
Az ajánlat 2011. október 1-től visszavonásig érvényes, 
más kedvezményekkel nem vonható össze, és az akciós ajánlatokra nem vonatkozik. 
A kép illusztráció.

EZENTÚL BÁRMELYIK KEDVENCEDDEL SZINTET LÉPHETSZ!

Az ajánlat 2014. február 13-tól érvényes a részt vev  McDonald’s éttermekben, és 
más kedvezménnyel nem vonható össze. Az ajánlat mindennap 10.30 után érhet  el a 
McReggeli™-t árusító éttermekben.
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Ugye Ön is úgy várja már a tavaszt, mint mi itt, a Mammutban? Örömmel jelentjük: hozzánk már be is köszöntött. Jól ismert 

üzleteink megújult kínálattal várják Önöket (melyekből bőséges válogatást nyújtunk a következő oldalakon), és mellettük 

akadnak vadonatúj szereplők is. Érkezik hozzánk a CCC cipő- és táskaüzlet, mely nagy területen, többezer pár divatos 

lábbelivel várja a vásárlókat, közvetlenül mellette megújult enteriőrrel fogadja ügyfeleit a UPC. Ezzel a két változással az 

egész emelet új színt kapott a Mammut II. épületében. Természetesen az újdonságok ezzel nem érnek véget. Folyamatosan, 

az év minden szakában törekszünk arra, hogy frisset, újat nyújtsunk Önöknek, melyre mi már most nagy erőkkel készülünk.

Addig is lapozzák figyelmesen magazinunkat, melyből rengeteg értékes tippet kapnak! Tanácsot adunk például arra vonat-

kozóan, mit viseljenek, ha naprakészek szeretnének lenni a divat terén, mit tegyenek, ha a szervezetüket megviselte a téli 

időszak – milyen vitaminokkal, kezelésekkel, edzéssel hozhatják újra formába magukat. Természetes, hogy manapság min-

denki a legjobbat szeretné mindenből. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek. Megmutatjuk, milyen újdonságokkal 

szolgál a szépségipar, a high-tech világ, melyek azok a filmek, amiket vétek volna kihagyni és milyen olvasnivalót vigyenek 

magukkal azokra az utakra, amelyeket utazási irodáink kínálnak.

Végül, de nem utolsósorban eligazítjuk Önöket a kulináris élvezetek terén is. Hiszen a Mammutban nemcsak vásárolni, ügyeket 

intézni, megszépülni, felfrissülni, vagy szórakozni érdemes betérni, hanem étkezni is! Akkor is, ha csak tíz percük van egy ebédre, 

vagy ha a legkiválóbb minőségű édességre vágynak, vigyázva vonalaikra, bioéltelt fogyasztva is feltöltődhetnek Nálunk!

Őszintén reméljük, hogy nincs olyan kívánságuk, amit ne tudnánk teljesíteni.

Szőke Tamás
marketingvezető

Ha tavasz, akkor megújulás - mindenki tudja. 
És talán unja is már. de mit is jelent nekünk 
ez az Évszak? illatokat, színeket, friss levegőt, 
lágy szellőt, könnyű záport, nyüzsgő Életet 
a városban, És  Hirtelen támadt vásárlási 
lázat az áruHázban. sok-sok új És csábító 
termÉket, amiknek kÉptelensÉg ellenállni. de 
kell-e egyáltalán?

Tavaszra
Hangolva
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Mindig is fontos volt számomra, hogy mindent 
egy kicsit magamra formáljak, hogy hozzáadjak 
valamit abból, amit csak én tudok képviselni.”

„

DONE

Blúz: Orsay 4 595 Ft 

Címlapon: 
Ing: Orsay 4 595 Ft 
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Tudatosság és segítő szándék  
Interjú Nagy Judittal

Fotó: Dévai Zoltán, szöveg: Gyárfás Dorka
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egy ideje nem találkozhatunk vele az m1 képernyőjén, mert abbahagyta a televíziózást. kézműves 
csokoládékat kezdett készíteni kedvtelésből, és közben lázasan gondolkodott, mi volna az igazán neki 
való hivatás. aztán végre megtalálta: coach lett. Frissen Felépített új életéről mesélt nekünk egy apró kis 
kávézóban, mert a meghitt helyeket szereti. kezében a teleFonja, de láthatóan még csak ismerkedik vele. 
valahogy nem áll a kezére.

Bocsáss meg, de kilométerekről látszik, hogy nem vagy 
a technika ördöge.

Valóban, ezt is még karácsonyra kaptam, de egész mostanáig 
a dobozban hevert. Azelőtt egy régi nyomógombos készülékem 
volt, amivel csak telefonáltam és sms-t küldtem, de egy konkrét 
helyzet ráébresztett, hogy ma már tényleg mindig naprakésznek 
és elérhetőnek kell lenni. Egy szerződést kellett volna megnéz-
nem és jóváhagynom, de nem tudtam, mert a telefonomon nem 
volt internet. Emiatt el is buktam a megbízást. Ekkor jöttem rá, 
hogy muszáj haladnom a korral. A készüléket végül a férjemtől 
kaptam karácsonyra, de csak a 6 éves lányom unszolására vet-
tem elő és kezdtem el vele ismerkedni. Úgy döntöttem, akkor 
legyen ez a 2014-es év egyik nagy célkitűzése: megtanulni fel-
venni a tempót. Amióta otthagytam a tévézést, coach lettem, és 
nagyvállalatok közép- és felsővezetőivel dolgozom, ez valóban a 
munkámhoz is elengedhetetlen.

Láthatóan idegenkedsz tőle.

