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beköszöntô

Dr. Vígh Gábor
vezérigazgató 

tavaszi zsongás 
    a mammutban, 
nagy kedvezményekkel
  április és május hétvégéin eddig soha  
nem látott kedvezményekkel várjuk látogatóinkat.  
      a mammut-kuponfüzet 320 kupont tartogat 
ÖnÖknek, melyek 20-50 százalékos  
                       kedvezményre jogosítanak.

Végre itt a tavasz!
ideje lemosatni az autót, megvenni a gyerekek húsvéti ajándékát, utánanézni a nyaralási lehetőségeknek, lapoz-
gatni a könyvesboltokban, betérni egy kávéra, egy nyugtató masszázsra vagy felkeresni a konditermet, és nem 
halogatni tovább a vacsorameghívást egy hangulatos étterembe. nálunk mindezt megtalálja. nagyszabású  
tavaszi akcióval igyekszünk megkönnyíteni a választást és a kiadások terheit. Érdemes utánanézni kuponfüze-
tünk gazdag kínálatának: mi, hol és mikor olcsóbb, amíg az akció tart.

szórakozás

Valószínűleg azonban mindannyiunknak vannak kedven-
cei, amelyekre alapos és mélyreható kutatómunkával ta-
láltunk rá, eme kísérletezésnek azonban nyilván nem ké-
pezte részét a történelmi háttér felkutatása. Mint minden 
hasonló jellegű történet, a koktélok eredete is a múlt ho-
mályába vész (olvashatunk pl. egy roppant bájos mexikói 
hercegnőről, aki Xoctl névre hallgatott, és az apjánál ven-
dégeskedő spanyol tisztet egy titokzatos, bódító, isme-
retlen összetételű itóka segítségével csavarta az ujja köré, 
vagy egy Monsieur Antoine Peychaud nevű úrról, aki a 
vendégeinek a kevert italokat tojástartóban, franciául: 
coquetier-ben szolgálta fel, így ezen italok coquetiers né-

ven váltak ismertté), annyi bizonyos csak, hogy a húszas 
években, az Egyesült Államokban indult hódító útjára. A 
szesztilalom alatt a mulatókban a közönséges (és messzi-
ről bűzlő) gint és brandyt teával, zöldség- vagy  gyü-
mölcslevekkel hígítva szolgálták fel a razziázó rendőrök 
megtévesztésére, és a különböző keverékeknek hangza-
tos és vicces neveket adtak, amelyet csak a megbízható 
törzsvendégek is mer  hettek. Innen erednek a mára már 
megszokott hangzatos elnevezések, mint a Bloody Mary, 
a Buck’s Fizz és társai. Az alábbiakban pedig álljon itt 
néhány helyszíni javaslat, ahol kellemes környezetben 
mélyíthetjük tovább koktélbeli ismereteinket.

KoKtélKalauz  
a la MaMMut
Ha jobban belegondolunK, neM soKat  
tudunK a KoKtéloKról, azt az egy dolgot 
Kivéve, Hogy a vodKa-Martinit rázva és 
neM Keverve Kell fogyasztani – Mint aHogy 
tette azt több sárMosabbnál sárMosabb 
jaMes bond az éveK során.

DOKK Café
A DOKK a fekete zenék fellegvára, egy hely, ahol csütörtöktől szombat estig dübörög 
az R’n’B, hétköznap pedig mint kellemes hangulatú étterem funkiconál és nemzetkö-
zi különlegességeket tartalmazó étlappal várja vendégeit. Mi mást is fogyaszthatnák 
egy ilyen helyen, mint olyan koktélokat, amelyek felfrissítenek, és tovább fokozzák a 
lüktető ritmusok hangulatát...

Tequila sunrise
2 cl Grenadine, 4 cl Tequila Silver, feltöltéshez narancslé

A poharat tört jéggel lehűtjük, majd leöntjük a jégvizet. Először a tequilát, majd a na-
rancslevet, a végén a grenadine-t öntjük a pohárba, melyet felhúzunk a pohár aljáról 
a bárkanállal. Naranccsal és koktél cseresznyével díszítve szervírozzuk. 1972-ben 
indult el útjára a Rolling Stones együttesnek köszönhetően. Az együttes egyik kalifor-
niai turnéja alkalmával tette az italt híressé az amerikai sajtó.

JaM PUB
Klasszikus pubos jelleg, hanyag eleganciával. Küldetése nem kevesebb, mint egy 
gasztronómiai és kulturális űr kitöltése a hét minden napján. Naponta 9-12-ig svéd-
asztalos reggeli, déltől á la carte + menü, szombat, vasárnap családi ebéd. Minden 
nap 21 órától élőzenei koncertek jazz-blues-rock-pop-reggae-oldies-rap-funky-soul. 
Havonta egy alkalommal komolyzenei koncert, GODO dumaszínház, előadói est. Éj-
féltől pedig retro parti várja a szórakozni vágyókat. Ha megszomjazunk, érdemes ki-
próbálnunk egy ütős, a hely hangulatához illően kellemesen sötét színű, frissítő italt, 
vagy a közismert mentás koktélt és nem csak a szerdai salsa partikon!

long island iced Tea
1 teáskanál cukorszirup, 2 cl gin, 2 cl fehér rum, 2 cl vodka, 2 cl Tequila 
Silver, 2 cl Curacao Triple sec, feltöltéshez kóla, 5 cl limelé

Az italokat és a lime-gerezdeket jéggel összerázzuk, majd hűtött longdrinkes pohár-
ba öntjük. A poharat feltöltjük kólával. Lime- és citromkarikával, koktél cseresznyével 
díszítve szervírozzuk. Érdekes módon ez az egyik legfiatalabb koktél a palettán: a 
70-es évek elején szolgálták fel először, meglepő módon egy Long Island-i bárban.

PROMENÁD
Egy hely a Mammut oldalában, ami akár egy tengerparti sétányon is lehetne. Pálma-
fák, hangulatos zene, reggeli, ebéd vagy kiadós vacsora az étlapról, amelynek kíná-
latában vaslapon sült húsok, házi pizzák és  tapasok is találhatók. A mediterrán Pro-
menád kötetlen üzleti megbeszélésekre is kíváló, ingyen wifi is a vendégek rendelke-  
zésére áll. Ha azonban csak lazítani szeretnénk egyet, dőljünk hátra a kényelmes 
kanapén, idézzünk fel egyik legkellemesebb tengerparti nyaralásunkat és ennek em-
lékére rendeljünk egyet az örök klasszikusok közül.

sex on The beach
4 cl vodka, 2 cl Peach Tree (barack likôr), narancslé, áfonyalé 

A koktélospoharat rakjuk tele jéggel, majd félig töltsünk bele narancslevet. Ezt köve-
tően shakerben rázzuk össze a többi alapanyagot pár szem jéggel, majd óvatosan 
rétegezzük ezt a mixet a narancsra. Az eredmény egy igazán klasszikus és látványos 
koktél lesz, melyet ízlés szerint díszíthetjük narancskarikával és koktélcseresznyével.

      www.dokkcafe.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.promenadcafe.hu   
      Mammut II. földszint 

      www.jampub.hu   
      Mammut II. -1. szint  

szórakozás
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Az Okaidi üzletben most 
beszerezhetjük a legtrendibb 
gyerekruhákat - a színes 
esőkabáttól, a virágos blúzon  
át a  buggyos fazonú farmerig.   

A színes és mintás 
overáll idén is 
nagy sláger lesz  
a játszótereken.

Ami a kislányoknál  
a pöttyös, az a fiúknál  
a csíkos - a szezon 
legdivatosabb mintája.  
A csíkos pulcsit 
kombinálhatjuk pólóval 
vagy inggel, farmerral, 
vagy akár egy ünnepibb 
alkalomra vászonnadrág-
gal is. Szerezzünk belőle 
legalább egyet a Benefit 
gyermekruha üzletben. 

A farmer már a legkiseb-
bek ruhatárában is 
alapdarabnak számít.  
A kockás ing, a kapucnis 
pamutpulóver és a militari 
kiskabát pedig, tökéletes 
kiegészítői a jól bevált és 
elnyűhetetlen denimnek. 
Egy vagány baseball sapka 
már csak hab a tortán. 

Szörfös póló, 
Tezenis

Farmernadrág, 
Benetton

Kisruha, Benetton

Farmerszoknya, Benetton

Pandamacis póló, 
Benetton

Feliratos póló, 
Benetton

Szalamakalap, 
Benetton

stílusos 
palánták
Végre itt a taVasz, így otthon 
hagyhatjuk a Vastag télikabá-
tokat és csizmákat. a könnyÛ 
taVaszi ruhákban a gyerekek 
boldogan szaladgálhatnak. 

Mi kell ahhoz, hogy már egy kisfiú is  

sármos legyen? Egy laza farmer, egy szörfös 

póló, egy tornacipő, egy passzés kiskabát  

és a nélkülözhetetlen kócos frizura. 

Passzés kiskabát  
és nadrág, Okaidi

Virágmintás blúzok, puffos ujjú kisruhák, divatos farmerek, színes 
kardigánok és menő kiegészítők - az új szezon ruhái garantáltan 
mosolyt csalnak a kislányok arcára. 

játszótér játszótér
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Isztambulba még a harcedzett 
utazók Is elsôre beleszeretnek
Dzsemibde csok kücsük elma var. A fenti mondat magyarul 
meglepő módon így hangzik: zsebemben sok kicsi alma van. 
Ne lepődjünk meg a sok hasonló hangzású szó hallatán, mint 
ahogy azon se, hogy a törökök a legnyugatabbra került török 
törzsek egyikeként tartanak számon bennünket. Isztambul 
rokonszenves. Isztambulban szeretnek minket, emiatt mi is 
szeretjük Isztambult. A 150 éves uralom a törökök olvasatá-
ban barátkozásnak tűnik, mintha hazajöttek volna.  Kitörő 
örömmel fogadtak mindennemű párhuzamot a két nép közt, 
legyen az nyelvi megfelelés, vagy a töltött paprika – ami náluk 
is nemzeti étel. A népszerűségünk töretlen, a tudattal, hogy 
magyarok vagyunk, látványosan boldoggá tehetjük török is-
merőseinket. Isztambulnak identitása van.

Álomesküvô a Temze partján!
Nagy rajongója a brit hercegi párnak? Szeretné élőben végig-
izgulni a pompás keretek között megrendezett esküvői cere-
móniát? Akkor mindenképp ott a helye Vilmos herceg és Kate 
Middleton fényűző esküvőjén! Az októberi, Kenyában történt 
eljegyzés után a leendő hercegi pár 2011. április 29-én kel 
egybe. E jeles alkalomra kínálunk a rajongóknak utazási lehe-
tőséget a mesebeli ceremónia megtekintésére, melyen szá-
mos király, herceg és sztár a meghívott vendég. A hosszú 
hétvége során bőven akad idő London eddig csak útiköny-
vekből ismert nevezetességeinek megismerésére: egy séta a 
Hyde Parkban, néhány fotó a Big Benről, egy pillantás a 
Towerben a brit koronaékszerekre, egy kör a világ második 
legnagyobb óriáskerekén, és egy fotó Brad Pittel karöltve Ma-
dame Tussauds panoptikumában!

utazás utazás

Varázslatos hétvége  
a kilátók városában

A portugál főváros top úti cél, hiszen az időjárás mindig kelle-
mes, a közvelten repülőjárat kényelmes utazást, a város és 
környéke számtalan programlehetőséget ígér.
A hét dombra épült Lisszabon éjjel-nappal csavargásra csá-
bít, gyalogosan, a híres villamosokon, a nálunk is látható elek-
tromos kétkerekű segwayeken, vagy a két-négy személyes 
nyitott kiskocsikon. Portugália a kilátók országa és a főváros 
is bővelkedik eme látnivalókban. Lisszabon panorámája cso-
dálatos, érdemes tehát több kilátóhoz ellátogatni és kiválasz-
tani a nekünk leginkább tetszőt! Végül pedig egy tipp a pop-
metál stílus rajongóinak: Bon Jovi július végén Lisszabonban 
koncertezik, úgyhogy ha addig nem is, nyáron kötelező jelleg-
gel ott a helyük az arénában!  

utazni mindig jó!
a tavaszi nap is másként süt a temze partján, a kék mecsetnél,  
vagy a királynô napján, netán az atlanti óceán mellett...  
Hogy mennyire másként? szánjunk rá egy Hosszú Hétvégét  
és nem fogunk csalódni!

      www.bestreisen.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.neckermann.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.chemoltravel.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

      www.vista.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

London
Isztambul Amszterdam

Lisszabon

áprIlIsI narancsôrület és bolha-
pIac parádé a csatornák mentén
Amszterdam mindenkinek kínál valamit – mindegy, hogy egy 
bolondos ruhadarabot vagy a vizek szerelmeseinek igazi él-
ményt nyújtó hajókirándulást választ, esetleg egy éttermet 
egy régi épületben, mely különös módon kelt új életre – min-
den bizonnyal tartalmas hosszú hétvégében lesz része! Ami-
ért igazán érdemes áprilisban Amszterdamba utazni és a ki-
rályi család színébe, narancsba öltözni, az a Ko          nin gi n nedag, 
a Királynő Napja, mely minden év április 30-án kerül megren-
dezésre. Ilyenkor egész Hollandia ünnepel és a város minden 
pontján szórakozó tömegekkel találkozunk. A színes forga-
tagban pillanatok alatt elvegyülhetünk a mindig mosolygós 
helyiek között és teljesen egyedi darabokat szerezhetünk be 
az alkalmi bolhapiacokon, hiszen ezen a napon nem korlátoz-
zák a kitelepülést és bárki eladhat bármit!
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high-tech

high-
tech 
hírek
A technikA világábAn 

A bArAngolás nem 

egyszerû. A kínálAt 

hAtAlmAs, A válAszték 

színes, ezért érdemes 

A vásárlás elôtt 

tájékozódni. legyen 

szó Akár munkáról 

Akár szórAkozásról.

high-tech

egy ajánlat a sok közül!

A Lifebook notebook család a Fujitsu 

csúcskategóriáját jeleníti meg.  

A megbízhatóság, az ergonómia,  

és a technológiai újítások sokrétűsé-

ge mind megmutatkozik ezekben  

a termékekben. Utazzon, dolgozzon 

és kommunikáljon stílusosan a 

hordozható Lifebook segítségével.

Minden Lifebook-ra 3 év garancia jár!

gôzerôvel

LG BiG-in mosóGép

Az LG gőzmosógépének – mely 

egyedülálló a piacon – különlegessé-

ge, hogy 11 kg mosási kapacitással 

bír, 60 centiméteres hagyományos 

kialakítás mellett. Így könnyedén 

megbirkózik a nagyméretű szennyes-

sel is, mint függöny vagy ágytakaró.

george clooney  

ajánlásával

nespresso pixie

A Pixie, a legújabb kávégép család 

számos újítást és alkalmazást 

tartogat a számunkra meglepően 

kisméretű kávégépekben.  

Kompakt, praktikus, sokoldalú  

és mindössze 11 cm széles.

használd korlátok nélkül

Hp eLiteBook 2540p noteBook

A HP legkisebb és legkönnyebb 

EliteBook egysége, a mindössze 1.5 

kg kezdősúlyú, HP EliteBook 2540p 

maximális hordozhatósághoz és 

korlátok nélküli teljesítményhez 

készült. A noteszgép platinaszínű, 

csiszolt alumínium képernyőburkolatú.

élvezetesebb tévézés

sony kDL-40ex720

Ezzel a legújabb 200Hz-es 102 cm 

képátlójú LED-es LCD tévékészülék-

kel kiválóan tudja élvezni a tévézést. A 

készüléket egy 3D Blu-Ray lejátszóval 

összekötve pedig akár 3D-s filmeket 

is nézhet, mellette pedig játszva 

skypolhat is ismerőseivel.

tenyérnyi könyvecske 

kooB3 Be Free DiGitáLis  

könyvoLvasó

Ahogy mondani szokták: ezen a 

Shakespeare „összest” is olvashatják.

Ha utazásán kikapcsolódni akar, nem 

kell egész könyvtárat magával vinnie.

Akkora, mint egy képeslap, beépített 

böngészővel, wifi kapcsolattal.

az összhang felsôfoka

DeLL xps L501x noteBook

Az ÚJ Dell Studio XPS multimédiás 

laptop elképesztő külseje és 

teljesítménye arra termett, hogy 

magára vonja a figyelmet. Könnyű-

szerrel készíthet digitális tartalmakat, 

csak dőljön hátra, és élvezze a 

hihetetlenül valósághű élményt!

kreativitás felsôfokon

Canon speedlite 320 ex vaku

A vezeték nélküli segédvaku-techno-

lógiával, változtatható képszögű fejjel, 

és a videó működéshez állandó 

LED-es fényforrással ellátott Canon 

Speedlite 320EX készülék új kreatív 

távlatokat nyit az EOS fotósok 

számára.

a kiemelkedô

Canon eos 600D

A kiemelkedő, 18 megapixeles  

felbontással működő, felhasználóba-

rát kialakítású és az EOS objektívek 

és tartozékok teljes választékát 

felvonultató Canon készülék hasz- 

ná latával már semmi nem állhat  

a csúcs képek készítésének útjába.

trendi és pörgôs

samsunG GaLaxy aCe

Ez a telefon a divatot követő, fiatal 

felnőttek számára készült. Kifinomult 

formatervezésével egyszerű, mégis 

elegáns benyomást kelt. A kompakt 

és kényelmesen kezelhető készülék 

3,5 hüvelykes HVGA kijelzőjével kiváló 

látványt biztosít a használójának.

csodaegér

LoGiteCH CouCH mouse m515

Bárhol használhatja: díványon, 

szőnyegen vagy ágyon! A könnyen 

csúszó talpnak köszönhetően az egér 

akár kanapén, takarón, párnán, ruhán 

vagy szőnyegen – és asztalon – is 

egyszerűen használható. Egere csak 

akkor aktív, amikor fogja, használja.

      www.notebook.hu   

      Mammut I. 2. emelet  

      www.www.notebookstore.hu   

      Mammut I. 1. emelet  

      www.edigital.hu   

      Mammut I. 2. emelet  

      www.saturn.hu   

      Mammut II. -1. szint 

      www.saturn.hu   

      Mammut II. -1. szint 

      www.saturn.hu   

      Mammut II. -1. szint 

      www.saturn.hu   

      Mammut II. -1. szint 

      www.notebookstore.hu   

      Mammut I. 1. emelet  

      www.edigital.hu   

      Mammut I. 2. emelet  

      www.edigital.hu   

      Mammut I. 2. emelet  

      www.qwerty.hu   

      Mammut II. -1. szint  
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gasztro

gasztro

De mi is pontosan a Chai latte? A „chai” a tea indiai meg
felelője, ez az elnevezés pedig az ott inkább masala chaiként 
ismert ital nyugati verziója. Indiában a tea egy sűrű, tápláló 
ital, melyet feketeteafűből és olyan különböző egzotikus fű
szerek egyvelegéből főznek, mint a fahéj, kardamom, szegfű
szeg, fekete bors, gyömbér... A lehetőségek száma végtelen, 
de az közös, hogy miután felöntötték tejjel, édesítik, forralnak 
rajta egyet – ezáltal rendkívül izgalmas ízvilágú, üdítő hatású 
italt kapnak, mely sokkal egészségesebb, mint a tejeskávé, 
viszont ugyanúgy élénkít, a benne lévő fűszerek pedig stimu
lálják az érzékeket és vitalizálnak. 

A caffé latték, azaz tejeskávék már régóta meghódították a 
kávérajongókat, ám a gőzölt tejjel és habbal készült kelleme
sen lágy ital különböző szirupokkal ízesített verziói talán még 
nagyobb népszerűségre tettek szert, elsősorban az Egyesült 
Államokban. Az amerikaiak imádták a vaniliás, fahéjas, kara
mellás ízeket. A legenda szerint két ottani üzletember találta 
ki, hogy az indiai tea nagyon hasonló ehhez, csak kávé helyett 
fekete tea alappal. Így jelent meg egyre több kávézó választé
kában a Chai latte, ez az izgalmasan zamatos habos teaital, 
mely mostanra majdnem ugyanannyi rajongót mondhat ma
gáénak, mint elődje, a hagyományos tejeskávé.

F
o

tó
: S

ta
rb

uk
s

chai lattea teák cappuccinójaMinden bizonnyal a folyaMatosan valaMi Még 
újabbra és Még egészségesebbre való törekvés 
hatására lett a – nálunk egyelôre kevéssé isMert 
– chai latte nyugaton az új trendi forró ital.

 McCafé A McCaféban fogyasztható kávékülönlegességek olyan kávé
szemekből készülnek, melyek útja pontosan nyomon követhe
tő. Szakértő kezek gondoskodnak arról, hogy csakis a legjobb 
minőségű szemek kerülhessenek  feldolgozásra, melyeket fele
lősségteljes módon termesztettek, fokozott figyelmet fordítva a 
kávétermesztő parasztok élet és munkakörülményeire, vala
mint a környezet védelmére. Győződj meg Te magad is a kiváló 
minőségről és kóstold meg legújabb kávéitalunkat, a Csokis  

kekszes Latte Macchiatot!

 terrasse Café A Terrasse Café lenyűgöző vendégcsalogatója a csalhatatlan 
tavaszi hangulatot árasztó Bavaroise. Eper minden mennyiség
ben kívülbelül, ez a leírható titka a mandulás piskótaalapú sü
teménynek, amelyet érdemes egy mézzel készült Melange kí

séretében elfogyasztani.

