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beköszöntô

Buda Orsolya 
marketing manager
Szôke Tamás 
marketing vezető 

ôszi szüret 
a mammutban
talán furcsán hangzik, de mi a mammutban  
kifejezetten szeretjük az ôszt: felpezsdül az élet,  
és mi learatjuk az elôzô hónapok gondosan  
megtervezett és kivitelezett munkájának gyümölcseit.

ár a nyár általában a csendesebb időszakok közé tartozik, mi nem pihentünk, 
hanem mindent elkövettünk, hogy Önök számára az ősz megújulást hozzon, és 

minél több örömöt szerezzen.
Legfontosabb hírünk, hogy a hosszú hagyományokra visszatekintő őszi kampány 
ezúttal sem marad el. Sőt, mint eddig minden évben, idén is igyekeztünk valami 
igazán nagy durranással előállni: bízunk benne, hogy nyereményjátékunk díjai, a full 
hybrid Lexus CT200h, az 1 000 000 Ft-os Miele-utalvány, valamint a 6 db iPad 2 
(WI-FI + 3G, 16 GB) nyomós érv lesz ahhoz, hogy szeptember 20. és november 20. 
között szorgalmasan gyűjtsék a vásárlások után járó pecséteket! A díjakat  
a Mammutban fogjuk kisorsolni a népszerű Boros–Bochkor páros közreműködésé-
vel. Az idei ősz a kommunikációs arculatunk megújulását is hozta: úgy a kampány, 
mint a magazin borítója még frissebb, dinamikusabb külsővel kerül látogatóink elé.
Nem mellékesen őszi meglepetéseink között említjük a legfrissebb trendek alapján 
megújított Women’ Secret üzletet, a város egyik legszínvonalasabb fitnesztermét,  
a Lite Wellness Clubot, a kibővült Euromedic központot, valamint a tölcsérnyi Itáliát 
az ínycsiklandó, olvadt sajttól roskadozó KonoPizza formájában!
Magazinunk elkalauzolja Önöket az újdonságok világába – szüreteljék le velünk 
együtt a Mammut-ősz gyümölcseit!

sorsolás: 2011. november 24-én a bumeráng élô mûsorában a mammut ii. elôtti 
üvegstúdióban. sok szeretettel és rengeteg meglepetéssel várunk mindenkit!

b
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sztÁRVenDéG
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„A legtöbb, amit otthonról hozok,  
hogy a második anyanyelvem a zene.  
Én mindenben szeretem a sokfélét,  
a változatosat, az érdeklődésem is 
szerteágazó, de a zene az állandóságot  
jelenti az életemben.” 
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sztÁRVenDéG

"Szerencsémre 
  így szeretnek"

Ülünk egymással szemben a Mammut egyik kedvenc kávézójában, és feltűnik, mennyire 
nemesen egyszerű. Sehol semmi fölös többlet. Se póz, se smink, se egy rendkívüli ruhadarab, 
ami elvonná a figyelmet róla. Amint megszólal, kiderül, miért: nincs más, amire – akire –  
figyelni érdemes ebben a kavalkádban.

Bécs és Budapest között osztja meg az életét, a nagy 
család ellenére, gyakran velük együtt szorgalmasan 
ingázik. Mióta tart ez az állapot? 
Tizenhárom éve, el sem téveszthetem a dátumot, hiszen  
a második fiam pontosan akkor, augusztusban, már kint szü-
letett. Magam választottam a kétlakiságot, úgyhogy ne sajnál-
jon miatta senki. Egyébként sem akkora kaland, mint sokan 
képzelik, szűk három óra alatt kényelmesen megjárom az utat 
autóval. 

Ugorjunk egy nagyot a közelmúltba, pontosabban 
2010 telére, mikor megérkezett a családba Léna,  
a harmadik gyermek.
Walterral, a második férjemmel nagyon örülünk a közös gyer-
meknek. Léna nem a véletlen műve, tudatosan vállalt, a világ-
ra várt kislány, aki még nincs egyéves, de a maga nyugodt 
természetével és persze a bájával kivívta magának, hogy min-
denki kedvence legyen. 

Negyvenkét évesen azért kevesen vállalnák ilyen 
kitörő örömmel az anyaságot. 
A fiúknak fiatal anyukájuk vagyok, hiszen 26 és 30 éves korom-
ban szültem őket. Gyakran mondogatom, hogy inkább  
a nővérüknek érzem magam. Lénával más a helyzet, tekintsük 
úgy, hogy pimaszul fiatal vagyok ahhoz, hogy a nagymamája 
lehetnék. Különben nem sokat foglalkozunk ezzel. Walternak  

a korábbi életéből három nagylánya van, úgyhogy mikor  
a szűk család összejön, akkor is nyolcan ülünk az asztal körül. 

Eszembe jut erről a Karinthy-anekdota. Nagy volt  
a zsivaj náluk, mire az író felesége megjegyezte: 
Frigyes, nézzen már utána, mert az a gyanúm, hogy az 
én gyerekem és a maga gyereke veri a mi gyerekünket…
Nálunk többnyire béke van, a nagylányok már rég kirepültek, 
mégis nagy a zsivaj. Azt nem mondhatnám, hogy nincsenek 
veszekedések, de általában hamar túljutunk ezeken. Valójá-
ban szeretet és biztonság vesz körül, amiért hálás vagyok  
a sorsnak. 

Andrea, annak idején berobbant a köztudatba kitűnő 
hangjával, szuggesztív lényével, gyorsan megszerette 
az ország. De talán kevesen emlékeznek arra, hogy 
nem a zenés színpad volt a kezdet, hanem a megunha-
tatlan teleregény, a Szomszédok a „királyi” tévében. 
Hogy került a sorozatba?
Musical szakon végeztem a színművészetin. Kulka János hív-
ta fel rám Horváth Ádám figyelmét, aki megnézett a főiskolai 
vizsgaelőadáson. Ettől kezdve Eszter nővért játszottam éve-
ken át a Szomszédokban. Szerettem, mert ellentétben a mu-
sicalekben hozott karakterekkel, végre egy hozzám hasonló 
lányt alakíthattam. Egyébként azóta is szívesen vállalok prózai 
szerepeket.

malek andreával a kétlakiságról,  
öccse sikereirôl, dalszövegekrôl  
és léna ritmusérzékérôl beszélgettünk
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Hogy valaki énekel és táncol, még rendben van,  
de zenés-táncos színész drámai szerepekben azért 
ritkaság…
A pályám elején játszottam prózát a Nemzetiben, Szolnokon, 
később Győrben is, az utóbbi időben pedig osztrák, német 
színpadokra is hívnak, sőt az első tapsos poénom is németül 
hangzott el, mégpedig egy drámai darabban. 

Ismert zenészcsaládból származik, a mama Toldy 
Mária, édesapja Malek Miklós, öccsét, ifjabb Malek 
Miklóst pedig a fiataloknak sem kell bemutatni  
a tavalyi X- Faktor óta. Előny vagy hátrány a sok 
sikeres, tehetséges, vájt fülű rokon?
Nekem ez természetes, hiszen közöttük nőttem fel. A legtöbb, 
amit otthonról hozok, hogy a második anyanyelvem a zene. 
Én mindenben szeretem a sokfélét, a változatosat, az érdek-
lődésem is szerteágazó, de a zene az állandóságot jelenti  
az életemben. Édesapám megpróbált radikálisan lebeszélni  
a zenei pályáról, anyu viszont kezdettől biztatott. Ő a saját 
útját látta bennem folytatódni, és mint zenepedagógus, érez-
te bennem a lehetőséget. De amióta a pályán vagyok, sokat 
segítettek keresztanyám, Tatár Eszter tanácsai. Ő ízig-vérig 
színházi ember, sokat tanulok tőle. Miklós öcsém hét évvel 
fiatalabb nálam. Annak ellenére, hogy Amerikában él, össze-
tartozunk. A szeretet és a hasonló humorunk segítségünkre 
van, így a távolság szinte semmiben sem akadály. 

Legutóbbi, Retúr című albumán meglepve fedeztem 
fel Malek Andreát mint szövegírót. Ez honnan jött? 
Ne vegye zokon, de elsősorban a kollégái hibáiból. Annyi pon-
tatlanságot kellett átírnom a velem készült interjúkban, hogy 
rákaptam az írásra a javítgatáson keresztül. A dalszövegekhez 
pedig a rossz fordítások adták az első lökést. Szóval ott is át-
írtam, ha a szöveg és a melódia hangulata, helyenként a tartal-
ma távol esett az eredetitől. Ma már a magam jogán írok. 

Nem hiányzik a sztárság, hogy felismerjék,  
autogramot kérjenek lépten-nyomon? 
A zaj és a külsőségek nem hiányoznak. Különben gyakran fel-
ismernek, sok szeretetet kapok, bármerre járok. Nem is aka-
rok ennél többet, attól a fajta népszerűségtől, hogy fölkap  
a forgószél, és egyszer csak leejt, mindig idegenkedtem.  
Szerintem ha egy almafát agyonoltanak, hogy állandóan  
teremjen, egy idő után nem bírja, és nem terem tovább.  
Kellenek a csöndesebb szakaszok az életben, mikor lehet  
töltekezni, lelassulni kicsit, feldolgozni mindazt, ami történt. 
Persze amíg az ember kezdő, mindezt másképp éli meg, 
olyankor fontosabb a fény, a csillogás, a siker, de nagyon ve-
szélyes, ha valaki beleragad ebbe az állapotba. 

Mi a különbség művésznek lenni, karriert csinálni 
Magyarországon és Ausztriában?

Nem látok alapvető különbséget. Néz-
ze, egész Európa bajban van, szűkül- 
nek a lehetőségek, a kultúrában külö-
nösen. Mindenütt a globális sztárok 
vagy a valóságshow-k szereplői foglal-
ják a teret, őket látni a címlapokon. 

I Love a Piano című estje nagyon 
népszerű, többfelé hívják vele. 
Gondolom, Léna mellett egyelőre 
nem sokat vállalhat. 
Nagyobb szervezést igényel, de rend-
szeresen fellépek most is, az utóbbi idő-
ben gyakran a zenekarommal. Húsvét-
kor pedig a Jézus Krisztus Szupersztár 

linzi premierjén Mária Magdolnát énekeltem. Fordult a világ, 
mert 18 éves koromban Evita szerepét osztották rám, ami ál-
talában harmincas nőknek való. Linzben új felfogásban ját-
szottuk a Szupersztárt. A rendezőnk megcserélte a dalok 
sorrendjét, változtatott a dramaturgián. A zárójelenetben  
Jézus újra él, és a tanítványok azt a dalt éneklik, hogy „Kezd-
hetnénk-e újból?”. A reménnyel, a folytatással a lelkükben 
mennek haza az emberek a színházból.

sztÁRVenDéG
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Mondja, mikor a gondok elsodorják,  
akkor is ilyen pozitív a gondolkodása?
Legalábbis törekszem erre. Már tudom, hogy a lent és fent 
mennyire viszonylagos, és egyik sem tart örökké az ember 
életében. Mikor éppen lent vagyok, sokat segítenek a rokona-
im, a barátaim, néha csak egy jó mondattal, egy öleléssel. 

Sokunkat érdekel a kétlaki életforma. 
Mesélne erről bővebben?
Bécs mellett van az otthonunk, a fiúk oda jár-
nak iskolába, úgyhogy ott van a központ. 
Mindez mit sem változtat azon, hogy haza-
jövök Magyarországra. A távolság, a kétlaki-
ság miatt azon kapom magam, hogy mélyeb-
ben élem meg a magyarságomat, mint azelőtt. 
Éhesebb, érzékenyebb vagyok a kultúránkra, 
jobban becsülöm az értékeinket. Szeretnék 
visszaadni valamit abból, amit kaptam. Csalá-
domban egyedüliként magyar népzenével is 
szívesen foglalkozom. Így hozott össze a sors 
Lakatos Robival és Korpás Évával, akik ven-
dégnek hívtak a koncertjükre, és most már 

közös verslemezen dolgozunk kamaszok számára. A próbá-
kon többnyire ott vannak a gyerekeink is, és mint azokon  
a régi családi Kaláka-lemezeken, a mi albumunkon is közre-
működnek: Gábor dobol, Péter trombitál, Léna pedig – ha tele 
a pocakja – nyolc hónaposan ritmusra rázza a fenekét. 

Mit szólt ahhoz tavaly, hogy az öccse elvállalta  
az X-Faktorban az egyik mentor szerepét?
Tudtam, milyen nagy lehetőség ez számára, és én is próbál-
tam finoman rábeszélni, hogy jöjjön. A szüleink rettenetesen 
szurkoltak, hogy sikerüljön, mert akkor egy ideig legalább 
többet láthatják a fiukat. Nagyon örülök, hogy megismerte és 
megszerette az ország.

Miklós sokunk számára kicsit családtag lett  
a tehetségkutató versennyel. Mit csinál mostanában?
Producer, szóval hivatásos mentor Los Angelesben. Amellett 
a saját zenéjét írja, amit végre maga énekel. Kitűnő hangja 
van. Most az egyik új dalra én fogom a magyar szöveget írni. 

Kanyarodjunk vissza egy pillanatra a hétköznapokhoz. 
Milyen háziasszony Malek Andrea? 
Állítólag nem rossz, szeretik a főztömet. Azért, ha belegondo-
lok, nagyon türelmesek a körülöttem lévő férfiak. Rendet tar-
tok magam körül, de nincs óraműpontosság. Szerencsémre 
így szeretnek.

sztÁRVenDéG

�„Linzben�új�felfogás-�
   ban játszottuk  
a Jézus Krisztus  
Szupersztárt… 
    A zárójelenetben 
Jézus újra él,  
és a tanítványok azt  
a dalt éneklik, hogy  
� „Kezdhetnénk-e�
újból?”.�A�remény-
nyel, a folytatással  
a lelkükben mennek 
haza az emberek  
          a színházból.”  
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bIjOU	bRIGItte		
A stílusos kiegészítők még  
a legegyszerűbb ruhát is 
ultradivatossá varázsolják,  
így érdemes ebben  
a szezonban is beszerezni 
néhány részletgazdag 
nyakláncot, karkötőt és 
fülbevalót. 
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bazár
 Az idő egyre hűvösebb, de azért 
 nem kell elkeserednünk, hiszen  

 az őszi kollekciók olyan gyönyörűek,
 hogy akár még örülhetünk is  

 a hidegnek. Vígan válogathatunk  
 a színes gyapjú- és kasmírpulóverek,

 a stílusos poncsók, az izgalmas 
 fazonú kabátok és részletgazdag 

 kiegészítők között. 
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DIVAt

beRsHkA
Akár van jegyünk a közelgő Rihanna-koncertre, akár 

nincs, a pop jelenlegi koronázatlan királynőjét ábrázoló 
pólót venni szinte kötelező. A Bershka jóvoltából most 

többféle színből és fazonból válogathatunk. 

DOCkeRs
Az úgynevezett Khaki 
nadrágjairól híres 
Dockers megalkotta  
a tökéletes férfi-alsó-
viseletet. A nadrágot, 
amely átmenetet képez  
a farmer és az öltöny 
között, a nadrágot, amely 
minden fiúból férfit 
varázsol. A 2011–12-es 
őszi–téli kollekcióban  
a több fazonban és 
színben kapható Khaki 
kiegészül olyan ingekkel 
és pulóverekkel, amelyek 
garantálják a minden- 
napi laza, de stílusos 
viseletet. Keresd  
a Dockyard üzletben! 