Igen, és ebben azért mindig volt egy kis tudatosság is. Annyi 
információ ömlik ránk, annyi minden vonja el a figyelmünket az 
életünkről. Ha elmegyek a lányomért az oviba, nem akarom köz-
ben a telefont kapkodni, e-maileket nézegetni. Az osztott figye-
lem valójában azt jelenti, hogy sehol sem vagy jelen igazán. Én 
a régi készülékemmel ettől is védtem magam. Eközben látom a 
lányomat, aki már most jobban tudja kezelni a kütyüket, mint én, 
és aki ezen fog tanulni, ebbe a világba szocializálódik. Nem en-
gedhetem meg magamnak, hogy teljesen lemaradjak tőle. Már 
most ő tanít engem a telefon használatára, és nagyon élvezi. Ez 
is egy kapocs lett közöttünk.

Mennyiben jelentett fordulópontot az életedben, hogy 
abbahagytad a tévézést?

A tavalyi évemnek akár azt a címet is adhatnám:  újratervezés. 
És ha egy szóban akarnám összefoglalni, mi változott, a tuda-
tosság lenne a kulcsfogalom. Ha visszatekintek, úgy látom, a 
szerencse fia voltam, mert az élet sok lehetőséggel megkínált, 
habár az már rajtam múlt, hogy ezekkel tudtam-e élni. Valójában 
sosem készültem televíziós személyiségnek. Minden csak jött. 
Most viszont, amikor eldöntöttem, hogy kiszállok belőle, tuda-
tosan meg kellett terveznem, mi legyen velem utána. Fel kellett 
építenem egy új életet.
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Ing: Marks & Spencer 11 900 Ft 
Kendő: Bijou Bridget 1 490 Ft
Nadrág: Promod 7 595 Ft
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Miért éppen coach lettél?

A tévés korszakom végefelé, amikor már motoszkált bennem, 
hogy lépnem kell, elkezdtem nézelődni és végiggondolni, mi-
lyen képességeim és tapasztalataim vannak, és azokat hogyan 
hasznosíthatnám. Szerettem volna kommunikációs területen 
maradni, ezen belül keresgéltem képzéseket. Így találtam rá a 
coachingra, bár a baráti körünkben is találkoztam már vele. Mi-
vel maximalista vagyok, úgy éreztem, szükségem van egy szak-
irányú képesítésre, nem jelenthetem ki magamról egyik napról a 
másikra, hogy coach vagyok. Miközben elvégeztem a képzést, 
ráébredtem, hogy ez a szakma tökéletes szintézise annak a sok 
dolognak, amivel eddig foglalkoztam. Még a csokoládékészítést 
is bele tudtam illeszteni, amit hobbi szinten pár éve űzök. Érez-
tem, hogy ez az, ez való nekem.

Hogy jön a csokoládé a személyes tanácsadáshoz?

Mindig is fontos volt számomra, hogy mindent egy kicsit ma-
gamra formáljak, hogy hozzáadjak valamit abból, amit csak én 
tudok képviselni. Márpedig chococoaching-ot rajtam kívül itthon 
senki sem csinál, és úgy tudom, a világon máshol sem, ezért ez 
egy teljesen új módszer. De fontos hangsúlyozni, a csokoládé 
csak egy eszköz a folyamatban, például akkor használom, ha 
érzem, hogy az ügyfél elakadt, és ez az eszköz mozgósítja azo-
kat az erőforrásait, amelyek segítenek neki a továbblépésben. 
Nem úgy kell elképzelni, hogy jön az ügyfél, és én letámadom 
egy doboz csokoládéval.

Gondolom, nem is úgy, hogy csokival jutalmazod, ha jól 
halad…

Nem, dehogy. Például, ha az ügyfél beleragad egy állapotba 
és nem tud kiszakadni egy gondolati körből, akkor a csokoládé 
jó eszköz lehet arra, hogy kizökkentse, energetizálja, felszínre 
hozza az érzelmeket. A kézműves csoki sokak számára olyan 
meglepő és szokatlan eszköz, amely segítheti a felismerést, a 
tudatosítást, és mozgósíthat olyan képességeket, amiket rég-
óta nem használtak. De nem mindegy, hogyan, mikor és kinél 
alkalmazzuk.

Úgy tudom, nemcsak a csokoládékat készíted saját ke-
zűleg, hanem a logót is te tervezted, a csomagolását is 
te álmodtad meg és összekapcsoltad más művészeti 
ágakkal is.

A logót és a stílust a férjemmel együtt találtuk ki, a név az én 
ötletem, a csomagolást viszont egy gimnáziumi osztálytársnőm-
mel együtt terveztük, akivel már az iskolai évek alatt is gyak-
ran dolgoztunk össze: én jegyzeteltem, ő pedig kidekorálta a 
füzeteimet. Már akkor álmodoztam róla, hogy egyszer egy igazi 
festményt készít nekem. Így amikor elindult a csokibiznisz, azon-
nal neki (Csilléry Orsolyának) szóltam, és megbeszéltük, hogy a 
szecesszió világában fogunk gondolkodni. Fontos volt ugyanis, 
hogy a csomagolás kifejezze a kifinomultságot, az igényessé-
get, de a mértékletességet is. Én csupa olyan alapanyaggal 
dolgozom, amik a legjobb minőséget képviselik – ennek persze 

Erős volt bennem a segíteni 
akarás, amit nem tudtam a 
tévézésben kiélni.  
a mostani szakmám  
segítő foglalkozás.” 

„

DONE

Blézer:  
Tatuum 
19 490 Ft 

Blúz:  
Orsay 
4 595 Ft
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ára is van –, de éppen ezért a csokoládémból nem „lehet” sokat enni. Már egy kocka is 
annyi aromát tartogat, annyi érzést ébreszt az emberben, hogy nem kell belőle több. Én 
mindig egy témát bontok ki, és a gondolataimat, érzéseimet  csokoládéba burkolom 
– ehhez kapcsolódik aztán a zene vagy a költészet –, mert számomra a csokoládé-
készítés művészet. A kóstolás pedig egy lehetőség, hogy megálljunk egy pillanatra, 
hagyjuk magunkat elmélyedni, és alámerüljünk egy élményben. Adjunk magunknak 
egy kis én-időt. 

