedjetek el hanyattfekvésben a talajon, lábaitokat kul-
csoljátok össze. Karjaitokat helyezzétek tarkóra. Végezzetek 
felüléseket felváltva, törzsfordítással. figyeljetek rá,  hogy az 

állatok végig legyen megemelve. felülés közben a könyökök 
ne kerüljenek előre, zárjátok a lapockáitokat!

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

korlátlanul, 2800 forintért. A kedvezményes lehetőségért regisztrálj weboldalunkon!

A gyakorlatokat Urbán Luca és  

Kávássy Gergely, a Lite Wellness Club személyi edzői mutatják be.

A Lite Wellness Club szakképzett, diplomás személyi edzői páros 

személyi edzésekkel is várnak! A részletekről érdeklődj értékesítő 

kollégánknál, Szirtes Petránál a p.szirtes@litewellness.hu e-mail 

címen, vagy a +36 70 770 2385-ös telefonszámon.

A jó idő beköszöntével sokan kedvet kapnak a szabadtéri 
mozgáshoz. A többség a futást választja, hiszen ez bárki számára 
végezhető, nagyobb anyagi beruházás nélkül is. Fontos azonban, 
hogy az állóképességet fejlesztő és kiváló zsírégető hatású kardio-
mozgásformák mellett ne feledkezzetek el az erősítésről sem!
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4. gyakorlat
Fekvőtámasz és lábtolás vegyes gyakorlat

Az alábbi izmokat dolgoztatod: fekvőtámasznál mellizom és karizmok, lábtolásnál farizom és comb-
izmok.
Javasolt ismétlésszám: 3x10.
egyikőtök helyezkedjen el hanyattfekvésbe, lábait nyújtva emelje a levegőbe. Karjai legyenek a tala-
jon, rézsútos mélytartásban. A pár másik tagja támaszkodjon meg mellső fekvőtámasz helyzetben a 
talajon lévő talpain. fontos, hogy a csípője ne essen be, fenekét ne tolja ki, törzse maradjon egye-
nes. A pár fekvőtámasz helyzetben lévő tagja első és második ütemre végezzen karhajlítást és -nyújtást. A talajon 

fekvő a harmadik és negyedik 
ütemre végezzen térdhajlí-
tást és -nyújtást. ismétel-
jétek meg a gyakorlatot 

fordított helyzetben is!

3. gyakorlat
Tricepsznyújtás és felülés vegyes gyakorlat

Az alábbi izmokat dolgoztatod: felülésnél hasizmok, tricepsznyújtásnál tricepsz és törzsizmok.
Javasolt ismétlésszám: 3x15.
egyikőtök feküdjön hanyattfekvésbe, talpait helyezze kis terpeszben a talajra. A pár másik tagja támaszkodjon a fekvő helyzetben lévő térdeire, 
hátsó fekvőtámasz helyzetben. első és második ütemre a hátsó fekvőtámasz helyzetben lévő végezzen karhajlítást és nyújtást, figyelve arra, hogy 
törzs- és farizmai legyenek megfeszítve, karja végig maradjon a törzse mellett és a csípője ne essen le!
Harmadik és negyedik ütemre a talajon fekvő végezzen felülést, ügyelve az előző gyakorlatnál is leírtakra!
ismételjétek meg a gyakorlatot fordított helyzetben is!

5. gyakorlat
Fekvőtámasz tapssal

Az alábbi izmokat dolgoztatod: mellizom, karizmok.
Javasolt ismétlésszám: 3x16.
Helyezkedjetek el egymással szemben mellső fekvőtá-

masz helyzetben. Végezzetek egyszerre karhajlí-
tást, majd a karnyújtást követően érintsétek meg 
egymás kezét ellentétesen! ismételjétek meg a 
gyakorlatot ellentétes érintéssel is!

Lite Wellness Club
Mammut II., 4. emelet

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

A fotókon látható ruhákat és cipőket megvásárolhatod a Nike Mammut Store-ban, a Mammut II., földszintjén.
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szülhet egészséges babát 
troMbózishajlaMMal is
A várandósság megnöveli a trombózis 
kialakulásának kockázatát, ám felmerülhet 
a kérdés, hogy mi van akkor, ha a kismama 
fokozott rizikóval rendelkezik, azaz 
trombofíliás. Dr. Szélessy Zsuzsanna, a 
Trombózisközpont hematológus főorvosa 
szerint ez esetben is szülhet egészséges 
babát, ám van néhány szabály, amit az 
anyukának be kell tartania.

Fokozott alvadékonyság a védelemért

Terhesség során a nőknek fokozott véralvadással is számolniuk kell, 
hiszen ekkor megnő a szervezetben az alvadási faktorok mennyisé-
ge, míg a véralvadást gátló fehérjéké csökken. ennek persze fontos 
szerepe van, hiszen így a védekezik a test az ellen, hogy szüléskor 
az anyuka elvérezhessen. Éppen ezért terhesség során négyszere-
sére, míg gyermekágyban akár tizennégyszeresére is megnőhet a 
trombózis rizikója, és ez azoknál, akiknek nagyobb a hajlamuk a be-
tegségre, még nagyobb.

Óvintézkedésekkel csökkenthető a kockázat

nem árt tudni, hogy trombofília esetén nemcsak az anyuka, de a 
baba is veszélyben van, hiszen a méh ereiben kialakult vérrög a 
magzat táplálását is veszélyezteti, ami miatt akár vetélés is bekövet-
kezhet. (gyakran ez áll az ismétlődő vetélések hátterében.)
Amennyiben az illető bizonyítottan fokozott hajlamot mutat trombó-
zisra, ám még nem volt sem mélyvénás trombózisa, sem pedig tüdő-
embóliája, úgy nem mindig kell a terhesség elejétől alvadásgátlóval 
szúrnia magát, általában elég, ha ezt csak a terhesség vége felé 
és a gyermekágyban teszi. Természetesen több tényező dönti el, 
hogy a terhesség hányadik hetében rendelik el a trombózist megelő-
ző injekciót, pl. testsúly, ágyhoz kötöttség, ikerterhesség, trombofília 
súlyossága, visszértágulat, bizonyos nőgyógyászati/belgyógyászati 
betegségek − mondja dr. szélessy Zsuzsanna, a Trombózisközpont 
hematológus főorvosa.
Azonban ha a kismamának már volt 
trombózisa/tüdőembóliája, esetleg 
súlyosabbak a trombózist elősegítő 
faktorok (pl. kombinált heterozigó-
ta génmutáció vagy homozigóta 
génhiba, autoimmun betegség), 
akkor már a gyermekvállalás el-
határozásakor injekciós kezelésre 
szorulnak. nagyon fontos, hogy 
a tablettás terápiát ekkor fel kell 
függeszteni magzatkárosító hatása 

www.tromboziskozpont.hu

miatt, és általában csak két hónappal a szülést követően lehet rá 
visszatérni!