WOLfORD
A világszerte népszerű 
osztrák luxusmárka,  
a Wolford speciális 

technológiával készült 
alakformáló ruhái, fehérne-
műi és harisnyái elenged-

hetetlen részét képezik  
a nők ruhatárának. A basic 

és a trend kollekciók 
egyaránt a legmagasabb 
minőséget képviselik, így 

nem csoda, hogy a 
sztárok is csak ezt viselik. 

divathírek
az ôsz a divatvilág legizgalmasabb idôszaka, 
hiszen az új kollekciók mindig tele vannak 
kellemes meglepetésekkel. 
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DIVAt

VeRO	MODA
Idén októberben ünnepli 
első szülinapját a trendi 
dán divatmárka, a Vero 

Moda és a Jack and 
Jones. Ne hagyd ki  

az ebből az alkalomból 
szervezett meglepetés- 
akciókat és a fergeteges 

szülinapi kavalkádot 
október első hétvégéjén  

a Mammut II. földszintjén, 
a mozgólépcső alatt! 

nARA	CAMICIe
A férfi- és női ingeket gyártó népszerű olasz 
cég ebben a szezonban is garantálja, hogy 
ultradivatosak legyünk. Legújabb kollekciói-

ban olyan ingeket és blúzokat találunk, 
amelyek nemcsak kifinomult stílusukkal, de 

kimagasló minőségükkel is biztosítják a sikert.

nIke
A Nike legújabb futócipője, 
a LunarGlide+ 3 pilleköny-

nyű, kiválóan szellőzik, 
stabil, és nagyon finom 

átgördülést biztosít.  
A LunarGlide-ot az ék- 

szerű „Dynamic Support” 
koncepció és a tökéletes 

illeszkedést biztosító, 
lábfej körüli pánt teszi 

stabil cipővé. Itt az ideje, 
hogy hagyjuk a kifogáso-

kat, beruházzunk egy 
futócipőbe, és elkezdjünk 
rendszeresen mozogni. 
Kapható a Hervisben. 

LAnCeL	bb
A francia cég újraalkotta 
a híres színésznőről, 
Brigitte Bardot-ról 
elnevezett ikonikus 
táskáját. A minden 
részletében luxust su- 
gárzó kiegészítőt a sző- 
ke szexbomba archív 
képeivel népsze rű sítik. 
Megvásárolható a Reál- 
szisztéma üzletben. 

MARks	&	sPenCeR
A nálunk elsősorban klasszikus stílusáról 
ismert angol cég, úgy tűnik, végre nyitott 

a fiatalabb és trendkövetőbb vásárlók 
felé. Kollekcióiban egyre több olyan 
ruhadarab is megtalálható, amelyet  

a nemzetközi kifutók trendjei inspiráltak.  
A bőr hatású ceruzanadrágok, „boy-

friend” blézerek és stílusos kiegészítők 
egyaránt a szezon kulcsdarabjai lesznek.
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Az évről évre egyre 
stílusosabb német 
cipőüzlet, a Humanic 
az őszi–téli szezonban 
a Piroska és a farkas 
című mese köré építet-
te reklámkampányát. 

Kötött pulóver, 
Mango

Estélyi ruha, Mango

Lakk tűsarkú,  
Mango

Kasmírkardigán, 
Marks & Spencer

Rockerstílusú 
farmernadrág, 
Mango

Bőrkesztyű,
Marks & Spencer

Kötött pulóver,  
Mango

Medál,  
Swarovski

vörös 
jelzés 
ebben a szezonban nem csak 
a jelmezbálban öltözhetünk 
piroskának, viseljük bátran 
a divatszínt egész évben.

DIVAt
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A Benetton természetesen 
idén is maradt a gyökereinél, 
és klasszikus, egyszínű 
ruhadarabokat dobott  
a piacra. Nekünk most   
a piros a kedvencünk.

A szezon legdivatosabb színét, a vöröset viselhetjük 
nőies kisruhaként, vagy választhatunk belőle lázadó 
rocksztárhoz illő, valódibőr darabokat.

Bőrdzseki, 
Mango

Óriásflitteres miniszoknya, 
Marks & Spencer

Bőrszoknya, Mango

Táska, 
Mango

Bakancs, 
Vagabond

Szemüvegkeret,  
Swarovski

Ruha,
Marks & Spencer

Masnis lakk tűsarkú,  
Buffalo/Humanic

Kulcstartó,  
Swarovski

Napszemüveg,  
Mango

R
O

D
A

R
T

E

DIVAt
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DIVAt

A 70-es évek hangula-
tát legjobban a kötött 
szoknyák, pulóverek, 
horgolt kiegészítők és 
földszínek adják vissza.

70-esévek 
a retró stílusirányzatok  
valahogy nem akarnak  
kimenni a divatból.  
idén is viselhetünk bármit,  
ami a múltat idézi. 

Táska, 
Benetton

Pulóver, 
Jackpot

Ceruzaszoknya, 
Vero Moda

Masnis felső, 
Mango

Napszemüveg, 
Mango

Bőrkesztyű, 
Marks & Spencer Szövetkabát, 

Vero Moda

Karperec, 
Mango
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Rövidnadrág,  
Gant

DIVAt

A Marks & Spencer 
üzletben minden 
megtalálható, ami  
a trend követéséhez 
szükséges.

Az A-vonalú kabátok, szoknyák és poncsók alkotják 
a trend legizgalmasabb sziluettjeit, a barna, a bézs, 
a mustársárga pedig a szezon legszebb színeit.

Pénztárca, 
Mango

Cipő, Vagabond

Táska, Mango

Öv, Mango

Borítéktáska, Mango

Szövetkabát, 
Vero Moda

Bőröv, 
Benetton

Poncsó, 
Vero Moda

Kötött pulóver, 
Benetton

Szövetszoknya, 
Marks & Spencer

Napszemüveg, 
Bershka

M
A

R
C

 B
y

 M
A

R
C

 J
A

C
O

B
S
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DIVAt
Napszemüveg,  
Ray-Ban/Vision Express

Karóra, 
Thomas Sabo

Bross,  
Bijou Brigitte

Öv,  
Marks & Spencer

Karperec,  
Swarovski

Kesztyű,  
Mango

   top 15 
kiegészítô 

egy csokorba szedtük az ôsz 
legszebb kiegészítôit,  
a fülbevalótól a táskákon át  

a csizmákig. 



DIVAt

IPhone 4 telefon, 
T-Pont

Alakformáló body,  
Marks & Spencer

Pénztárca,  
Mango

Nyakék,  
Swarovski

Bokacsizma,  
Hugo Boss/Salamander

Fülbevaló,  
Bijou Brigitte

Szőrmés csizma,  
Humanic

Táska,  
Mango

Kistáska,  
Swarovski
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DIVAt

A Dockers többféle 
fazonban és színben 
kapható Khaki nadrág-
jaival igazi nagymeste-
re az úgynevezett 
street style-nak.

Bakancs,
Tommy Hilfiger/ 
Humanic

Pufimellény,
Gant

Kardigán,
Gant

Bakancs,
Lacoste/Office Shoes

Piképóló,
Dockers/Dockyard

Táska,
Cottonfield

Farmernadrág,
Benetton

Sál,
Cottonfield Karóra,

Diesel/Divat Órák Boltja

Kötött pulóver,
Gant

az utca 
stílusos 

srácai 
a the sartorialist blog óriási 
népszerûsége nagy hatással  
van a férfiak öltözködésére.  
íme néhány stílusos példa.
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DIVAt
A farmerhez legjobban 
a klasszikus szürke  
vagy norvég mintás  
kardigán passzol, ahogy 
azt a Cottonfield kam-
pányában is láthatjuk.

A laza utcai viselet 
nélkülözhetetlen kellé-
ke a stílusos napszem-
üveg és a borosta. 

Bőrkesztyű,
Marks & Spencer

Kardigán,
Benetton

Kockás ing,
Marks & Spencer

Kapucnis pulóver,
Dockers/Dockyard

Táska,
Gant

Sapka,
Marks & Spencer

Tornacipő,
Nike/Office Shoes

Khaki nadrág,
Dockers/Dockyard

Parka, Gant

Bakancs,
Vagabond

Kordnadrág,
Marks & Spencer
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A kizárólag a Swarovski számára tervezett belsőépítészeti 
meg oldás, a „Kristályerdő” dizájn a japán Tokuji Yoshioka ne-
véhez fűződik. A koncepció kiemeli a kristályok adta végtelen 
lehetőségeket és a cég mély kötődését a természethez.  
Az üzletből kilépve a kristályerdő szám-
talan rozsdamentes acélprizma segít-
ségével jelenik meg, a csillogó homlok-
zat megsokszorozza a környezet fé-
nyeit és visszatükröződéseit. 
A lenyűgöző kirakatok azonnal megra-
gadják az előttük elsétálók figyelmét,  
a szezonális kirakatok élénk színek fel-
villantásával mutatják be a trendeket 
és a „must-have” darabokat. Az üzletben a felületek szinte fo-
lyékonnyá válnak, ahogy a kristályerdő életre kel, a hangulat 
azonnal magával ragadja a betérőket. Az atmoszféra kifino-
multságot sugároz, olyan visszatérő elemekkel, mint a lenyű-
göző kristályhattyú a pult mögött vagy a kristályfonalak a be-

járatnál. Az elegáns belső teret a kizárólag a Swarovski szá-
mára kifejlesztett, a bútoroknak arany csillogást adó lakk és  
a tükrök acélkerete teszi teljessé.
 A megvilágítás az új dizájn kulcsfontosságú eleme. A háttér-

világítás lágy atmoszférát teremt a bu-
tikban. A fények és az árnyékok játéká-
ban a bemutatódobozok figuráira és 
ékszereire különböző szögekből vetülő 
LED-fények az erdőt a kristályok vég-
telen fényében fürösztik. 
 A kristályerdő minden érzékre ható él-
mény, mely lehetőséget ad a látoga-
tóknak, hogy belevesszenek a kristály 

csábító ragyogásába és végtelen mélységébe.
 A butikban jelenleg „A Képzelet Szárnyai” nevet viselő 
2011/12-es őszi–téli kollekció található, de természetesen  
a karácsony közeledtével számtalan ragyogó ajándékötlettel 
és otthoni díszítőelemmel gazdagodik majd a kínálat.

A Swarovski már nemcsak ékszereket és 
gyönyörű, gyűjthető kristálytárgyakat készít, 
hanem egyre jobban részt vesz a nemzetközi 

divatéletben is. Minden évben 6-6 
divattervezőt támogatnak New yorkban, 
Párizsban és Londonban, akik az adott 
szezon kollekciójában innovatív módon 

használják a cég kristályait, megmutatva 
azok helyét a divat legmagasabb szintjein is.

a kristály- 
birodalom
a kristályairól híres osztrák cég, 
a swarovski július végén a mam-
mut bevásárlóközpontban nyitot-
ta meg ötödik saját üzletét. ez az 
elsô olyan magyarországi üzlet, 
amelynek belsôépítészeti megoldá-
sai az úgynevezett „kristályerdô” 
dizájnt követik. 

      www.swarovski.com   
      Mammut I. 0. szint  

DIVAt



Mammut Magazin / 2011. ősz  23

széPséG
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széPséGszéPséG

SzépSégápoláS két méretben

ápolás 
a mindennapokra

ápolás bárhol, 
bármikor

XLarge
VelVetY boDY lotIon
bársonyos testápoló
500 ml  2 890 Ft 6 Ft / ml

XSmall
VelVetY boDY lotIon
bársonyos testápoló
75 ml  890 Ft  12 Ft / ml

Szépség mindig, mindenhol: a Douglas új XL.xs Any Size Any time 
termékcsaládjával. A megfelelő szépségápoláshoz minden tisztító 
és ápoló terméknél két méret közül választhat – minden alkalomra, 
minden bőrtípusra.

www.douglas-parfumeria.hu

Megajándékozzuk 

egy xs termékkel 

bármely két 

XL termék vásárlása 

esetén!

Az akció időtartama: 

2011.09.07-től 

2011.10.16-ig.

ôszI	RAGyOGÁs
Az Estée Lauder Idealist családjá-
nak termékei úgy fokozzák arcunk 

ragyogását, hogy közben 
kisimítják a bőr apró egyenetlen-
ségeit. A Cooling Eye Illuminator 

kerámiahegyével felvihető 
hatóanyagai pedig drámai 

mértékben enyhítik a szem alatti 
sötét karikákat és a duzzadtságot. 

eGy	nô	ILLAtA
A Sensuous Nude-ot a meleg, 
meztelen bőr illata ihlette, és  
azon is érvényesül a legjobban. 
Összetett, lágy és meghitt, az 
Estée Lauder eddigi legszemé-
lyesebb parfümje. A magabiztos, 
modern nő érzékiségének 
legjobb kifejezőeszköze. éDes	CsÁbÍtÁs

A Prada magával ragadó 
parfümje a nőiesség új oldalára 

kalauzol, bája a túlzásokban 
rejlik. A Prada Candy orientális 
illatát a fehér pézsma, laoszi 
bezoin és modern karamell 

jegyek alkotják, a csomagolás 
pedig a pink és az arany 

harmóniájával kápráztat el. 

HÁROMDIMenzIÓs	ARC
A Cellular Power Infusion a La 
Prairie legbriliánsabb fejlesztése. 
A háromdimenziós öregedésgátló 
kezelés svájci hóalgával, növényi 
őssejtek kivonatával és a La Prairie 
exkluzív sejtkomplexszel állítja helyre 
a bőr fiatalságát. A kétkomponensű 
szérum kúraként használható. 

beauty 
   hírek 
az ôszi szezon szépségápolási 
újdonságai szokás szerint  
varázslatos meglepetéseket  
tartogatnak. 

kOLLAGénkIRÁLynô
Mára már mindenki tudja, hogy  
a bőr fiatalságának egyik titka  
a kollagén, az viszont újdonság 
lehet, hogy nemcsak krémekkel, 
hanem belsőleg fogyasztva is 
pótolhatjuk ezt a fontos fehérje-
féleséget. A Dr. Lenkei Kollagén 
Queen simábbá teszi a bőrt, 
jótékony hatással van a csontokra 
és az ízületekre. 
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SzépSégápoláS két méretben

ápolás 
a mindennapokra

ápolás bárhol, 
bármikor

XLarge
VelVetY boDY lotIon
bársonyos testápoló
500 ml  2 890 Ft 6 Ft / ml

XSmall
VelVetY boDY lotIon
bársonyos testápoló
75 ml  890 Ft  12 Ft / ml

Szépség mindig, mindenhol: a Douglas új XL.xs Any Size Any time 
termékcsaládjával. A megfelelő szépségápoláshoz minden tisztító 
és ápoló terméknél két méret közül választhat – minden alkalomra, 
minden bőrtípusra.

www.douglas-parfumeria.hu

Megajándékozzuk 

egy xs termékkel 

bármely két 

XL termék vásárlása 

esetén!