Miért volt szükséged arra, hogy kiszakadj a tévézésből? Mi késztetett rá, 
hogy abbahagyd?

Három évvel ezelőtt kezdtem érezni egyfajta szerepkonfliktust. Azt, hogy nem 
tudok az lenni, aki valójában vagyok – sem otthon, sem a tévében. Lehet, 
hogy ennek köze van ahhoz is, hogy közeledem a negyvenhez, és elkezdtem 
számot vetni magammal, megvizsgálni, milyen nyomot hagyok magam után. 
Ennek része volt egy szakmai válság is: szűknek éreztem a teret és az időt, 
nem tudtam kibontakozni, másféle irányba szerettem volna tartani. És volt 
egy emberi része is: nem tudtam azonosulni a rám osztott szerepekkel. El-
kezdett motoszkálni bennem valami, amit nem tudtam kifejezni a képernyőn, 
és úgy éreztem, ki kellene teljesítenem. Erős volt bennem a segíteni akarás, 
ezt nem tudtam a tévézésben kiélni. A mostani szakmám segítő foglalkozás. 
A feladatom nem más, mint kihozni az emberekből a legtöbbet és a legjob-
bat. Támogatom és vezetem őket a változás és a tanulás folyamatában, 
hogy adott esetben jó döntéseket hozzanak és harmóniában legyenek 
önmagukkal.

Külső szemmel nézve nem ért kudarc a tévézésben.

Valóban nem panaszkodhatom, engem megbecsültek, sze-
rettek. Egyszer csak túl sok lett a feladat, a vége felé már 
nagyon kevés időm maradt a családomra, ami nagyon 
megviselt. Sok dolog jött össze egyszerre. Váltottam. Nehéz 
döntés volt, de a családom mellettem volt és mindenben tá-
mogatott. Amikor túljutottam a mélyponton és kijelöltem az új 
irányt, ismét jöttek a lehetőségek. A csokoládékészítés pedig 
megmaradt nekem, ott ki tudom élni a kreatív energiáimat.  

Az utóbbi években rengetegen eltűntek a képernyő-
ről. Úgy tűnik, a tévézés csak kevesek számára lehet 
életre szóló foglalkozás.

Ez személyiségfüggő is. Nekem nagyon fontos, hogy amit 
közvetítek, azzal önazonos legyek. A jövőben olyan pro-
dukciókban  szeretnék részt venni és kiállni a közönség 
elé, amelyek olyanok, mint a legújabb csokoládéim: sze-
mélyre szabottak. Nem állítom, hogy soha többé nem 
térek vissza a képernyőre, de ha egyszer sor kerülne rá, 
szeretnék egyfajta műhelymunkát. Jó lenne egy kre-
atív alkotó csapattal dolgozni és még jobban meg-
mutatni mindazt, amiben hiszek, amilyen vagyok. 
Tudnunk kell, hogy nekünk mi a fontos. És ha 
rájöttünk, bátran fel kell vállalni. Én nagy kocká-
zatot vállaltam azzal, hogy felálltam a műsor-
vezetői székből, de utólag azt mondhatom: 
nagyon megérte. Sok munkát fektettem bele, 
míg újraépült az életem. Meg kellett élnem a 
hullámvölgyet is, nemcsak a hullámhegyet, 
de most minden szempontból teljesnek ér-
zem az életem. 
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Már nemcsak digitális televízió, csúcssebességű internet, vagy 
kedvező telefon-előfizetés miatt érdemes betérni a UPC üzle-
tébe, hanem tabletvásárlás esetén is. Társaságunk ugyanis a 
mobilitás jegyében újította meg ingyenes wi-fi-hozzáféréssel 
ellátott üzletét, ahol a cég már ismert szolgáltatásai mellett az 
érdeklődők megismerkedhetnek a UPC által forgalmazott mo-
bileszközökkel, és akár meg is vásárolhatják azokat. Az erre a 
célra kialakított bemutatópulton elhelyezett készülékeket termé-
szetesen ki is lehet próbálni, de táblagépekkel lehet találkozni 
az ügyféltérben, sőt a gyereksarokban is, így a várakozás percei 
akár interaktív szolgáltatások kipróbálásával is telhetnek.

Annak érdekében, hogy az érdeklődő ügyfeleknek munkatársa-
ink könnyebben tudják megmutatni a kiállított mobileszközöket, 
a hét ügyfélszolgálati pultot – melyek közül hármat állópultként 
alakítottunk ki – nyitottá tettük. Ez a kialakítás gyorsabb és sza-
badabb mozgást tesz lehetővé kollégáink számára, ez segíti az 

ügyfelek kiszolgálását. A készülék-bemutatópultok fiókjainak 
mágneskártyás zárrendszere segítségével pedig egy mozdulat-
tal lehet zárni és nyitni a szabadon álló tárolókat.

További újdonság az elektronikus információs pont, ahol az 
ügyfeleket a különböző közérdekű tudnivalókról, friss hírekről, 
aktuális akciókról tájékoztatjuk – táblagépen, ezzel is csökkent-
ve az üzletben felhasznált papír mennyiségét. 

Az új környezetben, az újdonságnak számító mobileszköz-be-
mutatópult mellett továbbra is hangsúlyos elemként jelennek 
meg a UPC olyan hagyományos értékei, mint a piacvezető szé-
lessávú internet szolgáltatás, a szuper HD minőség, az egyedül-
álló videotár kínálat, vagy a kedvező csomagajánlatok.

érdemes teHát betérnI!  
látogasson el Hozzánk ön Is!

megújult üzlet a mobilitás jegyÉben
a mammut II. 2. emeletén találHató upc-üzlet modern és barátságos környezetben, Interaktív eszközökkel, 
Ingyenes wI-fI-Hozzáféréssel és kIbővített szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket és az ügyfeleket.
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Divatos cipők és táskák kedvező áron!