Jobb a megelőzés

Hogy véletlenül se következzen be probléma, amennyiben 
a családjában már előfordult trombózis vagy tüdőembólia, 
érdemes még a babaprojekt megkezdése előtt részt ven-
ni genetikai szűrővizsgálaton. ennek során kiderül, hogy 
ön is hajlamos-e a trombózisra, és ha igen, akkor ismerje 
meg a szükséges óvintézkedéseket!
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LabCentrum

a nap mindenkinek süt… 

Tudta, hogy a magyar lakosság majdnem 
felének még nyáron is az optimálisnál 
alacsonyabb a  D-vitamin-szintje? Ezen 
feltétlenül és sürgősen segíteni kell, mert 
a D-vitaminnak jelentős szerepe van 
egészségünk megőrzésében.  

Miért fontos a megfelelő D-vitamin-ellátottság?           
A D-vitamin a csontanyagcsere fontos szabályozójaként vált ismert-
té, mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy más területeken is jelentős 
szerepe van az egészség megőrzésében. Jótékony hatása nemcsak 
a csontritkulásban, hanem a szív- és érrendszeri betegségek, a cukor-
betegség és reumás gyulladások terén, a daganatok megelőzésében 
és a sclerosis multiplex kezelésében is kimutatható. ezért az alacsony 
D-vitamin-szint felismerése és szükség esetén megfelelő mennyiségű 
pótlása betegségek esetén és az egészség fenntartásában is hasznos.
A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy ha szervezetünk D-vitamin-szintje 
nem elegendő, annak milyen következményei lehetnek. ám erről csak 
laboratóriumi vizsgálat által kaphatunk pontos információt.
Milyen D-vitamin-forrásokat ismerünk? 
A D-vitamin egy részét szervezetünk saját maga állítja elő napfény ha-
tására (D3-vitamin), másik részét pedig az elfogyasztott ételekből nyeri 
(D2-vitamin).
A D-vitamin megtalálható a halmájolajokban, halakban (lazac, 
makréla), a májban, a tojásban, a tejben és D-vitaminnal dúsított 
tejtermékekben, illetve margarinokban, valamint bizonyos zöld-
ségekben, gombákban.
Túladagolható a D-vitamin? 
ilyesmi ritkán fordul elő; a veszélye csak nagyon nagy mennyiségű, 
mesterséges bevitelnél áll fenn, amikor az ajánlott dózis 100-200-szo-
rosát hónapokon át szedi valaki, és a felesleg elraktározódik a szer-
vezetében. erre utaló jelek lehetnek: fejfájás, székrekedés vagy éppen 
hasmenés, a csontok gyengülése, viszketés, ingerlékenység, a vesék 
károsodása. A túladagolás megszüntetésével a tünetek is enyhülnek, 
majd elmúlnak.

A D-vitamin-koncentrációját rendszeres 
időközönként (kb. félévente) érdemes 

ellenőrizni, az egészséges életmód  
szerves részeként.

A Centrum-Lab Kft. laboratóriumaiban nincs szükség  
orvosi beutalóra, elég, ha kiválaszt egy önnek 

megfelelő időpontot a vizsgálatra. 

Ezt megteheti akár online (http://centrumlab.hu),  
akár személyesen, vagy telefonon  
(+36 1) 309-4300, (+36 30) 581-8760 

Ám a D-vitamin- 
szintet nem 
biztosítja egyedül

Mit tehetünk? 
első lépésként ellenőriztesse D-vitamin-szintjét egy egyszerű vér-
vétellel! A vizsgálat a Mammut ii. Bevásárlóközpont épületében 
akár azonnal is igénybevehető a Centrum-Lab Kft. központi la-
boratóriumában. A vizsgálat ára: 3 000 ft + 1 200 ft vérvételi/
adminisztrációs díj. 
Választható a D-vitamin-vizsgálati csomag is, amelynek ára: 5 500 ft 
+ 1 200 ft vérvételi/adminisztrációs díj. A csomag alapján képet 
kapunk a máj és a vese működéséről, a szénhidrát-, fehérje- és 
zsíranyagcsere állapotáról. A vizsgálatsor információt nyújt a vas- 
és csontháztartásról, emellett tájékoztat a szervezetben előforduló 
gyulladásos folyamatokról.

Mit mutatnak a felmérések a magyar lakosság körében? 
A lakosság körülbelül felének még nyáron is az optimálisnál alacso-
nyabb a D-vitamin-szintje, de télen még rosszabb a helyzet: ilyenkor a 
szükséges D-vitamin-mennyiségnek csak alig 2-4%-ához jutunk hozzá, 
így tavaszra komoly vitaminhiányos állapotban található a szervezetünk. 
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Mi állHat  
a Hasi paNaszok 
HátterébeN?
Ami egyszerű hasfájásnak indul, számtalan betegség 
tünete lehet. A Mammut Egészségközpontban felkészült 
orvoscsapat áll rendelkezésre ahhoz, hogy pontosan 
meghatározza a problémát, és megkezdje a gyógyítást. 