Az akció időtartama: 

2011.09.07-től 

2011.10.16-ig.
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széPséG

London

Milánó

széPséG

Citrusos-mentás
tusfürdő, Organic Surge

Visionnaire bőrtökéletesítő 
szérum, Lancôme

Habfürdő, 
Marks & Spencer

Olívás bioszappan,
L'Occitane

Mentás- 
levendulás 
bőrradír só,  
Greenland

Sampon, 
Bioderma

Ránctalanító krém, 
koncentrátum és szérum, Sisley

Organikus habfürdő, 
Organic Surge

Alapozó  
szemhéjpúder alá, 
Essence

Lola parfüm,
Marc Jacobs

100% ásványi alapozó, UNE

Bőrregeneráló szérum,
Giorgio Armani

Acqua di Gioia parfüm,
Giorgio Armani

kozmopolita

Bőrregeneráló,
bőrfiatalító arckrém,
Giorgio Armani

Les Oeillades szemhéjpúder 
(G10 Intemporel Smoky), 
Lancôme

a divat fôvárosaiban  
a nôk jól tudják, mi  
a tökéletes külsô titka. 

kövessük mi is 
a nemzetközi 

példákat!  
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Párizs

széPséG

New York

széPséG

Ageless Elixir 2in1
alapozó és szérum, 
Max Factor

Le Vernis  
(22 Rouge Saint Honoré)  
körömlakk, Lancôme

Golden Delicious 
parfüm, DKNy

212 VIP MEN parfüm,
Carolina Herrera

Colour Elixir ajakrúzs,
Max Factor

Halloween Fever parfüm,
J. Del Pozo

Artliner szemhéjtus,
Lancôme Hypnôse Doll Eyes 

szempillaspirál,
Lancôme

Trésor Midnight Rose 
parfüm, Lancôme

Rouge Allure Velvet 
ajakrúzs, Chanel

Maison Lancôme
arcpirosító, Lancôme

N° 19 Poudré parfüm,
Chanel

Colour&Go körömlakk,
Essence

N°4711 parfüm,
Nouveau Cologne

Swiss Apple Formula 
szérum, Marionnaud

Anti-Aging nyakápoló 
krém, La Prairie

      www.douglas-parfumeria.hu 
      Mammut II. 1. emelet 
      www.marionnaud.hu  
      Mammut II. földszint 
      www.dm-drogeriemarkt.hu  
      Mammut II. 1. emelet 
      www.rossmann.hu 
      Mammut I. –1. szint 
      Mammut Patika 
      Mammut II. –1. szint 
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DIzÁjn
Ha a fesztiválok helyett 
inkább otthon borozgat-
nánk, akkor érdemes 
fellapozni dizájnoldala-
inkat, ahol mindent 
megtalálunk, ami  
a stílusos italozáshoz 
szükséges. 
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életmód
 Az ősz, mint mindig, idén is 

 rengeteg gasztronómiai különleges- 
 séget tartogat számunkra. Életmód- 

 oldalainkon összegyűjtöttük ku- 
 lináris újdonságainkat, legvonzóbb 

 őszi wellnessajánlatainkat, és azokat 
 a technikai újdonságokat, amelyek 
 garantáltan megkönnyítik dolgos 

 hétköznapjainkat. 
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GAsztRO

eGy	fALAt	AMeRIkA
Igazi, hamisítatlan amerikai 
kedvencek meglepő, ízletes 

köretekkel. Ez a T.G.I. Friday’s, 
melynek őszi ajánlatából nem 

maradhatnak ki a szaftos steakek, 
de a finom szószok sem.

      www.leroy.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

ôszi ízek, könnyû snackek
 a nappalok egyre rövidebbek, és a nagy melegnek is vége.  

már nem a salátákat és a sok gyümölcsöt kívánjuk, hanem testesebb 
ízekre vágyunk.

      www.fridays.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

bOLDOGsÁG		
és	MInôséG

Boldog azért, mert már  
az ajtóban a nevén szólítják, 
és mire az asztalhoz ér, már  
a kedvenc itala várja. Azért, 
mert úgy érzi, hogy itt ma 

minden önért van, önről szól. 
Azért, mert ismerik az ízlését, 
és szinte kérdés nélkül tudják, 
melyik napon milyen ételsorra 
vágyik. Azért, hogy távozás-
kor annyit mondjon: „Viszlát 
holnap”. A minőségi fogások 
pedig önmagukért beszélnek!

keLetI		
ÍzHARMÓnIA

A sushi tálalása az egyszerű-
séget hivatott kiemelni, hogy 

csak az ízek harmóniájára 
koncentráljunk. A rizs 

összeolvad a hallal, s az 
egészet megbolondítja egy kis 

pácolt gyömbér és wasabi.

      www.planetsushi.hu   
      Mammut II. 2. emelet  
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GAsztRO
ÓRIÁsPALACsIntÁk		
ÓRIÁsI	VÁLAsztékA

Aki egyszer megízlelte  
a nagymami palacsintáját,  
az attól kezdve a házias, 

különleges ízeket keresi, és itt 
meg is találja. A kerek töltött 

finomságok közül a legkedvel-
tebbek a szicíliai, a padlizsán-

krémes, spenótos és  
a sonkás-sajtos. De a nutellás, 

fahéjas-almás, limoncellós 
vagy a gyümölcsös-túrós 

palacsinta népszerűsége is 
töretlen! Persze az igazi még 

mindig a baracklekváros!

      www.palacsintaclub.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

A	fIsH	GURU		
MeGéRkezett!

Nyári fesztiválozók tesztelték  
a GURU legújabb finomságait, 

a Fish GURU változatokat, 
amelyek ősztől már az étterem 

étlapján is megtalálhatók.  
A halas újdonságok között 
szendvicsek, tálak, saláták, 

boxok és wrapek ízeiből 
válogathatnak a tenger 

gyümölcsének kedvelői. S aki 
otthoni kényelemben szeretné 
elfogyasztani, külön étlapról 

rendelhet.

      www.guru.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.kfc.hu   
      Mammut II. 2. emelet  GRILLezett		

ÚjDOnsÁGOk		
A	kfC-ben!

Igazi különlegesség az ízlelőbim-
bóknak az új Brazer szendvics 

omlós, hamisítatlan KFC-ízű 
grillezett csirkemellel, jégsalátá-

val, paradicsommal, cheddar 
sajttal és fűszeres majonézzel. 
Igen, jól látod: grill a KFC-ben! 
Próbáld ki az új Brazer Twistert 

és a Brazer salátát is!



BORTANODA
 1./ IGAZI BULIZÓS  

 Jekl Flóra – Villány – Il Primo Frizzante 

Sauvignon blanc, ezerjó és cserszegi fűszeres 
házasságából született illatos, gyümölcsös, 
fűszeres gyöngyözőbor. A sauvignon blanc és 
az ezerjó adják a testét, tartalmát, a cser szegi 
pedig megbolondítja az ízeket. Kitűnő ape ri tif, 
de gyümölcsök, hidegtálak, saláták, grill- és 
halételek mellé vagy a tenger gyümölcseivel is 

jól harmonizál, igazi bulizós ital.

 2./ ÉDES ÉLET  
 Fischer Borház – Badacsony – Eperbor 

Valódi eperből készült gyümölcsbor, mely ízé-
ben különleges bársonyossággal idézi az ere-
deti gyümölcs zamatát, illata intenzív eper-
dzsem. Igazi gyümölcsbomba, melyhez persze 
kötelezően társul egy jó adag cukortartalom, 
amit a kellemesen lágy savak jól kiegyensú-
lyoznak. Kiváló randi- és partibor egyaránt. 
Alkoholtartalma: 6,4% vol.,  ajánlott fogyasztá-

si hőmérséklete: 8-10°C.

 3./ OLASZ EGZOTIKUM  
 Zonin – Prosecco Spumante Brut 

Friss, gyümölcsös, lágyan fűszeres, rendkívül 
üde, ízében száraz prosecco, mely 6 fokra le-
hűtve mutatja leginkább frissítő hatását.  
Az egzotikus és olasz konyha ételeinek, salá-
táknak jó kísérője, vendégváró vagy vendég- 

marasztaló italként is kitűnő.

 4./ ÜDE FRISSESSÉG  
 Feiszt Pince – Szekszárd – „Sub Rosa” Syrah Rosé  

A megszokott rozéktól eltérően kizárólag syrah 
szőlőből készült, a fajta jellegzetességei külön-
legessé teszik: kellemes ribizlis-citrusos fa-
nyarság párosul fűszeres, epres-málnás és 
csokoládés ízjegyekkel, illatában az előzőek 
mellett finom keleti fűszeresség érződik.  
Magyaros ízekkel is jól harmonizál, de önma-

gában is nagyon üde, frissítő rozé.

 5./ BÁRSONYOS TEST  
 Kiss Gábor – Villány – „Codex” Cuvée 

Mint neve is mutatja – Kódex –, minden benne 
rejlik. A pincészet birtokbora, cabernet sauvi-
gnon és franc, merlot, kékfrankos és por tu-
gieser házasítása – magas minőségi színvona-
lon, elérhető áron. Bársonyos test, könnyű 
fűszeresség, telt gyümölcsaromák harmóniája, 
a vörösborkedvelők széles táborának kedvence.

GAsztRO
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      www.borarium.hu   
      Mammut I. 1. emelet  ôsz, bor, trend...

a fröccsös-sörös nyár után az ôsz az  
izgalmas lehetôségek kavalkádja, legyen 
az egy könnyed újbor, egy óborból készült 
különleges cuvée, esetleg egy külföldi, akár 
tengerentúli szerzemény vagy egy mostanság 
trendi gyümölcsbor.
Az őszi borok fogalma szorosan összefonódik az újborokkal, amelyeket a korai 
szüret után, pár hónapos érlelést követően gyorsan palackba zárnak, hogy fris-
sen élvezhessük a szőlőszemek ízét és illatát. A borászok minden évben öröm-
mel kísérleteznek az újborokban rejlő számtalan lehetőséggel, legtöbbször örö-
möt okozva, máskor csalódást keltve, de éppen ez a megismételhetetlenség  
az izgalmas bennük. Legtöbbjük tökéletesen alkalmas – a sok borász által 
szentség törésnek tartott – fröccs készítésére, így a nyári hagyományt folytatva 
a langyos őszi esték bulijaira vagy grillpartijaira is bátran benevezhetünk velük.
Egy palack gyümölcsborral beállítani valahova garantált siker, kevesen ismerik, 
de aki belekóstol, minden bizonnyal keresni fogja. A szerelmi bájitalként is szá-
mon tartott nedű mindig csak egyféle gyümölcsből készül, alkoholtartalma  
főleg a hozzáadott cukroknak köszönhető, viszont a gyümölcs zamata és vita-
mintartalma alig csökken a fermentáció során.

Manapság nagyon trendi lehet egy frizzante, azaz habzó- vagy gyöngyözőbor: 
immár az olasz „eredeti” mellett a magyar szőlőből készült, hazai ínyencségek-
ből is egyre nagyobb a választék, akárcsak a magyar kistermelői pezsgőkből, 
melyek simán megnyerhetik a versenyt sok külföldivel szemben. 
November harmadik csütörtökét követően kerül az üzletek polcaira világszerte 
a nagyhírű francia újbor, a Beaujolais Nouveau, melyben mindenki egyszerűsé-
get, vidámságot, friss, ropogós savakat, az illatok kavalkádját keresi, és ez  
a csoda kitart egészen karácsonyig. Az ősz nem csak a borok megújulásának 
időszaka, többnyire ilyenkor kerülnek az üzletekbe azok a régebbi évjáratú  
palackok is, melyek fahordós érlelésüket követően típustól, fajtától pincétől,  
és főleg a borásztól függő idő után palackozásra érettnek találtattak.

1. 2. 3. 4. 5.
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konopizza 
avagy az olasz dizájn  
és gasztronómia találkozása

van egyáltalán valaki, aki ne szeretné a pizzát?  
mégis elôfordul, hogy ritkán jutunk hozzá ehhez  
a finomsághoz: sokszor se idônk, se kedvünk megbirkózni  

egy egésszel, és inkább harapunk valami 
mást, annak ellenére, hogy jólesne pár falat  
olvadt sajttól roskadozó, zamatos pizza.

Ha kipróbáljuk az új őrületet, a Konopizzát, többé nem lesznek a fentiekhez 
hasonló dilemmáink: hiszen ez a – természetesen olasz – találmány gyakorlati-
lag a pizza 2.0: egy hordozható, séta közben is kényelmesen fogyasztható  
finomság, ami hagyományos recept alapján, eredeti hozzávalókból készül!  
Az ötlet a híres milánói szállodalánc-tulajdonos, Signor Boscolo fejéből pattant 
ki – talán a szintén méltán híres olasz gelato inspirálta, ki tudja –: miért nem 
sütünk tölcsér alakú pizzát, töltjük meg minden földi jóval, és készítjük el fris-
sen-forrón, az éhes vendég szeme láttára?!
Így is történt. A tökéletes pizza receptje nem titkos, és az elkészítése sem ör-
döngösség: jó minőségű liszt, víz, egy kis élesztő, mindez jól összedolgozva és 
tisztességesen megkelesztve, megfelelő, minél magasabb hőfokon megsütve, 
és persze a lehető legízletesebb feltétekkel megpakolva. A Konopizza titka  
abban rejlik, hogy a tölcsér formára alakított pizzatésztát speciális kemencében 
sütik meg, miután rétegesen színültig töltötték az egyenesen Itáliából érkező, 
kitűnően fűszerezett olasz paradicsomszósszal és a szintén olasz friss 
mozzarella sajttal. A tészta, a paradicsomszósz és a mozzarella tartósítószer-
mentes! Ugyanis mindent frissen készítenek. Azoknak, akik kételkednek, ám  
az édesszájúak táborát erősítik, eláruljuk: csábítóan édes Konók is vannak!  
A Kono Dolce nem más, mint tölcsérbe töltött édességek, például a Kono 
Nocciola Bianco, mogyorókrémmel bélelve, lágy vanilíakrémmel töltve, tört mo-
gyoróval megszórva... Ugye hogy máris kedve támadt egy falat Itáliához?
A Mammut I. 3. emeletén nyílt Konopizza éttermet jó szívvel ajánljuk az olasz 
konyha szerelmeseinek: egyen egyet, valahányszor kedve tartja, hiszen egész-
séges, tápláló, és persze csodásan finom, amilyennek egy eredeti olasz pizzá-
nak lennie kell!

Nem egyértelmű, pontosan mi számít  
a mai pizza ősének, hiszen lapos, kerek 
kenyereket már az őskorban is sütöget-
tek eleink, az ógörögök is előszeretettel 
fogyasztották fűszernövényekkel ízesí-
tett verzióját „plankuntos” néven, de 
Perzsiában és a mediterrán térségben 
is készítettek hasonló ételt Kr. e. 500 
körül. Annyi bizonyos, hogy Nápoly kör-
nyékén kezdtek először paradicsomot 
használni mint legfőbb feltétet. És az is 
tény, hogy az 1780-ban alapított Pietro 
e basta così nevű sütödében –  ami még 
ma is eredeti helyén működik Nápoly-
ban Pizzeria Brandi néven – dolgozó 
Raffaele Esposito I. Umberto király és 
Margherita királyné látogatásának alkal-
mára olasz nemzeti színekben pompá-
zó pizzát készített. Így született meg  
a királynéról elnevezett pizza margherita, 
melyen a zöld színt a bazsalikom adja,  
a fehéret a mozzarella, a pirosat pedig  
a paradicsom. Ez a változat a mai napig 
a pizzeriák első számú kedvence.

      www.konopizza.hu   
      Mammut I. 3. emelet  
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nemzetk   özi delikát center 
a bevásárlóközpont kissé eldugott, de annál  
izgalmasabb szegletében mindent megtalálunk, 
ami szem-szájnak ingere.

itália  
kedvenc 
gyümölcse:  
a citrom

Citromos likőr

Citromvirágméz

Lime-szirup

Citromos olívaolaj

Citromos jegestea

Citromos üdítő

Citromszorbet

Citromos nápolyi

Citromos
gyümölcsmustár

Biocitromlekvár

Citrommal töltött
olívabogyó

Cukormentes
citromos-mogyorós keksz Tészta fekete borssal 

és citrommal

Citromfagylalt

A	CULInARIA	ItALIA	CItROMOs	küLön-
LeGesséGeI	kICsIknek	és	nAGyOknAk
A citrom jótékony hatását és ínycsiklandó ízét már régóta is-
merjük, így ha egy terméken megpillantjuk a sárga déligyü-
mölcsöt, biztosak lehetünk benne, hogy valami finomat fo-
gunk enni. Az olaszok a citromos ételek és italok készítésének 
nagymesterei, ezért nem meglepő, hogy nemzeti italuktól,  
a limoncellótól kezdve a nápolyin és a joghurton át a tésztákig 
szinte mindenbe belekeverik.