 Caffé Perté Az egyedi családi receptek a legmodernebb technológiával pá
rosulva, eredeti olasz ízeket varázsolnak a magyar tavaszba is. 
Hitvallásuk szerint az igazi krémes olasz espressohoz jó minő
ségű friss kávé, megbízható kávéfőző, jól beállított kávédaráló 
és egy hozzáértő kéz szükséges. Próbálja ki! Sogno Italiano: 

olasz álom a Caffé Perté kávézóban. 

 Cafe frei Verhetetlen árak folyamatosan megújuló receptúrával, ez a 
Cafe Frei, Magyarország második legnagyobb kávéházlánca. A 
negy  venféle kávékülönlegességből, egy kivételesen szép kávé
géppel készülnek az italok. Jó hír a tejérzékenyek számára, hogy 
akár szójatejjel is fogyaszthatják kedvencüket. A tea híveinek is 
érdemes betérni és megkóstolni egykét újdonságot, mint pél

dául az Earl Grey puncsot vagy az Ananászos teabólét. 

 starbuCks A Starbucks világsikertörténetnek tekinthető, amelynek egyik 
legfőbb titka a személyre szabhatóság: egyegy kávénak sok 
elkészítési lehetősége van, és a vendégek összes kívánságát 
megpróbálják teljesíteni – legyen szó akár szójatejjel készült ká
véról vagy különböző szirupok keverékéről. Tavaszi újdonság
ként érdemes megkóstolni a Chocolate Cappuccinot, amely 
úgy külsőleg mint belsőleg felér egy művészi alkotással: leg
főbb jellegzetessége a frissesség, a különböző ízek csodálatos 
harmóniája. A karamellás espresso keveredve a keserédes 
mokkával, gőzölt tejjel és selymes habbal a tetején, remek szim
bóluma annak, hogy minden pillanat a maga teljességében tö
kéletes. Forrón vagy jéggel? Mindegy, így is úgy is tökéletes.

      McCafé: 
      www.mccafe.hu         Mammut II. 2. emelet       terrase:  

      Mammut II. 1. emelet      Perté: 
      www.caffeperte.com         Mammut I. 3. emelet        Frei:   

      www.cafefrei.hu      Mammut II. 2. emelet        Starbucks:       www.starbucks.hu         Mammut II. 2. emelet  

Az eligAzodást megkönnyíti Az új köntösben  

és formátumbAn megjelenô mAmmut mAgAzin.
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sztárvendég
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Várunk rá a Mammut II. szökőkútjánál, és alig vesszük 
észre, amint  besétál. Érkezése csöndes suhanás. Azt 
tudtuk, hogy szép fekete nő. Most az is kiderül, hogy 
természetes. Csöndes egyszerűséggel betölti a teret, 
amint megszólal, kulissza a külvilág.

Mióta az eszemet tudom, életem része a zene, a magyar iro-
dalom, a színház. Mindez gyerekfejjel nem tudatosul az em-
berben, egyszerűen ebben nőttünk fel az öcsémmel.  nálunk 
otthon mindig útra készen álltak a kofferek. Papa – gryllus 
Dániel, a Kaláka együttes alapítója – éppen megjött valahon-
nan vagy útra készült, szinte állandóan turnézott a zenekarral.  
a tesóm kiskorában azt játszotta, hogy maga elé tette a térké-
pet, és követte a papa útvonalát. az állandó jövés-menés el-
lenére összetartó, szeretetteljes család a miénk. 
Megtanultam, hogy egy gyerek számára nem az együttlétek 
gyakorisága a legfontosabb, hanem az intenzitása, hogy a 
szülei valóban figyeljenek rá. ez a szerető figyelem sosem hi-
ányzott az életünkből. Jellemző, hogy most már öcsém há-
roméves tóbiás fia is felpattan a műanyag motorjára, és oda-
szól nekünk: sziasztok, megyek Bécsbe dolgozni. Merthogy 
ők Bécs és Budapest között osztják meg az életüket. 

Ragyog, ahogy a világról,  
a kinti életéről, filmezésről,  
a zenéről, a munkáról beszél.  
Berlinről, a felkérésekről, 
hogyan tanulta első német 
szerepét.Magabiztosan 
válaszol, érezni, hogy nagyon 
otthon érzi magát a világban, 
itthon és külföldön.

sztárvendég

    A szAbAdság  
     édes mAdArA

gryllus dorkával  
a zene ÖrÖmérôl,  

ingázó életmódjáról  
és a filmhez fûzôdô 

kapcsolatáról  
beszélgettünk.

fotó: Hajdu andrás
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Ahogyan Ön többnyire Berlin és Budapest között 
osztja el magát. Tényleg igaz a hajdani dalszöveg: 
mindenhol jó, de a legjobb út közben?
Hát, még az is lehet, hogy igaz. a felkérések, a filmszerepek 
általában Berlint jelentik a számomra, de hazajövök, amint le-
het, vagy éppen hazahoz egy izgalmas feladat. 

Sosem érdekelte más, mint a színészet?
sokáig semmi nem érdekelt igazán. Húszévesen még mindig 
nem tudtam eldönteni, hogy mi legyek. egy évig teológiát ta-
nultam például, aztán a színiakadémia és a főiskola követke-
zett. Mikor végeztem, egy ideig a vígben voltam gyakorlaton, 
amit gyönyörű kaposvári évek követtek. a főiskola elvégzése 
után nem kaptam szerződést, fogalmam sem volt, hogy mi 
lesz, mikor ascher tamás meghívott egy szerepre Kaposvár-
ra, majd Babarczy tanár úr az évadnyitó társulati ülésen nyil-
vá nosan nekem szegezte a kérdést, hogy akarnék-e a társulat 
tagja lenni. Boldogan mondtam igent. Mindent játszhattam 
klasszikusoktól a modernekig, musicaltől a tragédiáig.

Mégis ott hagyta Kaposvárt egy filmszerepért…
igen, ez volt a Dallas Pashamende. akkoriban már gyakran 
hívtak filmezni, előfordult, hogy németországba is, és a tanár 
úr egyre gyakrabban ösztökélt, hogy döntsek. Én a filmet vá-
lasztottam, a szabadúszást.

Annyira ellenállhatatlan volt az a szerep,  
amivel végül is hírnevet szerzett?
nagyon szerettem volna eljátszani azt a szerepet. a Dallas 
valóban megváltoztatta az életemet. nehezen indult, sokat 
kellett harcolni érte. először csúszott a forgatás. aztán romá-
niában botrány lett, mai napig sem értem pontosan, hogy mi-
ért. Belekeverték a politikát, és a végén úgy kellett kimenekül-
nünk onnan, mint egy akciófilmben. Hetekig vártunk erdély-
ben, hogy folytathassuk a munkát. végül a producer azt mond-
ta, hogy tönkremegy a semmittevés költségeitől. Hazajöttünk. 
a völgykatlant, ahol a történet játszódik, fel kellett építeni itt-
hon, hogy befejezhessük a filmet. a rendező, Pejó róbert 
szerint jól jártam, mert így több közeli felvétel készült rólam, 

hogy a háttér kevésbé látszódjon. a Dallas sikeres lett, de utá-
na megint nem volt munkám, így aztán kiköltöztem Berlinbe. 
eleinte nehéz volt, mert nem beszéltem németül. 

Ne mondja!  
Így hogyan vállalhatott Németországban szerepeket? 
eleinte megtanultam fonetikusan a szöveget, és angolul kom-
munikáltam a stábbal. nem olyan rendkívüli. Hiszen a Dallas-
ban is játszottam például románul, máskor szlovákul, oroszul 
vagy kurul nyelven kellett eljátszani egy-egy jelenetet. az em-
ber megtanulja a szöveget, tudja a szavak értelmét, és ugyanúgy 
képes átélni a jeleneteket, mintha az anyanyelvén mondaná. 

Darvas Iván azt nyilatkozta egy alkalommal,  
hogy filmezni csak megélhetési okokból szokott,  
az igazi szerelem a színház. Önnél ez fordítva van?
nem tudom. valójában a színházat is szeretem, sohasem sza-
kítottam a színpaddal. idehaza a Pinceszínházban rendszere-
sen játszom a varsói melódiában, amit anyukám rendezett. 

egyébként olvastam, hogy mikor megjelent a hangosfilm, so-
kan úgy gondolták, hogy igazi művészetnek csak a némafilm 
tekinthető. aztán mi lett belőle… számomra egészen más él-
mény a kamerának játszani. egy arcközeli jelenetben minden 
pillantás, minden rezdülés érzékelhető. szeretem a filmmel 
járó életformát is. Csapatember vagyok, de az állandó társu-
lati élet valahogy nem vonz. a film szabadabb világ, kevesebb 
emberi játszmával. Pár hónapig összeköt bennünket egy kö-
zös feladat, aminek mindenki örül, aztán megyünk tovább, ki-
ki a maga útján. 

Nyócker, Honfoglalás, Dallas vagy a nagy nemzetközi 
siker a közelmúltból, a Soul Kitchen. Nagyon különbö-
ző filmek. Nem mondhatja senki, hogy a szerepei egy 
kaptafára járnak.
szerintem ez a sokféleség csak hasznára válhat egy színész-
nek. tavasszal egy krimit forgatok németországban, aztán a 
többit majd meglátjuk. előbb-utóbb megtalálnak a feladatok, 
nem szoktam szorongani emiatt.

sztárvendég
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Mondja, milyen a kettős élet?
semmi rendkívüli vagy különleges nincs ebben a mai világ-
ban. sokan dolgoznak európában távol az otthonuktól, vállal-
va az ezzel járó utazgatást. Legutóbb egy forgatáson például 
a szakácsunk, miközben főzött, végig skypolt a feleségével, 
és ezen már meg sem lepődött senki. Kényszerből vagy ka-
landvágyból, de életformává vált a kétlakiság. Én például hét 
éve bérelek lakást Berlin keleti részében, egy fiatalok által 
kedvelt negyedben, onnan ingázom haza. Kötődöm a környe-
zethez. többször cseréltem lakást, de arról a környékről so-
sem akartam messzebbre költözni. Ma már hozzám tartozik, 
akárcsak a fillér utca környéke, ahol nevelkedtem.

Kialakult véleménye lehet az ottani és az itthoni 
gondolkodásmódról, életformáról. Nagy a különbség  
a kettő között?
sajnos egyre élesebb a választóvonal. Odakinn racionális az 
élet, és többnyire szakmai alapon dőlnek el a dolgok. van egy 
német mondás: a minőség megtalálja a maga útját. anélkül, 
hogy idealizálnám a kinti viszonyokat, tanúsíthatom, hogy ez 
így igaz. Ha valaki tehetséges és képezi, hajtja magát, előbb-
utóbb célba ér. idehaza túl sok az érthetetlen döntés és az 
indulat, ami ezeket körülveszi. Még mindig visszaköszön Mó-
ricz zsigmond rokonok című regényének urambátyám világa. 
túl sok múlik a kapcsolatokon, hogy kinek a kicsodája valaki. 
És kiszámíthatatlanok a döntések. ez vállalhatatlan a szá-
momra. Miközben ízig-vérig idetartozom. szeretem a magyar 
találékonyságot, élvezem a humort, az iróniát, az életkedvet, 
a sírva vigadó lelkünket. nem lenne ezzel semmi baj, sőt elő-
nyünkre válna, ha nem hálózná be az életet ez az irracionális, 
állandó bizonytalanság.

Gryllus Dorka megkettőzött élete hogyan működik  
a gyakorlatban?
Például úgy, hogy van egy zenekar Berlinben, a rot front, 
ahol énekelek. Legközelebb miattuk utazom. Koncertezünk, 
aztán fölvesszük az új lemezünket. szeretek velük énekelni, 
igazi emigráns zenekar magyar, ukrán, tasmán és német ta-
gokkal. alternatív zenét játszunk cigány, zsidó, reggae és rap 
elemekkel – a saját számainkat. Berlin keleti részében van egy 
állandó klubunk. felléptünk már Pesten is, májusban az a38-
as hajón leszünk, és idén nyáron megint jövünk a szigetre, 
ahol tavaly is nagyon jól éreztük magunkat.

Tegyük hozzá, régebben itthon is fellépett  
zenekarokkal.
Hogyne, az ef zámbó Happy Dead Banddal, ami sosem osz-
lott fel. egy időben felléptem a tereskovával, és van egy csa-
ládi zenekarunk is, a Quartett gryllus ennek az előfutára volt. 

Innen való a Családi kör című sikeres album? 
igen, ez valójában a papa citerás lemeze, ahol a tesóm és a 
keresztpapám is muzsikál, én meg eléneklek néhány dalt.  
nekem a zene a szabadságot és a felhőtlen örömöt jelenti. 
szeretem a zenészek világát, mert vidám, szabad emberek. 
Dalból van a lelkük.

Hallva a programját, mégiscsak rohanás az élete.
Általában nem rohanok. szerintem tévhit, hogy az embernek 
állandóan panaszkodnia kell az élete zsúfoltsága miatt. van-
nak emberek, akik attól érzik magukat fontosnak, hogy min-
dig telefonálnak és sosem érnek rá. Én szeretem a nyugalmat. 
igen, azt hiszem, lenyugodtam az utóbbi években.

sztárvendég

„Nekem a zene a szabadságot és a felhotlen 
örömöt jelenti. szeretem a zenészek világát,  

mert vidám, szabad emberek.”
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devergo	életérzés
a Devergo ebben a 
szezonban is megalkotta  
a tökéletesen laza, hétvégi 
életérzést sugárzó 
kollekcióját. Koptatott 
farmerek, kockás ingek, 
szörföspólók és 
kapucnispulcsik, minden 
ami a kikapcsolódáshoz 
szükséges. 
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 Végre itt a tavasz, a megújulás  
 időszaka. Most érdemes  

 ruhatárunkat felfrissíteni olyan  
 divatos darabokkal, amelyeket  
 garantáltan egész szezonban  

 viselni fogunk! Bazár oldalainkon  
 összegyűjtöttük az üzletházban  
 kapható legtrendibb ruhákat és  

 leghasznosabb kozmetikumokat.

bazár
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divat

Pussy deluxe
a német márka idén is szokatlan, egyedi  
és trendi fehérneműivel és kiegészítőivel 

kápráztatja el az újdonságra vágyó, innovatív 
fiatal nőket. fedezzük fel a Pussy Deluxe 

varázslatos világát, melyet a játékos minták  
és színek, különleges fazonok és szabások, 

valamint a kidolgozott részletek tesznek 
imádni valóan cicássá.  

women'seCret
a márka 2011-es 
tavasz-nyári kollekciója 
ismét a romantika 
jegyében született.  
az apró virágmintás 
fehérneműk, a csíkos 
pamutfelsők, a farmer-
hatású overálok,  
pöttyös lenge nadrágok  
és hímzett tunikák a 
tavasz legkellemesebb 
otthoni viseletei lesznek. 
szerezzük be a kollekció 
legizgalmasabb 
darab jait, párosítsuk 
hippi stílusú kiegészí-
tőkkel, és képzeljük 
magunkat egy 
woodstock-i koncertre. 

fanatiq
a fanatiq üzletekben kapható, 

Derby névre keresztelt 
ruhadarabok üde színfoltot 

jelentenek a hazai divatpalet-
tán. a többnyire romantikus 

hangulatot idéző kisruhák, bő 
nadrágok, kardigánok és 

szoknyák, illetve az etno stílusú 
nyakláncok és karkötők 

tökéletes alapdarabjai lehetnek 
új, tavaszi ruhatárunknak. 

divathírek
ÖsszegyûjtÖttük a szezon legtrendibb  
újdonságait, amelyekkel felfrissíthetjük  
és divatossá tehetjük tavaszi ruhatárunkat.
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nike free
a nike piacra dobta 
legújabb női és férfi 
futócipőjét a nike free-t, 
amely közel egy évtizedes 
technológiai fejlesztés 
eredménye. a cipőt a 
természetes mozgásra 
építve fejlesztették ki, ezáltal 
a sportoló jobb teljesítmény-
re képes, többet tud kihozni 
az edzésből, hiszen a 
természetes, mezítlábas 
mozgást erősíti fel a lábbeli. 
a futócipőnek már megvan 
a tréningcipő változata is, 
megvásárolható a Hervisben

jeans	Club
ahogy azt a Jeans Club-tól már megszokhattuk, 
ebben a szezonban is a farmereké, a laza pólóké, 
a rövidnadrágoké és a virágos pamuttrikóké lesz  

a főszerep. szerezzük be a teljes színpalettát!  

nü	by	staff	woman
nemrég nyitotta meg üzletét a 
Mammutban a dán divatcég, a nÜ.  
a természetes anyagokból készülő 
ruhadarabok jellegzetességei  
a részletgazdag díszítések – a csodás 
hímzések és látványos öltések. 
Érdemes betérni az üzletbe és be sze  - 
rezni néhány szemrevaló és kényelmes 
tunikát, virágos kisruhát, pergős 
szoknyát és laza háremnadrágot.

naraCamicie
az olasz világmárka megnyitotta 
újabb üzletét a Mammut i.  
magasföldszintjén. az egyedi  
és különleges szabásvonallal 
rendelkező, limitált szériás ingek 
és blúzok igazi olaszos eleganciát 
képviselnek. az ingeket a 
részletgazdag megoldások –  
a fodrok, a masnik, a zsabók és a 
passzék teszik igazán stílusossá. 
a széles méretskálának köszön-
hetően, a vékonyabb lányoktól  
a nőiesebb alkatú hölgyekig 
mindenki garantáltan megtalálja  
a számára tökéletes fazont.
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Lorem Ipsum dolores

Száj alakú  
medál lánccal,  
Thomas Sabo

Masnis kistáska, Bershka 

Akik nem szeretik  
a feltűnést, azoknak  
a színes kiegészítőket 
javasoljuk, a bátrabbak 
viszont öltözhetnek 
akár tetőtől talpig 
élénk színű ruhákba. 

Pánt nélküli ruha, Vero Moda

Denevérujjú felső, Benetton

Pink felső, Marks & Spencer

Blézer, Marks & Spencer

pop  
kolor
ebben a szezonban újra 
a színes ruháké a fôsze-
rep. jó mélyre eltehetjük 
a feketéket és helyükre 
kerülhetnek a vidám, 
feltûnô, élénk darabok.
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Vászonnadrág, Mango

Pamuting, Mango

Lakktáska, 
Marks & Spencer

A nemzetközi kifutók telis-tele voltak színes 
öltözékekkel, így ha igazán divatosak szeretnénk 
lenni, szerezzünk be mi is néhány élénk ruhadarabot.

Pink gumicsizma, Vagabond

Velúrcipő, Vagabond

Az olasz ruhagyártó cég, a Benetton, már régóta 
híres színes kelméiről és vidám kampányairól. 
Üzletükben ebben a szezonban is megtalálhatók  
a mára már kultikussá vált darabok. 

Nyitott orrú szandál, 
Bershka

Csőtop, Tezenis
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A koptatott 
farmersortot 
párosítsuk barna bőr 
kiegészítőkkel és  
hippihangulatot  
idéző virágos felsővel.  
A férfi fazonú cipő  
még modernebbé  
teszi az öltözetet. 

A szaggatott farmer 
tökéletes kiegészítője 
a kockás ing és a fehér 
póló. Ha azonban 
nőiesebbé szeretnék 
tenni szerelésünket, 
párosítsuk szexi 
magas sarkú cipővel.

Szaggatott 
farmernadrág, Gant

Gombos kisruha, 
Mango

Városi 
Cowboy
ha van valami ami nem 
hiányozhat ruhatárunkból, 
akkor az a farmer. ebben a 
szezonban az ütÖtt-kopott 
darabok és a 70-es éveket 
idézôk a legmenôbbek. 

Farmersort,  
Sisley/Benetton

Férfi fazonú cipő, 
Humanic
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Ami a farmerszereléseket illeti, még mindig 
egyértelműen hódít a „boyfriend” stílus.  
De ne izguljunk, fehérneműnk azért lehet csipkés. 

A farmerek mindentudója a Levi's, 
ebben a szezonban is ultradivatos 
kollekcióval rukkolt elő. Náluk a 
Brooklynban népszerű „hipster” stílus 
a menő. Mi imádjuk! 

Farmerzakó, 
Marks & Spencer

Csíkos póló, Bershka 

Vastag keretes 
szemüveg, Bershka

Magasderekú 
farmersort, Mango

Tűsarkú cipő, 
Benetton

Szegecsekkel 
díszített cipő, 
Deichmann

Csipkés fehérnemű, 
Intimissimi

Fodros alsónemű, 
Intimissimi
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Àla 
Nature
homok, bézs, barna, krém 
a tavaszi divat legszebb 
árnyalatai. a modern  
hatás kedvéért a natúr 
színû ruhákat párosítsuk 
egy ÖltÖzeten belül. 