A CCC S.A. céget a kilencvenes évek közepén alapították 
Lengyelországban. Azóta több mint 460 márkaboltot nyitott 
szerte Közép-Kelet-Európában. Csak a lengyel CCC-üzle-
tekben több mint 130 millió pár cipőt adnak el évente. 

A cég 2012-ben kezdte meg magyarországi tevékenységét. 
Jelenleg 50 üzlete van országszerte, és 2014-ben tovább 
folytatja terjeszkedését Magyarországon. A CCC márka, a 
nagyon gyors ütemű expanziónak köszönhetően, ma már a 
magyar cipőpiac egyik fontos szereplőjévé vált.

A kiváló minőségű bőrcipők a cég saját gyárában, a CCC Fac- 
toryban, lengyel gyártásban készülnek. A CCC igyekszik az 
elmúlt pár évtizedben megszerzett tudását és tapasztalatát 

hasznosítani ahhoz, hogy a lehető legmagasabb minőség-
ben és a lehető legalacsonyabb áron tudja cipőit értékesíteni. 
A CCC termékeivel a társadalom legszélesebb rétegeit cé-
lozza meg. Itt a legkisebbektől a legidősebb 
korosztályig, nemtől függetlenül, mindenki megtalál-
ja a neki megfelelő lábbelit. A CCC cipőboltok a tinédzse-
rek körében is nagy népszerűségnek örvendenek, ugyanis 
ezekben az üzletekben találkoznak az igényeiknek megfe-
lelő, divatos, széles színskálával rendelkező fazonokkal. A 
cipők mindegyikének közös jellemzője a kedvező ár, a kiváló 
színvonal és a rendkívüli választék.

megérkezett a 
CCC a Mammutba!
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1. Levi’s 10 990 Ft | 2. Levi’s 28 490 Ft | 3. Levi’s 32 990 Ft | 4. Bershka 9 995 Ft | 5. Swarovski 227 500 Ft | 
6. Mexx 15 999 Ft | 7. Bershka 8 995 Ft 

Női alapdarabok     alapfelszerelés
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1. Bershka 4 995 Ft | 2. Orsay 11 995 Ft | 3. Swarovski 70 800 Ft | 4. Gant 53 990 Ft | 5. Mexx 7 995 Ft | 
6. Gant 21 990 Ft | 7. Buffalo/Humanic 29 990 Ft | 8. Gant 158 990 Ft 

Női alapdarabok     alapfelszerelés

nagyon fontos, hogy egy női ruhatárban 

a menő újdonságokon kívül a klasszikus 

alapdarabok is megtalálhatók legyenek. 

Ezek ugyanis mindig jól jönnek, a leg-

nagyobb bajban is kisegítenek, és nem 

utolsósorban nagyon jól kombinálhatók 

az aktuális divattrendeknek megfele-

lő darabokkal. lazább és elegánsabb 

alapdarabok következnek most...
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1. Bershka 6 995 Ft | 2. Promod 6 995 Ft | 3. Gant 53 990 Ft | 4. Orsay 6 995 Ft |  
5. Funky Shoes/Humanic 6 990 Ft | 6. Marks & Spencer 11 990 Ft | 7. Springfield 6 995 Ft 

Női  aktuális          treNdek
Pasztell party

a pasztell, halvány fagyiszínek ismét tarolnak. a kifinomult 

hatást keltő darabok egymással is nagyon jól variálhatók 

(nem lehet elrontani), de más anyaggal kombinálva − far-

mer, bőr, szőrme, kötött − is nagyon stílusos lehet.
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1. Orsay 10 995 Ft | 2. Bershka 3 595 Ft | 3. Marks & Spencer 11 990 Ft | 4. Bershka 5 995 Ft |  
5. Promod 9 595 Ft | 6. Levi’s 18 990 Ft | 7. Springfield 3 995 Ft | 6. Vagabond 15 990 Ft 

Női  aktuális          treNdek
Mintamánia

nem árt tavaszra egy-egy mintás darabot be-

csempészni a ruhatárunkba. garantáltan fel-

dobja a szettünket, legyen az táska, ruha, blézer 

vagy cipő. a minták variálása is nagyon izgal-

mas, ha megfelelő arányban kombináljuk őket.
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1. Marks & Spencer 12 990 Ft | 2. Marks & Spencer 4 690 Ft | 3. Gant 167 990 Ft | 4. Levi’s 23 990 Ft | 
5. Gant 59 990 Ft | 6. Humanic 40 990 Ft | 7. Swarovski 215 000 Ft 

férfi alapdarabok             aktuális trendek

a férfi ruhatárnak is megvannak a kulcs-

darabjai. Ezekkel sokkal egyszerűbbé vá-

lik a  mindennapi öltözködés. Ha nem is 

egyszerre, de érdemes apránként besze-

rezni ezeket az alapdarabokat.
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1. Bershka 4 595 Ft | 2. Marks & Spencer 10 990 Ft | 3. Springfield 6 995 Ft | 4. Springfield 10 995 Ft | 
5. Levi’s 13 990 Ft | 6. Swarovski 41 000 Ft | 7. Marks & Spencer 17 990 Ft | 8. Vagabond 17 990 Ft

férfi alapdarabok             aktuális trendek
Hawaii-ra hangolva

Összeállításunkban hawaii trópusi minták talál-

koznak a ‚California Cool’ életérzéssel. a külön-

böző mintás pólók, ingek, a laza farmeringek és 

a koptatott farmerek & sortok, színes nadrágok 

mind-mind ehhez a trendhez tartoznak. Enjoy!
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LazátóL az eLegánsig
a tavaszi cipőtrendeknek megfelelően minden stílusra mutatunk egy-egy példát. a fűzős velúrci-

pőktől a jive ihlette elegánsabb bőrcipőkön és a sportos utcai dorkókon át a színes mokaszinekig 

szinte minden megtalálható a palettán.