100%-os  
citromlé

GAsztRO

      www.olaszbolt.hu   
      Mammut I. 1. emelet  
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nemzetk   özi delikát center 
a bevásárlóközpont kissé eldugott, de annál  
izgalmasabb szegletében mindent megtalálunk, 
ami szem-szájnak ingere.

széPüLjünk	VeGyszeRMentesen!
Szerencsére egyre nagyobb a választék a bio- és natúrkoz-
metikumok piacán is, így ha kerülni szeretnénk a vegyszere-
ket, a Bio Sétányon könnyedén megtalálunk a tisztálkodó-
szerektől a dekorkozmetikumokig szinte mindent.

biokozme-
tikumok 
az egész 

családnak
Borotválkozás
utáni gél

Kakaós
hajkondicionáló

Citromfűszappan

Juhtejszappan fadobozban

Bőrápoló
arcszínező

S
zá

jfé
ny

Tonizáló
rózsamist

Rózsás  
testradír
damaszkuszi
rózsaolajjal

Gránátalmás 
testápoló vaj

Teafaolajos mély 
tisztító sampon

Olívaszappan

Folyékony
lemosótej

Arc- és testápoló
babakrém

Selyempúder

Face-Lift
nappali krém

RúzsGránátalmás
tusfürdő

GAsztRO

      Bio Sétány  
      Mammut I. 1. emelet 
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A	bIkAVéR	nyOMÁbAn
HOteL	eGeR***	&	PARk****	
Az egri borvidéket mindenki ismeri, nemcsak itthon, de világ-
szerte híres kiváló borairól. A langyos őszi idő tökéletes alkal-
mat nyújt egy bortúrára, a szőlőhegyeken tett séta és a pince-
látogatások, borlóstolások kellemes időtöltést kínálnak.  
Az egri vár és a hangulatos belváros mindenképpen megér 
egy látogatást, de a szilvásváradi kisvonatozás és pisztráng-
sütés is kihagyhatatlan. A kirándulások között pedig feltöltőd-
hetünk a Hotel Eger & Park szálló wellnessrészlegében, ahol 
a tejes Kleopátra- vagy az algakoncentrátumos Thalasso-
fürdőben lazíthatunk és szépülhetünk.

Ötcsillagos  
kikapcsolódás
sPIRIt	HOteL	sÁRVÁR*****

A gyógyvizeiről méltán híres Sárvár romantikus kisváros, 
ahonnan elindulva körbelátogathatjuk a környékbeli vá-
rakat, megkóstolhatjuk a pannonhalmi borászatok reme-
keit, vagy átruccanhatunk egy rövid kirándulásra Auszt-
riába is. Amit pedig semmiképpen ne hagyjunk ki,  
az a sárvári Spirit Hotel, mely nem érdemtelenül nyerte el 
2010-ben a legjobb magyarországi wellness-szálloda  
címet. Az elegáns szobák, az óriási wellness- és fürdő-
részleg, a spában kínált ezernyi masszázs, speciális te-
rápia és ájurvédikus gyógyászati kezelés tökéletes lehe-
tőséget nyújtanak a pihenésre. Próbáljuk ki a tradicionális 
maja kultúrából származó, aloe vera leveleket alkalmazó 
Pharmos Natur Maya Me kezelést, hogy bőrünk vissza-
nyerje fiatalságát!

ha ôsz,  
akkor wellness
a hûvösebb hónapokban sem kell otthon 
keseregnünk, hiszen a népszerû wellness-
szállodák változatos ajánlatai tökéletes 
kikapcsolódást biztosítanak.

      www.neckermann.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.questor.hu   

      Mammut I. 0. szint  
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IRÁny	VeLenCe!
VeLenCe	ResORt	&	sPA****
A Velencei-tó kora ősszel is ideális úti cél: közel van 
a fővároshoz, a nyári nyüzsgés után békés, lazulós 
üdülőhellyé válik, ahol a kristálytiszta levegőn sétál-
gathatunk, és élvezhetjük a naplementét. A környező 
dombokon tett kirándulások során gyönyörködhe-
tünk a vadregényes nádasokkal borított tó panorá-
májában, bejárhatjuk a sukorói arborétumot, és 
egyensúlyozhatunk a pákozdi ingóköveken – bár ez 
utóbbit csak nagy körültekintéssel tegyük. A sok iz-
galom után pedig a tóhoz visszatérve a part leg-
szebb szakaszán pihenhetünk a saját gyógyvízzel is 
rendelkező wellnessfürdőben. Az ásványi anyagok-
ban gazdag termálvíz élénkítő és általános erősítő 
hatást gyakorol a szervezetre és a közérzetre, emel-
lett speciálisan alkalmas különféle egészségügyi 
problémák kezelésére.

éDenkeRtI	köRnyezet
kAROs	sPA****
Zalakaros hazánk egyik legősibb, egyben legkisebb lé-
lekszámú városa, melyet romantikus hangulatot árasztó 
szőlőhegyek és gyümölcsösök, erdők, lankás dombok 
és halastavak öveznek. A kőolajfúrások során véletlenül 
felszínre került 96 °C-os termálvíz 1000 m-es mélység-
ből tör fel, és számos egészségügyi probléma kezelésére 
kiválóan alkalmas. A gyógyulásnak és a kikapcsolódás-
nak pedig tökéletes helyszíne a Hotel Karos Spa, ahol 
csendes, mégis édenkerti környezetben pihenhetünk.  
A szaunázás szerelmeseinek maradandó élményt nyújt 
majd a profi szauna, ahol szakképzett szaunames terek 
által vezetett szertartások során sokféle felöntés közül 
választhatnak.

      www.bestreisen.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.vista.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.chemoltravel.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

WeLLnessHétVéGe	stÁjeRORszÁGbAn
HOteL	LOIPeRsDORf	sPA	&	COnfeRenCe****
Ha már az összes hazai wellnesshotelt kipróbáltuk, akkor 
irány Ausztria! Háromórányi autózás után a mesés Stájer-
országban találjuk magunkat, ahol szőlőhegyek, erdők és 
mezők ölelik körül a Loipersdorf központjától 3 km-re találha-
tó szállodát. A környék az aktív pihenésre is lehetőséget nyújt, 
felfedezőutakat tehetünk gyalog vagy kerékpárral egyaránt, 
de a nor dic walking és a golf szerelmesei is a legjobb helyre 
jöttek. A feltöltődésre pedig tökéletes helyszín a hotellel ösz-
szekötött loipersdorfi termálfürdő, amelynek Alpha-Lounge-
ában egyedülálló módon alfaállapotban relaxálhatunk.
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borbarátok
használjuk ki az ôsz utolsó napsugarait, 
és üljünk ki a teraszra egy jó bor tár-
saságában, de elôtte gyûjtsük be az italo-

záshoz szükséges stílusos 
kellékeket. 

Borszellőztető,
Borárium

Dugóhúzó,
Borárium

Borgyűrű, Home Fashion

Bukósisakos dugó, 
Gárdos

Autókerekes dugó, 
Gárdos

Borállvány, Capri

Borregiszter, Butlers

Falióra, Capri
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Borhőmérő, Borárium

Sajttűk, Gárdos

Szalvéta, WMF Konyhafelszerelés

Üveghűtő szakács, 
Butlers

Borospohár,
Home Fashion

Dekantáló, WMF Konyhafelszerelés

Zárható borkiöntő,
Home Fashion

Borosdoboz, Capri

Légmentes bordugó,
WMF Konyhafelszerelés

Szőlős szappan,
Boszorkánykonyha

Sajtszett, Capri

Étcsokoládé, Borárium

Kancsó, Butlers

Bortartó, Borárium

      Butlers – Mammut I. fszt.
      Borárium – Mammut I. 1. szint 
      Boszorkánykonyha – Mammut I. 1. szint 
      Capri – Mammut II. –1. szint 
      Gárdos – Mammut I. 1. szint 
      Home Fashion – Mammut I. fszt. 
      WMF Konyhafelszerelés – Mammut I. fszt. 
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HIGH-teCH

      www.swarovski.com   
      Mammut I. 0. szint  

      www.istyle.hu   
      Mammut II. 1. szint  

      www.edigital.hu   
      Mammut I. 2. emelet  

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

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

high- 
tech 
hírek
összegyûjtöttük az 
életet megkönnyítô 
színes-szagos ház-
tartási gépeket és a 
legújabb szórakoztató 
elektronikai készülé-
keket, azért, hogy jól 
induljon az ôsz.

HûsÍtô	HAnGzÁs
Logitech  

Speaker LapdeSk N700

A Logitech Speaker Lapdesk 
N700-zal élmény a mozizás. Két öt 
centiméteres hangszóró gondoskodik 
a kellemes hangzásról, a nagy 
teljesítményű ventilátor pedig elősegíti 
notebookunk megfelelő hűtését. 

extRéM	RUGALMAssÁG
phiLipS the Stretch o’NeiLL 

FejhaLLgató

Kényelmes és szuperhajlékony 
fejhallgatót készített a Philips, 
melynek az extrém sportok sem 
jelentenek akadályt. A kristálytiszta 
hangzásról pedig a 40 mm-es 
hangszórók gondoskodnak.

InteLLIGens	tAkARÍtÁs
SamSuNg Vcr8845 NaVibot  

öNjáró robotporSzíVó

Mi is lehetne jobb annál, ha valaki 
kiporszívózik helyettünk? A Samsung új 
robotporszívója kamerával térképezi fel 
a helyiségeket, majd otthonunk minden 
szegletét alaposan kitakarítja, és ezt 
szerencsére nagyon halkan teszi.

bUbORékVARÁzsLAt
SamSuNg eco bubbLe

A Samsung Eco Bubble levegő és víz 
segítségével a mosószerből buboré-
kokat képez, melyek behatolnak  
a textilszálak közé, és már 15 ºC-on  
is hatékonyan tisztítanak. Kapacitása 
is említésre méltó, akár 12 kg ruhát 
moshatunk vele egyszerre.

HöLGyek	eLônyben	
SwaroVSki heart uSb memory 

key 4 gb

Senki sem ötvözi olyan jól a divatot és 
a funkcionalitást, mint a Swarovski!  
A kristályokkal díszített kis szív első 
pillantásra csak egy stílusos ékszer, 
de 4 GB-os tárhelye nélkülözhetetlen 
irodai kiegészítővé teszi. 
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HIGH-teCH

      www.qwerty.hu   
      Mammut II. –1. szint  

      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.istyle.hu   
      Mammut II. 1. szint  

tAkARékOssÁG		
CsÚCsfORMÁbAn
SiemeNS kg 36 eaL 40 

kombiNáLt hûtôSzekrÉNy

A Siemens új hűtőszekrénye A+++ 
energiaosztályú, elhelyezését 
konyhánkban a megfordítható 
ajtónyitási lehetőség könnyíti meg. 

tÁbLAGéPbôL	nOtebOOk
acer icoNia tab w

Az ICONIA Tab W sorozat egy tablet 
hordozhatóságát egy notebook 
termelékenységével ötvözi. Élvezze  
a kézzel vezérelt multimédiát, vagy 
csatlakoztasson egy billentyűzetet,  
és máris átváltoztatta tablet gépét 
mini munkaállomássá. 

kÁVékeDVenC	éRIntésRe
phiLipS Saeco XeLSiS digitaL 

káVÉFôzô

A Xelsis többfelhasználójú funkciója 
képes megjegyezni ujjlenyomatunkat 
és kedvenc kávénkat, így legközelebb 
már csak egy érintés, és készül is  
a személyre szabott ital. Az intelligens 
tejhabbeállítás már csak hab a tortán. 

RetRÓ	fOtÓzÁs
FujiFiLm FiNepiX  X100

A Fujifilm Finepix tradicionális 
köntösbe bújtatott csúcskompaktja 
időutazásra invitál, de a gép a digitális 
kor követelményeinek is tökéletesen 
megfelel: HD videózás, sorozatfelvé-
tel, panoráma mód és számos egyedi 
képmód teszi teljessé a kínálatot.

DIGItÁLIs	DIAfILMek
epSoN perFectioN V330 photo

Az új, energiatakarékos Epson 
szkenner szoftvere igazán minden 
igényt kielégít. A beszkennelt képeket 
panorámaképpé illeszthetjük össze, 
vagy a beépített filmadapter segítsé-
gével diákat és filmnegatívokat 
digitalizálhatunk. 

VéDeLeM	DIzÁjneR	MÓDRA
pauL FraNk zoom juLiuS  

LaptoptáSka

Ki az a Paul Frank? Amerikai 
karikaturista, művész és divattervező. 
Legismertebb karaktere Julius,  
a majom, aki mostantól neoprén 
anyagával és erős cipzárjával már a 
13 és 15 inches laptopokra is vigyáz.
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praktikus parkolás  
a mammutban

új, feltölthetô parkolókártyák  
segítik a gyorsabb fizetést a mammut 
bevásárlóközpont felszíni és fedett 
parkolóiban egyaránt.

szOLGÁLtAtÁs

A Mammut megint kitalált valamit, hogy kényelme-
sebbé tegye látogatói életét! A szeptember közepé-
től kapható új, feltölthető parkolókártyák biztosan  
az autóval érkezők kedvenceivé válnak majd, hiszen 
ezentúl a fizetőautomatáknál nem kell többé aprót 
keresgélni. Ehelyett elég a kártyát odaérinteni, és 
már túl is vagyunk a fizetésen. A kártyákra 5000, 
10 000 vagy 20 000 Ft tölthető, parkolási szokása-
inktól függően.
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A	HÁROM	kIsMALAC
A Ziránó Színház zenés 
marionettjátékkal várja az 
óvodásokat és kisiskolásokat 
a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban november 9-én 
9.30 és 11 órai kezdéssel.



Mammut Magazin / 2011. ősz  45

program
 A hideg idő közeledtével a szabadtéri 

 programok helyett egyre inkább  
 a fedett helyekre vágyunk. Ehhez 

 szeretnénk egy kis segítséget 
 nyújtani ajánló rovatunkkal, ahol 

 összeszedtük az ősz könyv-, film- és 
 zenei újdonságait és izgalmasnak 

 ígérkező programjait.
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PAULO	COeLHO:	PILLAnAtOk	
(nAPtÁR	2012)

Ebben a gyönyörűen illusztrált 
naptárban az évet Coelho műveiből 

válogatott idézetek kísérik végig. Paulo 
Coelho, akit emberek milliói a szavak 

alkimistájaként tartanak számon, 
napjaink egyik legbefolyásosabb 

szerzője. Könyvei nemcsak  
a bestsellerlistákat vezetik, de 

kulturális párbeszédet is gerjesztenek.

sALAMOn	PÁL:	Az	UtAzÁs	
Salamon Pál írásai igaz életbölcses-

ségükről ismertek, regényei élni 
segítenek. Az Utazás különös szerelmi 

história, melynek bonyodalmain 
keresztül mély filozófiai gondolatmenet 

bontakozik ki. Apa és fia felkeresik a 
közelmúlt történelemformáló személyi-
ségeit, négy jobb sorsra érdemes fiatal 
bűnöző társaságában. A találkozások 

éles fénnyel világítanak rá a nagy 
„szörnyetegek” isteni küldetéstudatá-
ra, és zavarba ejtően újszerű olvasatát 

adják a világtörténelemnek.

	jO	nesbØ:	HÓeMbeR	
skAnDInÁV	kRIMIk

Harry Hole, az oslói rendőrség különc 
főtisztje az ősz elején névtelen levelet 
kap, Hóember aláírással. Amint lehull 

az első hó, titokzatos eltűnések, 
bestiális gyilkosságok sora kezdődik  
a norvég fővárosban. Az áldozatok 

egytől egyig családos nők, s az esetek 
riasztó hasonlóságot mutatnak 

korábbi eltűnési ügyekkel. A rendőr-
ség sorozatgyilkosra gyanakszik, 

ugyanis az elkövető különös nyomot 
hagy maga után: egy-egy hóember 

őrzi a tetthelyeket.