A hosszú tél  és a változékony 
tavasz sokakat késztet arra, 

hogy finom ételekkel kényez-
tesse magát. ezek az étke-
zések azonban megterhelik 
emésztő rend sze rünket , 
és különböző panaszokat 
okozhatnak. Többek között 
gyomortáji fájdalom, gyomor- 
égés, hasmenés, puffadás, 

sápadtság, rekedtség, szá-
raz köhögés, garatgyulladás, 

gégegyulladás, torokfájás, fáj-
dalmas nyelés, asztmás roham, 

nehéz lég  zés, száj szag, savanyú 
szájíz, fehér lepedékes nyelv, láz, 
csuklás, fá ra dékonyság, hajhullás, 
étkezést követő hasmenés és szék-
rekedés jelentkezhet.
A gyomor- és bélrendszer be-
tegségei változatos panaszokat 
és tüneteket okozhatnak, ame-

lyek közül egyik sem igazán betegségspecifikus. egyes rendellenes-
ségek az emésztőrendszer több részét, mások csak egyetlen részt 
vagy szervet érintenek. Azt hihetnénk, hogy bizonyos problémák hát-
terében banális okok állnak, mint például a stressz, a kialvatlanság 
vagy a rendszertelen táplálkozás. ám ha tüneteink a tél és a tavaszi 
méregtelenítési időszak elmúltával is tartósan fennállnak, érdemes 
szakemberhez fordulni, és panaszainkat részletesen kivizsgál-
tatni. sokféle betegség állhat a háttérben, a tünetek és a panaszok 
értékelése pedig orvosi feladat.
A gasztroenterológia a belgyógyászat egyik ága, amely specifiku-
san az emésztőszervi betegségek (nyelőcső, gyomor, vékonybél, 
vastagbél, máj, epehólyag-epeutak, hasnyálmirigy) vizsgálatával és 
gyógyításával foglalkozik.  

Hasi ultrahang- és gasztroenterológiai szakorvosi

vizsgálat 29 000 ft helyett most csak 22 500 ft

a Mammut egészségközpontban.

Gasztroenterológiai szakrendeléseink:
Dr. Rédei Csaba: szerda 17.00–20.00
Dr. Szilvás Ágnes: péntek 17.00–20.00 
Ultrahang-diagnosztika:
Dr. Rakonczai Andrea: kedd–csütörtök 
15.00–19.00
Dr. Végvári Beatrix: szerda 8.00–12.00
Dr. Nyitrai Márta: péntek 15.00–19.00

A Mammut egészségközpontban kiváló specialisták dolgoznak, 
modern diagnosztikai berendezések és kitűnő laborkörülmények 
között. Amennyiben a pontos diagnózis felállításához további or-
vosi vizsgálatokra van szükség, a gasztroenterológiai magán-
rendelésen az orvos megszervezi a teljes körű belgyógyá-
szati szűrővizsgálatok elvégzését, vagy akár az altatásban 
történő gyomor-, és béltükrözést is. Mindez várakozás nélkül 
megoldható, így gyorsan elkezdődhet a kezelés, gyógyítás.



www.mammutegeszsegkozpont.hu
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Mammut II., 4. emelet

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

E-mail: mammut@diagnoscan.hu

www.diagnoscan.hu

Közeleg az apák napja,  
figyeljünk oda a férfiak  
egészségére!

Egy családban különféle felelősségteljes  
szerepe van a szülőknek. Az anya a 
gondoskodó, aki mindenre és mindenkire 
odafigyel. Az apa az, aki képviseli az erőt, a 
biztonságot. A tradicionális szerepek mellett 
persze ma már mindkét szülőre számos 
eltérő feladat is hárul, ám ahhoz, hogy a 
hagyományos családmodell működhessen, 
és a férfi erős támasza legyen a családnak, 
fontos megőriznie az egészségét! 

Apák napja közeledtével (ami június harmadik vasárnapjára esik), ezt 
tartva szem előtt, a 40 év feletti férfiak számára olyan szűrőcsomagokat 
állítottunk össze, amelyek  figyelnek a nemükre  és korukra jellemző  
specialitásokra, hiszen 40 éves kor felett már olyan rizikófaktorok is 
belépnek az életükbe, amelyekre korábban nem is gondoltunk volna. 
standard szűrőcsomagunkban az alapvető fontosságú kivizsgálások 
szerepelnek, mint a pajzsmirigy-, valamint a hasi és kismedencei ult-
rahang, a nyaki erek Doppler-ultrahang-vizsgálata és a kétirányú mell-
kasröntgen, amelyekkel felmérhetjük a test jelenlegi általános egész-
ségi állapotát. extra csomagunkban a mellkasröntgen helyett low-
dose (azaz alacsony sugárdózisú) mellkas CT-vizsgálatot alkalmazunk, 
amellyel a tüdő apró eltérései is vizsgálhatók. superior csomagunkban 
mindezt kiegészítjük a here ultrahangos vizsgálatával, hiszen ennél a 

szervnél is számos probléma előfordulhat, legyen szó daganatos elvál-
tozásról vagy környezetében kialakuló sérvről. Mindemellett a rutin-la-
borvizsgálattal további problémák is kiszűrhetők. superior PLUs szű-
rőcsomagunkban pedig ezen vizsgálatok emellett a CT-kolonoszkópia 
segítségével (a vastagbéltükrözésnél jelentősen kisebb kellemetlenség 
mellett) kiszűrhetők az akár néhány milliméter nagyságú polipok is, így 
a belőlük kialakuló lehetséges betegség kezelése időben elkezdhető. 

Egészségmegőrzés 40 felett, férfiaknak – képalkotó szűrőcsomagok
 standard extra superior superior PLUs

Pajzsmirigy ultrahang-vizsgálat × × × ×
Hasi és kismedencei ultrahang-vizsgálat × × × ×
Nyaki erek Doppler-ultrahang-vizsgálata × × × ×
Mellkasröntgen, kétirányú ×   
Low-dose (alacsony sugárdózisú) mellkas CT-vizsgálat  × × ×
Here-ultrahang-vizsgálat   × ×
Rutinlabor, PSA, tumor markerek   × ×
CT vastagbélvizsgálat (CT-kolonoszkópia), előkészítéssel    ×
Privát ellátásban 32 000 Ft 41 000 Ft 70 000 Ft 132 000 Ft

Mammut ii. központunkban a 
fenti képalkotó szűrőcsomag-
jaink mellett magánrendelés 
keretében hölgyek számára is 
lehetőség van különféle cso-
magok, valamint rövid várako-
zási idővel CT-vizsgálatok, ult-
rahang, csontsűrűségmérés,  
mammográfia, illetve röntgen 
vizsgálatok igénybevételére is. 
gyors, pontos diagnózis a 
mielőbbi gyógyulás érde-
kében.
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engeDD, HOgy AZ ÉsZAKi nÖVÉnyeK 
feLfeDJÉK sZÉPsÉgeDeT!