A Mango, ebben a 
szezonban is Scarlett 
Johansson színésznőt 
választotta reklám-
kampánya arcának. 
Nem csoda, hiszen a 
szőke szupersztáron 
csodásan mutatnak a 
70-es évek hangulatát 
idéző ruhadarabok. 

Ha igazán divatosak 
szeretnénk lenni, 
öltözzünk rétegesen. 
Egy lágy esésű blúz 
fölé vegyünk színben 
harmonizáló kardigánt, 
és dobjuk fel egy 
barna bőrövvel.  

Velúr, magas talpú 
cipő, Vagabond

Húzott bőrtáska, 
Mango

Vászonszoknya, 
Mango

Vászonnadrág, 
Mango

Nyitott orrú, csatos 
cipő, Bershka



Mammut Magazin / 2011. tavasz  19

divat

Ha a romantikus stílus közelebb áll 
szívünkhöz, mint a minimalizmus, 
akkor válasszunk apró mintás ruhákat 
és virágos kiegészítőket.  
A virágmintás szandálokat keressük  
a Humanic üzletében

Fonott öv, Mango

Fehérnemű, 
Intimissimi

Flitteres póló, 
Bershka

Vászonsort, Mango

Zsebes blúz, Mango

Klasszikus 
ballonkabát, Gant

Pilóta stílusú 
napszemüveg, Mango

A nagy divatházak kollekcióiban még 
mindig dominánsak a natúr színű, letisztult 
vonalvezetésű ruhák. Ha követjük őket, 
biztos, hogy divatosak leszünk. 

Bézs színű ballonkabát, 
Marks & Spencer
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stílusos 
urak
itt az ideje, hogy végre  
a férfiak is bátran kÖves-
sék a divatot. viseljenek 
"slim fit" inget és ÖltÖnyt,  
és vegyenek extravagáns 
kiegészítôket.  

A klasszikus szürke 
Marks & Spencer 
öltönyt bátran dobjuk 
fel lila vagy bordó 
kockás inggel,  
és hasonló színű 
nyakkendővel.  
A minták léptékével is 
játszhatunk - a nagy 
kockákhoz jól illenek 
az apróbb minták is. 

Kétsoros kardigán, 
Benetton

Vászon tornacipő, 
Vagabond 

Kockás nyakkendő, 
Andrew's Ties

Csíkos nyakkendő, 
Andrew's Ties

Karóra, Montblanc/
Gárdos Presentline

Kockás ing, 
Benetton

Kockás ing, 
Andrew's Ties
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Bőrcipő, 
Marks & Spencer

Zakó kockás 
béléssel, Gant

Sporttáska, 
Springfield

„Chino” nadrág, 
Marks & Spencer

Egyszínű ing, 
Andrew's Ties

Aprókockás ing, 
Andrew's Ties

Alsónadrág, 
Intimissimi

Öltöny, ing  
és nyakkendő, 
Marks & Spencer

Bőröv, 
Marks & Spencer

Töltőtoll, 
Montblanc/Gárdos  

Presentline

A férfiak esetében a divatos öltözködés  
lényege, hogy figyeljünk a részletekre. Egy jól 
kiválasztott óra, egy elegáns cipő, vagy egy 
szép bőröv elárulja igényességünket. 

Kockás zakó,  
Sisley/Benetton
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beauty hírek
egy csokorba szedtük a legújabb szépségápolási  

termékeket, amelyekkel garantáltan jól indul a tavasz.

gyöngysor
Coco Chanel a gyöngyöket a nők 

nélkülözhetetlen kiegészítőivé tette, 
imádta egyszerű, mégis rafinált 

szépségüket és egyedülálló 
képességüket, amellyel ragyogóvá 
teszik a bőrt. a Chanel a tavaszi 

kollekciójában ezt a nagyon 
különleges fényhatást használta  

a fehér, a fekete és a barackszínű 
körömlakkok megalkotásánál is. 

g mint guerlain
a guerlain új rúzsai nemcsak a könnyű, krémes textúra és  

a ragyogó tavaszi színek miatt különlegesek, hanem a fényes 
fekete tok miatt is, amelyet viszontlátunk a négy árnyalatból álló 

pirosító csomagolásaként is.  

Csodás	ajkak
az ajkak ápolására, feszesítésére 
és nagyobbítására szolgáló  
emulzió az adagolótollal könnyen 
felvihető reggel és este.  
Kapható a Mammut Patikában.

egy	virág	illata
a kifinomult egyszerűségével klasszikussá vált parfümjét értelmezi újra  

az issey Miyake. a L'eau d'issey florale a nőiesség új dimenzióit tárja fel a 
bimbózó rózsa jegyeivel, melyet a liliom és a narancsvirág illata tesz teljessé. 

tökéletes alap
a La Mer bőrápolóira régóta 
esküsznek a legnagyobb 
sztárok. a cég most egy lépéssel 
tovább ment, és megalkotta új, 
színezett termékeit. a skinColor 
termékcsalád tíz árnyalatban 
kínál kétféle textúrájú alapozót, 
hogy a bőrünknek leginkább 
megfelelőt választhassuk, a 
korrektorok és púderek pedig 
tökéletessé teszik az eredményt.
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szilvavirág
a L'Occitane új, limitált 
kiadású szilvavirág 
szájfénye fenséges  
illatú szilvamagolajban 
gazdag. táplálja, védi  
és enyhén színezett 
csillogásba öltözteti 
ajkainkat, ha pedig 
szájbalzsamra visszük 
fel, akkor ragyogóvá 
varázsolja ajkainkat.  
a szilvavirág család 
parfümje, tusfürdője és 
testápolója is maximális 
kényeztetést ígér. 

minden	a	szürkével	kezdôdik
a Dior divatház párizsi központjának hangulatát idézik a nemes, mégis egyszerű 

szürkék, melyek rózsaszínnel kombinálva abszolút modernséget sugároznak.  
a tavaszi sminkkollekcióban található Dior Cannage paletta két ellenállhatatlan 

színkombinációval jelenik meg, a tökéletes esti és nappali sminkhez.  

marionnaud bôrápolás
az arcápolás három fontos lépése: a tisztítás, a hidratálás és  
a regenerálás. a Marionnaud bőrápolási családban mindenki 
megtalálja a bőrtípusának megfelelő terméket, amellyel bőrét 
tündöklővé és egészségesen ragyogóvá varázsolhatja. 

érzéki	és	Pajkos	illat
a limitált kiadású nina ricci parfüm, 

a ricci ricci Dancing ribbon 
modern, játékos és csábító.  

a málna, a rebarbara és a gyömbér 
fűszeres jellegét az estike árnyalja 

és a tubarózsa teszi teljessé.  
a szalag, amely a pop-art ihlette 
üveget és a dobozt is díszíti most 

nem fémes rózsaszín, hanem 
lángoló vörös. az érzéki és 

szenvedélyes nőknek ajánljuk! 

kristálytiszta	bôr
a Clinique vallja, hogy a napi tisztítás és exfoliálás a szép 

bőr egyik titka. az elhalt hámsejtek eltávolítását segítik elő 
a márka megújult Clarifying Lotion-jai, amelyek négyféle 

változatban kaphatók. a bőrtípusonként különböző 
mennyiségű szalicilsavat tartalmazó termékek gyengéden 

tisztítják a bőrt, segítve annak folyama-
tos megújulását. 
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most 
szíNezz!
szilva, levendula, viola  
- ebben a szezonban hódít a lila  
minden árnyalata. a hangsúlyos  
szemeket egészítsük ki visszafogott,  
természetes árnyalatú rúzzsal  
és púderrel.

Rouge Coco Shine 
rúzs, Chanel

Golden Gloss szájfény, 
Yves Saint Laurent

Kétrészes  
szemhéjpúder, 
Essence

Neo Pastels, Eye 
Colour & Liner Palette 
szemhéjpúder, Clarins

Vízálló szemceruza, 

Yves Rocher

Météorites Compact 
púder, Guerlain

Dior Cannage Gris Petit Jour 
szemhéjpúder paletta, Dior

a előző hónapok füstös szemeit 
ezúttal felváltják a lilás árnyalatú 
sminkek. ebben a szezonban is 
hangsúlyozhatjuk szemünket, csak 
fekete ceruzáinkat és sötét 
púdereinket cseréljük le levendula, 
szilva és ibolya árnyalatokra.  
Ha szemeink hangsúlyosak, akkor 
ajkaink és bőrünk legyen inkább 
természetes árnyalatú, és rúzs 
helyett használjunk szájfényt.  

szilva, levendula, ibolya  
- ebben a szezonban hódít a lila  
minden árnyalata. a hangsúlyos  
szemeket egészítsük ki visszafogott,  
természetes árnyalatú rúzzsal  
és púderrel.
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A szezon vezető sminktrendjeit ugyanúgy, ahogy  
a divattrendeket is, a nagy nemzetközi divatházak kifutóin 
felvonuló modelleken láthattuk először. 

Blush Prodige Illuminating Cheek 
Colour arcpirosító, Clarins

Idylle Duet parfüm, 
Guerlain

Mascara Sublime de 
Chanel szempillaspirál, 
Chanel

Limitált kiadású Peony & 
Python szemhéjpúder paletta, 
Bobbi Brown 

Egyszínű szemhéjpúder, Yves Rocher

Szilvavirág Eau de 
Toilette Roll-on, 
L'Occitane 

Smoky Eyes Trio 
szemhéjfesték, 
Bourjois 

Szemceruza, 
Estée Lauder

széPség
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london
Ha egy igazán izgalmas  
és élménydús hétvégére 
vágyunk, utazzunk el 
Londonba és fedezzük  
fel a tízmilliós nagyvárost.  
a kötelező látványosság 
mellett, érdemes időt  
szánni a londoniak kedvenc 
időtöltésére, a sörözésre.  
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 Életmód oldalainkon egy  
 csokorba szedtük az üzletházban  

 megtalálható gasztronómiai  
 ínyencségeket, a legfrissebb  
 technikai újdonságokat és a  

 legdizájnosabb lakberendezési  
 tárgyakat. Utazási ajánlatainkkal  
 pedig azoknak adunk ötleteket, 

 akik külföldön szeretnék ünnepelni    
 a tavasz beköszöntét.

életmód
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De mi is pontosan a Chai latte? a „chai” a tea indiai meg-
felelője, ez az elnevezés pedig az ott inkább masala chai-ként 
ismert ital nyugati verziója. indiában a tea egy sűrű, tápláló 
ital, melyet feketetea-fűből és olyan különböző egzotikus fű-
szerek egyvelegéből főznek, mint a fahéj, kardamom, szegfű-
szeg, fekete bors, gyömbér... a lehetőségek száma végtelen, 
de az közös, hogy miután felöntötték tejjel, édesítik, forralnak 
rajta egyet – ezáltal rendkívül izgalmas ízvilágú, üdítő hatású 
italt kapnak, mely sokkal egészségesebb, mint a tejeskávé, 
viszont ugyanúgy élénkít, a benne lévő fűszerek pedig stimu-
lálják az érzékeket és vitalizálnak. 

a caffé latték, azaz tejeskávék már régóta meghódították a 
kávérajongókat, ám a gőzölt tejjel és habbal készült kelleme-
sen lágy ital különböző szirupokkal ízesített verziói talán még 
nagyobb népszerűségre tettek szert, elsősorban az egyesült 
Államokban. az amerikaiak imádták a vaníliás, fahéjas, kara-
mellás ízeket. a legenda szerint két ottani üzletember találta 
ki, hogy az indiai tea nagyon hasonló ehhez, csak kávé helyett 
fekete tea alappal. Így jelent meg egyre több kávézó választé-
kában, mint a starbucksban is a Chai latte, ez a zamatos ha-
bos teaital, mely mostanra majdnem ugyanannyi rajongót 
mond hat magáénak, mint elődje, a hagyományos tejeskávé.

F
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chai latte
a teák cappuccinója
minden bizonnyal a folyamatosan valami még 
újabbra és még egészségesebbre való tÖrekvés 
hatására lett a – nálunk egyelôre kevéssé ismert 
– chai latte nyugaton az új trendi forró ital.
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	mcCafé	
a McCaféban fogyasztható kávékülönlegességek olyan kávé-
szemekből készülnek, melyek útja pontosan nyomon követhe-
tő. szakértő kezek gondoskodnak arról, hogy csakis a legjobb 
minőségű szemek kerülhessenek  feldolgozásra, melyeket fele-
lősségteljes módon termesztettek, fokozott figyelmet fordítva a 
kávétermesztő parasztok élet- és munkakörülményeire, vala-
mint a környezet védelmére. győződj meg te magad is a kiváló 
minőségről és kóstold meg legújabb kávéitalunkat, a Csokis - 

kekszes Latte Macchiatot!

	terrasse	Café	
a terrasse Café lenyűgöző vendégcsalogatója a csalhatatlan 
tavaszi hangulatot árasztó Bavaroise. eper minden mennyiség-
ben kívül-belül, ez a leírható titka a mandulás piskótaalapú sü-
teménynek, amelyet érdemes egy mézzel készült Melange kí-

séretében elfogyasztani.

	Caffé	Perté	
az egyedi családi receptek a legmodernebb technológiával pá-
rosulva, eredeti olasz ízeket varázsolnak a magyar tavaszba is. 
Hitvallásuk szerint az igazi krémes olasz eszpresszóhoz jó mi-
nőségű friss kávé, megbízható kávéfőző, jól beállított kávédará-
ló és egy hozzáértő kéz szükséges. Próbálja ki! sogno italiano: 

olasz álom a Caffé Perté kávézóban. 

	Cafe	frei	
verhetetlen árak folyamatosan megújuló receptúrával, ez a 
Cafe frei, Magyarország második legnagyobb kávéházlánca. a 
negy  venféle kávékülönlegességből, egy kivételesen szép kávé-
géppel készülnek az italok. Jó hír a tejérzékenyek számára, hogy 
akár szójatejjel is fogyaszthatják kedvencüket. a tea híveinek is 
érdemes betérni és megkóstolni egy-két újdonságot, mint pél-

dául az earl grey puncsot vagy az ananászos teabólét. 

	starbuCks	
a starbucks világsiker-történetnek tekinthető, amelynek egyik 
legfőbb titka a személyre szabhatóság: egy-egy kávénak sok 
elkészítési lehetősége van, és a vendégek összes kívánságát 
megpróbálják teljesíteni – legyen szó akár szójatejjel készült ká-
véról vagy különböző szirupok keverékéről. tavaszi újdonság-
ként érdemes megkóstolni a Chocolate Cappuccino-t, amely 
úgy külsőleg mint belsőleg felér egy művészi alkotással: leg-
főbb jellegzetessége a frissesség, a különböző ízek csodálatos 
harmóniája. a karamellás eszpresszó keveredve a keserédes 
mokkával, gőzölt tejjel és selymes habbal a tetején, remek szim-
bóluma annak, hogy minden pillanat a maga teljességében tö-

kéletes. forrón vagy jéggel? Mindegy, így is úgy is tökéletes.

      McCafé: 
      www.mccafe.hu   
      Mammut II. 2. emelet 
      Terrase:  
      Mammut II. 1. emelet
      Perté: 
      www.caffeperte.com   
      Mammut I. 3. emelet  
      Frei:   
      www.cafefrei.hu
      Mammut II. 2. emelet  
      Starbucks: 
      www.starbucks.hu   
      Mammut II. 2. emelet  
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gasztro

kulinária	500	négyzetméteren
a nagyvonalúan berendezett Prime steak & Wine House 
étterembe lépve azonnal egy metropolisz szívében érez-
hetjük magunkat. a hely konyháját tekintve is hozza a nem-
zetközi színvonalat: küldetéséhez híven minőségi alap a-
nya gokból egyszerűségükben kreatív, tökéletesen el ké- 
 szí tett éte  lekkel kápráztatja el a vendégeit. az angus filet 
Mignon valóban „a szem-szájnak ingere”; a skót whiskyvel 
pácolt, grillezett libamáj „kalappal” díszített steak mellett 
gyönyörű színekben pompázik a bébirépa, az erdei gyü-
mölcsragu, és az olasz pármai sonkába göngyölt zöld-
spárga. elegáns környezet, fantasztikus borlap, kedvez-
ményes koktélok, házi készítésű desszertek és nem utolsó 
sorban figyelmes kiszolgálás vár az étterem vendégeire.

      www.planetsushi.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.primerestaurant.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

amerikától japánig
avagy utazás az ízek világában

egy romantikus vacsora, pár ízletes falat ebédidôben, esetleg  
egy kÖnnyû snack – egy nagyszerû gasztro élményben lehet részünk  

a mammutbeli ízek és látvány birodalmában kalandozva!

japán tradíció a XXi. században
a Planet sushi egy nemzetközi japán étteremlánc tagja, mely ötvözi 
az eredeti recepteket és hagyományokat a modern dizájnnal és a 
csúcstechnológiával. Megújult étlapján igazi csemegékkel és nagy 
választékkal várja a sushi rajongókat. Érdemes megkóstolni a saját 
fejlesztésű édességüket, a mások által csak utánozni próbált Domi-
nót, ami maga a zamatos csokoládéba tekert életerő!

egy	kis	ázsia	otthon
a Leroyban a világ különleges konyháinak többsége meg-
található, így az ázsiai ízek kedvelői komoly sushi válasz-
tékot találnak. Bár több mint egy évezreddel ezelőtt a hal 
tartósítására kifejlesztett eljárásnak indult, azóta a sushi 
egy művészeti alkotássá lépett elő. Már a tálalása is az 
egyszerűségét hivatott kiemelni, az elkészítés módja pe-
dig nagy odafigyelést igényel. nigiri, sashimi, bento, tema-
ki, futomaki…. a Leroy sushi elsők között szerepeltette 
kínálatában a japán ínyencségeket, és a mai napig rend-
kívüli módon ügyel a részletekre, hogy az aprólékos kézi 
munkával készült ételköltemények különleges élményben 
részesítsék a vendégeket. igény szerint a Leroy csapata 
akár az Ön otthonában is elkészíti kedvenc csemegéjét!

      www.leroy.hu   
      Mammut II. 2. emelet  
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gasztro

valami	amerika
a piros-fehér csíkjairól világszerte ismert t.g.i. 
friday’s étterem egyedien eklektikus, ottho-
nos berendezése önmagában is betérésre 
csábít, ám az izgalmas ételkülönlegességeket 
tartalmazó étlapot elnézve nem kérdés, hogy 
érdemes időt szánni a kipróbálásra. a rostlap 
alatt egész nap ég a tűz: szaftos, ínycsiklandó 
grillezett hamburgerek, vaslapon sült, sistergő 
húsok különböző zöldségvariációkkal, és egye-
dülálló Jack Daniel’s étel-különlegességek vár-
ják az eredeti amerikai ízek rajongóit. 
a mindig megújuló alkoholos és alkoholmen-
tes napi Koktélok mellé a desszert féláron jár, 
hétköznaponként pedig kedvező árú ebédme-
nü variációkat kínál a t.g.i. Minőségi hozzáva-
lókkal készült, hatalmas adagok: igen, ez itt 
valóban amerika!

A világ palacsintái
Pancake, crépe, palacsinta... mindegy, 
hogy édes vagy sós: mindenki ismeri és 
szereti, s ha keresik, az Óriáspalacsintá-
zó nem tűnt el, csupán beköltözött  
a gUrU étterem stílusosan átalakított 
helyiségébe, ahol a különböző ízesítésű 
óriások továbbra is a vendégek szeme 
láttára készülnek. az epres Óriás már  
a tavasz hírnöke a gUrU-nál!

Che	bella	italia!
„Kicsi pénzért nagy pizza” minden hétfőn és kedden 
az abboccatóban. az étterem hétvégén is kedveske-
dik a mediterrán konyha szerelmeseinek, az ekkor be-
térők 20%-os kedvezménnyel kóstolhatják meg a kü-
lönleges olasz ételeket. tavaszi újdonságok, mint például 
tosz kán bableves, és spaghetti Calabrese ke rült fel az 
étlapra, de vétek lenne kihagyni a szabadalmaztatott, 
tizenkét féle ízben kapható töltött Pizza teker cset is! az 
étkezést érdemes egy kis „gyógy” grappával befejezni 
vagy éppen elkezdeni...

      www.fridays.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.abboccato.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

      www.guru.hu   
      Mammut II. 2. emelet  
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nemzetk Özi delikát center 
egyre tÖbben fordulnak el a dÖm-
pingáron kínált, tartósítószerekkel 
teli élelmiszerektôl. igazi gasztro-
forradalom zajlik a szemünk lát-
tára, melynek alapszabálya a kiváló 
minôségû hozzávalók használata. 

vissza	a	természethez		
és	az	eredeti	ízekhez!
sokan azt gondolják, hogy a bioéletmód hívei állandóan fű-
részpor ízű dolgokat esznek. ennek azonban pont az ellenke-
zője igaz: túl azon, hogy tudatos fogyasztóként odafigyelnek 
az élelmiszerek eredetére és összetevőire, tudják, hogy ezek 
ízvilága sokkal változatosabb és teljesebb, mint a „szokvá-
nyos” alapanyagoké. az alma illatos, a répának répa íze van és 
a spenót valóban tartalmazza azokat a tápanyagokat, ame-
lyekért fogyasztjuk. s azért mert bio, nem kell lemondanunk a 
széles választékról sem: a Bio sétányban tarpai lekvárokat és 
osztrák kecskesajtkrémet vásárolhatunk, de egy olasz vagy ja-
pán vacsora hozzávalóinak beszerzése sem okozhat gondot.