CsAbAI	MÁRk:	
eGy	CsIbész	nAPLÓjA

„Véged, csibész, elkaptalak” – jött  
a fenyegetés mesterien komponált 
szájszaggal egybekötve, ami auto-
matás kávé, fokhagyma és mindezt 
lefojtani igyekvő mentolos rágógumi 

egyvelege lehetett. Ez a szag már ön-
magában is felért egy ítélettel. Hirtelen 
rúgást éreztem a térdhajlatomban, és 
összerogytam. „Ide a pénzt. Most” – 
ordította, és a fejemet a motelszoba 
vécékagylójába nyomta. Hogy fogok 

innen megszabadulni…? 

AGOtA	kRIstOf:	
tRILÓGIA

A közelmúltban elhunyt magyar 
származású írónő francia nyelven írt 

műveit a párizsi Seuil kiadónál 
publikálta, regényei és novellái szerte 
a világon utat találnak az olvasóhoz. 

Az írónő immár negyven nyelvre 
lefordított regénytrilógiája egy ikerpár 
gazdag életét tárja elénk. A két főhős 

különböző lehetséges életútjainak 
bemutatásakor az ikrek személyisége 
annyira összeolvad, hogy identitásuk 
csak az utolsó rész elolvasása után 

tisztázódik megnyugtató módon.

kAtHy	sIeRRA,	beRt	bAtes:	
AGyHULLÁM

Mit tanulhatsz ebből a könyvből?  
Az Agyhullám: Java teljes élményt 

nyújtó tankönyv az objektumközpontú 
programozáshoz. Egyedülálló,  

a nyelvtanon és a kézikönyvek stílusán 
túllépő módszerrel segít elsajátítani  

a Java nyelvet. Megtanulhatod belőle  
az általánosított programozás, a szál- 
és hálózatkezelés, illetve az elosztott 
programozás csínyját-bínját – közben  

még torpedójátékot és hálózati 
dob gépet is építhetsz!
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zene

LADy	GAGA:	bORn	tHIs	WAy
A korongról eddig kiadott két kislemez 
máris hatalmas siker: a Born This Way 
tovább ostromolja a hazai slágerlistá-
kat. Az albumon többek között olyan 
jelenkori társadalmi témák kerülnek 
terítékre, mint a szabadság, öntuda-

tosság, szexualitás, feminizmus vagy a 
vallás. Zeneileg nagyban a 80–90-es 
évek popjára épít, ugyanakkor egyéb 
stílusokból is merít, úgy mint a heavy 

metal, az opera és a ranchera. A neves 
Billboard magazin 2010 legtöbb lemezt 
eladó sztárjává választotta a világhírű, 

platinalemezes énekesnőt.

bUDDHA-bAR:	xIII
A 13-as szám általában szerencsétlen 
dolgok előjele. Nem így a Buddha-Bar 

kiadvány esetében. A francia kiadó 
sorozata a korábbi hagyományokat 
követi: az elektronikus zene lágyabb 

dallamai csendülnek fel a dupla 
válogatáslemezen. Misztikus és 

varázslatos utazásra indulhatunk az 
előadók által tolmácsolt modern zenék 
keverékei révén. Tökéletes kikapcsoló-

dás a rohanó napok forgatagában.

beAt	DIs:	PROOf	POsItIVe+
A hazai zenében mindig öröm olyan 
bandával találkozni, amelyik a saját 

útját járja, koncerten és lemezkészítés 
közben egyaránt. A Beat Dis ilyen 
csapat. Nevezték már őket a hazai 

Massiv Attacknek, az énekes-kompo-
nista Csigó Tamást pedig Trickyhez 
hasonlították. A trip-hop és a hiphop 

legjobb vonalait ötvöző csapat új 
lemeze igazi ajándék a vájt fülűeknek.

HOt	jAzz	bAnD:		
HALLÓ!	HALLÓ!

Magyarország egyik legsikeresebb 
nagyzenekarának tolmácsolásában  

a korai jazz, a swing és a dixieland kel 
életre. Legújabb lemezükön, melynek 
témája a telefon, az 1920-as, 30-as, 
40-es és 50-es évek magyar szerze-
ményeihez nyúlnak kitűnő érzékkel, 

például olyan gyöngyszemekhez, mint 
a Nem nősülök soha, a Halló, ha ráér, 
de bónuszként a Niagara és az Apu, 
hogy megy be című kedvenceket is 
megkapjuk. A pályája zenitjén tartó 

zenekar talán eddigi legjobb CD-jével 
rukkol elő, s méltán számíthat nagy 
sikerre. A korhű hangzás, a színes 
hangszerelések mellett a bendzsó-

zenekar is felbukkan a lemezen.

tOLVAI	RenÁtA:	ékszeR
Végre elkészült a 2010-es Év hangjá-

nak első önálló lemeze! Az Ékszer 
mentes mindenfajta kompromisszum-
tól, azt az egyéni zenei világot mutatja 

be, melyet a verseny alatt és után 
megismerhetett a közönség Renitől. 
Az albumon lendületes R&B hatás 

érezhető, de találhatók rajta lassabb, 
lírai dalok is, ahogy a nagyzenekari 

felvételek kellemes kontrasztját adják  
a modern, lüktető hangzásvilágnak.  

A debütáló korongot sokszínű, 
változatos, vadonatúj szerzemények 

teszik igazán szerethetővé! 

ADeLe:	21
Adele 19 évesen jelentkezett első 

albumával, melynek címében nemes 
egyszerűséggel életkorát örökítette 
meg. Másodszorra is ragaszkodott  

a jól bevált húzáshoz, így frissen 
megjelent albuma a 21 nevet kapta.

Az új lemez igazi popcsemege, néhol 
előbukkannak benne soul- és 

blueselemek is. Már az első két szám 
lendülete magával ragadó. Szinte csak 

a Rolling in the Deepben érződik  
a beígért countryjelleg, de a törzsi 

ritmusok, a kántáló kórus és  
a kala páló zongora ellenállhatatlan 
egyveleget alkot. Az énekesnő így 

nyilatkozott új albumáról: „Ez a lemez 
teljesen más oldalról nézi a dolgokat, 

talán a koromnak köszönhető mindez.”

      www.saturn.hu   
      Mammut II. –1. szint 
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otthonra varázsolt tökéletes 
moziélmény

a saturn dvd- és Blu-ray ajánlata

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

stAR	WARs
A Csillagok háborújának hat része már 
önmagában is káprázatos kalandokat 
rejt, ám ezek az élmények blu-rayen 

kelnek igazán életre! A gyűjteményben 
a történet lélegzetelállító képminőség-
gel és a legtisztább digitális hangzás-
sal dicsekedhet. A több mint 40 órányi 
extra egy része kizárólag e kiadvány 

részére készült, és most először kerül 
a közönség elé. Ezzel a Star Wars-

univerzum utolsó titkai is feltárulnak.

A	PAP
Évszázadok óta tart a háború  

az emberek és a vámpírok között.  
A legyőzhetetlen papi rend harcosa 

(Paul Bettany) újabb támadásról 
értesül, de ez most személyes: a 

vérszívók az unokahúgát rabolták el. 
Hogy megmenthesse, meg kell szegnie 

békeesküjét. A véres akciójelenetek-
ben és látványos közelharcokban 

bővelkedő keresztes hadjáratban egy 
új faj és egy régi méri össze az erejét.

A	föLD	InVÁzIÓjA	–		
CsAtA:	LOs	AnGeLes

Mintha A függetlenség napját 
keresztezték volna a District 9-nal – 
csak még ütősebb ez a látványos és 
hátborzongatóan hiteles akció-sci-fi. 
Amikor bolygónkat űrlények rohanják 

le, a tengerészgyalogság veterán 
tisztje és szakasza olyan ellenséggel 
kerül szembe, amilyennel még soha 
senki. Igazi élmény ez a  látványos, 
velőtrázóan hihető sci-fi/akciófilm.

PROM
Az iskolai bálon nincs két egyforma 
pár. Nova Prescottnak pedig éppen  
az a fiú tetszik, aki miatt nem lehet 

tökéletes a buli. Rengeteg nevetés és 
izgalom vár a bálozókra, mire fény 

derül minden titokra; látszólag 
rendíthetetlen kapcsolatok inognak 
meg és új románcok lángolnak fel. 
Fiatal szereplőgárda ad vidám és 
izgalmas randit a nézőknek. Mert 

szalagavató bál csak egy van!

A	kARIb-tenGeR	kALÓzAI:	
IsMeRetLen	VIzeken

Johnny Depp újra Jack Sparrow 
kapitány elképesztő figurájának 

bőrébe bújik e felnőtteknek is szóló 
kalandfilmben. A lélegzetelállító 

összecsapásokban és humorban 
bővelkedő mozi igazságról, árulásról, 
fiatalságról mesél. Felbukkan egy nő 

Jack múltjából, és a kapitánynak 
fogalma sincs, az igaz szerelem 

talált-e rá, vagy csak át akarják verni. 

RefLektORfény
Egy fiatal énekes-dalszerző találkozik  
a lejtőre került hajdani countrysztárral. 

A nő férje és menedzsere ráveszi  
a srácot egy közös turnéra: abban bí-
zik, hogy felesége ismét magára talál, 

és felhagy önpusztító életmódjával. 
Egy szépségkirálynőből lett sztárocs-
ka (Leighton Meester) is csatlakozik  
a csapathoz – minden adott a sike-
rükhöz. A bennük tomboló szen ve-

délyek mégis mindent tönkretehetnek.
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      www.cinemacity.hu   
      1–8 terem Mammut I. 3. emelet, 
      9–13 terem Mammut II. 3. emelet  

jOHnny	enGLIsH	ÚjRAtöLtVe
SzíNeS, SziNkroNizáLt aNgoL VígjátÉk

Szereplők: Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Dominic West, Rosamund Pike

Rowan Atkinson visszatér a veszélyt nem ismerő, botcsinálta titkos ügy-
nök szerepében. Ebben az új kalandban őfelsége titkosszolgája egy csa-
pat merénylővel száll szembe, akik egy gyilkossággal világméretű káoszt 
okozhatnak. Amióta az MI7 csúcskémje eltűnt a balfenéken, sajátos ké-
pességeit Ázsia egy távoli zugában kamatoztatja. Ám amikor felettesei 
tudomást szereznek egy kínai vezető ellen tervezett merényletről, előke-
rítik a totálisan különc ügynököt. Johnny English megint akcióba lendül.

testCseRe
SzíNeS, SziNkroNizáLt amerikai VígjátÉk

Szereplők: Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann, Olivia Wilde, Alan Arkin

Mitch és Dave együtt nőttek fel, elválaszthatatlan jó barátok, de ahogy az 
évek teltek, lassan elsodródtak egymástól. Dave állandóan dolgozó ügy-
véd, férj, és háromgyerekes apa, Mitch viszont agglegény maradt, hol 
van melója, hol nincs; egy nagy gyerek, aki felelősség nélkül élt. Mitch 
szemében Dave-nek minden összejött, Dave számára viszont Mitch élete 
maga a valóra vált álom. Egy közös italozós este után Mitch és Dave vilá-
ga a feje tetejére áll, amikor egymás testében ébrednek fel.

bARÁtsÁG	extRÁkkAL	
SzíNeS, SziNkroNizáLt amerikai FiLm

Szereplők: Justin Timberlake, Mila Kunis, Woody Harrelson, Emma Stone,  
Jenna Elfman, Patricia Clarkson, Richard Jenkins 

Egy rámenős fejvadász megtalálja megbízója számára az igazi munka-
erőt, akit meg is győz, hogy a munka kedvéért érdemes New Yorkba 
költöznie. De közben azon kapja magát, hogy nagyon bejön neki a srác. 
Érzi, hogy ő is tetszik neki. A kísértésnek a legjobb engedni, abban bíz-
nak, hogy minden nagyon egyszerű marad, de persze tévednek. 

VAsököL
SzíNeS, SziNkroNizáLt amerikai akció-dráma

Szereplők: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo, Kevin Durand,  
Anthony Mackie

Charlie Kenton kifacsart harcos, egykori bokszoló, akinek karrierjét  
a ringben megjelenő acélrobotok törik derékba. Amikor Charlie számára 
már nincs remény, úszik a tartozásokban, hirtelen a fiát is a nyakába 
varrják egy nyárra. Így kelletlenül összeáll Maxszel, hogy együtt építse-
nek meg és közösen edzenek egy igazi bajnok acélrobotot. 
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marczibányi téri mûvelôdési központ  
ôszi programok a marczin
a marczibányi téri mûvelôdési központ a ii. kerületi önkormányzat 
fenntartásában és kultúrapártoló támogatásával mûködik.

feLnôtteLôADÁsOk,		
AkCIÓCsOPORtOk

keX ÉS tea

Kortárs irodalmi est, nem csak 
középiskolásoknak

Október 4. kedd 19.00  
Vendég: BEREMÉNYI GÉZA  
dalszövegíró
November 8. kedd 19.00  
Vendég: DRAGOMÁN GYÖRGY író
November 29. kedd 19.00  
KURT VONNEGUT-EMLÉKEST 
– szubjektív válogatás a kortárs amerikai iro-
dalom egyik legnépszerűbb alkotójának írásai-
ból. Az estek házigazdája a Momentán Társu-
lat, melynek tagjai jókedvvel, tehetséggel köz-
vetítik a kortárs magyar irodalmat.

koNzerVNyitó akciócSoport

Ôszre meghívott vendégek: 
KONRÁD GYÖRGY író, szociológus  
VEISZER ALINDA televíziós-rádiós  
műsorvezető  
HARASZTY ISTVÁN ÉDESKE szobrász 
Következő alkalmak:  
Szeptember 16., október 22.,  
november 5. 20.00
A Konzervnyitó Akciócsoport rendhagyó mű-
vészi közösség. Havi rendszerességgel szer-
veznek koncertsorozatot, alkalmanként más-
más témát járva körül, amelyek zeneileg is 
inspirálóak, hatásukra új darabok születnek.  
A zenészek mellett főszereplő a témában kom-
petens vendég, de fontos az interaktivitás,  
a közönség részvétele is. A csoport tagjai: 
Ávéd János – szaxofon, Bacsó Kristóf – szaxo-

fon, Barcza Horváth József – nagybőgő, Dés 
András – ütőhangszerek, Lukács Miklós – cim-
balom, Szabó Dániel – zongora

MInDenkI	szÍnHÁzA
Sorozatunk gyerekeknek, pedagógusoknak, 
szülőknek, színházbarátoknak és pártolóknak 
szól, hogy az előadások eljussanak értő és ér-
téket továbbadni tudó közönségükhöz. 

október 12. Szerda 18.00

Majoros Ági–Bor Judit: TÜKÖR 
Bábelőadás (45’)  
– 14 éves kortól ajánlott
Az előadás Pilinszky János Kalandozás a tü-
körben című meséje alapján készült.

DIÁkszÍnHÁzI	estek		
és	MûHeLyek
tAnULjUnk	eGyMÁstÓL!
Színház diákoknak diákokkal, 
módszertan pedagógusoknak
Az előadások utáni beszélgetések moderáto-
ra: Schilling Árpád

Szeptember 23. pÉNtek 18.00

Leonce és Léna vagy-vagy (60’)
A Pécsi Művészeti Gimnázium és SZKI dráma-
tagozatának előadása Georg Büchner Leonce 
és Léna című drámája alapján

Szeptember 30. pÉNtek 18.00

Csehova (65’)
A Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola 
előadása A. P. Csehov Három nővér című drá-
mája nyomán

október 7. pÉNtek 18.00

Átlátok rajtam (55’) 
A Vörösmarty Mihály Gimnázium 12. évfolya-
mának előadása. Igaz, de nem valódi történe-
tek, személyesen szerepbe lépve.

NoVember 25. pÉNtek 18.00

Sibylle Berg:  
Helge élete és félelme (45’) 
A győri Arrabona Diákszínpadának előadása.

ôszI	szünIDeI	tÁbOR		
IskOLÁsOknAk

NoVember 2–5.  