A MÁDARA natúr- és organikus kozmetikumai Lettországból származnak, 
és a Baltikum erejét hozzák magukkal. Az uniszex arc- és testápoló ter-
mékek alapjául a különösen hatékony északi növények szolgálnak. A rövid 
nyarak során a balti növények minden energiájukkal a virágzásra koncent-
rálnak, ezáltal az aktív hatóanyagok magas koncentrációban találhatók 
meg bennük. A MÁDARA éppen ezért tud olyan egyedülálló kozmetikumo-
kat gyártani, amelyeknek nincs párja. 

Többek között olyan 
különleges összetevőket 
használnak, mint a fris-
sen csapolt nyírfa juice, az 
északi növények apró mag-
jaiból préselt szárazolaj 
vagy az erdei tavak mélyé-
ről származó 4000 éves 
iszap.

A MÁDARA organikus kozmetikumai már Magyarországon is elérhetők, 
többek között a Mammutban is.  

Mammut I., 0. emelet, BOMB Shop

Új K&H-fióK  
az ügyfelek szolgálatában

Mi a legfontosabb tudnivaló a nemrég megnyílt K&H-fiókkal 
kapcsolatban? 
nagyon büszkék vagyunk a Mammutban lévő fiókunkra, hiszen egy iga-
zán innovatív, az ügyfelek igényeit maximálisan figyelembe vevő fiók-
ról van szó. A legfontosabb talán az, hogy a készpénz be- és kifizetés 
automatizált módon, ATM-en keresztül történik. A K&H a KBC, európa 
egyik vezető pénzügyi csoportjához tartozik, Belgiumban például a 
bankfiókok jelentős hányada ezen az elven működik. Az ügyfeleink szá-
mára ennek az az előnye, hogy ezek a szolgáltatások ingyenesek, gyor-
sak, és a nap 24 órájában elérhetők, valamint azonnal jóváírásra kerül-
nek a számlán. ez a szolgáltatás kifejezetten a kis- és középvállalkozá-
sok, üzletek számára előnyös, hiszen akár a banki nyitvatartási időn túl 
is be tudják fizetni az aznapi bevételüket, ráadásul az egyébként szo-
kásos díj nélkül.  

Milyen szolgáltatásokkal várják az ügyfeleket? 
A Mammut-fiók tanácsadó fiókként funkcionál, azaz az ügyfeleink 
befektetési, biztosítási és hitelezési tanácsot kaphatnak. igyekszünk 
minél kellemesebbé tenni az ügyfeleink számára az itt eltöltött időt: 
időpontra lehet érkezni a tanácsadóinkhoz, kávéval és ásványvízzel 
várjuk a hozzánk érkezőket, illetve ügyfeleink számára egy óra ingye-
nes parkolást biztosítunk a Mammut parkolójában. Annak érdekében, 
hogy ügyfeleink biztonságosan érjék el az e-bankot, a fiókban külön 
laptopot biztosítunk, illetve az egész fiók területén ingyenes wifi hot-
spot üzemel. 
Hogyan tart nyitva a fiók? 
A K&H Bank hálózatában elsőként szombaton is nyitva tartunk annak 
érdekében, hogy ügyfeleink még kényelmesebben és gyorsabban tud-
ják pénzügyeiket intézni. 

A K&H Bank fiókjával gazdagodik a szolgáltatások köre  
a Mammutban. Az újonnan nyíló bankfiók a Mammut I.  
2. emeletén várja a látogatókat, és nyújt segítséget a 
pénzügyek intézéséhez. Az elérhető szolgáltatásokról 
és az ügyfelek kényelmét célzó megoldásokról Szücs 
Tamást, a fiók igazgatóját kérdeztük. 
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ÁLLATKERT  
a KÖLYÖKPaRKBaN!
Elhoztuk neked a legtöbb állatot, még a süniket is, hiszen 
májusban ők voltak a kedvencek! Keresd a Sünis Bérletet!

Háromszintes 
mozgásfejlesztő 
mászórendszer, 
légvárcsúszda, 
labdatenger, lengőhinta és 
milliónyi más játék várja a 
lurkókat! És ha elfáradtak 
vagy megszomjaztak, 
frissen facsart narancslevet 
kaphatnak a biobüfében, a 
szülőknek pedig Illy kávét 
szolgálunk fel.

Jelentkezzen a mammutkolyokpark@gmail.com e-mail 
címen, kérjen ajánlatot, és mi a legjobb szolgáltatással 

állunk rendelkezésére!
KÖLYÖKPARK Mammut II. Bevásárlóközpont, 3. emelet

Telefon: (+ 36 1) 345-8512; (+ 36 70) 228-5787

Szolgáltatásainkat 
egész héten élvezhetik, 
hiszen a KÖLYÖKPARK 
Mammut vasárnap is 
nyitva tart! Találkozzunk 
a KÖLYÖKPARKBAN!

A mókás hangulat 
és a felejthetetlen 
élmény garantált!
Tizenhat év 
tapasztalattal egy 
profi csapat csak 
a gyermekekért 
dolgozik! A nyár újdonsága: KÖLYÖKPARK Tábor! 

Négy napot fizet, ötöt kap! Különleges 
kedvezmények: játék, foglalkozások 
és gyermekmegőrzés egyben! 4 éves 
kortól várjuk a gyermekeket!

Élményekkel teli 
szülinapi bulival várjuk 
az ünnepelteket! 
Kérhet arcfestést, 
lufifújó bohócot – mi 
mindenben segítünk. 
Csak arra kérjük, 
mielőbb foglaljon 
időpontot, hogy 
időben tudja értesíteni 
meghívottjait!

Nálunk nincsenek 
zsetonok, de 
vannak havi és 
alkalmi bérletek, 
hogy még 
kedvezőbb árat 
biztosíthassunk 
Önöknek!