1. Springfield 14 995 Ft | 2. Levi’s 21 990 Ft | 3. CCC 17 990 Ft | 4. Valdasaar /Humanic 23 990 Ft | 
5. Vagabond 30 990 Ft | 6. Vagabond 35 990 Ft | 7. Humanic 12 990 Ft 
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Tavaszi világosodás
a női cipőknél is rengeteg fazon és trend figyelhető meg idén tavasszal. világos nyári csizmák, 

lézer vágott fűzős félcipők, magassarkú gladiátor szandálok és hegyes orrú körömcipők, platform 

sportcipők, csak hogy pár példát említsünk. van miből válogatnunk.

1. Vagabond/Humanic 21 990 Ft | 2. Vagabond 23 990 Ft | 3. SMH/Humanic 17 990 Ft |  
4. Lazzarini/Humanic 17 990 Ft | 5. Adidas Originals/Humanic 32 990 Ft |  

6. CCC 4 790 Ft | 7. Marks & Spencer 9 490 Ft 
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1. Claire’s 4 090 Ft | 2. Calzedonia 2 495 Ft | 3. Mamas&Papas 8 990 Ft | 4. Swarovski 21 500 Ft |  
5. Hervis 2 999 Ft | 6. Nike/Hervis 11 499 Ft  |  7. Converse/Humanic 17 990 Ft  | 8. Mamas&Papas 

10 390 Ft | 9. Planes/Humanic 3 490 Ft | 10. Mamas&Papas 15 900 Ft
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SzíneS, mintáS cukiSág
Minél színesebb, minél mintásabb, annál cukibb. Persze a kislányoknál a hófe-
hér öltözékkel sosem lehet mellélőni, a kisfiúknál pedig a tengerész stílus és a kis 
blézer is telitalálat.

DM_3767_210x295+3mm.indd   5 07.02.14   09:17

S.Oliver gyerekruhák és Sanetta gyerek-fehérneműk a Benefitben, a Mammut II. 3. emeletén
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1. Bershka 5 995 Ft | 2. Calzedonia 16 900 Ft | 3. Tezenis fehérnemű szett 3 990 Ft és 1 990 Ft  |  
4. Women’s secret 5 995 Ft  | 5. Marks & Spencer 12 990 Ft | 6. Calzedonia 16 990 Ft |  

7. Tezenis fehérnemű szett 4 790 Ft és 1 990 Ft | 8. Calzedonia body és bugyi 16 990 Ft és 3 990 Ft

Csipke- és pántcsodák

a tavaszi trendekben a jól megszo-

kott szexi feketén kívül most pasztell 

színekben is pompáznak a gyönyörű 

csipke fehérneműk. a pántos meg-

oldásokra (mind a bugyik, mind a 

melltartók és bodyk terén) érdemes 

odafigyelni, mert nagyon extrák!  

amellett, hogy szuperszexi minden 

egyes darab, remekül feldobják a már 

meglévő fehérneműtárat!
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1. Orsay 2 595 Ft | 2. Swarovski 78 500 Ft  | 3. Orsay 4 490 Ft | 6. Springfield 3 995 Ft | 4. Marks & Spencer 
5 990 Ft | 5. Women’s Secret 5 995 Ft | 6. Springfield 3 995 Ft | 7. Mark Maddox/Syam Silver 16 900 Ft  |  

8. Starbucks reusable cup 790 Ft  |  9. Swarovski 44 600 Ft |  10. Orsay 4 995 Ft 

a kiegészítőkből 

szinte soha nem 

elég. Ha nem 

tervezünk éppen 

nagy shoppingot, 

érdemes meg-

lepni magunkat 

egy-egy apró-

sággal. legyen 

az egy hangsú-

lyos fülbevaló, 

egy menő clutch 

vagy éppen egy 

jópofa kávés 

bögre. garan-

táltan feldobja a 

napunkat!

kincsesláda

Mammut Magazin / 2014. tavasz  23

ÁRAK!!!

1. 2.

3.

4.

5.

9.

10.

8.

6.

7.

10.

di
va

t



ÉKSZEREK A VILÁG  
MINDEN TÁJÁRÓL! WORLD

válogasson a magyar, olasz És török mesterek aranyÉkszereiből, vagy Ha jobban sze-
reti az egzotikus stílust, csodálja meg a tHai És török ezüstÉkszereket valódi drága-
kövekkel: opállal, rubinnal, gránáttal, turmalinnal, acHáttal, ametiszttel, olivinnel, 
ónixszal, topázzal És Édesvízi tenyÉsztett gyöngyökkel.

de találhat itt női, swarovski-kristál�-
l�al díszített és férfi, bőrrel kombinált 
nemesacél ékszereket, andrea ma-
razzini olasz tervező swarovski-kris-
táll�al díszített exkluzív divatékszereit, 
és szász károl� mag�ar iparművész 
eg�edi alkotásait antik porcelánok-
ból és üvegekből.

Keresse a Kiwi Ékszert a  
Facebookon vagy a  

Mammut I. 0. szintjén!

DONE
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1. Rimmel Match Perfection Rossmann 2 999 Ft | 2. Beyu Tinted Beauty Moisturizer Douglas 4 990 Ft |  
3. Max Factor Whipped Cream DM 3 999 Ft | 4. Artdeco High Performance Marionnaud 3 990 Ft |  
5. Isadora Twist Up Gloss Stick Douglas 3 190 Ft | 6. Catrice Ultimate Colour Rossmann 1 249 Ft |  

7. Flormar Terracotta Mono szemhéjpúder Flormar 2 490 Ft | 8. PUPA Vamp! wet&dry szemhéjpúder 
Marionnaud 4 270 Ft | 9. Essence big bright eyes jumbo pencil Rossmann 649 Ft

Ragyogó tavaszi 
sminktrendek

smink is, nem is

narancs az ajkakon

ÖLtÖztessük fehérbe a 
piLLantásunkat!