      Mammut I. 1. emelet  

Magosszelet

Kézi durum 
tagliatelle 

Csokoládé

Meggylekvár

Japán 
barnarizs ecet

Soba

Szezámkrém

Kecskesajt 
krém

Biotészta

gasztro
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nemzetk Özi delikát center 
egyre tÖbben fordulnak el a dÖm-
pingáron kínált, tartósítószerekkel 
teli élelmiszerektôl. igazi gasztro-
forradalom zajlik a szemünk lát-
tára, melynek alapszabálya a kiváló 
minôségû hozzávalók használata. 

vigyük	haza	a	dolCe	vita		
életérzést	a	Culinaria	italia-ból!
Ki ne ismerné az olasz konyha világát? Most igazán érdemes 
körülnézni a talján gasztronómia táján, hiszen minden megta-
lálható benne, amivel az asztalunkra tavaszt varázsolhatunk: 
friss ízek, élénk színek, és a mediterrán térségek utánozhatat-
lan, átható üdesége, amelyre annyira vágyunk egy ilyen hosz-
szú tél után… egy ínycsiklandó vaddisznóragu a pastára, pár 
csepp évtizedeken át érlelt balzsamecet, amely egy egész tál 
epret elvarázsol, egy igazi sűrű, krémes olasz eszpresszó 
ebéd után – mindezek aromája olasz nyarakat idéz, szűk ut-
cákkal, toszkán olajfákkal és tengerillattal. térjen be a Culinaria 
italiá ba és vigye haza itália izeit és illatait!

      www.olaszbolt.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

Fehérbor

Tésztás doboz

Illy kávé

Balzsamecet

Paradicsomos 
tészta 

Paradicsomszósz

MozsárOlasz keksz 
specialitás

Ízesített, 
fűszerezett tészták

gasztro



34  Mammut Magazin / 2011. tavasz

hírek

Műbarka, Butlers

Muffin papír, Tálal6

Süteményformázó, 
Tálal6

Kávésbögre,  
Home Fashion

Konyharuha,  
Home Fashion 

Pohárjelző, Tálal6

Kuglófsütő,
Home Fashion

Cukortartó, Butlers

taVaszi terítés
színes tányérok, vidám terítôk és asztaldíszek - néhány 

apróság otthonunkban és máris bekÖltÖzik a tavasz.

      Tálal6: 
      Mammut I. földszint  
      Home Fashion:  
      Mammut I. magasföldszint 
      Boszorkánykonyha: 
      Mammut I. 1. emelet 
      Butlers:  
      www.butlers.hu 
      Mammut I. magasföldszint 
      Haas&Czjzek: 
      www.porcelan.hu  
      Mammut II. -1. szint 

Viharlámpa, színes alátétek, virágmintás tányérok, 
csíkos szalvéták és egy csokor virág az asztalon -  
egy kis napsütés és a húsvéti ebéd máris kerti partivá 
változik. A kellékeket beszerezhetjük a Butlersben. 
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Pöttyös tál, 
Tálal6

Asztali gyertya, 
Boszorkánykonyha

Váza, Boszorkánykonyha

Kancsó,
Home Fashion

Plüss répa, Butlers

Üvegpoharak, 
Haas & Czjzek

Vajtartó,
Boszorkánykonyha

Olajadagoló, 
Home Fashion

Végre itt a tavasz, a megújulás időszaka. 
Testünk, lelkünk felszabadul, tele vagyunk 
energiával, így ez az időszak a legmegfele-
lőbb otthonunk csinosítására és a húsvéti 
előkészületekre. Az ünnepekhez szükséges 
porcelánokat, étkészleteket és asztaldísze-
ket szerezzük be a Haas & Czjzek üzletben. 
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isztambulba	még	a	harCedzett	
utazók	is	elsôre	beleszeretnek
Dzsemibde csok kücsük elma var. a fenti mondat magyarul 
meglepő módon így hangzik: zsebemben sok kicsi alma van. 
ne lepődjünk meg a sok hasonló hangzású szó hallatán, mint 
ahogy azon se, hogy a törökök a legnyugatabbra került török 
törzsek egyikeként tartanak számon bennünket. isztambul 
rokonszenves. isztambulban szeretnek minket, emiatt mi is 
szeretjük isztambult. a 150 éves uralom a törökök olvasatá-
ban barátkozásnak tűnik, mintha hazajöttek volna. Kitörő 
örömmel fogadtak mindennemű párhuzamot a két nép közt, 
legyen az nyelvi megfelelés, vagy a töltött paprika – ami náluk 
is nemzeti étel. a népszerűségünk töretlen, a tudattal, hogy 
magyarok vagyunk, látványosan boldoggá tehetjük török is-
merőseinket. isztambulnak identitása van.

álomesküvô a temze partján!
nagy rajongója a brit hercegi párnak? szeretné élőben végig-
izgulni a pompás keretek között megrendezett esküvői cere-
móniát? akkor mindenképp ott a helye vilmos herceg és Kate 
Middleton fényűző esküvőjén! az októberi, Kenyában történt 
eljegyzés után a leendő hercegi pár 2011. április 29-én kel 
egybe. e jeles alkalomra kínálunk a rajongóknak utazási lehe-
tőséget a mesebeli ceremónia megtekintésére, melyen szá-
mos király, herceg és sztár a meghívott vendég. a hosszú 
hétvége során bőven akad idő London eddig csak útiköny-
vekből ismert nevezetességeinek megismerésére: egy séta a 
Hyde Parkban, néhány fotó a Big Benről, egy pillantás a 
towerben a brit koronaékszerekre, egy kör a világ második 
legnagyobb óriáskerekén, és egy fotó Brad Pittel karöltve Ma-
dame tussauds panoptikumában!

utazás

utazni mindig jó!
a tavaszi nap is másként süt a temze partján, a kék mecsetnél,  
vagy a királynô napján, netán az atlanti-óceán mellett...  
hogy mennyire másként? szánjunk rá egy hosszú hétvégét  
és nem fogunk csalódni!

      www.bestreisen.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.vista.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

London
Isztambul
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utazás

Varázslatos hétvége  
a kilátók városában

a portugál főváros top úti cél, hiszen az időjárás mindig kelle-
mes, a közvelten repülőjárat kényelmes utazást, a város és 
környéke számtalan programlehetőséget ígér.
a hét dombra épült Lisszabon éjjel-nappal csavargásra csá-
bít, gyalogosan, a híres villamosokon, a nálunk is látható elek-
tromos kétkerekű segwayeken, vagy a két-négy személyes 
nyitott kiskocsikon. Portugália a kilátók országa és a főváros 
is bővelkedik eme látnivalókban. Lisszabon panorámája cso-
dálatos, érdemes tehát több kilátóhoz ellátogatni és kiválasz-
tani a nekünk leginkább tetszőt! végül pedig egy tipp a pop-
metál stílus rajongóinak: Bon Jovi július végén Lisszabonban 
koncertezik, úgyhogy ha addig nem is, nyáron kötelező jelleg-
gel ott a helyük az arénában!  

      www.neckermann.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.chemoltravel.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

Amszterdam
Lisszabon

áPrilisi	naranCsôrület	és	bolha-
PiaC	Parádé	a	Csatornák	mentén
amszterdam mindenkinek kínál valamit – mindegy, hogy egy 
bolondos ruhadarabot vagy a vizek szerelmeseinek igazi él-
ményt nyújtó hajókirándulást választ, esetleg egy éttermet 
egy régi épületben, mely különös módon kelt új életre – min-
den bizonnyal tartalmas hosszú hétvégében lesz része! ami-
ért igazán érdemes áprilisban amszterdamba utazni és a ki-
rályi család színébe, narancsba öltözni, az a Ko          nin gi n nedag, 
a Királynő napja, mely minden év április 30-án kerül megren-
dezésre. ilyenkor egész Hollandia ünnepel és a város minden 
pontján szórakozó tömegekkel találkozunk. a színes forga-
tagban pillanatok alatt elvegyülhetünk a mindig mosolygós 
helyiek között és teljesen egyedi darabokat szerezhetünk be 
az alkalmi bolhapiacokon, hiszen ezen a napon nem korlátoz-
zák a kitelepülést és bárki eladhat bármit!



38  Mammut Magazin / 2011. tavasz

high-teCh

hiGh-
teCh 
hírek
a technika világában 
a barangolás nem 
egyszerû. a kínálat 
hatalmas, a választék 
színes, ezért érdemes 
a vásárlás elôtt 
tájékozódni. legyen 
szó akár munkáról 
akár szórakozásról.

george	Clooney		
ajánlásával
nesPresso PiXie

a Pixie, a legújabb kávégép család 
számos újítást és alkalmazást 
tartogat a számunkra meglepően 
kisméretű kávégépekben.  
Kompakt, praktikus, sokoldalú  
és mindössze 11 cm széles.

használd	korlátok	nélkül
HP elitebook 2540P notebook

a HP legkisebb és legkönnyebb 
eliteBook egysége, a mindössze 1.5 
kg kezdősúlyú, HP eliteBook 2540p 
maximális hordozhatósághoz és 
korlátok nélküli teljesítményhez 
készült. a noteszgép platinaszínű, 
csiszolt alumínium képernyőburkolatú.

a	kiemelkedô
CAnon eos 600d

a kiemelkedő, 18 megapixeles  
felbontással működő, felhasználóba-
rát kialakítású és az eOs objektívek 
és tartozékok teljes választékát 
felvonultató Canon készülék hasz- 
ná latával már semmi nem állhat  
a csúcs képek készítésének útjába.

trendi	és	Pörgôs
sAmsung gAlAXy ACe

ez a telefon a divatot követő, fiatal 
felnőttek számára készült. Kifinomult 
formatervezésével egyszerű, mégis 
elegáns benyomást kelt. a kompakt 
és kényelmesen kezelhető készülék 
3,5 hüvelykes Hvga kijelzőjével kiváló 
látványt biztosít a használójának.

Csodaegér
logiteCH CouCH mouse m515

Bárhol használhatja: díványon, 
szőnyegen vagy ágyon! a könnyen 
csúszó talpnak köszönhetően az egér 
akár kanapén, takarón, párnán, ruhán 
vagy szőnyegen – és asztalon – is 
egyszerűen használható. egere csak 
akkor aktív, amikor fogja, használja.

      www.saturn.hu   
      Mammut II. -1. szint 

      www.saturn.hu   
      Mammut II. -1. szint 

      www.notebookstore.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.edigital.hu   
      Mammut I. 2. emelet  

      www.edigital.hu   
      Mammut I. 2. emelet  
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egy	ajánlat	a	sok	közül!
a Lifebook notebook család a fujitsu 
csúcskategóriáját jeleníti meg.  
a megbízhatóság, az ergonómia,  
és a technológiai újítások sokrétűsé-
ge mind megmutatkozik ezekben  
a termékekben. Utazzon, dolgozzon 
és kommunikáljon stílusosan a 
hordozható Lifebook segítségével.
Minden Lifebook-ra 3 év garancia jár!

gôzerôvel
lg big-in mosógéP

az Lg gőzmosógépének – mely 
egyedülálló a piacon – különlegessé-
ge, hogy 11 kg mosási kapacitással 
bír, 60 centiméteres hagyományos 
kialakítás mellett. Így könnyedén 
megbirkózik a nagyméretű szennyes-
sel is, mint függöny vagy ágytakaró.

élvezetesebb	tévézés
sony kdl-40eX720

ezzel a legújabb 200Hz-es 102 cm 
képátlójú LeD-es LCD tévékészülék-
kel kiválóan tudja élvezni a tévézést. a 
készüléket egy 3D Blu-ray lejátszóval 
összekötve pedig akár 3D-s filmeket 
is nézhet, mellette pedig játszva 
skypolhat is ismerőseivel.

tenyérnyi	könyveCske	
koob3 be free digitális  

könyVolVAsó

ahogy mondani szokták: ezen a 
shakespeare „összest” is olvashatják.
Ha utazásán kikapcsolódni akar, nem 
kell egész könyvtárat magával vinnie.
akkora, mint egy képeslap, beépített 
böngészővel, wifi kapcsolattal.

az	összhang	felsôfoka
dell XPs l501X notebook

az ÚJ Dell studio XPs multimédiás 
laptop elképesztő külseje és 
teljesítménye arra termett, hogy 
magára vonja a figyelmet. Könnyű-
szerrel készíthet digitális tartalmakat, 
csak dőljön hátra, és élvezze a 
hihetetlenül valósághű élményt!

kreativitás	felsôfokon
Canon speedlite 320 eX vaku

a vezeték nélküli segédvaku-techno-
lógiával, változtatható képszögű fejjel, 
és a videó működéshez állandó 
LeD-es fényforrással ellátott Canon 
speedlite 320eX készülék új kreatív 
távlatokat nyit az eOs fotósok 
számára.

      www.notebook.hu   
      Mammut I. 2. emelet  

      www.www.notebookstore.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.edigital.hu   
      Mammut I. 2. emelet  

      www.saturn.hu   
      Mammut II. -1. szint 

      www.saturn.hu   
      Mammut II. -1. szint 

      www.qwerty.hu   
      Mammut II. -1. szint  
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high-teCh

 a stílus 
aki egyszer belekóstol az apple világába, garantáltan függôvé válik. 
egyre tÖbb harapott-alma logóval ellátott terméket szeretne, hiszen 

 ezeknek a design tárgyaknak már a kézbevétele is ÖrÖmet okoz.

aPPle	magiC	mouse
az új egér egyetlen darabból készült, 
tükörsima felülete érintésérzékeny,  
így pusztán ujjbegyünk mozgatásával 
felismeri gesztusainkat. a lézeres 
letapogatás miatt már nincs szükségünk 
alátétre, a bluetooth kapcsolat miatt 
pedig vezetékre.

built	–	stílusos	tárolás
az amerikai cég remek érzékkel lovagolta 
meg az i-mániát, hiszen ma már az egyik 
legtrendibb dolog BUiLt tokban hordozni 
apple notebook-unkat. Hitvallásuk szerint 
 a forma ugyanolyan fontos, mint a funkció.  
a Builtny tokok – amelyeket a város, new 
york ihletett – vastag neoprénből készülnek, 
így párnaként védelmezik a laptopot, 
időjárásállók, strapabírók és könnyen 
moshatók. a művészetek iránt fogékony 

apple rajongóknak az alexander girard 
nevével fémjelzett kollekciót ajánljuk. 

imac 27"
Bármelyik oldaláról is nézi, 

az új iMac fantasztikus 
látványt nyújt. a szépség 

és a tudás ötvöződik 
ebben a lenyűgözően 

vékony formában. az iMac 
segítségével az eddig 

zsúfolt asztalát szempil-
lantás alatt letisztult, 

stílusos képernyőtartóvá 
változtathatja.

      www.istyle.hu   
      Mammut II. 1. emelet  

amikor könnyedén elővesszük iPhone-unkat, egy kávézó teraszán ne te zünk MacBook-
unkon, vagy zenét hallgatunk iPod-unkon, mindannyian egyazon üzenetet közvetítünk: 
van stílusunk és tudjuk mi a trend. Mi a titok? a minimál keretek közé szorított stílus min-
denek felett – letisztult formák, divatos színek és egygombos kezelőfelületek. az apple 
termékek egy szerűségében gyönyörű formái mára meghódították a világot, legyen szó 
akár számítógépről, zenelejátszóról, vagy mobiltelefonról. a vásárló legtöbbször egy kér-
dést tesz fel magának – apple vagy a többiek? 
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iphone-osok figyelem!
nagy népszerûségnek Örvend az eligazodást segítô 
iphone szoftver a mammutban! 
a Mammut Bevásárló- és szórakoztató Központ hónapok óta egyedülálló eszközt kínál az 
iPhone tulajdonosoknak. az apple store-ból ingyenesen letölthető szoftver segíti az üzlet-
házon belüli tájékozódást, offline módban fut, így nem jár internet használati költséggel.  
a látogatók kategóriánként és név szerint, térképes keresővel juthatnak el az üzletekhez. 
a nyitvatartási adatokon kívül kártyahasználattal, akciókkal, törzsvásárlói lehetőségekkel, 
Mammut ajándékutalvány elfogadással kapcsolatosan tájékozódhatnak. további hasznos 
funkciók: liftek, mozgólépcsők, mosdók, elsősegélynyújtó helyek, kijáratok, nyilvános te-
lefonok, információs pultok, vagy Wi-fi hotspot-ok térképes megjelenítése. a szoftver 
minden iPhone-al kompatibilis – úgyhogy letöltésre fel és irány a Mammut!

high-teCh
iPad	2

a vártnál hamarabb dobta piacra az apple az 
új, kecsesebb, könnyebb és gyorsabb 

táblagépét, az iPad-et. a készülékre szerelt 
kamerával már a facetime videochat 

használata is lehetővé vált, a Photo Booth 
szoftverrel pedig, akár effektezhetjük is 

fényképeinket. a tokot helyettesítő ötletes 
kialakítású, innovatív mágneses képernyővé-
dő igazi újdonságnak számít - használhatjuk 

fedőlapnak, vagy akár iPad támasznak is.

switch easy  
ticker  
iPod óraszíj
egy teljesen új módja a 
nano-d használatának: 
viseljük úgy, mintha  
az óránk lenne. Jobb-  
és balkezesek egyaránt 
hordhatják, a kezelő-
gombokat úgy is elérjük, 
hogy nem kell kivenni  
az iPod-ot ebből  
a nagyszerű tokból,  
és még a fülhallgatót is 
tudjuk használni. Kék, 
padlizsán, piros, pink, 
narancs, fekete és fehér 
színekben kapható!

bowers	&	wilkins	zePPelin	mini
a többszörösen díjnyertes Bowers & Wilkins 
újrafogalmazta az iPod hangrendszerekkel 

szembeni elvárásokat. a zeppelin Mini 
hangszóró mindennel rendelkezik, amit a 

zeppelinben kedvelünk: tökéletes hangminő-
ség és dizájn, csak kisebb kiszerelésben.
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Világszerte több mint, 100 millió ember kedvenc idôtöltése a 
golfjáték: Magyarországon is elérhetô és megtanulható sportág!  
a tatai Old Lake golf Club, Magyarország egyik legsikeresebb golfklubja, a 
MacPherson golf akadémia szervezésében 6 hetes, intenzív golftanfolyamot 
indít 2011 tavasszal.

kezdés:	2011.	áPrilis	2.		

Az edzéssorozat idôtartama: 
6 hét (hétvégi idôponttal),  
amely alatt az alábbi szolgáltatásokra jogosult a résztvevô:

  6 óra golfoktatás a klub edzőjének, Damian MacPherson Pga 
oktatónak,-a magyar junior golfválogatott edzőjének- az irányításával, 
max. 5-6 fős csoportokban. az oktatáshoz a felszerelést és a gyakorló-
labdát biztosítjuk.

  az oktatáson kívüli szabad gyakorláshoz, az Old Lake gyakorlópályájának 
térítésmentes használata, amely alkalmanként magában foglal 1 vödör 
gyakorlólabdát, illetve az alapütők használatát.

  a tanfolyam teljes díját beszámítjuk éves bérlet vásárlása esetén.

a „tanfolyam” végén oklevelet állítunk ki, amely igazolja, hogy a játékos  
az Old Lake golf Club intenzív oktatás sorozatán részt vett és a játék 
alapelemeit megtanulta.

A FeNTi CSoMAg ÁrA: 59.900 FT/Fô

Tavasz, Természet, Mozgás, Pihenés

 golf

Bôvebb információ személyesen:  
Mammut információs pultjainál vagy
e-mail: club@oldlakegolf.com,  
Telefon: +30-747-27-03
www.oldlakegolf.com

 Jelen hirdetés felmutatója és partnere egy alkalommal  

 ingyenes golfautós pályatúrára jogosult.