Szerda–Szombat 9.00–16.00

Kirándulás, drámajáték, 
kézmûveskedés.
A programot gyakorlott szakemberek vezetik.
A kirándulásokhoz BKV-bérlet vagy napi 4 vo-
naljegy és megfelelő öltözet szükséges.
A tábor díja: 1000 Ft/fő/nap 
A tábor naponta is látogatható. Étkezési lehe-
tőség a művelődési központ büféjében, illetve 
az otthonról hozott elemózsiából.
Információ: Sallai Ferenc, 06-20/667-2544; 
e-mail: sallai.ferenc@marczi.hu 
Jelentkezés: Vankó Krisztina, tel.: 212-4885

szIAMARCzI!		
nézz	eGy	nAGyOt!	
Gyermekszínházi elôadások 
kicsiknek, nagyoknak

október 12. Szerda 9.30 ÉS 11.00 

Kenyérbôl kelt mese 
A Ciróka Bábszínház előadása (Kecskemét) 
óvodásoknak, kisiskolásoknak

október 26. Szerda 

A szlovákiai Csavar Színház 
vendégjátéka

9.30: Petőfi Sándor: A helység 
kalapácsa (60’) – iskolásoknak
11.00: Arany János: A nagyidai 
cigányok (70’) – iskolásoknak

MARCzI	MUzsIkA	–	kLAsszI-
kUs	zene	kIsIskOLÁsOknAk
Kisiskolásoknak szóló komoly-
zenei ismeretterjesztô soro 
zat fiatal mûvészek közremû-
ködé sével. 
Az egyórás koncertek csütörtöki napokon 
10.00-kor (I. bérlet) és 14.30-kor (II. bérlet) 
kezdődnek.
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AjÁnLÓ

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 

Szeptember 25. VaSárNap

Fitbalance Millenáris 
Helyszín: B épület, Teátrum, Teátrum 
Hajó, Piros Fekete Galéria, Fogadó
Idôpont: 10.00 
Az idei év egyik legnagyobb, egészség-, 
mozgás- és életmódrendezvénye – Buda 
szívében!
www.fitbalance.lap.hu, www.fitbalance.hu
Jegyárak: elővételben: 2990 Ft,  
a helyszínen: 3490 Ft

Szeptember 25. VaSárNap

Padlás Matiné
Helyszín: Fogadó, Padlás  
Idôpont: 9.30–13.00
Új programsorozatunk igazi matinéhangulattal 
vár mindenkit vasárnap délelőttönként a Mille-
nárison. „Le a cipőkkel!” – hatalmas szőnyege-
ken babzsákokkal, párnákkal rendezzük be  
a Fogadó Padlást. Lesz barkácssarok, film-
kuckó, játszósarok és még sok minden más!
10.00–13.00: Barkácssarok, játszósarok 
gyerekeknek, internetezési lehetőség
9.30–10.15: Családi jóga 
10.15–10.45: Tündértánc – Népzenés, 
népdalos, néptáncos, mesés foglalkozás 
11.00–12.00: Pályi János: Vitéz László – vásári 
bábjáték
12.00: Egyesült Meseművek Bátky Andrással
A program ingyenesen látogatható!

Szeptember 29. cSütörtök

Star Jam Session – Live Special
Helyszín: Fogadó, idôpont: 20.00
Magyarország legnagyobb örömzenei kon-
certsorozata a Millenárison! A házigazdák, 
Bársony Bálint és Németh Gábor „Nemo” a leg-
jobb hazai előadókat hívták el a közös öröm-
zenélésre. Vendég: Bebe, a Back II Black 
együttes frontembere
Jegyár: 1000 Ft/1200 Ft,  
diákigazolvánnyal: 800 Ft

Szeptember 30. pÉNtek

Millenáris Táncház a Csillagszemű 
Táncegyüttessel  
és a Tündök zenekarral
Helyszín: Fogadó, idôpont: 18.00–19.00 
Aprók tánca, 19.30-tól Felnôttek táncháza
Jegyár: Aprók tánca: gyerekjegy 10 éves korig: 
300 Ft, felnőttjegy: 500 Ft. Felnőttek táncháza: 
800 Ft, diákjegy (diákigazolvánnyal): 300 Ft

jAzzy	fesztIVÁL	2011
Helyszín: Teátrum 

Szeptember 30. pÉNtek

20.00: Garami Funky Staff
21.00: Mezzoforte

október 1. Szombat

20.00: Group ’n’ Swing
21.00: Matt Bianco
Jegyek háromféle árkategóriában kaphatók az 
Interticket országos hálózatában vagy a www.
jegy.hu oldalon! Jegyárak: állóhely (küzdőtér): 
6900 Ft | ülőhely (tribün): 10 900 Ft | kiemelt 
ülőhely (színpad előtt): 14 900 Ft

október 4-tôL miNdeN keddeN

Ringató Zeneóvoda
Helyszín: Teátrum, Hajó  
Idôpontok: 16.30, 17.15
A Ringató foglalkozások után a három évnél 
idősebb gyermekeket a Ringató Zeneóvoda 
várja heti rendszerességgel.
A „kiscsoportosok”, a három év körüliek prog-
ramja átmenet a jól ismert Ringató foglalkozás 
és a zeneóvoda között, ezért ezeken az alkal-
makon egy szülő is részt vesz majd a gyermek-
kel. A nagyobbaknál, a négy-öt esztendősek-
nél már nem szükséges a szülő jelenléte.
A zeneóvodás csoportok a Ringató foglalkozá-
sokkal ellentétben zártak, év közben csak ki-
vételes esetben lehet csatlakozni.
A foglalkozások ára: 1000 Ft – gyermekenként 
és alkalmanként. A részvételi díj havonta előre 
fizetendő.

október 1. Szombat

Szüreti mulatság
Helyszín: Park, Fogadó  
Idôpont: 10.00–18.00 

október 8. Szombat

Játék a fénnyel
a Design Hét keretében
Helyszín: Park, Fogadó  
Idôpont: 10.00–18.00 

október 8–9.  

Szombat-VaSárNap

Percossa – Rebels of Rhythm
A lázadó ritmusok ismét dübörögnek
Helyszín: Teátrum  
Idôpont: 8-án 16.00 és 20.00, 9-én 20.00
A nagy sikerre való tekintettel 2011 októberé-
ben három előadás erejéig visszatérnek a rit-
musok lázadói: újra Budapestre érkezik  
a PERCOSSA zajszínházi társulat!
Jegyár: 5900 Ft, elővételi kedvezmény 
szeptember 15-ig: 15%. Gyerekkedvezmény 
16 éves korig 25%, csoportoknak (10 főtől) 
20%.

október 23. VaSárNap

Október 23.
Helyszín: Park, Fogadó  
Idôpont: 10.00–18.00 
Ünnepi műsorral készülünk, amelynek segítsé-
gével minden korosztály egyaránt bepillantást 
nyerhet az 1956-os forradalom történelmi ese-
ményeibe. Digitális játszóház, filmvetítés, tánc, 
továbbá könnyű- és komolyzenei koncertek 
várják látogatóinkat egy közös megemlékezés-
re. További részletek a www.millenaris.hu ol-
dalon!

október 27.  

cSütörtök – október 30.  

VaSárNap

Art Market Budapest 2011
Helyszín: B Csarnok  
Idôpont: 10.00–18.00
Magyarország egyetlen nemzetközi kortárs 
képzőművészeti kiállítása és vására, me-
lyet számos külföldi kiállító és hazai galéria 
tesz izgalmassá. A fesztivál kihozza a művé-
szetet a galériák termeiből, és minden korosz-
tálynak tartalmas szórakozást kínál.



szÓRAkOzÁs

hosszú  
italok 
hosszú  
hétvégékre
a meleg ôszi napok rendkívül alkalmasak 
nagy pohárnyi, enyhén alkoholos italok 
ráérôs élvezetére egy napsütéses hétvégén.

Az elegáns csengésű long drink elnevezéssel a koktélok igen 
nagy halmazát illethetjük: az 1 dl-nél nagyobb mennyiségű, 
magas pohárban felszolgált, hosszú báritalokat hívják így.  
Az alapjuk általában jégkocka, erre jön kedvenc italaink kom-
binációja, és szükségeltetik legalább egy nyugodt félóra, míg 
élvezettel elkortyoljuk a mixet. A koktélok ezen csoportjába  
a fizzek, a sourok, a cobblerek, az eggnogok, a daisyk,  
a collinsok és a fixek tartoznak. A rum térvesztésével manap-
ság a vodkaalapúak a legnépszerűbbek, de a konzervatívabb 
fogyasztók hatására a ginnel készült italok is toplistásak.  
A látványos díszítést a minimalistább dekoráció váltotta fel:  
a legfrissebb trendek szerint a letisztult külső letisztult belső-

vel párosul. Az elmúlt évtizedekben megszámlálhatatlan 
mennyiségű új recept született, de van pár long drink, mely 
túlélte az idők viharait – ezek olyan klasszikusok, mint a kissé 
fanyar Tom Collins, a kellemesen citrusos Gin Fizz, és persze 
a lágyan édes Singapore Sling. A long drinkek könnyűek, fris-
sek, viszonylag alacsony alkoholtartalom jellemzi őket, ha 
azonban kissé tartalmasabb, akár desszertnek is beillő hosz-
szú italra szomjazunk, úgy válasszunk a tejszínnel dúsított va-
riációk közül: egy Pina Colada biztos befutó lehet.
A Mammuton nem fog ki az időjárás: nyitott, mediterrán han-
gulatú teraszok, klimatizált bárok és a long drinkek széles vá-
lasztéka várja a betérőt.
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szÓRAkOzÁs

Fizz  
vagy fix?

Ha a készítés során szóda 
helyett ivóvizet és sok tört jeget 
használunk, akkor az ital neve 

fizz helyett fix, tetején egy 
citromszelettel. 

jam puB
Klasszikus pubos jelleg, hanyag elegan-
ciával. Küldetése nem kevesebb, mint 
hogy gasztronómiai és kulturális űrt tölt-
sön be a hét minden napján. Naponta 
9–12-ig svédasztalos reggeli, déltől à la 
carte + menü, szombat-vasárnap családi 
ebéd. Mindennap 21 órától élő zenei 
koncertek: jazz, blues, rock, pop, reggae, 
oldies, rap, funky, soul, szerdánként  
kubai salsaest! Éjféltől retróparti várja  
a szórakozni vágyókat. Koktélválaszté-
kuk a legigényesebbeket is kielégíti: kós-
toljunk meg egyet a legizgalmasabb long 
drinkek közül, és vessük bele magunkat 
a forgatagba!

sInGAPORe	sLInG
4 cl gin, 2 cl cherry brandy, cukor-
szirup, citromlé, porcukor, szóda-
víz. Egy long drinkes poharat meg-
töltünk jéggel, majd rátöltjük a gint 
és a cherry brandyt, ízlés szerint 
friss ciromlevet és cukorszirupot, 
valamint a porcukrot. Felöntjük 
szó   davízzel, és bárkanál segítségé-
vel összekeverjük. Citromszelettel 
és egy szem koktélcseresznyével 
díszíthetjük.

Ez az egyik legtitokzatosabb múlttal ren-
delkező koktél, hiszen az eredeti recept  
a mai napig ismeretlen. Ami biztos, hogy 
a századforduló elején találta ki Ngiam 
Tong Boon szingapúri mixer.

lEroy caFé
Hangulatos étterem-kávézó egyedi ente-
riőrrel, óriás Klimt- és Mucha-képekkel, 
hangulatvilágítással és Zsolnay kerámia 
ékszerrel. Egyébiránt különleges, nem-
zetközi ételválaszték várja a vendégeket 
– az étlapon az amerikai ízektől a marok-
kóiakig bezárólag rengeteg izgalmas fo-
gás, valamint a legjobb koktélok szere-
pelnek. A bőséges vacsora után édes 
levezetésként fogyasszunk el ráérősen 
egy koktélt egyenesen Puerto Ricóból.

PIÑA	COLADA
2 cl kókuszszirup, 4 cl fehér rum,  
8 cl ananászlé, 2 cl tejszín. Az alap-
anyagokat turmixgépben tört jéggel 
simára turmixoljuk. Hûtött hurrikán-
pohárba töltjük, és ananászszelet-
tel díszítjük.

A spanyol származású Ricardo García 
kényszerűségből eszelte ki ezt az italt 
1954-ben, amikor a Puerto Ricó-i Hilton 
Hotelben dolgozott, ahol az vendégeket 
egy Coco-Loco nevű, kókuszdióban 
szervírozott kókuszos-rumos welcome 
drinkkel fogadták. Egy nap a kókuszvá-
gók szakszervezete sztrájkot hirdetett, 
így kókuszdiók híján García azt használ-
ta, amit talált, vagyis friss ananászt.  
Levágta a gyümölcsök tetejét, kivájta  
a belsejüket, ebbe töltötte a Coco-Locót, 
és mindössze egy szívószálat adott hoz-
zá. A többi pedig már történelem...

dokk caFé
Hamarosan ismét megynyitja kapuit a fe-
kete zenék fellegvára, a Dokk! Szeptem-
ber végétől új helyszín és az eddiginél is 
különlegesebb enteriőr várja a régi és új 
vendégeket, ám ami biztos nem változik, 
az a sokszínű étlap és a csütörtöktől 
szombat estig dübörgő R’n’B! A vacsora 
után dőljünk hátra az egyik kanapén, és 
melegítsünk be a Dokk Café – New Edition 
partyra egy egzotikus long drinkkel. 

MAI	tAI
2 rész barna rum, 0,7 rész Stroh 
rum, 1 lime leve, cukorszirup, 0,5 
rész Orgeat szirup, tört jég. A hoz-
závalókat töltsük shakerbe, adjunk 
hozzá bôven jeget, alaposan rázzuk 
össze, szûrjük old fashioned pohár-
ba, majd tegyünk hozzá még jeget. 
Díszíthetjük mentával, koktélcse-
resznyével vagy ananásszal.

A Mai Tai kissé félreértelmezett long 
drink, sokan trópusi gyümölcskoktélnak 
gondolják, holott rumos ital. A képzavar 
abból adódik, hogy egy hawaii szálloda 
módosította az eredeti receptet, és 
ananászlével dúsította az italt, majd 
guava- és narancslé is került bele, így 
sok változata ismert. Az eredeti koktélt 
1944-ben Victor Bergeron szervírozta ta-
hiti barátainak, akik így kiáltottak fel: „Mai 
Tai – Roa Ae!”, ami szabad fordításban 
annyit tesz: Ez nem evilági – a legjobb!

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

      www.mammutleroy.hu   
      Mammut II. 2. emelet 

      www.dokkcafe.hu   
      Mammut II. 4. emelet  
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Honnan hallottál rólunk?
Egyik orvos ismerősöm irányított hozzátok, mert ő is 
el volt ragadtatva attól, mekkora egészségügyi komp-
lexum nyílt itt a 4. és 5. emeleten. A barátom tudja, 
milyen kevés a szabadidőm, és hogy a leggyorsabb 
diagnózisra és gyógykezelésre volt szükségem ahhoz, 
hogy ne maradjak ki a forgatásból.

Mi történt pontosan a lábaddal? 
Munka közben szaladtam le a lépcsőn, és egyszer 
csak nagyot reccsent a jobb térdem. Nagyjából sejtet-
tem, mi lehet a baj, mivel már négy műtéten estem át 
régebben. A térdemben lévő zselés kenőanyag szintje 
minimálisra csökkent, és a korábbi porcsérülésem is 
kiújult, így pár napig nehezemre esett a járás, de egy 
non-szteroid injekció segítségével egy csapásra meg-
oldódott a problémám, és ma már fokozatosan terhel-
hetem a lábam.

Milyen gyorsan kaptál idôpontot?
Gyakorlatilag a sérüléstől számított néhány órán belül 
már az ortopéd orvosnál voltam.