A 2014-es tavaszi sminktrendek közül a „lát-
hatatlan smink” az, amely nemcsak a kifutók 
világában, hanem a mindennapi életben is 
remekül alkalmazható. Ehhez semmi másra 

nincs szükségünk, mint egy megfelelő alapozó-
ra. Választhatunk a teljes fedésű, a könnyedebb, habállagú 
alapozók vagy a színezett hidratáló krémek közül is.

Az idei tavaszi-nyári szezon legdiva-
tosabb színe, ami több árnyalatban 

is megjelent a polcokon. A 
bátortalanabbak választhatják 

az enyhébb rúzsokat, a 
vagányabbak pedig az 
erősebb színűeket!

Egy jó fehér szemhéjpúder aduász lehet 
minden nő sminkkollekciójában. Fel-
vihetjük akár az egész szemhéjunkra, 
de használhatjuk csak a szem egyes 
pontjainak kiemelésére is. Ecsettel 

vagy az ujjainkkal is feltehetjük, hogy 
csupán a csillogás legyen észrevehető.

DONE
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1. Yves Rocher 2 190 Ft | 2. DM 1 179 Ft | 3. Rossmann 599 Ft | 4. Douglas 3 490 Ft |  
5. Douglas 2 990 Ft | 6. Rossmann 649 Ft | 7. Douglas 1 299 Ft

Beszakadozó körömre 
próbáld ki az Yves Rocher 

Anti-Breakage alaplakkját. Ez az ápoló 
kakaómagot tartalmaz, ami felkenés után 

egy szilárd és rugalmas réteget képez a köröm 
felszínén, így védve a felületét.  

Ha a körmeid lemezesen töredeznek, akkor neked 
találták ki a Rimmel 14 Days Nail Treatment ápoló lakkját. 
Kúraszerűen a leghatásosabb, garantáltan megszünteti a problémát. Később akár kö-

römfestés alá, alaplakként is használható.  
Az Essence új, 6 in 1 Nail Candies körömlakkjai nem csak szép pasztellszínűek, de egyben erősítik, védik a körmeidet és 

kiegyenlítik annak felszínét. 
Nem elég hidratált a körmöd körüli bőr? A Douglas Nails BE SOFT puhító olaja azonnal érezteti a hatását.

a legtRendibb szín a köRmökön: a fehéR
Lehet csillogó, matt fehér, tejfehér, de akár ragyogó hófehér is – a lényeg, hogy a körmeinken viseljük.

Az ANNY ’What else’ árnyalatának a bátortalanabb hölgyek is hódolhatnak. 
Ha extrém csillogást szeretnénk párosítani a fehér színnel, akkor az Essence új holografikus csillámos lakkját találták ki nekünk. 

A Sally Hansen ’White On’ árnyalata szalonminőséget képvisel, hófehér színben.  

legyenek a köRmeink  
tavasszal is divatosak!

a téli vitaminmentes időszak meglátszódhat a körmeinken is. ilyenkor a vitamindús zöldségek és 
gyümölcsök fogyasztása mellett körömerősítő-szerek bevetésével is javíthatunk a helyzeten.

DONE
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1. Bomb Cosmetics 1 090 Ft | 2. Yves Rocher 1 890 Ft | 3. Crabtree & Evelyn 1 500 Ft | 4. DM 899 Ft |  
5. The Body Shop 4 490 Ft | 6. L’Occitane 7 650 Ft |  7. Rossmann 1 249 Ft | 8. The Body Shop 4 990 Ft | 

9. Bomb Cosmetics 2 790 Ft

készítsük fel a bőRünket a tavaszRa  
3 egyszerű lépésben!

1. lépés – tisztítás
Manapság már nemcsak szappannal és a krémtus-
fürdővel tisztálkodhatunk. A legkülönbözőbb textú-
rájú termékek közül választhatunk, például fürdősók 

és jótékony olajok közül is. 

Az Yves Rocher tusfürdője argán olajat tartalmaz a 
selymes puhaságú bőrért. 

A Gardeners izomlazító fürdősó megnyugtatja a fáradt 
testet, miközben a zabpehely és napraforgó olaj keve-

réknek köszönhetően hidratálja is. 

A fürdőszobánk legszínesebb kiegészítője lehet 
bármely Bomb Cosmetics fürdőfánk. Mandarin és 

narancs illóolaj tartalmuk felfrissíti, felpezsdíti a testet, 
így érdemes a reggeli fürdés alkalmával használni. A 

fürdőfánk shea- és kakaóvajat is tartalmaz, így önma-
gában is hidratál. 

2. lépés – RadíRozás
Az elhalt hámsejteket el kell távolítanunk ahhoz, 

hogy a hidratáló termékek igazán a bőrünk mélyébe 
jussanak. 

Az érzékeny bőrűek válasszák a peeling tusfürdőt az 
Alverdétől, amely igazán gyengéd a bőrükhöz. 

Akik szeretik a nagyobb szemcsés, intenzívebb formu-
lájú radírokat, választhatják a The Body Shop áfonyás 
testradírját vagy a L’Occitane shea vajas gazdag és 

tápláló testradírját.

3. lépés – hidRatálás
A kiszáradt bőrnek elengedhetetlen, különösen tavasszal.

A legpraktikusabb termékek egyike a Nivea zuhanyzás közbeni 
testápoló teje, amelyet a nedves bőrre kell felvinni, majd leöblíteni 

és kész! 

A The Body Shop híres a testvajairól, amelyek közül a mézvirágos 
az egyik legkedveltebb illat. Gazdag textúra, extra tápláló hatás. 