 Jelen hirdetés felmutatója és partnere egy alkalommal  

 ingyenes golfautós pályatúrára jogosult.
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Hirtelen azon kapjuk magunkat, hogy tettvággyal tele vá-
gunk neki a napoknak: ideje lemosatni az autót, megvenni 
a gyerek húsvéti ajándékát, tájékozódni a nyaralási lehető-
ségek iránt, vásárolni pár újonnan megjelent könyvet.
számtalan a tennivaló, de a jó hír az, hogy csak egy helyre 
kell ellátogatnunk mindehhez - mégpedig a Mammutba, 
ami április és május első két hétvégéjén eddig soha nem 
látott kedvezményekkel várja a tavasz energiáival teli vásár-
lóit! Kell is majd a lendület, hiszen a kuponfüzet közel 320 
kupont tartalmaz, melyek 20-50 %-os kedvezményre jogo-
sítanak több mint száz üzletben! 

a Mammut mind a négy hétvégén fergeteges akciókkal vár-
ja a kuponnal rendelkező vásárlókat: könyvújdonságok, gye-
rek játékok, gourmet finomságok, egészség szűrőcsoma-
gok, thai masszázs, autómosás, kulináris élvezetek, órák, 
ék szerek és persze az új tavaszi/nyári  kollekciók is kedvez-
ményesen megvásárolhatók ez idő alatt!

akCió

taVaszi 
kupoNkedVezméNyek!

 a tavaszi langymeleg szellô, a hosszabb nappalok és a napsütés  
 mind arra ÖsztÖnÖz, hogy feltÖltôdjünk, magunkba szívjuk  

 a természet friss energiáit – egyszóval újjászülessünk! 

a mammut tavaszi zsongás kuponfüzet  
a legjobb magazinokban és az információs  
pultoknál lesz elérhetô, illetve letÖlthetô  
a www.mammut.hu-ról is.
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robot-korszak
a robot-korszakot 
követően című kiállítás 
megtekinthető a Millenári-
son a Pixel-galériában.  
a kiállítás célja, hogy a 
látogatót arra késztesse, 
hogy a feltételezett jövőjéből 
visszatekintsen a jelenbe. 
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Nem kell messzire mennünk, ha 
tartalmas kikapcsolódásra vágyunk. 
Ajánló rovatunkban összegyűjtöttük 

a legérdekesebb könyvújdon-
ságokat, a legizgalmasabb filmeket, 
és a legjobb zenéket. Koktélkalau-
zunkkal pedig az üzletház szóra-

kozóhelyeire szeretnénk csalogatni 
a látogatókat.

proGram
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ajánló

kÖnyv

eCCe	homo	
munkáCsy	mihály		
életének	regénye

Közel hetven év után ismét kezünkbe 
vehetjük Munkácsy-regényét, Harsányi 

zsolt ecce homóját. egy regény, 
melyben szemtanúi lehetünk az Ásító 

inas, a golgota, vagy épp az ecce 
homo megszületésének. Munkácsy 

Mihály regénye ez, amelyben 
megelevenedik a 19. század miliője.

makány	márta:	esküvô
a szó, „szerelem”, a világ minden táján 
ugyanazt jelenti, bár ahogy nincs két 

ugyanolyan ember a földön, úgy  
a kapcsolatok, s így a szerelmek is 
mások-mások. Magyarországon a 

szerelmet az áldással is azonosítják, 
és úgy vettem észre, hogy az itt élők 
nem félnek kimutatni és ünnepelni  

ezt a csodálatos érzést. ez is inspirál, 
amikor menyasszonyi ruhákat 

tervezek. Én így tudom kifejezni azt  
az érzést, ahogy én szeretek.  

(Makány Márta)

kiss	ádám:	szütyiô
„nem azért írtam könyvet, mert 

kijöttem a villából, és nem azért, mert 
most bevállalok valamit, esetleg 

mindent. nem vagyok író, költő, még 
csak Havas Henrik sem. Csupán egy 
humorista, akit rengetegen keresnek 

meg azzal, hogy látták/hallották a 
műsort, de szeretnének valami 

kézzelfogható „kissádámot” otthonuk-
ba. Úgy gondoltam, ez a szütyiő lesz 
az, amit a kezedben, esetleg válladon 
tartasz. ebbe a szütyőbe dobáltam 

írásaimat, elmélkedéseimet, kalandjai-
mat. ami szintén én vagyok.”

bud	sPenCer:		
különben	dühbe	jövök	

önéletrAjz

Meghökkentően őszinte életrajz a 
hagymás bab és a pofonok nagymes-

terétől. Bár westernfilmek hőseként 
ismerte meg a nagyvilág, a művész 
sokkal több ennél: forgatókönyvíró, 

dalszövegíró, úszóbajnok, olimpikon. 
Könyvében megható öniróniával mesél 
gyermekkoráról, a sportolóként töltött 

évekről, arról, hogyan került bele  
a filmek világába.

budán	lakni	világnézet:		
a	városrész	márai		
sándor	írásainak		

tükrében
Hogyan vélekedett Márai Budáról, 
miért szerette szűkebb pátriáját, 
 a Krisztinavárost? Mit értékelt a 
kávéházakban, a vár zegzugos 

utcáiban? Miért hitte, hogy Buda 
szerethetőbb, mint Pest? ez a kis 

kötet, melynek szövegeit Mészáros 
tibor, képanyagát pedig saly noémi 

irodalomtörténész állította össze, 
hangulatos időutazásra hív.

fedôneve:	szoCializmus
gerVAi András

a film- és a színházi szakma kitűnő 
modell: a történetekből érzékelhetővé 
válik a diktatúra lényege, működése.  

a politikai rendőrség a hálózati 
személyekkel, kapcsolatrendszerével 
átszőtte, és ellenőrzése alatt tartotta  
a társadalom egészét. gervai andrás 

izgalmas olvasmánnyal szolgál. 
Könyvében a totalitárius állam 

lepleződik le a maga pőreségében, 
brutalitásában.
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ajánló

britney	sPears:		
femme	fatale

ez Britney spears nagyon várt hetedik 
stúdióalbuma. a világsztár címválasz-
tása azt sugallja, hogy az új album egy 

erőteljes, határozott, magabiztos, 
dögös, flörtölős és szórakoztató 
korong lesz. nincs mögötte előre 
kitalált koncepció, spears hagyta, 

hogy a zene önmagáért szóljon. Két 
éven át keményen dolgozott rajta, és 
úgy tartja, ez a valaha készült legjobb 
albuma, és nemcsak magánéletileg, 
de szakmailag is most van karrierje 

csúcsán. 

tabáni	istván:		
gyönyörû	széP

a címadó dalt a hazai rádiók szerkesz-
tői a legmagasabb rotációban kezdték 

játszani. a lemez különlegességei a 
nem lesz már és a repülj hát című 

dalok, melyek zeneszerzője és 
szövegírója is tabáni istván. ezen az 
albumon az énekes rakonczai viktor 

és rácz gergő zeneszerzőkkel 
dol go zott. elkészítették Demjén 

ferenc a szabadság vándorai és a 
Bikini Olcsó vigasz dalának feldolgo-
zását, amelyekkel istván a lemezbe-
mutató koncertjén hatalmas sikert 
aratott. a többi dalt úgy válogatta 
össze, hogy az előző lemezéhez 
képest dinamikusabb oldaláról 

mutathassa meg magát.

adam	lambert:		
glam	nation	live

a szupersztár adam Lambert 
bejelentette glam nation Live című 
koncert CD+DvD-jét, mely március 
21-én kerül a boltokba. az indiana-

polisi Clowes Hallban tavaly augusztus 
31-én rögzített koncert-videó 12 dalt 

és egy ráadást tartalmaz adam 
legnagyobb slágereivel, mint például 
az if i Had you vagy a ring Of fire.

riCky	martin:	m	a	s	
ricky Martin új albuma, a 

Musica+alma+sexo a Billboard top 
Latin albums listájának első helyén, 

míg a Billboard top 200-as listájának 
harmadik helyén debütált amerikában. 

selena Dreaming of you című, 1995 
júliusában megjelent albuma óta ez a 

spanyol nyelvű album debütált a 
legmagasabb pozícióban. ráadásul a 

sony Music Latin gondozásában 
megjelenő kiadványok közül ricky 

Martin lemeze szerezte meg  
a legjobb helyezést.

queen:	greatest	hits	i-ii.
2011-ben ünnepli a the Queen 
megalakulása 40. évfordulóját.  

a jubileum alkalmából új időszámítás 
kezdődhet a legendás zenekar 
életében. az Universal Music 

grouphoz szerződött együttes az idén 
valamennyi stúdióalbuma megjelenhet 
teljesen újrakevert változatban bónusz 
felvételekkel és egyéb meglepetések-

kel. a zenekar eddig mintegy 170 millió 
albumot adott el világszerte.  

a jubileumi évfordulóra újrakevert 
album sorozat első példánya a 

greatest Hits i-ii.

rod	stewart:		
the	best	of...	the	great	
ameriCan	songbook

2011 márciusában a különleges, érces 
hangú rod stewart megjelenteti 

legújabb albumát tHe Best Of...  
tHe great aMeriCan sOngBOOK 
címmel. a grammy-díjas songbook-

sorozat az énekes legjobb dalait 
vonultatja fel, valamint egy vadonatúj 

sláger, a you’ll never Know is 
megtalálható a korongon. stewart 
legutóbbi albumát, a fly Me to the 

Moon... the great american 
songbook volume v.-ot grammy-díjra 

jelölték a Legjobb tradicionális 
pop-vokál album kategóriában.  

az album világszerte már több mint 
egymillió példányban kelt el. 
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ajánló

otthonra varázsolt tÖkéletes 
moziélmény

a saturn DvD és blu-ray ajánlata

könnyû	nôCske
Pletyka küzd a jó hírrel ebben a pikáns 

és lendületes komédiában. Olive 
nagyszájú gimnazista csaj, aki saját 

magáról terjeszt pletykákat, hogy azok 
a hátukra kapják, és névtelen nullából 
a suli legnépszerűbb csaját csinálják 
belőle. az egyre vadabb álhírek miatt 

azonban átalakul a világ körülötte. 
ráadásul feltűnik a színen egy régi 

szerelem, úgyhogy végül muszáj lerán-
tani a leplet, vagy…?

száguldó	bomba
itt nincs vészfék, csak tempó:  

az Oscar-díjas Denzel Washington  
és Chris Pine együtt száguld az év 
legdübörgőbb akció-thrillerjében!  
egy halálos vegyi anyagokkal teli 

vonatszerelvény robog a város felé 
– vezető nélkül! Csak két ember 

állíthatja meg: a szakma egyik öregje 
(Washington) és egy zöldfülű kezdő 

(Pine). ezrek élete múlik ezeken  
a fantasztikus hősökön!

narnia	krónikái	-		
a	hajnalvándor	útja

C.s Lewis varázslatos világa ismét 
életre kel a világsikerű fantasy/kaland 
sorozat, a narnia krónikái harmadik 

részében. Lucy és edmund Pevensie 
unokatestvérükkel, eustance-szal egy 

valósággá változó festményen 
keresztül tér vissza kalandjaik 

színterére. Hamarosan a királyi flotta 
zászlóshajóján, a Hajnalvándoron 

találják magukat és kezdődik a kaland.

már	megint	te?!
nonstop szórakozás remek poénok-
kal, olyan komédiás nagyágyúkkal, 

mint Kristen Bell, sigourney Weaver, 
Jamie Lee Curtis, Betty White. Marni 
számára kész rémálom volt a gimi,  
és bátyja esküvője ennek csak a 

folytatása. sulibeli régi riválisa ugyanis 
a bátyó menyasszonyaként tér vissza. 
És ha mindez nem lenne elég, Marni 
anyja is találkozik saját egykori iskolai 

ellenségével.

Cher,	Christina	–	díva
egy vidéki pincérlány (Christina 
aguilera), aki imád énekelni, a 

nagyvárosba költözik, mert azt reméli, 
sztár lehet belőle. végül egy füstös, 
félhomályos klubban köt ki. a hely 

tulajdonosa (Cher) éppen új csillagot 
keres… és a lány végre a reflektor-

fénybe léphet. a szemet gyönyörköd-
tető show és az őrületes zeneszámok 
mellé ráadásul csupa sztár színész-

csapat mulattatja a nézőt.

disney	–	tron:	örökség
a Disney új filmje példa nélküli csoda  

a high-tech világából. a tron: Örökség 
minden képzeletet felülmúló, forradal-

mi vizuális különlegesség. amikor 
Kevin flynn (Jeff Bridges), a világ 

egykor legnagyszerűbb videojáték-
programozója titkos jelet küld egy 

lélegzetelállító digitális birodalomból, 
fia (garret Hedlund) elindul, hogy 

megmentse rég eltűnt apját, mindent 
eldöntő csatába indul!

      www.saturn.hu   
      Mammut II. -1. szint 



ajánló
halálos	iramban:	ötödik	sebesség

színes, szinkronizált amerikai akció-thriller

Főszereplők:Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson

amióta Brian és Mia toretto kiszabadította Domot a fogságból, számos 
határon átsüvítettek, hogy kijátsszák a hatóságokat. Most rio de Janei-
róban húzták meg magukat, és el kell vállalniuk egy utolsó balhét, hogy 
elnyerjék szabadságukat. amikor összeállítják a csúcsversenyzőkből álló elit 
csapatukat, a cinkosok jól tudják, hogy az egyetlen esélyük arra, hogy örök-
re kiszálljanak. Ám rádöbbennek, hogy többen is a nyomukban vannak.

a	sas
színes, feliratos amerikai történelmi kalandfilm

Főszereplők: Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Mark Strong,  
Denis O’Hare, Julian Lewis Jones, László Zsolt, Gőz István, Laklóth Aladár 

Marcus aquila (Channing tatum) megérkezik Britanniába, feltett szándé-
ka, hogy visszaállítsa apja, flavius aquila megtépázott hírnevét. Húsz 
évvel korábban, flavius vezetésével, a légió a kilencesek sasát magas-
ban hordozva vonult be Kaledóniába. sosem tértek vissza. a légió és a 
szimbólum eltűnt az ismeretlenség ködében. Marcus célja, hogy kiváló 
harcossá váljon, s megtalálja apját és a szimbólumot, a sast.

ismeretlen	férfi
amerikai-angol-francia-német dráma, misztikus thriller

Főszereplők: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones,  
Frank Langella, Aidan Quinn, Bruno Ganz. 

Dr. Martin Harrist (Liam neeson) autóbaleset éri Berlinben. Mire a kórhá-
zi ágyban magához tér, megváltozik körülötte a világ. a felesége (January 
Jones) nem ismeri fel, és egy másik férfi azt állítja, hogy ő dr. Harris 
(aidan Quinn). a hatóságok nem hisznek a lábadozó férfinak, neki pedig 
nincs sok ideje magyarázkodni: titokzatos bérgyilkosok vadásznak rá.

Paul
színes, feliratos kalandvígjáték

Szereplők: Simon Pegg, Nick Frost, Jason Bateman, Kristen Wiig

simon Pegg és nick frost (vaskabátok, Haláli hullák hajnala) újra együtt, 
ezúttal két sci-fi őrült szerepében, akik elzarándokolnak amerika ufó hát-
országába, és ott véletlenül összefutnak egy űrlénnyel, aki egy olyan ka-
landtúrára viszi őket, amitől örökre megváltozik számukra a világegye-
tem. egy Paul nevű földönkívüli lény az elmúlt 60 évben egy titkos katonai 
bázison múlatta az időt, most úgy dönt, hogy elhagyja rejtekhelyét.

moziajáNló
      www.palacecinemas.hu   
      1-8 terem Mammut I. 3. emelet, 
      9-13 terem Mammut II. 3. emelet  

Mammut Magazin / 2011 tavasz  49



50  Mammut Magazin / 2011. tavasz

ajánló

minden CsÜtörtökön  

20.00 órától

CSÁNgÓ CSÜTÖrTÖKÖK – 
gUZSALYAS
Gyimesi és moldvai csángó táncház a 
FANFARA COMPLEXA,
SOMOS, SZIGONY, ZURGó zenekarokkal

áPrilis 10., május 8.,  

VAsárnAP 13.00 órától

MoLDVAi ÉS gYiMeSi NÉPZeNe 
ÉS NÉPTÁNCKUrZUSoK
KeZDôKNeK ÉS HALADÓKNAK 
A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és 
néptánc iránt mélyebben érdeklődőknek, lai-
kusoknak és szakembereknek egyaránt ajánl-
juk. A táncban segítenek: Papp Eszter, Zoltán 
Eszter, Földi Lehel, Fülöp Attila. Kérjük, hogy a 
kurzusokon való részvételi szán  dékukat min-
denképpen jelezzék előre a kurzust megelőző-
en legalább 2 nappal!
Szeleczki Petra (szeleczki.petra@marczi.hu; 
06-70-335-6284) 

márCius 26., áPrilis 30.  

és május 28., szombAt  

19.00 órától

KALÁKA egYÜTTeS  
AKUSZTiKUS KoNCerTeK 
FeLNôTTeKNeK
A Kaláka együttes válogatása, saját szerzemé-
nyeiből – többek között Villon, Kosztolányi De-
zső, Tóth Árpád, József Attila megzenésített 
verseiből – elsősorban a felnőtt közönség szá-
mára. Az együttes tagjai: Becze Gábor, Gryllus 
Dániel, Gryllus Vilmos, Radványi Balázs

áPrilis 4., május 2. és június 6. 

19.00 órától

CALCUTTA TriÓ  
– iNDiAi ZeNeKLUB
A klasszikus indiai zene világába és szellemi-
ségébe ringatnak minket a Calcutta Trió kon-
certjei, melyeket gyakran egészít ki filmvetítés 
is, az indiai zene hangszereiről, legnagyobb 
előadóiról és népeinek kultúrájáról. Az együt-
tes tagjai: Kozma András, Szalai Péter, Molnár 
András

konzervnyitó		
akCióCsoPort	(kaCs)

áPrilis 2., szombAt 20.00

JAZZ ÉS Bor
vendég: Heimann zoltán

május 21., szombAt 20.00

A MeSe
vendég: BereCz anDrÁs
A Konzervnyitó Akciócsoport egy rendhagyó 
művészi közösség, amelyet Szandai Mátyás és 
Dés András, a magyarországi improvizatív ze-
nei színtér két fiatal tagja hívott össze. A cso-
port havi rendszerességgel szervez koncert-
sorozatot, ahol alkalmanként más-más témát 
jár körül, melyek az esetek többségében nem a 
zenéhez kapcsolódnak, kiválasztásuk elsődle-
ges szempontja, hogy inspirálók legyenek. A 
csoport tagjai: Ávéd János – szaxofon, Bacsó 
Kristóf – szaxofon, Dés András – ütőhangsze-
rek, Lukács Miklós – cimbalom, Szabó Dániel 
– zongora, Szandai Mátyás – nagybőgő

keX	és	tea
KorTÁrS iroDALMi eST, NeM 
CSAK KÖZÉPiSKoLÁSoKNAK

áPrilis 3., kedd 18.30

vendég: Kovács andrás ferenc író

áPrilis 5., kedd 18.30

téma: gyermekirodalom
Az estek házigazdája a Momentán Társulat, 
melynek tagjai jókedvvel, tehetséggel, 
„fogyasztható stílusban” (mint a keksz és tea) 
közvetítik a kortárs magyar irodalmat.

21.	gyermek	mûvészeti	
fesztivál

áPrilis 8. és 11-14.

2011-ben folytatódik a Gyermek Művészeti 
Fesztivál! Az egyes kategóriák találkozóin I., II. 
és XII. kerületi gyerekek, művészeti csoportok 
vesznek részt. A produkciókat neves szakértő 
zsűri értékeli és jutalmazza arany, ezüst, bronz 
oklevelekkel, illetve emléklappal.
Információ: bartha.eszter@marczi.hu

tavaszi	szünidei	tábor		
iskolásoknak

áPrilis 21-22.,  

CsÜtörtök-Péntek 9.00-16.00

Bár az idei tavaszi szünidei tábor rövidebb lesz 
a megszokottnál, élményben nem marad el az 
előző évektől. Kirándulás, játék, kézműves ke-
dés! A programot gyakorlott szakemberek ve-
zetik.
Információ: Sallai Ferenc  
(06-70-977-5688; sallai.ferenc@marczi.hu)
Jelentkezés: Vankó Krisztina (212-4885)

6.	gyermek-	és	ifjúsági		
színházi	szemle

2011. május 2-8.

VÁLogATÁS HiVATÁSoS TÁrSU-
LAToK 2009. JANUÁr 1-je UTÁN 
BeMUTAToTT eLôADÁSAiBÓL
Egy héten keresztül a Marcziban, reggeltől es-
tig a legjobb gyermek- és ifjúsági színházi elő-
adások kerülnek bemutatásra. Hétvégén, az 
előadásokon túl a Márkus Színház Ludibundus 
Játszószínháza szórakoztatja a gyerekeket és 
szüleiket. Az előadások szemléjén a különböző 
gyerekszínházi műfajokat, technikákat, meg-
közelítésmódokat is bemutatják, illetve az elő-
adások drámapedagógiai módszerekkel törté-
nő feldolgozására is sor kerül.
Közönségszervező: Lingl Zsófia,  
lingl.zsofia@marczi.hu (061-212-2820, 
06-70-335-6289)
Részletes program és további információ: 
www.gyermekszinhaziszemle.hu;  
www.marczi.hu

marczibányi téri mûvelôdési kÖzpont  
2011. tavasz programjai
a marczibányi téri mûvelôdési kÖzpont a ii. kerületi Önkormányzat 
fenntartásában és kultúrapártoló támogatásával mûkÖdik.
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szombatonkénti		
gyerekProgramok
Április 23. Húsvéti gyerekprogram
Április 30. Halász Judit-koncert 
Május 22. Liszt-maraton
Május 29. gyereknap

június 14-ig minden kedden

riNgATÓ
VeDD ÖLBe, riNgASD, ÉNeKeLJ!
KiSgYerMeKKori ZeNei 
NeVeLÉS

B épület, Márciustól négy időpontban: 
9.30–10.00, 10.10–10.40, 10.50–11.20, 
11.30–12.00

tánC

minden HónAP utolsó 

Péntekjén

MiLLeNÁriS TÁNCHÁZ 
A CSiLLAgSZeMû  
TÁNCegYÜTTeSSeL  
ÉS A TÜNDÖK ZeNeKArrAL
Helyszín: fogadó
Program: 18.00–19.00 aprók tánca
19.30-tól felnőttek táncháza

kiállítások,	fesztiválok,	
vásárok	

márCius 27., VAsárnAP

BABYMArKT BABArUHABÖrZe 
ÉS gYereK exPo
Helyszín: fogadó, 10.00–18.00
A babaholmi-börze havonta kerül majd meg-
rendezésre. Minden börze egy témához kap-
csolódik majd, amelyet a színpadi programok-
ban és a kreatív foglalkozások alkalmával kí-
vánjuk életre kelteni. Igazi Babanapot terve-
zünk ezeken a vasárnapokon sok-sok prog-
rammal és vidám gyerekkacajjal.”
Bővebb információ: www.millenarisborze.hu 

áPrilis 7.–május 1.