Ha vásárolna közben, vagy 
épp elintéznivalója van, 
gyermekmegőrzéssel is 
állunk rendelkezésére, sőt 
előzetes bejelentkezéssel 
akár 2-3 éves gyermekre is 
vigyázunk!
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Miként látod a visszatérést két futammal a hátad mögött? 
Nincs mit szépíteni: a három év kihagyás látszik – persze, ez 
nem jelent számomra különösebb meglepetést. Mert lehet be-
szélni valamiről, de ha nem csinálod, nem élsz benne, akkor 
nincs reális képed arról, hogy mennyire nehéz. Két futam alap-
ján úgy látom, ez a bajnokság kicsit nehezebb, mint gondol-
tuk – nyilatkozta ifjabb Tóth János, a Peugeot-Total Hungária 
Rallye Team pilótája. 

Mi a feladat? 
Meg kell ismerni az autót, mert akkor tudod kihozni belőle a 
legtöbbet, ha tökéletesen ismered, ahhoz pedig azért kell né-
hány verseny. Eredendően három futamot mondtam, és min-
den egyes kilométerrel közelebb vagyunk, mindig egy picivel 
jobbak, gyorsabbak tudunk lenni, de az is tény, hogy van még 
mit tanulnunk. 

Murván könnyebb lesz? 
Valószínűleg. Aszfalton pontosan kell menned, minden egyes 
hibád tizedekben, másodpercekben mérhető. A murva kicsit 
másabb – bár egyelőre nincs még tapasztalatom a 208-assal –,  

ott talán valamivel könnyedebben, lazábban autózhatunk, 
mert a hibák nem bosszulják meg magukat annyira, mint asz-
falton. 

A miskolci hajrában nem hibáztál, sőt, megmutatkozott a hí-
res hidegvéred. Hogy élted meg az utolsó gyorsaságit, ame-
lyen eldőlt a verseny? 
Addigra bennem volt már több mint száz versenykilométer,  
és azon az ominózus szakaszon is harmadszor mentünk. Így 
könnyebb összeszedni magad és összpontosítani. Harcolni 
pedig mindig is szerettem. Egész nap nagyon közel voltunk 
egymáshoz Kazár Mikivel, és nyilván a végén megpróbáltam 
a lehető legtöbbet kihozni magamból. Ez volt az a gyorsasági 
szakasz, amelyre egy kicsit büszkék lehetünk. 

És a másik szakaszgyőzelemre? 
Persze, az is jó volt, de abban az utolsó gyorsaságiban volt az 
igazi nehézség. Besötétedett, az úton sok volt a felhordás, és 
bár a hajrában az ember általában már nem kockáztat, nekünk 
most volt miért, hátha összejön a második hely.

Akkor, ott, abban a pillanatban visszatért a régi érzés? 
Egy kicsit. Az egri versenyt követően nem voltak jó érzéseim, 
mert nem tudtam jól kezelni az autót, a beállítása nem passzolt 
a vezetési stílusomhoz, egyszerűen nem tudtam vele gyorsan 
kanyarodni. A második futamra az autót átállították, a hajtás-
láncot, a lengéscsillapítót, mindent, és a Peugeot 208-as igazi, 
komoly raliautóvá vált a változtatásokat követően. A dobálós 
részeken sokszor el sem hittem, hogy úton tudunk maradni. 
Kilo méterről kilométerre egyre jobban bíztam az autóban. 

Vagyis visszatért a régi érzés? 
Biztos vagyok benne, hogy hamarosan visszatér. Azon is múlik, 
mennyire gyorsan tanulom meg az autót. Ez nem olyan, mint a 
Super2000-es, és nem olyan, mint a WRC, valahol a kettő kö-
zött van. Turbós, de 1,6-os turbós, szóval meg kell tanulnom vele 
gyorsnak lenni. S ha ez megvan, meglesz az érzés is.

MEGCSILLANT A RÉGI JANIKA!
Megcsillantotta régi önmagát a hétszeres abszolút bajnok ifjabb Tóth János a Miskolc rallyn, ahol navigá torával, 
Szőke Tamással az utolsó gyorsasági szakaszon harcolta ki gigászi ütközetben a második helyet. A három év 
kihagyás után visszatérő Peugeot-pilóta szerint jó úton járnak, de messze még a vágyott cél. 
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VáltozásoK
a bEváSárlóközponTban

Épület Szint Üzletszám Megszűnt/elköltözött Új üzlet
Mammut i. fszt. L030 BioTechUsA   –

Mammut i. fszt. L036  – Marron Development

Mammut i. fszt. L042 Braga BioTechUsA

Mammut i. fszt. L045 Mademoiselle Maxi moda

Mammut i. 0. r010 Quaestor  – 

Mammut i. 0. P010  –  Bagus bőrdíszmű

Mammut i. 0. P018 Ulpius-ház  – 

Mammut i. 1. r102 Diapolo iDea

Mammut i. 1. r103/b  –  Braga

Mammut i. 1. r124  –  Luxus gardrob

Mammut i. 1. r126 Kookta  – 

Mammut i. 1. r128 naturavivente  – 

Mammut i. 1. r129 Moon  – 

Mammut i. 1. r137, 138 Aron Design smart clinic

Mammut i. 3. r310-310/a Chills headshop green doctor

Mammut ii.  –1. KP126 szappansziget  – 

Mammut ii. 0. K027/b Coffeeshop Company  – 

Mammut ii. 0. K031 Mixer PUPA (K031), Office shoes (K047)

Mammut ii. 2. K237  –  H&M

Mammut ii. 2. K246 Angelo nizzy Bijou

Mammut ii. 2. K279/a Új színház-jegyértékesítés  – 

Mammut ii. 3. K333  –  H&M

Mammut ii. 3. K334 felföldi passionerie   –
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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 
Office shoes
reálszisztéma Menedzser shop 
Via-Piella 
Piella-guess 
r - Cipő 
salamander 
scarpa 
scarlett 
scholl 
Tredici 
Vagabond 

egÉsZsÉg:

Dr. Lenkei Életerő Centrum 
Mammut egészségközpont 
Mammut Patika 
scitec fitness Pont 
Trec nutrition

ÉLeLMisZer, DeLiKáT:

Anthon Berg 
Biosétány 
Belga Praliné 
Borárium 
Chocoland 
Culinaria italia 
spar 
Vom fass

ÉTTereM, KáVÉZó:

asushiBar 
Belfrit 
Big Ben Teaház 
Burger King 
gusto espresso 

guru 
KfC 
Leroy Café 
McDonald’s 
nordsee

fÉrfiDiVAT: 