Milyen tapasztalatokat szereztél nálunk?
Amikor az ember már megjárt néhány állami egész-
ségügyi intézményt, kicsit bizalmatlan a hasonló szol-
gáltatásokkal szemben. Itt azonban nagyon kelleme-
sen csalódtam. Az első állapotfelmérő vizsgálatot kö-
vetően azonnal továbbirányítottak a 4. emeleten levő 
Euromedic diagnosztikai központba, ahol szinte vára-
kozás nélkül elvégezték rajtam a CT-vizsgálatot. Profi 
bánásmódban volt részem, és azonnal megkaptam  
a leleteimet, melyeket másnapra ki is értékelt az orvo-
som. Gyakorlatilag 48 órán belül mindent elintéztek 
nekem egy helyen, csupán egy emeletet kellett vándo-
rolnom.

  
Mi az, ami különösen tetszett 
neked a Mammut Egészségköz-
pontban?
Kényelmesen ide lehet jutni, mindenhez 
közel van, és 40-féle orvos dolgozik egy 
intézményen belül, tehát bármilyen pa-
naszom van, el tudnak látni. Azt is szim-
patikusnak találom, hogy ha nem ha-
gyományos orvosi megoldások érde-
kelnek, akkor tudnak alternatív gyógy-
módot is ajánlani, és hogy nagyon nagy 
hangsúlyt fektetnek a megelőzést szol-
gáló szűrésekre.

      www.mammutegeszsegkozpont.hu  
      Mammut II. 5. emelet  
      Bejelentkezés: 06-1/345-8085 

SzoLgáLtatáSok

 Szakorvosi vizsgálatok

 Komplex szûrôcsomagok

  Alternatív diagnosztika  
és gyógyászat

  Esztétika: bôrgyógyászat,  
alakformálás, plasztika

  Egészségügyi wellness /  
rehabilitáció

  Céges szûrôcsomagok

Egy reccsenés,  
és tudtam,  

most nagy a baj...
nyár elején, a forgatási szünetben 

jött el hozzánk, a mammut egészség-
központba kembe sorel-arthur,  

a népszerû sorozatszínész, televíziós 
és rádiós mûsorvezetô, modell, tán-
cos. a forgatáson megsérült a térde,  
és sürgôs segítségre volt szüksége.
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teGyen	AzéRt,	HOGy	MéG	sOkÁIG	GOnDOskODHAssOn	CsALÁDjÁRÓL!
Ingyenes KÉPALKOTó DIAGNOSZTIKAI TANÁCSADÁS ÉS VÉRNYOMÁSMÉRÉS  

AZ EUROMEDIC DIAGNOSZTIKA MAMMUT II. KÖZPONTJÁBAN.

Amennyiben 2011. október 31-ig képAlkotó diAgnosztikAi vizsgálAtot vesz igénybe  
A mAmmut ii. euromedic diAgnosztikAi központbAn, úgy 3000 Ft-os utalványt adunk.

A vizsgálatok előtt konzultáljon háziorvosával, beutaló orvosával vagy központunk radiológusával/szakdolgozójával!
A tájékoztatás nem teljes körű. További információ: központunkban vagy a www.euromedic.hu-n.

A vastagbélpolipok a bélfali rákos betegség előfutárai. 
Felismerésükhöz sokáig a hagyományos, kontraszt-
töltéses röntgenvizsgálat, valamint az endoszkópos 
vastagbéltükrözés volt az egyetlen eszközünk. E mód-
szerek alternatívája a CT kolono szkópia, a virtuális 
vastagbéltükrözés, amely kevésbé megterhelő, jobban 
tolerálható vizsgálat. A módszer előnye, hogy a bélfal 
teljes szerkezetéről, továbbá a bélfalon túl minden hasi 
szervünk állapotáról tájékoztat. Örömünkre szolgál, 
hogy az új Euromedic központban végre a budai kerü-
letek lakóinak is helyben áll rendelkezésére ez az új, 
hatékony diagnosztikai módszer. Igénybevételének 
mód járól és aktuális árainkról, kérjük, tájékozódjon 
hon lapunkon vagy szakszemélyzetünktől.

szakértelemmel  
a korai  
felismerésért

ha valahol a testünkben felbukkan  
a betegség, elsô gondolatunk az, 
hogy miért is hanyagoltuk el ma-
gunkat. tegyünk az egészségünkért, 
elôzzük meg a bajt! például a korai 
stádiumban felismert vastagbélrák  
is gyógyítható. a téma nem kellemes,  
de érdemes odafigyelni rá.

Tudta, hogy a tünetet nem mindig 

okozó�vastagbélbeteg
ségek�kép-

alkotó vizsgálattal kimutathatók?

Tudta, hogy a betegségek korai 

felismerésére alkalmas  

CT-vizsgálat�már�a�Mammut�II-ben�

is elérheto?

      Euromedic Diagnosztika  
      Mammut II. 4. emelet  
      www.euromedic.hu 
      Tel.: 06-40/91-8191  
      E-mail: mammut@euromedic.hu 
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szOLGÁLtAtÁs

Mindenki mást vár a kedvenc fitneszklubjában el-
töltött időtől. A reggel már a futópadon izzadó ven-
dégek így készülnek fel az előttük álló napra, az esti 
órák résztvevői a maguk mögött hagyott nap stresz-
szét vezetik le, a wellnessrészlegben pihenők pedig 
relaxálással üdítik fel testüket és lelküket egyaránt. 
Egy klub épp attól válik kedvenccé, hogy mindeze-
ket egyetlen helyen magtaláljuk, akár a legmoder-
nebb technológiájú gépekre, akár lágy, keleti zenére 
végzett lassú mozgásra vágyunk. A Lite Wellness 
azonban nemcsak mozgáslehetőségeket kínál, ha-
nem egy komplex programot az egészséges élet-
módra vágyóknak. Harmadikként nyíló klubjukban 
az edzők mellett gyógytornász szakemberek is se-
gítik az idelátogatókat, egyéni mozgásprogramok 
kialakításával. A Lite Wellness Magyarországon el-
sőként alkalmazza az úgynevezett TGS kulcsrend-
szert, amely lehetővé teszi a kardio-, izotónikus és 
szabad gyakorlatok folyamatos regisztrálását és 
személyre szabott kiértékelését. A virtuális személyi 
edző (TGS kulcs) tartalmazza a klubtagok edzéster-
vét és rögzíti minden edzés tartalmát, így az ered-
mények jobban mérhetők.   

Klubjainkkal és a klubtagsággal kapcsolatos 
további információk: www.litewellness.hu

Hagyományos csoportos órák:
Kondivariációk: a kondíció javítására kemény és lágy 
mozgástípusokkal 
Zsírégetô intervall: az állóképesség növelése
Stepvariációk: táncstílusok elemeinek színesítésével 
Dance: a különböző táncelemek ötvöződnek
Ragga jam: afrokaribi, afrojamaikai street dance stílusban 
Cross Training: gyakorlatok meghatározott állomásokon, 
ismétlésszámmal

Alternatív lehetőségek:
Pilates: a harmonikus testalkat kialakítása,  
speciális légzéstechnikával
BodyArt™: az erő és a tudatosság találkozása
NIA: az ideg-, a légző- és a mozgatórendszer harmonizálása 
a mozgásban.
Well ball: ezen az órán az alternatív mozgásformáké  
és a gömbölyű kiegészítő eszközöké a főszerep
Spinning: kifejezetten erre a célra kifejlesztett speciális 
kerékpáron végzett edzés

      Lite Wellness Club – Mammut. Mammut II . 4. emelet  
      Hétfő–péntek: 10.00–20.00, szombat: 10.00–19.00  
      Telefon: +36-30/351-5109, +36-30/511-8077  
      E-mail: mammutsales@litewellness.hu   
      www.facebook.com/litewellnessclub  

mozdulj velünk!
a bevásárlóközpontban újonnan  

nyíló lite wellness club teljesen  
új dimenzióba helyezi a sportolás 

fogalmát. a mozgás mellett legfôbb 
célja a vendégek életminôségének  

javítása, az egészség és a jó közérzet 
megôrzése.
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jÁtszÓtéR

Gyerekek világa 
a Mammutban

szappankréta, dinók, szörnygimi, ôrült koponyák 
és megaugrások, továbbá a megújult szórakoz-
tatópark is szerepel ôszi meglepetéseink között!

A	jÁtékszIGet	MeGLePetéseI
Kalandozz dinókkal a T-Rex expresszen, játssz a tündéri ZhuZhu pets bébihör-
csögökkel, látogass el a szörnyek gimijébe! Az Alex készségfejlesztő szappankrétái-
val csupa móka a fürdés! A felnőtteket pedig várja a Texas Hold’em póker világa!

      www.jateksziget.com   
      Mammut II. 3. emelet  

T-Rex expressz

WOW bébijátékok
Alex fürdőszobai játékok

Pókerszett + oktató DVD

GormitiSlingers
Little Tikes zenélő csiga

Monster High

jÁtékVÁR:	kICsIknek		
és	nAGyOknAk!
A Little Tikes zenecsiga minden 
baba álma: a forgatható ház egyik 
fele dobként, a másik xilofonként 
használható! Erő, elszántság, 
koncentráció: Gormiti fantasyjáték 
fiúknak! Slingers: legyél te  
a legjobb céllövő!

      www.jatekvar.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

ZhuZhu Pets
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sAtURn:	MOzIéLMény		
OttHOnRA

Az Anyát a Marsra! a galaxis 
legőrültebb kalandja DVD-n, a Rio 

pedig a Jégkorszak alkotóinak 
animációs vígjátéka, melyben 

Azúr, az elkényeztetett 
házipapagáj elindul, hogy 

megkeresse párját. A Süss fel Nap 
CD minden ovisnak kötelező!

bAMbInI:		
PöRöG,	UGRIk,	PAttOG...

Creepeez: hátborzongató, őrült 
koponyák! Pörgesd meg, dobd 
neki bárminek, és csak figyeld, 

hogy bukfencezik le! Gyűjtsd 
össze mindegyiket! Mega Jumpz: 

megaugrás, megapattogás!  
Lődd ki, és nézd, hogy tarol:  

a megamókás figurák magasra és 
távolra egyaránt óriásit ugranak!

      www.bambini.hu   
      Mammut II. 3. emelet  Creepeez

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

Mega Jumpz

      www.kolyokpark.hu   
      Mammut II. 3. emelet  

CsODA		
A	köLyökPARkbAn!
...így kiáltanak fel a gyerekek, 
amikor belépnek a megújult 
szórakoztatóparkba. Kúszás, 
mászás, csúszdázás és még 
számtalan móka, melyek 
hozzájárulnak a mozgás-
koordináció, reflexek és 
egyensúlyérzék javításához.
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törpe 
parádé 

öltöztessük divatosan a család 
legkisebb tagjait is! az ôszi 
ruhadarabokat látván nem 
lesz nehéz dolgunk.

A vastag kötött puló-
verek jól jönnek majd 
a hűvösebb estéken  
a játszótereken. 

Farmer, 
Benetton

Ing, 
Benetton

Pizsama, 
Tezenis

Norvég mintás sál, 
Benetton

Kötött pulóver, 
Benetton

Norvég mintás pulóver,  
Benetton

Tornacipő, Benetton

Trikó és bugyi,
Tezenis
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jÁtszÓtéR

Újra nagy divat a norvég minta! A szarvasokat 
és hópelyheket ábrázoló pulóverek garantáltan 
a gyerekek kedvenc darabjai lesznek. 
A piros és kék színűek a legmenőbbek! 

A kisbabáknak és  
a tipegőknek az 
Okaidi üzletben 
találunk kényelmes 
és cuki darabokat.  

Pufimellény, 
Benetton

Pizsama, 
Tezenis

Boleró,
Benetton

Hajpánt,
Benetton

Kisruha,
Benetton

Kötött sapka,
Benetton

Gumicsizma,
Benetton

Nyaklánc,
Benetton

Trikó és alsónadrág,
Tezenis

Baseballsapka,
Benetton



jÁtszÓtéR

tollas  
barátok 
a világ  
minden 
tájáról
máris hiányzik a nyár, a napfény  
és a madárcsicsergés? a papagájtartás  
az egyik legklasszabb módja annak,  
hogy örök vidámságot teremts otthon;  
a folyamatos csivitelés,  
szárnycsapkodás pedig mindig  
a nyarat fogja eszedbe juttatni.
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Gondoltad volna, hogy több mint 350 papagájfaj létezik? Fel-
ső tollazatuk a szivárvány bármely színében pompázhat, és a 
világ különböző tájáról származhatnak, pl. a nappapagáj Dél-
Amerikából, az ugráló papagáj Új-Zélandról, a hullámos pedig 
Ausztráliából, ahol olyan hétköznapi madárnak számít, mint 
nálunk a veréb. A papagájok nem kedvelik az egyedüllétet, így 
ha szeretnéd, hogy kis barátod boldog legyen, válassz neki 
társat is. Ha viszont egyedül van, akkor igyekezz minél többet 
foglalkozni vele, hiszen téged tekint barátjának.
Fontos a megfelelő nagyságú élőhely, különböző vastagságú 
ülőrudakkal, másszófákkal, melyek a virgonc kis madár szá-
mára megfelelő mozgási lehetőséget biztosítanak. Alulra tegyél 
homokot, ami az emésztését is segíti. Leginkább a fehér, sár-
ga, vörös kölest kedveli, hetente néhányszor pedig lágyeleség-
gel – reszelt sárgarépa, alma, salátalevél, spenótlevél – is kí-
náld meg. Csőre koptatására kalitkájában mindig legyen szé-
piacsont vagy kemény, kérges fadarab fellógatva. A napi friss 
vízadagjáról se feledkezz el, de ne lepődj meg, ha szárnyas 
kedvenced fürdik is benne – a pancsolás ugyanis a legtöbb 
papagájfajnak lételeme.

Régebben igen találóan tollas majmoknak nevezték e madárfaj 
képviselőit, mókás viselkedésük és hangutánzási képességük 
miatt. Ha papagájod már otthonosan érzi magát új helyén, elő-
ször egy szóval kezdd el a tanítását, minél többször ismételd el 
neki, egészen addig, amíg ki nem mondja – csak ezután érde-
mes neki másikat tanítani. Mivel a madaraknak nagy a moz-
gásigényük, rendszeresen engedd szabadon kedvencedet! 
Ehhez fontos az ujjhoz szoktatás, amihez bizony türelemre van 
szükség. Ha már megszokta, hogy a kalitkán kívülről beszélsz 
hozzá, és a kezedben tartott eleségért oda is jön, tedd be  
a kezed a kalitkába, és ott etesd. Így előbb-utóbb rá fog ülni  
az ujjadra, ha pedig már ehhez is hozzászokott, tedd át egyik 
ülőrúdról a másikra. Meglátod, egy idő után simán ki fogod 
tudni emelni kis birodalmából. Ekkor jön el a röptetés ideje, 
amit mindketten imádni fogtok! Ha türelemmel viseltetsz iránta 
és gondoskodsz róla, a boldog kis madár sokáig a pajtásod 
marad majd.

      Halak-Hüllők díszállatkereskedés  
      Mammut I. fszt.  
      My Pet – állatkereskedés   
      Mammut II. 2. emelet
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nAGy	bAnDÓ	AnDRÁs:		

Kanári
Ki vagyok, mi vagyok, találd ki! 

Ének és dalszakos kanári. 
Víg dalos, énekes kanári, 
nem lehet párodat találni. 
Sárguló zöld ruhás kanári,  
tested is, torkod is parányi. 
Téged les Domingo, kanári,  

hogy is kell könnyedén csinálni. 
Megtudja Carreras, kanári, 
így kell a magas C-t kivágni! 
Luciano látja majd, kanári,  
hangod és éneked tanári! 

Megfáztál, rekedt vagy, kanári? 
Méz kell most, nem sok, csak kanálnyi. 