Christian Kokai-Kun: A robot- 
korszakot követôen c. kiállítása
Helyszín: Pixel-galéria

„Képzeljünk el egy jövőt, amikor egy új cy borg-
beli emberi lény elgondolkodik a közelmúlt tör-
ténetén és áttekinti a robotkorszak alakulását, 
valamint az azt meg előző időszakot. Vajon ez a 
jövőbeli lény hasonló kérdéseket tesz majd fel, 
mint mi manapság és vajon a számára “elérhe-
tő információk” hasznára lesz nek-e majd ab-
ban, hogy választ adjon ezekre a kérdésekre? 
A Robot-korszakot követően című kiállítást e 
feltételezett dilemma megválaszolására alakí-
tottam ki. Olyan ez, mint egy széles, több réte-
gen áthúzódó ecsetvonás, amely remélhetőleg 
olyan dolgokra vet majd fényt, amelyek más-
különben elhomályosultak volna.
A kiállítás célja, hogy a látogatót arra késztes-
se, hogy feltételezett jövőjéből visszatekintsen 
a jelenbe. Ez a jelen kiállítás jelentése és köz-
ponti témája.” (Christian Kokai-Kun)

áPrilis 14–17.,  

CsÜtörtök–VAsárnAP

xViii. BUDAPeSTi NeMZeTKÖZi 
KÖNYVFeSZTiVÁL 
Helyszín: B épület, fogadó, teátrum, 
Park
Az immáron 18. alkalommal megrendezésre 
kerülő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
a nemzetközi könyves világ jegyzett esemé-
nye, a térség meghatározó szakmai és kulturá-
lis fóruma. A Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál hagyományosan vendégül látja a világ 
legrangosabb íróit, költőit, akik közül a dísz-
vendég veheti át Budapest Főpolgármesteré-
től a Budapest Nagydíjat. Évről évre díszven-
dégként mutatkozik be egy-egy ország, régió 
kultúrája, irodalma, könyvkiadása. A 2011-es 
könyvfesztivál díszvendégeként az Európai 
Unió országai állítanak közös standot. A gyer-
mekeknek kialakított külön szek ció, a Gyerek(b)
irodalom a gyermekkönyvek népszerűsítése 
mellett színes programokkal várja a családo-
san kilátogatókat.
Bővebb információ:  www.bookfestival.hu
A belépés díjtalan.

Csodák	Palotája
A világ érdekes! Interaktív tudományos játszó-
ház az ifjabb korosztály számára. Látványos, 
szórakoztató, közérthető és átélhető módon 
mutatják be a természet törvényeit, a fizika 
csodálatos és meghökkentő világát – nemcsak 
gyerekeknek. Az interaktív, tudományos kiállí-
tás feledhetetlen élményt nyújt az egész csa-
ládnak. 

millenáris programajánló
a millenáris kÖzép-európa egyedülálló  

tudományos, kulturális és szórakoztató intézménye. 
programjain minden érdeklôdôt szeretettel vár!

      Millenáris Nonprofit Kft. 
      Budapest, II., Fény u. 20-22. 
      Tel.: 336-4000 
      www.millenaris.hu 



valószínűleg azonban mindannyiunknak vannak kedven-
cei, amelyekre alapos és mélyreható kutatómunkával ta-
láltunk rá, eme kísérletezésnek azonban nyilván nem ké-
pezte részét a történelmi háttér felkutatása. Mint minden 
hasonló jellegű történet, a koktélok eredete is a múlt ho-
mályába vész (olvashatunk pl. egy roppant bájos mexikói 
hercegnőről, aki Xoctl névre hallgatott, és az apjánál ven-
dégeskedő spanyol tisztet egy titokzatos, bódító, isme-
retlen összetételű itóka segítségével csavarta az ujja köré, 
vagy egy Monsieur antoine Peychaud nevű úrról, aki a 
vendégeinek a kevert italokat tojástartóban, franciául: 
coquetier-ben szolgálta fel, így ezen italok coquetiers né-

ven váltak ismertté), annyi bizonyos csak, hogy a húszas 
években, az egyesült Államokban indult hódító útjára. a 
szesztilalom alatt a mulatókban a közönséges (és messzi-
ről bűzlő) gint és brandyt teával, zöldség- vagy  gyü-
mölcslevekkel hígítva szolgálták fel a razziázó rendőrök 
megtévesztésére, és a különböző keverékeknek hangza-
tos és vicces neveket adtak, amelyet csak a megbízható 
törzsvendégek is mer  hettek. innen erednek a mára már 
megszokott elnevezések, mint a Bloody Mary, a Buck’s 
fizz és társai. az alábbiakban pedig álljon itt néhány hely-
színi javaslat, ahol kellemes környezetben mélyíthetjük 
tovább koktélbeli ismereteinket.

koktélkalauz  
À la mammut
ha jobban belegondolunk, nem sokat  
tudunk a koktélokról, azt az egy dolgot 
kivéve, hogy a vodka-martinit rázva és 
nem keverve kell fogyasztani – mint ahogy 
tette azt tÖbb sármosabbnál sármosabb 
james bond az évek során.

szórakozás
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szórakozás

Dokk café
a DOKK a fekete zenék fellegvára, egy hely, ahol csütörtöktől szombat estig dübörög 
az r’n’B, hétköznap pedig mint kellemes hangulatú étterem funkiconál és nemzetkö-
zi különlegességeket tartalmazó étlappal várja vendégeit. Mi mást is fogyaszthatnák 
egy ilyen helyen, mint olyan koktélokat, amelyek felfrissítenek, és tovább fokozzák a 
lüktető ritmusok hangulatát...

tequila	sunrise
2 cl grenadine, 4 cl Tequila Silver, feltöltéshez narancslé

a poharat tört jéggel lehűtjük, majd leöntjük a jégvizet. először a tequilát, majd a na-
rancslevet, a végén a grenadine-t öntjük a pohárba, melyet felhúzunk a pohár aljáról 
a bárkanállal. naranccsal és koktélcseresznyével díszítve szervírozzuk. 1972-ben in-
dult el útjára a rolling stones együttesnek köszönhetően. az együttes egyik kalifor-
niai turnéja alkalmával tette az italt híressé az amerikai sajtó.

jam pub
Klasszikus pubos jelleg, hanyag eleganciával. Küldetése nem kevesebb, mint egy 
gasztronómiai és kulturális űr kitöltése a hét minden napján. naponta 9-12-ig svéd-
asztalos reggeli, déltől á la carte + menü, szombat, vasárnap családi ebéd. Minden 
nap 21 órától élőzenei koncertek jazz-blues-rock-pop-reggae-oldies-rap-funky-soul. 
Havonta egy alkalommal komolyzenei koncert, gODO dumaszínház, előadói est. Éj-
féltől pedig retro parti várja a szórakozni vágyókat. Ha megszomjazunk, érdemes ki-
próbálnunk egy ütős, a hely hangulatához illően kellemesen sötét színű, frissítő italt, 
vagy a közismert mentás koktélt és nem csak a szerdai salsa partikon!

long	island	iCed	tea
1 teáskanál cukorszirup, 2 cl gin, 2 cl fehér rum, 2 cl vodka, 2 cl Tequila 
Silver, 2 cl Curacao Triple sec, feltöltéshez kóla, 5 cl limelé

az italokat és a lime-gerezdeket jéggel összerázzuk, majd hűtött longdrinkes pohár-
ba öntjük. a poharat feltöltjük kólával. Lime- és citromkarikával, koktélcseresznyével 
díszítve szervírozzuk. Érdekes módon ez az egyik legfiatalabb koktél a palettán: a 
70-es évek elején szolgálták fel először, meglepő módon egy Long island-i bárban.

promenáD
egy hely a Mammut oldalában, ami akár egy tengerparti sétányon is lehetne. Pálma-
fák, hangulatos zene, reggeli, ebéd vagy kiadós vacsora az étlapról, amelynek kíná-
latában vaslapon sült húsok, házi pizzák és  tapasok is találhatók. a mediterrán Pro-
menád kötetlen üzleti megbeszélésekre is kíváló, ingyen wifi is a vendégek rendelke-  
zésére áll. Ha azonban csak lazítani szeretnénk egyet, dőljünk hátra a kényelmes 
kanapén, idézzünk fel egyik legkellemesebb tengerparti nyaralásunkat és ennek em-
lékére rendeljünk egyet az örök klasszikusok közül.

seX	on	the	beaCh
4 cl vodka, 2 cl Peach Tree (barack likôr), narancslé, áfonyalé 

a koktélospoharat rakjuk tele jéggel, majd félig töltsünk bele narancslevet. ezt köve-
tően shakerben rázzuk össze a többi alapanyagot pár szem jéggel, majd óvatosan 
rétegezzük ezt a mixet a narancsra. az eredmény egy igazán klasszikus és látványos 
koktél lesz, melyet ízlés szerint díszíthetjük narancskarikával és koktélcseresznyével.

      www.dokkcafe.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.promenadcafe.hu   
      Mammut II. földszint 

      www.jampub.hu   
      Mammut II. -1. szint  
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a bowling az a – mellesleg egyik legrégebbi –  sport, amelyet profik 
és amatőrök egyaránt szeretnek játszani, mivel túl azon, hogy egy 
nagyon kellemes formája a családi és baráti körben történő szabad-
idő eltöltésnek, fizikai képességeinket is remekül fejlesztheti. segít pl. 
az egyensúly javításában, edzi a lábakat és azokat az izomcsoporto-
kat, amelyek a zsírégetésben játszanak szerepet. egy viszonylag fo-
lyamatos gyakorlással nagyon hamar komoly sikereket lehet elérni. 

a Mammut Bowling Clubban egyszerre 24, a legmodernebb ki-
jelzőrendszerrel ellátott automata pályán lehet játszani. a felszerelés 
bérelhető illetve megvásárolható a helyszínen, mely családi, baráti, 
munkahelyi összejöveteleken túl gyerek bulikra is kíváló, hiszen spe-
ciális pályákat is kialakítottak, valamint könnyített „gyerekgolyókkal” 
szerelték fel. Csütörtöktől szombatig esténként Uv fény és DJ szett 
fokozza a hangulatot. a hely további különlegessége, hogy a játéko-
sokat pizzák, frissensültek, koktélok és egyéb inyencségek széles 
választéka várja a 150 fős étteremben.

Pályát foglalni online is lehet:  
www.bowlingclub.hu

szórakozás

 A GOLYó 
Fontos kitapasztalni, hogy melyik az a golyó, amelyet még 
viszonylag könnyen elbírunk, mégis jó eredményeket érünk 
el vele. Jó tudni, hogy minél nehezebb a golyó, annál 
könnyebb kontrollálni, befolyásolni az útját!

 A CIPő 
Bowling cipő kötelező, mivel a tapadás a gurításnál nagy 
szerepet kap. Fontos, hogy jól illeszkedjen a lábra és 
kényelmes legyen.

 A GURÍTÁS 
A jobbkezesek először a jobb lábbal lépjenek, majd 
tegyenek mág három lépést, hogy a bal lábuk legyen elöl, 
amikor elgurítják a golyót – így lesz megfelelő az egyensúly. 
Ha nem sikerül elsőre, célszerű otthon gyakorolni, 
képzeletbeli golyóval.

 A CÉL 
Gurítás előtt tekintetünket szegezzük a bábukra és 
határozzuk el, hogy merre szeretnénk, hogy a golyó 
guruljon.

 IZOMMUNKA 
Ahogy elgurítjuk a golyót, a térdeinket hajlítsuk be  
kényelmesen, annyira távol egymástól, amennyire csak 
megy. Minél közelebb vagyunk a földhöz, annál jobban 
tudjuk irányítani a golyót. A csuklónkat tartsuk egyenesen, 
hogy a golyó ne kanyarodjon el.

sport és szórakozás  
gasztrokalanDDal

      www.bowlingclub.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

Íme pár tipp arra, hogyan taroljuk le az összes  
bábut minél gyorsabban és hogyan szerezzünk 
minél több pontot a csapatunknak:
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egészség

meNedzserbeteGséG 
szûréssel megelôzhetjük!

aki nagy felelősséggel járó munkát vé-
gez, idő nyomása alatt dolgozik, és ál-
landó stresszben él, fokozottan ki van 
téve szervezete elhasználódásának.
Korunk sajnos már-már divatosnak szá -
mító tünetegyüttese a menedzserbeteg-
ség, amely szerencsére rendszeresen 
elvégzett szűréssel megelőzhető.
az állandó rohanásban élő, az egész 
világot legyőzni akaró, versengő mun-
katárs infarktusveszélynek van kitéve, 
míg a befelé forduló, a feszültséget ön-
magába fojtó vezető, dolgozó, legna-
gyobb eséllyel emésztőrendszeri fekélyt 
kaphat. emellett még számos más sze r-
vi baj lehet a hajtós élet „végeredmé-
nye”: cukorbetegség, légzőszervi prob-
lémák, pánikbetegség, szexuális funk-

ciózavarok. Hogy ez ne következzen be, 
egy ma már magára valamit is adó cég 
rendszeresen küldi toppozícióban dol-
gozó munkatársait menedzserszűrésre, 
ahol olyan speciális szűrőcsomagot állí-
tanak össze, mint például teljes körű 
állapotfelmérés, belgyógyászati, labo-
ratóriumi szív- és érrendszeri vizsgála-
tok. Ha felfedezzük magunkon a jel -
legzetes tüneteket - alvászavar, ingerlé-
kenység, pszichés labilitás-, és azokat 
már nem tudjuk saját erőnkből orvosol-
ni, a legjobb, amit tehetünk, hogy szak-
emberhez fordulunk és elvégeztetünk 
egy komplex menedzserszűrést. 
a Mammut egészségközpont me ned-
zser    szűrő csomagjai segítenek a beteg-
ségek korai felismerésében, a rizikófak-

torok kiszűrésében, valamint az egész-
séges életmód kialakításában. a külön-
böző speciálisan a férfiak illetve a nők 
részére összeállított csomagajánlatok 
egyéni igények alapján szűkíthetőek il-
letve bővíthetőek. az alapcsomagok 
ára 32 000 – 35 000 ft között mozog, 
amely magában foglalja a laboratóriumi 
és képalkotó vizsgálatokat, az állapot-
felmérést, a belgyógyászati, nőgyógyá-
szati és urológiai szűrést a komplex 
szűrővizsgálatok már tartalmazzák a 
sze mészeti, bőrgyó gyásztai és reuma-
tológiai vizsgálatokat is, illetve a külön-
böző kardiológiai szűréseket.

      www.mammutegeszsegkozpont.hu   
      Mammut II. 5. emelet   
      Telefon: 06 1 345 8085 
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tavaszi megújulás 
meGtisztulás és feltöltôdés eGybeN
a hosszúra nyúlt hideg idô igencsak 
megviselte szervezetünket, érdemes tehát 
az immunrendszerünket, keringésünket 
és nem utolsósorban a hangulatunkat 
is felpÖrgetni, hogy a természettel 
harmóniában mi is újjászülethessünk.

a természetgyógyászok szerint a tavasz a legideálisabb idő-
szak egy tisztítókúrához, mivel a testünkben áramló energiák 
is ciklusok szerint működnek és ebben az időszakban vannak 
a csúcson, ami nagyban megkönnyíti a dolgunkat. egy igen-
csak szennyezett világban élünk és az emberi szervezetben  
napról napra toxinok halmozódnak fel egészen addig, amíg 
már a mindennapjainkat, a szervezetünk mű kö  dését is befo-
lyásolja: testsúlygyarapodás, fáradtság, enerváltság, emész-
tési problémák formájában jelentkezhetnek a tünetek.
ezért rendkívül fontos legalább évente egyszer, de inkább 
kétszer tisztítókúrát tartanunk. Bár sokan egy kalap alá veszik 
a fogyókúrával, a kettő nem ugyanaz. 
az előbbi is járhat testsúlyvesztéssel, 
de nem ez a lényege. Mit is jelent va-
lójában a tisztítókúra? Mivel a szerve-
zetben lévő méreganyagok csökken-
téséről van szó, két célunk van: az újabb 
toxinok bevitelének korlátozása és a 
már meglévőktől való megszabadulás. 

mit	igyunk?
Ha nem próbált még léböjtölni, elég, 
ha elsőre csak egy gyümölcsnapot 
iktat be, ettől is remekül felfrissül a 
szervezet. a tisztítókúrákhoz elenged-
hetetlen a gyógynövény teák fogyasz-
tása, a legjobb erre a célra a csalán, 
az aranyvessző, a zsurló, a gyermek-
láncfű, de a gyömbér és szegfűszeg 
főzete is tisztít. 

mit	együnk?	
sok méregtelenítést segítő zöldség 
van, de tavasszal nagy hangsúlyt kell 
fektetnünk arra, hogy lehetőleg biogazdálkodásból származ-
zanak. Kiváló vízhajtó a zeller, amely megszünteti az emésztő-
rendszeri panaszokat, szintén remek vízhajtó a C-vitaminban 
és klorofillban gazdag petrezselyem, az erősen tisztító hatású 
medvehagymát pedig fogyaszthatjuk nyersen, salátákban, 

főze lékként, levesként, de készíthe-
tünk belőle pesztót is. tudnunk kell 
azonban, hogy a méregtelenítő kúrák 
nem csodaszerek: az étrendünkben 
és az életvitelünkben véghezvitt hosz-
szútávra szóló változások azok, ame-
lyek igazán használnak. 
Próbáljuk meg ezt a tavaszi kúrát mint-
egy ugródeszkaként használni egy 
egészségesebb, teljesebb, minél toxin-
    men  te sebb életbe!

Méregtelenítéssel kapcsolatos információkat és termékeket 
keresse a Mammut alábbi üzleteiben: Allergia- és diétabolt, 
Aranykagyló Egészségbázis, Biokertész, Bio sétány, Dr. Lenkei vitamin,  
Fagyöngy Natúrabolt, , Mammut Egészségközpont,  
Mammut Gyógyszertár, Thai Masszázs, Vivamed Egészségtár.  
Az üzletek elhelyezkedését keresse a térkép oldalakon. 

Az alábbi szabályokat  
mindenkeppen szem 
elott kell tartanunk:

ne együnk húst

az alkohol szigorúan tilos, 
csakúgy, mint a cigaretta.  
Ha nem tudunk lemondani 
róla, legalább csökkentsük 
az elszívott szálak számát 

Legalább 2l víz, valamint 
gyümölcs- és zöldséglevek.  
a kávé és a szénsavas italok 
fogyásztását kerüljük.

fontos a sok pihenés: 
aludjunk legalább 8 órát 
naponta!
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 gyerekvilág 
a mammutban

legyen az a legújabb játék, film, dvd vagy egy 
fantasztikus játszóház – a legkisebbek idén 

tavasszal sem fognak velünk unatkozni!

lego	ninjago	a	bambiniben!
ismerd meg a LegO ninjago különleges 

világát, keresd nálunk a teljes választékot! 
Áprilistól új figurákkal várunk! 2504  
spinjitzu Dódzsó: be tudja-e zane 

bizonyítani Wu szenszei előtt, hogy 
alkalmazni tudja spinjitzu képességeit a 

gonosz ellenfelek legyőzésében?  
2111 Kai: győzd le pörögve az ellenfeled, 

és légy spinjitzu mester!

A játékvár újdonságai
Használd ki a fizika törvényeit a Mexikóból érkezett Peonzával,  
ami egy búgócsiga-jojó jellegű ügyességi játék ezernyi trükkel!  
a mágikus Dínó tojások vízben oldódnak és 28 féle dinoszaurusz 
figurát tartalmaznak, a sárkánytojásokkal pedig felfedezheted  
a tüzes, szárnyas teremtmények mitikus gyűjteményét!

 Új őrület: 

 a Peonza!!! 

      www.jatekvar.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.bambini.hu   
      Mammut II. 3. emelet  
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kölyökpark: a mozgás öröme
ez az újszerű, különleges szórakoztatópark vidám, játékos mozgási lehetőséget 
nyújt 1-12 éves gyermekek számára. az összetett és intenzív, a gyerekek által 
szabadon választható, speciálisan megtervezett mozgássorozatok hozzájárulnak 
a mozgáskoordináció, reflex és egyensúlyérzék javításához.

maCi	laCi	3d
a világ legviccesebb, legéhesebb medvéje minden 
bizonnyal Maci Laci, aki hű barátja, Bubu társasá-
gában fosztogatja a Jellystone Parkban piknikezők 
kosarait. igen ám, de most be kell bizonyítania, 
hogy eszesebb, mint egy átlagos medve, és még 
régi ellenségével, a vadőrrel is kénytelen szövetsé-
get kötni, hogy megvédje otthonát.

dvd-k	a	saturntól
Újra itt van Bambi, toppancs,  

virág és faline! Disney egyik 
legszebb klasszikusának folytatása 

a családi kötelékek és a barátság 
erejét ünnepli. az aranyhaj és a 

nagy gubanc c. hajmeresztő 
mesében sok móka, kaland és 

izgalom várja a családot!

bakugan a játékszigetben!
ismerd meg egy távoli univerzum elit 

csapatát, a Bakugan szörny Bunyóso-
kat! a Bakuganok elvesztették a 

vestoriai háború feletti irányítást, és 
kártyákba zárva a földre kerültek. 