Aki pedig az édesebb illatokat kedveli, annak tökéletes lehet a 
Bomb Cosmetics epres krém testvaja. A shea vaj és kókuszolaj tar-
talma garantálja a bőr hidratálását, az illóolajok pedig a finom illatot.

DONE
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1. DM 1 790 Ft és 1 990 Ft | 2. Rossmann 1 199 Ft és 1 829 Ft | 3. Rossmann 2 599 Ft | 4. Douglas 2 990 Ft | 
5. Yves Rocher 2 390 Ft 

DONE
le a sapkával, 

elő a Ragyogó tincsekkel!
1. lépés – tisztítás a meg-

felelő teRmékkel 
A sok hideg, sapka alatt elsínylett nap 

után a hajunkat is formába kell hoznunk az 
évszakváltáskor. Ehhez kell megtalálnunk a 
megfelelő sampon- és balzsamkombinációt! 

A festett, színezett haj extra ápolást igényel, 
hiszen a hajszínváltás roncsolhatja a hajunkat. 

Az Aussie Color Mate sampon mellett tehát 
érdemes az Aussie 3 perces csodabalzsamját 

is kipróbálni!

Az új SYOSS Supreme Selection Restore 
termékcsaládját kifejezetten károsodott hajra 
fejlesztették ki. A sampon és az intenzív hajá-
poló folyadék gyorsan és hatékonyan segít a 

hideg időt megszenvedő tincseinken. 

2. lépés – mélyReható ápolás a 
csodálatos tincsekéRt 

Napjainkban különösen kedveltek az olaj állagú termékek. Nem 
véletlenül, hiszen gazdag tápláló alapanyagaikkal gyorsan és 

hatékonyan segítenek a töredezett, száraz, fakó hajon.

A Gliss Kur prémium olaja gazdag összetevőivel segíti a haj rege-
nerálását, ráadásul bármely hajtípuson alkalmazhatjuk. Nem kell 
félnünk az olajformulától, nem nehezíti el a hajunkat. Nedves és 

száraz hajon is alkalmazható.

Az argánolaj egyike a legtáplálóbb összetevőknek. A Douglas Style 
& Shine argánolaja nemcsak táplálja, de kifésülhetővé is teszi a 

hajunkat és védi a töredezettségtől. 

A vörösszőlő- és kaméliakivonatot tartalmazó Yves Rocher Revita-
lizáló hajpakolás a hajunkon kívül a fejbőrünkre is jótékony hatással 

van, mert élénkíti a vérkeringést.
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1. Calvin Klein Endless Euphoria Douglas 15 500 Ft | 2. Chloé See Eau de Fraiche Marionnaud 19 600 Ft | 
3. Yves Rocher Moment de Bonheur Yves Rocher 11 200 Ft | 4. Hugo Boss Boss Jour Douglas 14 790 Ft | 

5. Bruno Banani Absolute Man Douglas 8 990 Ft | 6. David Beckham Intense Instinct DM 5 399 Ft |  
7. Calvin Klein One Red Marionnaud 11 100 Ft | 8. Yves Rocher Évidence Green Yves Rocher 8 600 Ft

paRfüm
ök
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ö
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tavasszal minden virágba borul. 
ideje, hogy félretegyük a fűsze-
resebb, nehezebb illatokat, hogy 
a sminkasztalkán átvehessék 

az uralmat a finom, könnyed, 
tavaszi illatok.

izgalmas és férfias, 
mégis friss illatok az 
erősebb nemnek. a 
megfelelő parfüm 
kiválasztása után 
nincs más dolguk, mint fogadni a 
hölgyek elismerő pillantásait. 

DONE
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HigH tecH újdOnSágOK

JÉÉ!!! EZ TÉNYLEG NEM RONGYSZŐNYEG???!!!

A KÜLFÖLDÖN – DÖNTŐEN A SKANDINÁV, ÉS A BENELUX  
ÁLLAMOKBAN – NAGY NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVENDŐ 
MŰSZÁLAS SZŐNYEGEK MÁR AZ ÖN SZÁMÁRA IS ELÉRHETŐEK! 

Hazai alapanyagból, hazai gyártó által készített, nemzetközi  színvo-
nalú esztétikus szőnyegeink alapanyaguknál fogva antiallergének, és csúszás-
mentesek. Sokoldalúan használhatók, és  egyszerűen tisztántarthatók. 

Ajánljuk előterekbe, folyosókra, konyhákba, nappalikba, fürdőszobákba,  
porallergiások számára a lakás minden részébe, víkendházakba, teraszokra, me-
dencékhez, apartmanokba, panziókba, hotelekbe, szoláriumokba, rendelőkbe. 

Keresse fel üzletünket a Mammut II. 3. emeletén, közvetlenül a 
Posta mellett, és válassza ki az Önnek tetszőt még ma! 

„...Ez a ... szőnyegkülönlegesség az esztétikai élményen túl mezítelen talpam-
nak gyógyító masszázst nyújt, lépeimet óvja az elcsúszástól, ápolása pedig 
álomkönnyű...” 
                                                                (K. F. nyugdíjas tanárnő, Budapest)

samsung galaxy gear

fIIo x3 audIo

Hp splIt slate book x2

Nem tudtad felvenni a telefonodat? A GALAXY Gearrel ez soha többé nem fordulhat elő, mivel a 
csuklódról fogadhatsz és indíthatsz hívásokat, olvashatsz sms-t és ellenőrizheted, mennyi a pontos 
idő. Sőt, mielőtt elszállna a tökéletes pillanat, gyors pillanatfelvételeket is készíthetsz, és azonnal meg-
oszthatod őket a közösségi oldalakon.