Hogy lépne nyomodba akárki, 
parányi tanári kanári! 
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Nagy Bandó András, a népszerű és sokoldalú 
humorista költőként mutatkozik be ebben  
a gyerekeknek szóló kötetében. Az Ami a bö-
gyünkben van nem sima verseskönyv, hanem 
komplett madártani kiskáté, hiszen a versek-
ben a tollas jószágok saját magukat mutatják 
be – legtöbbjük Magyarországon is megtalál-
ható, így a „szakirodalmat” akár kirándulásra 
is magunkkal vihetjük, és a túra során beazo-
nosíthatjuk az éppen utunkba kerülő szár-
nyast. A verseskötet érdekessége, hogy  
az egyes oldalakon egy mércét is találunk, 
amely mutatja az adott madár testmagas-
ságát. Ha gyermekünk szereti a rímeket és  
a madarakat, akkor ez a könyv neki való!



64  Mammut Magazin / 2011. ősz

APRÓ

Ha pedig mindezt egy tetszetős és hihetetlenül kényelmes 
kanapén vagy fotelben tesszük, valóban érezhetjük: itthon va-
gyunk! Ez a Casa Spain. A mediterrán életszemlélet, a letisz-
tult dizájn lelket ad a nemes anyagoknak, és így lesz a formák, 
színek szakértő és harmonikus összeillesztéséből európai 
színvonalú bútor. Egy könyv elolvasása, egy nyugalmas álmo-
dozással töltött délután... Egy kis édes semmittevés! A Casa 
Spain aktív részese az esztétikus és ergonómikus (a test és  

a lélek sajátosságait tudatosan figyelembe vevő) otthon kiala-
kításának.
A bőr ülőgarnitúráik és termékeik kizárólag válogatott marha-
bőrből készülnek, a klasszikus és a modern stíluson belül 
ugyanakkor többféle irányzatot is képviselnek. 
Aki ellátogat a Casa Spain üzletébe, gazdag szín- és forma-
világgal találkozhat, a hagyományostól az egészen újszerű, 
merész darabokig.

CaSa SpaIN 
mediterrán életérzés!

hazaérni, lerúgni a magas sarkút, tölteni egy pohár finom bort,  
majd néhány percre elnyúlni egy magazinnal!

A Casa Spain nemcsak a bútorok kiválasztásában segít.  
A lakás berendezésénél extra szolgáltatásokkal: látványtervezés-
sel, bútor- és ajtókárpitozással, függönyvarrással és sok egyéb 
lakásszépítő tevékenységgel áll a vásárlók rendelkezésére.

      www.casaspain.hu   
      Mammut II. 2. emelet  
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2011 továbbra is a 
Zsákbamacska éve  
a merkUr mammUt  
DeLUxe-ban!

APRÓ

Látogasson el Buda színvonalas  
Non-stop nyerőtermébe, és szenzációs 
DOMINO JACKPOT PLUSZ keretein 
belül tegye próbára szerencséjét:  

Élvezze a figyelmes és kiváló szervizt, 
vegyen részt játékainkon, és kapcso-
lódjon ki nálunk. Részletekért, kérjük, 
tájékozódjon a személyzetnél.

LEGYEN ÖN A 21 JACKPOT  
NYERTES EGYIKE! 
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 CIPő, BőRDíSZMű,  
 TÁSKA 

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

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

márkabolt
•  Scarpy
•  Scholl
•  Tredici
•  Vagabond

 FÉRFI-, NőI DIVAT 

•  Andrew’s Ties
•  Braga
•  Camaieu
•  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

•  Orsay
•  Promod
•  Rajnai Férfidivat
•  Retro Jeans
•  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 

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

 ÓRA, ÉKSZER 

•  Aranygömb
•  Gárdos Ajándék  

/Mont Blanc
•  BL Óraszalon
•  Créor
•  Extrametál
•  Juta
•  Lukács Ékszer
•  Syam Silver
•  Szerencse-Kő

 KÖNyV, CD, DVD 

•  Alexandra
•  Anima
•  Libri 

 LAKBERENDEZÉS,  
 KONyHAFELSZERELÉS 

•  Art Szalon Herend
•  Darvas képkeret
•  Haas&Czjzek
•  Tálal6
•  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
•  Puskás Fotó

 HíRLAP, DOHÁNy 

•  CigarShop

 ILLATSZER,  
 SZÉPSÉGÁPOLÁS 

•  Clinique
•  DM drogéria
•  Douglas

•  Estée Lauder
•  L’Occitane
•  Marionnaud
•  Yves Roches

 JÁTÉK, AJÁNDÉK 

•  Bambini
•  Gárdos Ajándék  

/ Mont Blanc
•  Happy Box
•  Játéksziget
•  Játékvár
•  Wish Box

 SPORT ÉS ÉLETMÓD 

•  Dr. Lenkei Életerő 
Centrum

 SPORT- ÉS SZABADIDő-  
 RUHÁZAT, SPORTCIPő,  
 SPORTCIKKEK 

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

 SZÓRAKOZÁS,  
 JÁTÉKTEREM 

•  Mammut Bowling Club
•  Palace Cinema Mammut

 SZÁMíTÁSTECHNIKA,  
 MűSZAKI CIKK 

•  Extreme Digital
•  iStyle
•  Notebook.hu
•  Notebookstore
•  Patronsarok

•  Saturn

 SZOLGÁLTATÁS 

•  Catwalk Szalon
•  Céghmester
•  Go Print
•  Kölyökpark Játszóház
•  Madonna Szalon
•  Mammut  

Egészségközpont
•  Mammut Patika
•  Patronsarok
•  Szaffi Esküvői Szalon
•  Szolárium Stúdió
•  Thai Harmónia 

Tradicionális  
Masszázsszalon

 TELEKOMMUNIKÁCIÓ  
 ÉS TARTOZÉKOK 

•  T-Partner
•  T-Pont
•  Telenor
•  Vodafone

 UTAZÁSI IRODA 

•  Chemol Travel / TUI
•  Neckermann
•  Quaestor
•  Best Reisen

 VENDÉGLÁTÁS 

•  Dokk Café
•  KFC
•  Legend Café & Bár
•  Leroy Café
•  McDonald’s
•  Palacsinta Klub
•  Planet Sushi
•  T.G.I. Friday’s

a mammut vásárlási utalvány  
továbbra is nagy segítség  
az ajándékozásban, azokban  
a helyzetekben, amikor ön nem  
tudja biztosan, vajon milyen 
meglepetéssel okozhatna  
a legnagyobb örömöt.
AjándékozzA  
A válAsztás élményét!
1000 és 5000 forintos vásárlási utalványainkat  
a megajándékozottak ezernyi fantasztikus dologra 
költhetik a Mammutban, legyen az ruha, illatszer, 
könyv, de beválthatják egy hangulatos étteremben 
vagy szórakozóhelyen is. 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.

  -1. SL104 – Állatpatika, állatkórház

fszt. L024 Aranykagyló Egészségbázis Braga

fszt. L032 – Elektronika Vonala Vagyonvédelem

fszt. L039 Mariann Trend Céghmester

fszt. L057 Photo Hall Football-Fanshop

fszt. L058 NÜ Aranykagyló Egészségbázis

fszt. L060 Special Selected Brands DáMoni

fszt. L067 Timibeauty –

mfszt. R013 – Claire's

mfszt. P001 MBT Active Shoes

1. R136 Geox Kids –

3. R308 Rézangyal Pálinkaház Kono Pizza

Mammut II.

1. 128 Playersroom Mexx

1. K124 LA Make Up Happy Box

1. K130 Jump Seacret holt-tengeri kozmetikumok

1. K131a Art Diamond – Lukács Miss Moneypenny

1. K136 Jeans Club Playersroom Gold

2. K224 Dokk Café Casa Spain

2. K240b – Irha, szőrme, bőr szalon

3. K340g Cigar Shop Almás-konzolos

3. K340m Gold Trend Magistral

3. K370 Seacret holt-tengeri kozmetikumok Wish Box

4. K422 Gold's Gym Lite Wellness

4. K423 – Dokk Café

4. K424D – Diagnosztikai központ

4. K424L – Labor
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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

DáMoni M I. fsz. L-060

Deichmann · cipô M II. 1. 139

East Fashion M I. fsz. L003

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

Active Shoes M I. 0. P-001

Musette M II. 0. 027

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

Amsterdam Shop M I. 0. P008

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 M I. fsz. L024 
L042

Brazia M I. 1. R-140

Camaieu · nôi di vat M I. 0. R-018, 19

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

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

Garage Store M I. 1. R104

Gaudí · di vat M I. 1. R-147

Hypnose M I. 1. R128

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

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

Irha-Szôrme-Bôr szalon · divat M II. 2. 240b

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

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

Marilyn Boutique M I. fsz. L-059

Mexx M II. 1. 128

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

My77 · nôi divat M I. 0. P-006 b

Nara Camicie M I. 0. R-009

Nila&Nila M II. 2. 024

NOX M I. 2. R208

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

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

Premium Selected Brands M I. fsz. L-060

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

Saxoo M I. fsz L-003

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

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

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

Wolford · ha ris nya, nôi divat M I. 1. R-103 b

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-058

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

Euromedic Diagnosztikai  
és Egészségközpont

M II. 4. 424D

Fa gyöngy Naturabolt M I. – 1. L-109

Fitness Pont · táplálékkiegészítôk M I. fsz. L-031

Mammut Egész ségközpont  M II. 4. 424E

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

045

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.)

FÖldszint
Mammut I. (M I.)

-2nd Floor
Mammut II. (M II.)

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

groUnd Floor
Mammut II. (M II.)
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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 Tea M II. 1. 144

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

MATCH Szu per mar ket M I. – 1. L-101

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

Sza mos Mar ci pán M I. fsz. L-037

Sza mos Mar ci pán M II. 1. 131

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

Magistral M II. 3. 340/m

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

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. 321a

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

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

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

hírlap, dohány
newspaper, tobacco

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

L.A. Makeup M II. 1. K124

Le Makiage M II. fsz. 045

Lulu Blonde ·  
hajkozmetikumok TIGI/Fudge

M II. 2. 279

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

Mastic Spa M II. – 1. KP-114

Olivanna M I. – 1. L-105

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

Seacret ·  
holt tengeri kozmetikumok

M II. 1. 130

Szappansziget M II. – 1. KP-126

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

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

Wish Box M II. 3. 370

Happy Box M II. 1. K124

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

Casa Spain · exclusive 
bôrülôgarnitúrák, lakberendezés

M II. 2. 224

Cilek gyerekbútorok és kiegészítôk M II. 2. 229 b

Cserépváros M I. fsz. L-034

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

Mammut Spa M I. – 1. KP105

Tálal6 M I. fsz. L-021

Tchibo M II. 1. 138.

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

Miss Moneypenny 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

Claire’s M I. 0. R013

Créor · óra, ék szer M I. 0. P-018

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

Juta · óra, ék szer M I. 2. R-216

Juta · ék szer M II. 2. 238/a

Luk ács Ék szer · drágakô M II. 2. 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

Swarovski M I. 0. R-016

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

Footbal - Fanshop M I. fsz. L-057

Garage Store · 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

Playersroom Gold M II. 1. 136

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

Transfer M II. 3. 336/b

szabadidô, szórakozás
leisure, entertainment

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

Lite Wellness Club M II. 4. 422

Mammut Bowling Club M II. 2. 236

Mammut Squash Center M I. 4. R-434

szökőkút

SP-105 SP-105

0. szint
Mammut I. (M I.)

1. szint
Mammut I. (M I.)

2. szint
Mammut I. (M I.)

mezzanine Floor
Mammut II. (M II.)

1st Floor
Mammut II. (M II.)

2nd Floor
Mammut II. (M II.)
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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 Tea M II. 1. 144

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

MATCH Szu per mar ket M I. – 1. L-101

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

Sza mos Mar ci pán M I. fsz. L-037

Sza mos Mar ci pán M II. 1. 131

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

Magistral M II. 3. 340/m

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

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. 321a

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

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

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

hírlap, dohány
newspaper, tobacco

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

L.A. Makeup M II. 1. K124

Le Makiage M II. fsz. 045

Lulu Blonde ·  
hajkozmetikumok TIGI/Fudge

M II. 2. 279

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

Mastic Spa M II. – 1. KP-114

Olivanna M I. – 1. L-105

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

Seacret ·  
holt tengeri kozmetikumok

M II. 1. 130

Szappansziget M II. – 1. KP-126

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

JátÉk, aJándÉk, írószer
toys & GiFts, stationery

Bambini · játéküzlet M II. 3. 332
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ehetô ajándékok gyümölcsbôl

M I. 3. R-312/a
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Happy Box M II. 1. K124

könyv, zene, Film
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L-013, 
14, 15
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Elektronika Vonala Vagyonvédelem M I. fsz. L-032

Erste Bank M II. fsz. 035

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

Mammut Kilátó Club M I. 4. R432

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

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

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

Cinema City 1–8 te rem M I. 3. P-401

Cinema City 9–13 te rem M II. 3. 350

SzámítáStechnika, mûSzaki cikkek 
computer, media, photo

Almás Konzolos M II. 3. 340g

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

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

Bric Group M II. 3. 351

Casio sziget M II. – 1. KP-123

Catwalk Szalon · kozmetika, 
fodrászat, mûköröm 

M II. – 1. KP-108

Céghmester M II. fsz. L-039

Citibank · bankfiók M II. 3. K-343

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

Csillag Erotika M II. – 1. KP-109

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

Polgár tisztító M I. fsz. L-007

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

LATEL GSM · 
rádiótelefon szaküzlet 

M II. 3. 340f

GSM Aréna · telefon M II. – 1. KP-116

Leila 2 GSM M I. 2. R-217

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

T-Partner M II. fsz 041 a

Vodafone M II. 2. 229/a

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

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

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

online Travel Services  
· uta zá si iro da

M I. 1. R-129

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

Café Frei M II. 2-3.

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

Ciao M I. 0. P000

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

Guru Sandwich – Gu ru Crêpes 
& Taco · szendvicsbár

M II. 2. 240/a

Jam Pub · music public house 
& restaurant

M II. – 1.
KP-102, 
117

KFC · étterem M II. 2. 227

Kono Pizza M I. 3. R-308

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

Legend Café & Bár M II. 3. 371

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

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

oliva · salátabár M II. – 1. KP-111

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

Pot’ Bourry · burgonyás 
gyorsétterem

M I. 3. R-306

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

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

Tchibo M II. 1. 138

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

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

3. Szint
Mammut I. (M I.)

4. Szint
Mammut I. (M I.)

5. Szint
Mammut I. (M I.)

3rd Floor
Mammut II. (M II.)

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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GSM Aréna · telefon M II. – 1. KP-116

Leila 2 GSM M I. 2. R-217

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

T-Partner M II. fsz 041 a

Vodafone M II. 2. 229/a

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

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

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

online Travel Services  
· uta zá si iro da

M I. 1. R-129

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

Café Frei M II. 2-3.

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

Ciao M I. 0. P000

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

Guru Sandwich – Gu ru Crêpes 
& Taco · szendvicsbár

M II. 2. 240/a

Jam Pub · music public house 
& restaurant

M II. – 1.
KP-102, 
117

KFC · étterem M II. 2. 227

Kono Pizza M I. 3. R-308

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

Legend Café & Bár M II. 3. 371

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

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

oliva · salátabár M II. – 1. KP-111

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

Pot’ Bourry · burgonyás 
gyorsétterem

M I. 3. R-306

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

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

Tchibo M II. 1. 138

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

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

3. Szint
Mammut I. (M I.)

4. Szint
Mammut I. (M I.)

5. Szint
Mammut I. (M I.)

3rd Floor
Mammut II. (M II.)

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 1 db 5000 ft értékû 
konopizza vásárlási utalványt 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. november 20.

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 megfejtője: Gábor Gyuláné 
Budapest, aki 1 db 5000 forint értékű Tchibo-ajándékutalványt,  
és szemeskávé-ajándékcsomagot nyert.

A nyertest postán értesítjük. Gratulálunk!

éLetMÓD