Próbáld ki a fantasztikus Moon 
sand-et, mely hasonlatos a homokhoz, 
de gyurmaszerűen alakítható, formáz-

ható és sohasem szárad ki!

Lélegzetelállító animáció,  
fülbemászó dallamok és bájos 

szereplők!

      www.palacecinemas.hu   
      Mammut II. 3. emelet  

      www.jateksziget.com   
      Mammut II. 3. emelet  

      www.saturn.hu   
      Mammut II. 1. emelet  

      www.kolyokpark.hu   
      Mammut II. 3. emelet  
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Az Okaidi üzletben most 
beszerezhetjük a legtrendibb 
gyerekruhákat - a színes 
esőkabáttól, a virágos blúzon  
át a  buggyos fazonú farmerig.   

A színes és mintás 
overáll idén is 
nagy sláger lesz  
a játszótereken.

Kisruha, Benetton

Farmerszoknya, Benetton

Pandamacis póló, 
Benetton

stílusos 
paláNták
végre itt a tavasz, így otthon 
hagyhatjuk a vastag télikabá-
tokat és csizmákat. a kÖnnyû 
tavaszi ruhákban a gyerekek 
boldogan szaladgálhatnak. 

Virágmintás blúzok, puffos ujjú kisruhák, divatos farmerek, színes 
kardigánok és menő kiegészítők - az új szezon ruhái garantáltan 
mosolyt csalnak a kislányok arcára. 

játszótér
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Ami a kislányoknál  
a pöttyös, az a fiúknál  
a csíkos - a szezon 
legdivatosabb mintája.  
A csíkos pulcsit 
kombinálhatjuk pólóval 
vagy inggel, farmerral, 
vagy akár egy ünnepibb 
alkalomra vászonnadrág-
gal is. Szerezzünk belőle 
legalább egyet a Benefit 
gyermekruha üzletben. 

A farmer már a legkiseb-
bek ruhatárában is 
alapdarabnak számít.  
A kockás ing, a kapucnis 
pamutpulóver és a militari 
kiskabát pedig, tökéletes 
kiegészítői a jól bevált és 
elnyűhetetlen denimnek. 
Egy vagány baseball sapka 
már csak hab a tortán. 

Szörfös póló, 
Tezenis

Farmernadrág, 
Benetton

Feliratos póló, 
Benetton

Szalamakalap, 
Benetton

Mi kell ahhoz, hogy már egy kisfiú is  

sármos legyen? Egy laza farmer, egy szörfös 

póló, egy tornacipő, egy passzés kiskabát  

és a nélkülözhetetlen kócos frizura. 

Passzés kiskabát  
és nadrág, Okaidi

játszótér



nyuszilaknak ideig-óráig megfelel egy fa- vagy műanyag láda, 
egy terrárium. De a legjobb, ha az állatkereskedésből besze-
reztek kimondottan nyusziknak készült ketrecet. Kis barátod-
nak nem feltétlenül van szüksége a legdrágábbra, így a zseb-
pénzedből is meg tudod venni.
na de mit szeret igazán enni egy tapsifüles? a csöppnyi nyúlfi-
ak már háromhetes korukban kóstolgatják, szálalják a gyenge 
fűféléket, a herét. szerencsére a nyuszi nem válogatós, így a 
legjobb megoldás az lehet, ha gyári keveréktakarmányt kap, 
amelyben minden számára szükséges anyag megtalálható. De 
ha nem akarod tápra szoktatni, jól eltartható a kerti zöldféléken 
egy kis szemes (búza, zab vagy árpa) kiegészítéssel. ami fon-
tos neki, az a széna. Csak a széna tartalmazza ugyanis azt a 
rostmennyiséget, ami a nyúl emésztését egészségessé teszi. 
Ha mindezeket biztosítod a számára, biztosan ő is nagyon sze-
ret majd veled lakni! viszont ha egy idő után mégis megunnád 
a nyúlvendégséget, a legbiztosabb, ha megfelelő lakhelyet ke-
resel számára, ami lehet az állatkert, vagy egy hivatásos nyúlte-
nyésztő is. a lényeg, hogy olyan helyre kerüljön, ahol megfele-
lően gondoskodnak róla és nem szenved hiányt semmiben.

      Halak-Hüllők díszállatkereskedés  
      Mammut I. fsz.  
      My Pet – állatkereskedés   
      Mammut II. 2. emelet

ha a  
nyuszi  
vendéged  
lesz!
élô nyuszit kaptál ajándékba? 
biztosan nagyon Örülsz  
neki, hiszen lett egy igazi élô  
simogatnivaló tapsifüles  
pajtásod! ha szeretnéd,  
hogy ô is jól érezze magát 
veled, nem árt, ha apuval, 
anyuval végiggondolod,  
hogyan fogadod, gondozod 
az új családtagot!
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a szerzőnek eddig két 
verseskötete jelent meg,  
a Kőszáli Guppi és  
a Mélytengeri Zsiráf.  
versei vidámak, őszinték, 
gyermekien tiszta stílus 
jellemzi őket és könnyen 
ritmizálhatók, így a legfiatalab-
bak (bölcsődések, óvodások, 
kisiskolások) számára 
különösen értékesek.  
a könyvek ilyés Julianna 
művészi igényességű 
illusztrációival jelentek meg.

héCz	attila:		

Nyuszikaland
Két kisnyúl az erdőn járva 
egymást ütögetve hátba 
egyre azon veszekedtek 
Melyikük ér kevesebbet

Melyikük fut gyorsabban a másiknál 
tapsi füle kinek merre kandikál 

Ki ugor át nagyobb bokrot egyszerre... 
nem jutottak sehogyan se dűlőre

elugráltak hát az erdő mélyére 
Mivel addig nem élhettek békébe 

ameddig csak ki nem derül egészen 
Közülük a különb legény ki lészen

erdő mélyén élt egy tölgyfa odvában  
a tudós bagoly, kit kutattak nagy bátran 
sokat mentek, majdnem meg is találták 

Ám egyszerre félni kezdtek a kis nyuszi palánták

esteledett, fák susogtak, zörögtek az ágak 
a két oktondi fülét szegve hazafelé vágtat 

iramodnak és szökellnek a tapsifüles lények 
Ki ér haza, jaj, hamarább, már csak ez a lényeg

Házuk előtt anyukájuk aggódik már értük 
Hol lehetnek ilyen soká, megérik a pénzük 
aztán végre, valahára befut a két jómadár 

nem kap répát vacsorára, a kalandért ennyi jár 

Két kisnyúl az erdőn járva 
egymást karol mellső lába 

Két jó barát, s ez még hagyján  
Jót mulat a nagy kalandján
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2011 a zsákbamaCska  
éVe a merkur mammut  

deluxe-baN!
látogasson	el	buda	színvonalas	nyerôtermébe,		

szenzáCiós	domino	jaCkPot	Plussz	keretein	belül	tegye	Próbára		
szerenCséjét.	legyen	ön	a	21	jaCkPot	nyertes	egyike!	élvezze		
a	figyelmes	és	kiváló	szervizt,	vegyen	részt	játékainkon,		
és	kaPCsolódjon	ki	nálunk.	tájékozódjon	a	személyzetnél.

Mammut I. 3. emelet

marionnaud  
a gyerekekért
nagyok a kicsikért 
február 21-én, hétfőn, hivatalosan átadták a Marionnaud 
jótékonysági program által befolyt összegét a Peter 
Cerny a Beteg Koraszülöttek gyógyításáért alapítvány 
javára. a képletes csekket Dr. somogyvári zsolt az ala-
pítvány vezető orvosa vette át a Marionnaud Parfüméri-
ák magyarországi vezetőjétől, vajas gábor úrtól, sok-
sok köszönettel. nagyon büszkék vagyunk, hogy ösz-
szegyűjtöttük ezt a jelentős összeget, ami meggyőző-
désünk, hogy nagyon jó helyre kerül. fantasztikus 
mun kát végeznek ezek az orvosok és ápolók, nap mint 
nap küzdenek pici babák életéért.

www.cerny.hu 

aPró

Pantone 804 C 2X,
Black
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A részvételi díjak a repülőtéri ill. kikötői díjakat, a fakultatív programok 
árát és az esetleges vízumköltséget, valamint a hajóútnál a kikötőbe 
utazás és visszautazás költségét nem tartalmazzák.

NÉPSZERŰ REPÜLŐGÉPES KÖRUTAZÁSOK
60napos 6%-os 

előfoglalási kedvezmény 
egész évben!

KÍNA - Császárvárosok ápr. 6-20., máj. 11-25., júl. 27. - aug. 11. 139 000 Ft-tól
SZICÍLIA - klasszikus körutazás ápr. 21-28., jún. 15-22., szept. 14-21. 259 000 Ft-tól
AZTÉK MEXIKÓ, üdüléssel Acapulcóban ápr. 20-30., nov. 15-25. 309 000 Ft-tól
PORTUGÁLIA ápr. 29. - máj. 6., máj. 20-27., jún. 17-24. 209 000 Ft-tól
USA – Keleti part és Kanada máj. 6-17., júl. 29. - aug. 9. 419 000 Ft-tól
USA – a nyugat csodái jún. 24. - júl. 5, aug. 19-30., okt. 7-18. 319 000 Ft-tól

Részletes információk és foglalás: www.chemoltravel.hu
Bp. II .  Mammut I. Üzletközpont III. emelet, a mozi mellett, tel.: 325-7903 

facebook.com/Chemoltravel 

MEDITERRÁN HAJÓÚT már
Indulási időpontok: márc. 26-tól nov. 19-ig hetente. Útvonal: Barcelona - Villefranche ( Monaco/Montecarlo) - Livorno (Firenze/Pisa) - 
Civitavecchia (Róma) - Nápoly - La Goulette (Tunisz) - tengeren - Barcelona

130 000 Ft-tól

www.chemoltravel.huwww.chemoltravel.hu
 tel.: 325-7903 

facebook.com/Chemoltravel 

Chemol_Mamutmagazin_156x67_20110222.indd   1 2011.02.24.   10:35

Különleges és minôségi termékek kedvezô áron, 
kedves szakmai kiszolgálás egyedi igények  
figyelembe vétele, és mindezt kellemes  
környezetben, a papír- és irodaszerek oázisában!

Mindennapjaink fontos kellékei az irodaszerek, gyermekeink-
nek az iskolaszerek, az ajándékozásnál elengedhetetlen deko-
ratív csomagolók, és díszítések. a többéves szakmai és keres-
kedelmi tapasztalat alapján a Papír-sziget a kedvelt és kö z-
ismert márkák színes és széles termékpalettája mellett törek-
szik arra, hogy exkluzív és különleges termékek is helyet 
kap  ja  nak az üzlet polcain. a gyermekek egészen a kisiskolás 
kortól megtalálják a korosztályuknak megfelelő trendi füzeteket, 
táskákat, írószereket. a felnőttek akár munkahelyi, akár ott honi 
irodájuk teljes „eszköztárát” beszerezhetik a színes és változa-
tos kínálatból. De gondoltak az ajándékozni vágyókra is, hiszen 
szebbnél szebb csomagolópapírok, ajándéktasakok, illetve 
dekordobozok, valamint számos ajándéktárgy közül válogathat-
nak a betérők. a különleges alkalmakra készülő vásárlók a kre-
atív hobbi cikkeket vagy party kellékeket is megtalálják polcokon. 

Hamarosan törzsvásárlói kártyával is megajándékozzuk vissza-
térő vásárlóinkat. a Mammut eseménydús életében is aktívan 
részt veszünk, így a kedvelt Mammut vásárlási utalvánnyal is 
vásárolhatnak nálunk, illetve a Mammut tavaszi akciójában is 
kedvezményt biztosítunk Önöknek!    

aPró

Papír-Sziget már  
a Mammutban is!

      Mammut I. 0. szint  
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 CIPő, BőRDÍSZMű,  
 TÁSKA 

•  Alberto Zago
•  Clarks
•  Deichmann Cipő
•  Enquist
•  Horváth Cipő
•  Reálszisztéma 

Menedzser Shop
•  Piella
•  Rajnai Cipő
•  RYN cipő
•  Salamander
•  Samsonite Classic 

márkabolt
•  Scarpy
•  Scholl
•  Tredici
•  Vagabond

 FÉRFI, NőI DIVAT 

•  Andrew’s Ties
•  Braga
•  Camel active
•  Devergo/ Woodoo
•  Emporium
•  Fanatiq
•  Feminé
•  Levi’s Store
•  Kristóf szalon
•  Mammola kismamadivat
•  Marks&Spencer
•  Martha May
•  Molett Molady
•  Mango
•  MariannTrend Divat
•  Nara Camicie
•  O’Neill/ Converse
•  NÜ by Staff Woman

•  Orsay
•  Promod
•  Rajnai Férfidivat
•  Retro Jeans
•  Sinequanone
•  Special Selected 

Brands
•  Springfield
•  Turai Divat
•  T&T divat
•  Tatuum
•  Ulla Popken
•  Vero Moda  

and Jack & Jones

 DÍSZÁLLAT 

•  Halak-hüllők
•  My pet

 ÉLELMISZER,  
 ITALOK, PÉKSÉG 

•  Belga Praliné
•  Chokoland
•  Culinaria Italia
•  Fruity Magic
•  Match
•  Vom Fass

 óRA, ÉKSZER 

•  Aranygömb
•  Gárdos Ajándék  

/Mont Blanc
•  BL óraszalon
•  Créor
•  Extrametál
•  Gold Trend
•  Juta
•  Lukács Ékszer
•  Syam Silver
•  Szerencse-Kő

 KÖNYV, CD, DVD 

•  Alexandra
•  Anima
•  Libri 

 LAKBERENDEZÉS,  
 KONYHAFELSZERELÉS 

•  Art Szalon Herend
•  Darvas képkeret
•  Haas&Czjzek
•  Tálal6
•  Terebess
•  T-Rex

 PAPÍR, ÍRóSZER 

•  Hobbyművész
•  Papír-sziget
•  Pirex

 FEHÉRNEMű,  
 FÜRDőRUHA 

•  Aranypók
•  Calzedonia
•  Felina
•  Intimissimi
•  J.Press
•  Konkurencia fehérnemű
•  Tezenis

 FOTó, OPTIKA 

•  Optiris optika
•  Olivér Optika
•  Photo Hall
•  Puskás Fotó

 HÍRLAP, DOHÁNY 

•  CigarShop

 ILLATSZER,  
 SZÉPSÉGÁPOLÁS 

•  Clinique
•  dm drogéria
•  Douglas
•  Estée Lauder
•  L’Occitane
•  Marionnaud

 JÁTÉK, AJÁNDÉK 

•  Ambiente
•  Bambini
•  Gárdos Ajándék / Mont 

Blanc
•  Happy Box
•  Játéksziget
•  Játékvár

 SPORT ÉS ÉLETMóD 

•  Dr. Lenkei Életerő 
Centrum

•  Gold’s Gym

 SPORT- ÉS SZABADIDő  
 RUHÁZAT, SPORTCIPő,  
 SPORTCIKKEK 

•  Arena
•  Dockyard Islands
•  GoKer Sport
•  Heavy Tools
•  Hervis
•  Nautica
•  Playersroom
•  Speed

 SZóRAKOZÁS,  
 JÁTÉKTEREM 

•  Mammut Bowling Club
•  Palace Cinema Mammut

 SZÁMÍTÁSTECHNIKA,  
 MűSZAKI CIKK 

•  extreme digital
•  notebook.hu
•  Patronsarok
•  Saturn

 SZOLGÁLTATÁS 

•  Catwalk Szalon
•  Go Print
•  Kölyökpark Játszóház
•  Madonna Szalon
•  Mammut Patika
•  Szaffi Esküvői Szalon
•  Szolárium Stúdió
•  Thai Harmónia 

Tradicionális  
Masszázsszalon

 TELEKOMMUNIKÁCIó  
 ÉS TARTOZÉKOK 

•  T-Pont
•  Vodafone

 UTAZÁSI IRODA 

•  Neckermann
•  Quaestor
•  Best Reisen

 VENDÉGLÁTÁS 

•  Dokk Café
•  Leroy Café
•  McDonald’s
•  Promenád Café
•  Planet Sushi
•  Rézangyal  

Pálinkázó-Kávézó
•  T.G.I. Friday’s

a mammut vásárlási utalvány  
továbbra is nagy segítség  
az ajándékozásban, azokban  
a helyzetekben, amikor Ön  
nem tudja biztosan, hogy vajon  
milyen meglepetéssel okozhatna  
a legnagyobb örömet.
AjándékozzA  
A válAsztás élményét!
1000 és 5000 forintos vásárlási utalványainkat a 
megajándékozottak ezernyi fantasztikus dologra 
költhetik a Mammutban. Legyen az ruha, illatszer, 
könyv, de elköltheti egy hangulatos étteremben 
vagy szórakozóhelyen is. felhasználható fodrá-
szatnál, vagy más szolgáltatóhelyen – arról nem  
is beszélve, hogy az ízléses vásárlási csekk már 
látványában is szép. az utalványokat a Bevásárló-
központ információs pultjainál vásárolhatja meg,  
és az alábbi üzletekben költheti el.

az ÜzLetLista fOLyaMatOsan BővÜL.

informáCió

elfogaDóhelyek a mammutban

ajándékozzon 
vásárlási utalványt!
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változások  
a bevásárlókÖzpontban

informáCió

éPület szint üzletszám megszûnt/elköltözött új	üzlet

Mammut I. fszt. L011 Fruit Gyümölcs sziget Wink

Mammut I. fszt. L022 El Greco pitabolt -

Mammut I. fszt. L028 Dr. Lenkei vitaminok T-Rex Bútorcity

Mammut I. fszt. L029 Dr. Lenkei vitaminok Dr. Lenkei vitaminok

Mammut I. fszt. L032 vta design -

Mammut I. fszt. L034 Inter Moda -

Mammut I. fszt. L036 T-Rex Bútorcity Inter Moda

Mammut I. fszt. L054 Sántha Ruha /Carambola Sántha Ruha

Mammut I. mfsz. R020 Mozart csokoládé óra Guru

Mammut I. mfsz. R018, 19 edc Camaieu

Mammut I. mfsz. P013 Champion Papír-sziget

Mammut I. 1. SP104 Biobatyu Szeremlei házi húskészítmények

Mammut I. 1. R128 Vezuv Hypnose

Mammut I. 1. R129 Bioszféra Mákszem pékség

Mammut I. 1. R136 Minaro Geox Kids

Mammut I. 1. R142 Doxxon design -

Mammut I. 1. R144a - Decorator Home

Mammut I. 2. R210, 211 Anita Moda -

Mammut I. 3. R309 Galéria Kávéház Palacsinta Club

Mammut II. -1 KP104 Party City partykellékes Top Shop

Mammut II. -1 KP115 Bakó ajándék Top Shop

Mammut II. -1 KP105 The Music Store -

Mammut II. 2. K222b Guru Crépes Starphone

Mammut II. 2. K222b Guru Crépes Guru Sandwich és Taco + Guru Crépes

Mammut II. 2. K229b LG márkaüzlet -

Mammut II. 3. K351 New Home Enterior BRIC Group

Mammut II. 3. K371 Fashion Café Legend Café
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Alaprajzok
Cipô, táska
shoes, bags

Alberto Zago M I. fsz. L-063

Bizán shoes · cipô M I. 1. R-126

Branch shoes · cipô M I. 2. R-201/g

Deichmann · cipô M II. 1. 139

Horváth Cipô · cipô M II. fsz. 030

Humanic Cipô · cipô M II. 1. 121

Jo ker Leather · bôr dísz mû M I. 1. R-110

MBT · cipô M I. 0. P-001

Office Shoes · cipô M I. 0. R-008

Piella · táska és ajándék üzlet M I. 2. R-205

Raj nai · cipô M I. 1. R-113

Re ál szisz té ma Me ne dzser Shop M II. 1. 140

Ryn · cipô M I. 1. R-102a

Salamander M II. 1. 141

Samsonite/Classic ·  
vi lág uta zók bolt ja

M I. 1. R-132

Scarpy · cipô M I. fsz. L-018

Scholl · cipô M I. 0. P-005

Tredici · cipôbolt M I. fsz. L-040

Vagabond · cipôbolt M I. 0. R-011

Westport · cipô, sportos ruházat M I. fsz. L-025

Wink · cipô M I. fsz. L-011

FérFi-nôi divat
men’s wear, ladies wear

7 camicie · di vat M I. fsz. L-061

Andrew’s Ties · nyakkendô, ing M I. 1. R103a

Art’z Modell · nôi di vat M I. 2. R-207

Astor for men · fér fidi vat M I. fsz. L-033

Babes · nôi di vatáru üzlet  M I. fsz. L-047

Bershka · nôi divat M II. 1. 122

Braga · nôi di vatáru M I. fsz. L-042

Camel active M I. 0. R-015

Cross & Field · fér fidi vat M I. 1. R-125

D.I.V.A. · nôi di vat M II. 2. 239

Dockyard Islands · di vat M I. 0. R-014

Bankomat

Információ

WC

Mozgáskorlátozott WC

Lépcsô

Mozgólépcsô

Panorámalift

Lift 

Pelenkázó

piCtograms
piktogramok

parkolÓk 
parking plaCes

Akadálymentes bejárat 

Telefon

Fizetô automata

Italautomata

Gyógyszertár

Elsôsegély

Csomagmegôrzô

Gyalogos közlekedés 

Autós közlekedés 

-2 szint
Mammut I. (M I.)