Arts&Crafts 
Astor for Men 
Camel active 
estillo 
intimissimi 
J.Press 
Kristóf szalon 
Levi’s store 
Marks & spencer 
nike 
O’neill/ Converse 
r-Polo 
retro Jeans 
springfield 
szőrme-irha Bőrszalon 
Tatuum 
Tezenis 
Triumph

fOTó, OPTiKA:

Opticworld 
Optiris optika 
Olivér Optika 
Puskás fotó

gyerMeKViLág:

Játéksziget 
Játékvár 
Kölyökpark Játszóház

KÖnyV, ÍrósZer,
 AJánDÉK:

Alexandra 
Anima 
Hobbyművész 

Libri 
Papír-sziget 
Pirex

LAKásKÚLTÚrA:

Art salon Herend porcelán 
BergHOff konyhafelszerelés 
Butlers 
Casa spain 
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 
CAMAïeU 
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 
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  
szolárium stúdió 
Thai Harmónia Tradicionális 

Masszázsszalon 
T-Pont 
Trec nutrition 
Vodafone

az üzletlista folyamatosan bővül.
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Cipő, táska

sHoes, bags

Alberto Zago M I.  fsz. L-063

Bagus bőrdíszmű M I. 0.  P-010

Bőrkert · táska M I. 1. R-132

Branch Kids M I.  1.  R-107

Branch Shoes · cipő M I.  2.  R-201/g

CCC cipőüzlet M II. 2. 224-226

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

Deichmann · cipő M II.  1.  139

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

ECCO · cipő M II. fsz. 26

Fanny Shop M I.  fsz. L-005

Humanic · cipő M II.  1. 121

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

MBT Pont M I.  0. P-004

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

Office Shoes M II. fsz. 47

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

Rajnai · cipő M I.  1.  R-113

Reálszisztéma Menedzser Shop M II.  1.  140

Ryn · cipő M I.  1. R-102/a

Salamander M II.  1. 141

Scarlett cipő M I. fsz. L-018

Scarpa M II.  fsz. 30

Scholl · cipő M I.  0. P-005

Supykids  M I. 2. R-212

Tredici · cipőbolt M I.  fsz. L-040

Vagabond · cipőbolt M I.  0. R-011

Via Piella M I.  2. R-207

egészség

HealtH

A-Balance bőrgyógyászat M II. 5. 530

Aranykagyló Egészségbázis M I.  fsz. L-058

Ayurmed Indiai Gyógyközpont M II. 5. 531

BiotechUSA M I.  fsz. L-042

Centrum Lab M II. 4.  424L

Centrum Lab M II. 5. 524L

Centrum Lab M II.  5. 533

Diagnoscan Diagnosztikai Központ M II. 4. 424D

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

Endokrinközpont M II. 5. 531

Fájdalomközpont M II. 5. 531

La Pergola M II.  2.  221/b

Mammut Egészségközpont M II.  4.  424E

Mammut Fogászat M II. 5. 527

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

Medosan M I.  fsz. L-025

Medostore M I. 1. R-121

Norbi update M I. fsz. L-064

Oxivit M I. 1. R-150

Salvia Natura bolt M II. –1. L-101/a

KP-132

AKH
Gumiszervíz

L-
10

1/
a

SP
AR

 to
 g

o

L-
10

1/
b

KP
-1

14

SL-104

KP-136

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

C
le

an
st

ea
m

 
au

tó
m

os
ó

KP
-2

41
, 2

42
/a

–2 sziNt
Mammut I. (M I.)

–1 sziNt
Mammut I. (M I.)

–2nd Floor
Mammut II. (M II.)