-1 szint
Mammut I. (M I.)

-2nd Floor
Mammut II. (M II.)
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Alaprajzok
Camaieu · nôi di vat M I. 0. R-018, 19

Emporium · nôi di vat M I. 1. R-109

Esp rit · di vat M II. fsz. 031

Fanatiq Collection · nôi di vat M I. 0. P-002/b

Fanny Shop · divat M I. fsz. L-005

Feminé · nôi divat M I. 0. P-020

Gant · fér fidi vat M I. fsz.
L-041, 
43, 44

Gaudí · di vat M I. 1. R-147

Inter Moda · fér fi di vat M I. fsz. L-036

Irha-Szôrme-Bôr szalon · divat M I. 1. R-146

Jackpot & Cottonfield · di vat M II. fsz. 038

Jeans Club · di vat M II. 1. 136

Kaláka Collection  
by Bodor Ágnes · di vat 

M I. fsz. L-052

Kris tóf sza lon · fér fi di vat M II. 1. 127

Levi’s Store · far mer, cipô M I. 0. R-012

Lilifo · egye di ter ve zé sû ru hák M I. fsz. L-004

Lorin · exclusive nôi di vat M I. 1. R-139

Madame elegant · nôi kosztümök M I. 1. R144b

Mammola · kismama ruházat M I. fsz. L-027

Mango · di vat M I. 0. P-014

Mariann Trend · di vat M I. 0. P-003

Marks & Spencer M II. fsz. 033

Martha May · nôi divat M I. 1. R-116, 17

Premium Selected Brands M I. fsz. L-060

Mirage · bôrruházat M I. fsz. L-059

Mo lett Molady Fashion · di vat M I. 1. R-124

My77 · nôi divat M I. 0. P-006

Nara Camicie M I. 0. R-009

New Generation · ruházat M II. fsz. 024

NÜ - Dán divat M I. fsz. L-058

Orsay · nôi divat, kiegészítôk M I. 0. R-006, 7

Pepe Jeans · divat M II. 1. 138

Premium Labels · fér fi di vat M I. 1. R-118

Pri ma  Don na · di vat M I. 2. R-213

Promod · di vatáru M II. fsz. 023

Pussy Deluxe Store · nôi divat M I. fsz. L-026

Raj nai Fér fi di vat M I. 1. R-112

Replay Store M II. 3. 331

Retro Jeans M II. 3. 331

Sandy bizsu M I. 0. P-017

Sántha Ru ha · ipar mû vész di vat M I. fsz. L-054

SeS Exclusive · nôi divat M I. 1. R-106

Sinéquanone · fi a ta los di vat M II. fsz. 027

Springfield · di vat M II. fsz. 037

Szaffi sza lon · alkalmi  di vat M II. –1. KP-101/e

Tatuum M II. fsz. 038/a

Tally Weijl M II. fsz. 026

Turai Di vat M I. fsz. L-006/b

T & T di vat · di vat M I. fsz. L-012

Ulla Popken · nagyméretû nô divat M II. 3. 344

United Colors of Benetton · di vat M II. fsz. 039

Hypnose · nôi di vat M I. 1. R-128

Vero Moda / Jack & Jones · di vat M II. fsz. 029

Wolford · ha ris nya, nôi divat M I. 1. R103b

Woodoo M I. 0. R-017

díszállat
pets

Ha lak-Hüllôk · díszállat kereskedés M I. fsz. L-068

My Pet ·  ál latkereskedés M II. 2. 233/c

egészség, életmÓd
health, liFestyle

Allergia- és diétabolt M I. fsz. L-053

Aranykagyló Egészségbázis M I. fsz. L-024

Biokertész M I. 1. SP-106

Bio sétány M I. 1. SP-101

BioTech USA ·  
sporttáplálék kiegészítô szakbolt 

M I. fsz. L-030

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

Fa gyöngy Naturabolt M I. – 1. L-109

Láng Sport · táplálékkiegészítôk M I. fsz. L-031

Mammut egész ségközpont  M II. 5. 524

Mammut Fogászat ·  
fogászat, szájhigiénia

M II. – 1. KP-136

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

Vivamed egészségtár M I. 1. R-145

FÖldszint
Mammut I. (M I.)

-1st Floor
Mammut II. (M II.)

groUnd Floor
Mammut II. (M II.)
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Alaprajzok
élelmiszerek

Food

Anthon Berg · csokoládé M II. 2. 222

Bel ga Pra li né · édes ség M I. fsz. L-009

Big Ben · tea, kávé, whiskey M I. fsz. L-020

Borárium · bor szak üz let M I. 1. R-115

Capri · ízek, színek, finomságok M II. – 1. KP-112

ChocoLand ·  
csokoládé, aján dékbolt

M I. 1. R-120

Cortesi lát vány pék ség M II. 2. 220

Culinaria Italia M I. 1. SP-103

Darlington M II. 1. 144

Finezza lát vány pék ség M I. – 1. L-107

Mákszem pékség · élelmiszersarok M I. 1. R-129

MATCH Szu per mar ket M I. – 1. L-101

Royal Croissant · fran cia  pék ség M I. – 1. L-108

Sirocco Drink & Ajándék ·  
italáru, ajándék

M I. fsz. L-035

Sza mos Mar ci pán M I. fsz. L-037

Sza mos Mar ci pán M II. 1. 131

Szeremlei házi húskészítmények M I. 1. SP104

Vom Fass ·  
kimért exkluzív termékek

M I. fsz. L-056

Fehérnemû, FürdôrUha
Underwear, swimwear

Arany pók · nôi-férfi fehérnemû, 
divatáru

M I. fsz. L-064, 
65, 66

Calzedonia · ha ris nya, für dô ru ha M I. 0. P-011,12

Calzedonia · ha ris nya, für dô ru ha M II. 2. 238/b

Felina · fehérnemû M I. 1. R-119

Intimissimi · fehérnemû M I. 0. R-004

J.Press · fehérnemû M I. 0. R-003

Kon ku ren cia · fehérnemû M I. 0. P-006

Tezenis · fehérnemû M II. 1. 126

Women’secret · fehérnemû M II. fsz. 032

FotÓ, optika
photo, optiCian

Fotó Puskás M II.   -1. KP-137

Fotó Puskás M I.  fsz. L-038

Optic World M II.  fsz. 028

Optiris · op ti ka M I.   1. R-111

Oli vér expressz op ti ka M II.  1. 142

Photo hall · fo tó M I.  fsz. L-057

Vision Express M II.   2. 229/c

gyermek divat
kids wear

Baby Stúdió (Chicco) ·  
baba-mama áruház

M II. 3. 321

Benefit ·  
gyermekruha, gyermekcipô

M II. 3. 321b

Branch baby & junior · cipô M I. 1. R-107

Geox Kids · 
gyermekruha, gyermekcipô

M I. 1. R-136

Okaidi · gye rek di vat stúdió M II. 3. 324/a

Primigi · olasz gyerekcipôk M I. 2. R-212

hírlap, dohány
newspaper, tobaCCo

Cigar Shop · szi var, do hány M II. 3. 340/g

Chills Headshop · do hányáru 
és kiegészítôk

M I. 3. R 310, 
310a

Hír lap · ma ga zin M I. fsz. L-049

Inmedio M II. 2. 230

Tobacco · do hány, ajándék M I. 0. R-000

szépségápolás 
beaUty & FragranCe

Clinique · il lat szer M II. fsz. 043

Drogerie Markt ·  
illatszer és dro gé ria 

M II. 1. 123

Douglas · par fü mé ria M II. 1. 137

Estée Lauder · szépségsziget M II. fsz. 044

Forever Young · kozmetikai gépek M I. fsz. L-018b

L’Occitane · natúr kozmetikum M II. fsz. 025

La Makeup M II. 1. K124

Lulu Blonde ·  
hajkozmetikumok TIGI/Fudge

M II. 2. 279

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

Mastic Spa M I. 0. P-008

Olivanna M I. – 1. SL-105

Rossmann · dro gé ria, parfüméria M I. fsz. L-001

Seacret ·  
holt tengeri kozmetikumok

M II. 3. 370

Szappansziget M II. – 1. KP-126

Yves Rocher · illatszer és dro gé ria M I. 0. R-001

0. szint
Mammut I. (M I.)

1. szint
Mammut I. (M I.)

mezzanine Floor
Mammut II. (M II.)
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Alaprajzok
Játék, aJándék, írÓszer
toys & giFts, stationery

Bambini · játéküzlet M II. 3. 332

Ext ra me tál · fi nom acél áru M II. 1. 142/ab

Fruity Magic ·  
ehetô ajándékok gyümölcsbôl

M I. 3. R-312/a

Gárdos Presentline · aján dék M I. 1. R-134

Gyorsmintázó M I. fsz. L-062

Já ték szi get · já ték bolt M II. 3. 327

Játékvár · játékbolt M I. 1. R-135

modellezz.hu M I. 3. P-422

Mont Blanc · aján dék M I. 1. R-134/b

Papír-Sziget ·  
papír-írószer szaküzlet

M I. 0. P-013

Party City · dekorációs bolt M I. 3. R-304

Pirex · pa pír bolt M II. 3. 322

Póló mintázás M I. 2. R-220

Szerencse Kô · ás vány M I. 2. R-218

kÖnyv, zene, Film
books, mUsiC, movie

Alexandra · Könyvesbolt M I. 2. R-201

ANIMA köny ves bolt M I. fsz.
L-013, 
14, 15

Libri Könyváruház / Internet M II.  2. 237

Libri Könyv áru ház / Café Frei M II.  3. 333

lakberendezés
interior design

Art Szalon Herend Porcelán M I. 1. R-127

Bo szor kány kony ha · 
konyhafelszerelés

M I. 1. R-133

Butlers M I. 0. R-002

Capri · konyhafelszerelés M II. – 1. KP-112

Decorator Home · 
design függönyszalon

M I. 1. R-144/a

BRIC GROUP -  ingatlan befektetési  
és forgalmazó iroda

M II. 3. 351

Haas & Czjzek M II. – 1. KP-133

Home Fashion ·  
konyhafelszerelés, lakberendezés

M I. 0. P001b

Tálaló M I. fsz. L-021

Terebess Collection · la kás kul tú ra M I. 2. R-208

Top Shop M II. – 1. KP-104

T-Rex Bútorcity M I. fsz. L-028

WMF · edény, konyhafelszerelés M I. 0. P-019

Óra, ékszer
watCh, Jewellery

Apacs · ezüst ék szer M I. 0. P-007

Aranygömb · óra, ék szer M I. fsz. L-045

Arany gömb · óra, ék szer M I. 2. R-214

Art Diamond · Lukács ék szer M II. 1. 131/a

Bijou Brigitte · bizsu, ékszer M I. 0. R-005

BL Óraszalon M I. 2. R-219

Casio sziget M II. – 1. KP-123

Créor · óra, ék szer M I. 0. P-018

Divat órák boltja · óra, ék szer M II. fsz. 042

Ékszer Sarok M I. 1. R-121

Gold Trend · ék szer M II. 3. 340/m

Juta · óra, ék szer M I. 2. R-216

Juta · ék szer M II. 2. 238/a

Lia Bijou · bizsu M II. fsz. 041/a

Luk ács Ék szer · drágakô M II. 2. K-223/a

Mont Blanc · óra M I. 1. R-134/b

Óra Doktor · óra M I. – 1. L-106

Óra Guru · óra M I. 0. R-020

Sandy bizsu M I. 0. P-017

Schmuck · ék szer M I. 0. R-010/a

Schmuck · ék szer M II. 1. 125

Silwear · ezüst ékszer M I. 0. P-004

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

Szerencse Kô · drágakô ékszerek M I. 2. R-218

sport-és szabadidô divat
sports- and leisUre Clothing,

Arena · sport fel sze re lés M I. 1. R-108

Goker · sportos szabadidô M I. 1. R-104

Heavy Tools · spor tos ruházat M II. 1. 129/a

Hervis Sports M II. 1. 135

Nautica · sportruházat M II. 3. 336/a

O’Neill · sportruházati üzlet M I. 0. P-017/a

OVERland · vi lág já rók bolt ja M II. 3. 336/b

Playersroom · sportruházati üzlet M II. 1. 128

Speed · ext rém sport ru há zat M II. 3. 338

2. szint
Mammut I. (M I.)

1st Floor
Mammut II. (M II.)

2nd Floor
Mammut II. (M II.)
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Alaprajzok
Citibank · bankfiók M II. 3. K-343

Couture Exp res  sz · ruhaszerviz M I. 2. R2-F4

Crystal Vegy tisz tí tó M I. fsz. L-007

Csillag Erotika M II. – 1. KP-109

Erste Bank M II. fsz. 035

Eurorisk · biztosítási szolgáltatások M I. fsz. L-006

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M II. – 1. KP-107

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M II. 2. 248/a

Exp res  sz Iro da · hir de tés fel vé tel M I. fsz. L-055

Good Change · valuta vétel-eladás M I. 0. R-022

Go Print ·  
név jegy, bé lyeg zô, fény má so lás 

M I. fsz. L-023

Grafológia, asztrológia, 
sorselemzés

M II. 2. 372

Gravír Exp res  sz · gra ví ro zás M I. 2. R-215

Gyorsmintázó M I. fsz. L-062

Gyorsnyomda · R Contact M I. 1. R-130

M I. 3. R-312b

Harmónia Thai masszázs szalon M II. – 1. KP-135

Hobbymûvész és mûvészellátó 
bolt · kreatívbolt

M I. 3. P-424

Image Modell · modell stúdió M I. 4. R-432

Lottózó M I. – 1. L-104

Ma don na Szalon · 
mûköröm, fodrászat, kozmetika

M I. 3. R-320/d

Mis ter Mi nit · 
cipô ja ví tás, kulcs má so lás

M I. fsz. L-048

MKB · bank fi ók M I. 1. R-101, 131

szabadidô, szÓrakozás
leisUre, entertainment

Gold’s Gym · fitnesz- és 
wellnessközpont 

M II. 4. 422

Kölyökpark · gyer mek ját szó ház M II. 3. 328

Mammut Bowling Club M II. 2. 236

Merkur Spielo · játékterem M I. 3. 
R-320, 
P-421

Palace Mammut 1–8 te rem M I. 3. P-401

Palace Mammut 9–13 te rem M II. 3. 350

számításteChnika, mûszaki Cikkek 
CompUter, media, photo

576 KByte · videojáték szaküzlet M II. 3. 329

extreme digital M I. 2. R-201/a
SP-202/a

iStyle ·Apple számítástechnika M II. 1. 129/b

Notebookstore M I. 1. R137, 138

notebook.hu M I. 2. R203/a

Photo Hall ·  
Computer, media, photo

M I. fsz L-057

Qwerty Computer ·  
számítástechnika 

M II. – 1. KP-106

SATURN · LCD, plazma, tv, DVD, 
video, hifi, computer, fotó, CD, 
telekommunikáció, mobiltelefonok

M II. – 1. KP-120

szolgáltatás
ser vi Ces

Agykontroll MI fsz. L-022

Autómosó M I. – 1. SL-108

Casio sziget M II. – 1. KP-123

Catwalk Szalon · kozmetika, 
fodrászat, mûköröm 

M II. – 1. KP-108

Óradoktor · óra javítás M I. – 1. L-106

Óra Guru · óra javítás M I. 0. R-020

Patron Sarok · nyomtató kellékek M I. 1. R-105

Physiomins · fogyasztószalon M II. – 1. KP-113

PoSta M II. 3. 342

Póló mintázás M I. 2. R-220

Raiffeisen Bank M I. 2. R-200

Szaffi Szalon · esküvôi/báli 
ruhaszalon és kölcsönzô

M II. – 1. KP-101/e

Szolárium Stúdió M II. – 1. KP-131

Talentis Group M I. 4. R-422

Tattoo & Piercing M I. 0. R0-F4

UniCredit Bank M II. 2. 233/a

Unipharma Iroda M I. 4. R-415

telekommUnikáCiÓ 
teleCommUniCation

Fortuna GSM · 
rádiótelefon szaküzlet 

M II. 3. 340f

GSM Aréna · telefon M II. – 1. KP-116

Leila 2 GSM M I. 2. R-217

Nokia · telekommunikáció M I. 0. R-016

Superphone · mobiltelefonok M II. 2. K-222/b

Telenor M I. 0. P-009

Telenor M I. 2. R-203

T-Pont M I. 0. P-002

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

Vodafone M II. 2. 229/a

Vodafone M I. 2. R-201/b-c

Zak-Tel GSM · mobiltelefon M I. fsz. L-071

3. szint
Mammut I. (M I.)

4. szint
Mammut I. (M I.)

3rd Floor
Mammut II. (M II.)
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Alaprajzok
Utazási iroda

travel agenCies

Best Reisen · uta zá si iro da M I. 1. R-102

Chemol Travel · uta zá si iro da M I. 3. R-320b, c

Kartago Tours · uta zá si iro da M I. fsz. L-008

Neckermann · uta zá si iro da M II. 2. 236/a

Quaestor · utazási iroda és 
értékpapír 

M I. 0. R-010

Vista · uta zá si iro da M II. 2. 233/b

vendéglátás
restaUrants

Abboccato · olasz ét te rem M I. 3. R-323

Bacardi B-Bar · kávézó és étterem M II. 2. 228

Bravo’s · fagylaltsziget M II. 3. 334/b

Legend Café M II. 3. 371

Café Frei M II. 2-3.

Café Pro me nád M II. fsz. 036

Caffé Perté · ká vé zó M I. 3. R-304/a

Ciao M I. 0. P000

dokk Cafe M II. 2. 224

Édes Fini · ki mért édes ség M I. 3. R-347/b

Etage · étterem, kávézó M I. 3. R-307

Fruity Magic ·  
ehetô ajándékok gyümölcsbôl

M I. 3. R-312/a

Palacsinta Club · palacsintázó M I. 3. R-309

Guru Sandwich – Gu ru Crêpes 
& Taco · szendvicsbár

M II. 2. 240/a

Jam Pub · music public house 
& restaurant

M II. – 1.
KP-102, 
117

La Per go la · gyü mölcs bár M II. 2. 221/b

Leroy Café · kávéház M II. 2. 235

Jóasszony · gyorsétterem M I. 3. R-302

McDonald’s · gyors kiszolgáló 
ét te rem és McCafé 

M II. 2. 231

Mexicanos · ét te rem és bár M II. 2. 227

Merkur Lounge · Café & Bar M I. 3. R-320

Oliva · salátabár M II. – 1. KP-111

Pot’ Bourry · burgonyás 
gyorsétterem

M I. 3. R-306

Prime Steak & Wine House M I. 3. 
R-301, 
322

Rézangyal · pálinkaház és kávézó M I. 3. R-308

Subway · szendvics és salátabár M I. 3. R-303

Sushi Bár M II. 2. 223/b

Starbucks · ká vé zó M II. 2. 280

Ta ver na Zorbas · gö rög ét te rem M I. 3. R-324

Terrasse Café · ká vé zó M II. 1. 124/a, 143

T.G.I. Friday’s / Planet Sushi M II. 2. 226

Zumo Bar M II. 1. 130

5. szint
Mammut I. (M I.)

4th Floor
Mammut II. (M II.)

5th Floor
Mammut II. (M II.)

nyitva tartási idôk
opening hoUrs

Hétfô–Szombat Vasárnap Minden nap

Üzletek: 10:00–21:00 10:00–18:00 Éttermek: 11:00–23:00

Szupermarket: 06:30–21:00 08:00–19:00 Játékterem: 0:00–24:00

Szórakozás: Vasárnap–csütörtök Péntek–szombat 

10:00–02:00 10:00–03:00
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keresztrejtvény
a helyes megfejtôk kÖzÖtt  
egy darab 5 alkalomra szóló 
mammut squash bérletet  
sorsolunk ki.
 

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 határidô: 2011. április 30.
 
a nyertest telefonon vagy levélben értesítjük.
a beküldők hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott adataikat, a Mammut zrt. további saját  
marketing és promóciós célra felhasználhassa, és nyilvánosságra hozhassa.

az előző keresztrejtvény helyes megfejtői, akik 3 db egyenként 7.000 ft-os starbucks ajándékcsomagot nyertek.
geng Júlia, solymár, Kakuk filoména, Budapest, Dr. Papucsekné Jámbor Katalin, Pilisszentkereszt,
a nyerteseket postán értesítjük. gratulálunk!

életmód
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