Bankomat

Információ

WC

Mozgáskorlátozott WC

Lépcső

Mozgólépcső

Panorámalift

Lift 

Pelenkázó

Akadálymentes bejárat 

Telefon

Fizetőautomata

Italautomata

Gyógyszertár

Elsősegély

Csomagmegőrző

Gyalogosközlekedés 

Autósközlekedés 
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KP-132

AKH
Gumiszervíz

L-
10

1/
a

SP
AR

 to
 g

o

L-
10

1/
b

KP
-1

14

SL-104

KP-136

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

L-
02

8

045

040

031

047

L-010

L065, 66 L064

02
7a

027b

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

Scitec Nutrition M I. fsz. L-010

Smiling Planet M I. 2. R-213

Trec Nutrition M I. fsz. L-055

Vivamed egészségtár M I.  0. P-006/b

Yves Rocher M I.  0. R-001

élelMiszer, delikát

Food, deliCatesseN

Allergia és diétabolt M I.  fsz. L-053

Anthon Berg M II.  2.  222

Belga Praliné M I.  fsz. L-009

Bio Sétány M I.  1.  SP-101

Biokertész M I.  1.  SP-106

Borárium M I.  1.  R-115

Chocoland M I.  1.  R-120

CIAO M I.  0. P-000

Culinaria Italia M I.  1. SP-103

Darlington tea M II.  1.  144

Édes Fini M I.  3.  R-347/b

Gusto Espresso M I. 1. R-146

Jono Yogo M I. 3.  R-304

Norbi update M I. fsz. L-064

Salvia Natura bolt M II. –1. L-101/a

SPAR M I.  -1.  L-101

Vom Fass M I. fsz. L-056

éttereM, kávézó

restauraNts, CoFFee sHop

á Table! M II. 3. 371

aSushiBár M I.  3.  R-320/k

Belfrit Belga étterem M I. 3. R-306

Big Ben teaház M I.  fsz. L-020

Burger King M II.  2.  228

Café Frei M II. 2.  245

Caffé Perté M I.  3.  R-304/a

CIAO M I.  0. P-000

Cortesi látványpékség M II.  2.  220

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

H&M M II. 2. 237

  M II.  3.  333

Intimissimi M I.  0. R-004

J.Press M I.  0. R-003

Kristóf Szalon M II.  1.  127

Levi’s store M I.  0. R-012

Marks & Spencer M II.  fsz. 33

Ombre - Men’s Fashion M I. fsz. L-061

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

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

Tezenis M II.  1.  126

Thomas Breitling M II. 3. 338

Triumph M I.  0.  P-001/b

United colors of Benetton M II.  fsz. 39

Fotó, optika

pHoto, optiCiaN

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

Ofotért Optika M I. 0. R-017

Olivér Express Optika M II. 1. 142

Optic World M II. fsz. 28

Optiris optika M I.   1. R-111

Sunglasses and more M II. 2. 219

Vision Express M II.  2. 230

gyerMekvilág

World oF CHildreN

Benefit M II.  3.  323

Branch Kids M I.  1.  R-107

Cosmos City M II. 3. 321

H&M M II. 2. 237

  M II.  3.  333

Játéksziget M II.  3.  327

Játékvár M I.  1.  R-135

Játékvár  M II.  3.  332

KÖLYÖKPARK M II.  3.  328

Mamas and Papas M II. 3. 331/a

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

Okaidi M II.  3.  324/a

Supykids M I. 2. R-212

United colors of Benetton M II.  fsz. 39

iroda

oFFiCe

Unipharma iroda M I.  4.  R-415

Üzemeltetési igazgatóság M I. 1. SP-102

kÖNyv, írószer, ajáNdék

books, statioNary, giFts

Alexandra Könyváruház M I.  2. R-201

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

Hobbyművész M I.  3.  P-424

Libri könyváruház M II.  2. 245

PAPÍR-SZIGET M I.  0. P-013

Pirex papír M II.  3.  322

lakáskultúra

iNterior desigN

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

BergHOFF konyhafelszerelés M II. -1. KP-136

Butlers M I.  0. R-002

Casa Spain M II. -1. KP-105

Darvas Képkeret M I. 1. R-141

Decorator Home M I.  1. R-144/a

Gusto Espresso M I.  1.  R-146

Hobbyművész M I.  3.  P-424

Kubinyi galéria M II. fsz. K-029

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

Szőnyegguru M II. 3. 340/f

Taylor Trend M II.  -1.  KP-112

T-Rex bútor M I.  fsz. L-028

Műszaki Cikk

eleCtroNiC deviCes

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

Almagyár M I. fsz. L-016

Extreme Digital M I.  2.  R-201/a

iDea szervíz M I.  1. R-102

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

iSTYLE M II.  1.  129/b

Leila GSM M I.  2.  R-217

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

LUX GSM M I. 0. P-017

Media Markt M II.  –1. KP-120

Planet GSM M II. 1. 131/a

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

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

Női divat

WoMeN Wear

7Camicie M I.  0. P-003

Aranypók divatáru M I. fsz. L-065-66
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225

279

230

K224-226

236

235

K245

K229
K236

222 281
282

280

221/b

Cafe Frei

Extremecomputer.hu
árukiadó SP-202a

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

Bershka M II.  1.  122

Braga M I. 1. R-103/b

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

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

Camaieu M I.  0.  R-018, 19

Camel active M I.  0. R-015

Carla divat M I. fsz. L-011

Charm M I.  0.  P-019

Charm Exkluzív I. M I. 1. R-106

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

Cosmos City M II. 3. 321

Dockyard Islands M I.  0. R-014

Emporium M I.  1.  R-109

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

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

Gaudí M I.  1.  R-147

Heavy Tools M II.  1.  129/a

HelloMami Kismamaruha Outlet M I. fsz. L-027

Hervis Sport M II.  1.  135

H&M M II. 2. 237

  M II.  3.  333

Intimissimi M I.  0. R-004

J.Press M I.  0. R-003

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

Levi’s store M I.  0. R-012

Lilifo M I.  fsz. L-004

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

Luxus Gardrob M I.  1. R-124

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

Magistral M II. 3. 340/m

Mamas and Papas M II.  3.  331/a

Mango M I.  0. P-014

Marks & Spencer M II.  fsz. 33

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

Maxi Moda M I.  fsz. L-045

Mayo Chix M I. 0. P-001

MY77 M I.  0. P-006

NOX M I. 2. R-208

Orsay M I.  0. R-006, 007

Premium Labels M I.  1.  R-118

Promod M II.  fsz. 23

Reálszisztéma Menedzser Shop M II.  1.  140

Retro Jeans M II.  3.  331

Rinascimento M II. 2. 239

Rouge M I. 0. P-008

Sántha ruha M I.  fsz. L-054

Secret fehérnemű M I.  1.  R-134/b

Springfield M II.  fsz. 37

Sugarbird M I. fsz. L-057

Süel M I. 0. P-020

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

Tatuum M II.  fsz. 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

My GEM Jewelery M I. 2. R-218

Nizzy Bijou M II.  2. 246

Pandora M II. fsz. 41

Royal Ékszer Zálog M I.  fsz. L-039

Schmuck ékszer (M. I.) M I.  0. R-021

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

Silver Islands M II. 2. 223/a

SIX M II. fsz. 24

Swarovski M I. 0. R-016

Syam Silver M II.  3.  367
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424D

42
4E

424L

R-432-2

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

Mammut I. (M I.)

4. sziNt
Mammut I. (M I.)

3rd Floor
Mammut II. (M II.)

K-371K-351

P-421

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

R-320

R-320 b

R-320 c

370 321

322

323

37
2

szabadidő, sport

leisure, sport

Arena M I.  1.  R-108

BiotechUSA M I.  fsz. L-042

Dorko M II. 1. 128

Football-fanshop M I. 0. P-003

Hervis Sport M II.  1.  135

Nike M II. fsz. 38

Playersroom M II. 1. 136

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

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

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

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

iDea szervíz M I.  1.  R-102

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
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5. sziNt
Mammut I. (M I.)

4th Floor
Mammut II. (M II.)

5th Floor
Mammut II. (M II.)

K5
27

K5
30

K5
31

K5
29

K524L

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

K5
36

K5
34

K5
32

K5
33

424D

42
4E

424L

R-432-2

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

A MAMMut-weboldAlt  
elérheti, hA leolvAssA  

A kódot  
okostelefonjávAl!

Mogul Ingatlan Iroda M I. 1. R-114

Multi Flora M I. 0. P-021

MÜPA jegyértékesítés M II. 2. 279/b

My Pet M II.  -1.  KP-132

Nail Point M II. 3. 370

Naturwash Autómosó /    

   Gumiszervíz M I. -1. SL-108

Neckermann M II.  2.  229

Nemzeti Dohánybolt M I.  0. R-000

Óraguru M I.  0. R-020

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

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

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

Patron Sarok M I.  1.  R-105

Physiomins Francia    

   Fogyasztóközpont M II. –1. KP-113

Planet GSM M II. 1. 131a

Polgár Tisztító M II.  -1 KP-137

Pólómintázó - Gyorsmintázó M I.  fsz. L-062

Posta M II.  3. 342

Raiffeisen Bank M I.  2.  R-200

RContact, NYOMTATÁS M I.  1.  R-130

RContact, NYOMTATÁS M I.  3.  R-312/b

Royal Ékszer Zálog M I.  fsz. L-039

Secfone M I.  fsz. L-060

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

Smiling Planet M I. 2. R-213

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

Unicredit Bank M II.  2.  233/a

UPC M II. 2. 225

Vista utazási iroda M I.  1.  R-103/a

NYITVA TARTÁS

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

SPAR  H–Szo  06:30–22:00  V  zárva

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

* A vasárnapi nyitvatartásról bővebb információkat talál a 67. oldalon, vagy érdeklődjön az info pultnál.

ÉTTERMEK  H–V 10:00–22:00

MAMMUT PATIKA  H–V 09:00–21:00

MOZIPÉNZTÁRAK  H–V 09:30–22:45

PARKOLÓHÁZ  H–V 00:00–24:00
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Keresse meg az ábrában a felsorolt sza-
vakat, és húzza át betűiket! A szavak 
nyolc irányban helyezkednek el: vízszin-
tesen balról jobbra és jobbról balra, füg-
gőlegesen felülről lefelé és alulról felfelé, 
valamint az átlók irányában. Az érintetle-
nül hagyott betűket összeolvasva kapja 
meg feladványunk végső megfejtését.

ALMássZÜrKe, BáMÉsZKODás, 
CsATABárD, CseLsZÖVÉs, DeMA-
góg, DZsenTri, eKLÉZsiA, fesZT, 
gáZLó, KAráT, OKTATófiLM, órA, 
PAróKA, PArTiZán, POLgárság, 
POLiTiKA, POsTAgALAMB, UTósZó, 
ZseBsZóTár.

Melyik országból szerzi a The Body Shop  
a Fuji Green Tea valódi zöld tealeveleit? 
A helyes megfejtést beküldők között egy The Body Shop Fuji 
Green Tea ajándékcsomagot sorsolunk ki, amelynek értéke  
9 990 forint.

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

Beküldési határidő:  
2015. augusztus 1.

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

szókereső

Az előző számunkban megjelent 
kérdőív kitöltői között kisorsolt  
5 000 forint értékü Mammut 
vásárlási utalványt 

Tóth Tünde, Budapest
vásárlónk nyerte.  
A nyertest telefonon vagy levélben 
értesítjük. 
gratulálunk! 
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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

Hónapok óta tart és az ütemtervnek 
megfelelően halad a Széll Kálmán tér 
rekonstrukciója. Jelenleg is bontják a 
metró épületét, építik a szolgáltatói épület 
szerkezetét, folytatódik az új  villamospályák 
építése és az közúti csomópontok 
átalakítása.  
A széll Kálmán téren zajló munkálatok ugyan kényelmetlenségekkel jár-
nak, de jövő tavaszra egy megszépült, új kialakítású és a mainál sok-
kal jobban használható környezet jön létre, amellyel mind a közösségi, 
mind a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés erősödik a térségben.

A tér központi eleme, a műemlékvédelem alatt álló metróépület 
jövőre megújul, egy szép és korszerű ügyfélközponttal bővül, ahol az 
ügyfelek egy helyen intézhetik az utazással kapcsolatos szinte vala-
mennyi teendőt. A jegy- és bérletvásárlást a téren elhelyezett BKK- 

automaták is segítik majd.
A széll Kálmán tér akadálymentessé válik, hogy a kerekes székesek, 

az idősebbek, a mozgásukban korlátozottak és a babakocsisok szá-
mára is egyszerűbbé váljék a közlekedés. A Várfok utcai buszmegállók-
hoz mozgólépcsővel és lifttel egyaránt fel lehet jutni.

A széll Kálmán tér Buda egyik meghatározó találkozóhelye volt, és 
valószínűleg az is marad. A tervezett zöldfelületekkel és a modern új 
órával sokkal barátságosabb lesz a környezet, ezért a jövőben még 
kellemesebb lehet innen elindulni a tervezett programra. 

A tér teljes rekonstrukciója várhatóan 2016 tavaszára készül el.
Forgalmi információk: bkk.hu/szellkalmanter
Az új térről részletesen: http://www.bkk.hu/kotottpalyas/

A megújuló Széll Kálmán tér 2016-tól mindenki 
kényelmét szolgálja



Prémium Kollagén

Bio- és natúr 
kozmetikumok

• AkAkááááárá  egyyyyyyy teljeess ététttkekekekezézést iiis s kikivávávááltltttltltlthahahahahahahahaattttttttt vevevevevelee.

• TuTuTuTuTurrrmmrmrmixokban, shakekk kbkbkbenenen vagagagagaaaggyy yyyy pupupupuuuudididdidd nggngnngngnggágágááágágággá 
kevervvee isis ffogogyayasztható.

• NaN gyonon ffininomom..

• Háromféle ízben (eper-mámálnlna,a, csookokoláládédé,,
vanília).

• ExExtrtra a mamagagas s koollagéntartalommal.
TöTöbbbbbb mmmininininintttt t 9090909090 ffffééléléleeeee

• károoooossssssss ananyayagogoktkktólólól mmenentetes,s,

• teteeeljljljljjjesseseseseeeenenene bbbiziziiztotonsnsnságágágososos,,

• kikikikiváváváváv lólólólóól hhhhhhhhhatatatásásúú

• bbbibbb o- éééés s s  s nannannannaann tútútútúr rr r kokokokozmzmzmzmzmzmetetetetetetikikikkikikumumumumumum....

Dr. Lenkei Gáborajánlásával

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

Ajándékkal is 
várjuk

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

Hozza magával ezt a 
kupont, és ajándékba 
kapja tőlünk a könyvet!
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