Media Markt 

Az mp3 és CD-lejátszók kora lejárt, helyüket a stúdióhangzású, nagyfelbontású veszteségmentes 
formátumok vették át. A FiiO X3 Audio a praktikus hordozhatóságot ötvözi a profi hangminőség-
gel. Lejátszik minden veszteségmentes formátumot (flac, ape, alac, wma, wav), de a megszokott 
formátumokkal (ogg, mp3) is kompatibilis. Rendelkezik felsőkategóriás, aszinkron D/A átalakító 
funkcióval is , a 192kHz/24 bites pedig kiváló térhangzást biztosít. Csatlakoztasd az X3-at a szá-
mítógépedhez, ha a belső hangkártyát messze felülmúló hangzásra vágysz! 

extreMe digital

A hibridek (tablet+notebook) piacáról a HP 
sem hiányozhat: piacra dobta a táblagépként 

leválasztható képernyőjű Splittet. A 13,3 
colos (33,8 cm) átmérőjű HD2 kijelző életteli képet 
biztosít a felhasználónak, a Windows 8 operációs 

rendszer pedig tablet és laptop formában is 
könnyen használható. A HP Connected Music 
szolgáltatással lejátszási listákat készíthet a 

saját eszközén tárolt vagy az interneten elérhető 
dalokból. A két akkumulátornak köszönhetően pedig (mely az egység alján, illetve a táblagépben 

található) nem szorul fali aljzat használatára.

extreMe digital

DONE

Ár: kérésre az üzletben
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concorde tab rokee 8gb tablet

lenovo Ideatab a1000

myaudIo 704o 7”

wayteQ  
xtab-s7 tablet

A ConCorde tablet kijelzője támogatja a multitouch technológiát, vagyis 
egyszerre több érintést is felismer, amit a drágább táblagépek közül 
is csak kevesen tudnak. Ennek megfelelően bármelyik frissen letöltött 
alkalmazás jól kezelhető, a teljesítményükért pedig egy 1,2 GHz-es 
Dual Core processzor felel. A belső memória mérete 8 gigabite, amit 
32 gigáig bővíthetünk, így kedvenc 
filmjeinket bárhová magunkkal 
vihetjük. Az operációs rendszerről 
egy 4.2.2-es Android gondoskodik. 

extreMe digital

Az új WayteQ négymagos processzorának köszönhetően új távlatok 
nyílnak az alacsonyabb árkategóriás táblagépek teljesítményében. A 
gyors internet mellett akár 3D játékokat vagy nagyobb teljesítményt 
igénylő applikációkat is futtathatsz 
egy időben. A Táblamagazin 
alkalmazással ingyenesen, rend-
szeresen frissülő 20 féle online 
médiumot olvashatsz. Az xTAB-
S7-tel élőben követheted kedvenc 

műsorodat! Előfizetési díj nélkül érhetsz 
el 10 MinDig TV-csatornát (közmédia csatornái és 4 rádióadó). A műsorokkal kapcsolatos 
észrevételeidet pedig egyből megoszthatod a barátaiddal a Facebookon. Az Android Jelly 
Bean 4.2-es verziója gondoskodik arról, hogy a család bármelyik tagja könnyedén tudja 
kezelni WayteQ tabletjét.

extreMe digital

Ha mindennél jobban szereted a zenét, és nem engedhetsz meg magadnak egy iPadet, akkor 
az IdeaTab a legjobb választás. Ehhez nyújtanak segítséget a sztereó hangszórók és a Dolby 

hangbővítmény. Az IdeaTab 7 colos HD-kijelzője kristálytiszta képet ad a felhasználó számára 
otthon és a szabadban is. Az operációs rendszer egy Android 4.1.2-es Jelly Bean. Az akkumu-

látor egy feltöltéssel akár 8 órányi internetezést is kibír.

MediaMarkt

A 704O praktikusan hordozható méretéből adódóan nem nagyobb a jegyzettömbödnél, és 
ráadásul könnyű is. Az egyszerű kezelhetőségről egy Android 4.2-es gondoskodik, melynek 

512MB-os rendszermemóriájával kényelmesen netezhetsz és futtathatod a legújabb applikáci-
ókat is. A MYAUDIO 704O az ár/érték szempontjából igazi nagyágyú!

MediaMarkt

OlCSó taBleteK

Ár: kérésre az üzletben
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mit vigyünk egy 
KIránduláSra?

gopro Hero 3+

Ipod sensor

samsung wb350f

garmIn  
forerunner 310 xt Hrm

Túrázók és extrém sportolók új kedvence a GoPro kamera. Rögzítsd a sisa-
kodra sziklamászás vagy hegyi biciklizés közben, a ruházatodra vagy sílécedre 
a sípályán, egyszóval BÁRHOVA! A HERO3+ kamera kisebb torzítását a 
hatelemes aszférikus lencsének köszönheti, ugyanis felületi profilja nem gömb- 
vagy hengerprofilokból áll. Az új széria 30%-kal kisebb és 25%-kal könnyebb, 
mint a HERO2. A HERO3 kamerákba beépített Wi-Fi azt jelenti, hogy a kamera 
iOS-ről, Androidról vagy tabletről a GoPro App segítségével vezérelhető, mi-
közben az élőképet ad a készülékre.

Media Markt 

Az iPod Sensor egy gyufásdoboznál alig nagyobb, cipőben elhelyezhető tracker. Amely nem 
csak Nike+ cipők talpában helyezhető el! Mérőegységgel, mértani pontossággal tudod mérni 
a távolságot, a kalóriát és az időt. Lényeges, hogy az eszközt minél lejjebb tegyük a cipőnkön, 
hogy a giroszkóp minél pontosabban tudja számolni a leadott mozgási energiát. A vezeték 
nélküli érzékelővel tudod követni az eredményeidet a legújabb iPod nanon, az összes iPhone-on, 
valamint második, harmadik, negyedik és ötödik generációs iPhone touch-on. A kütyü élettarta-
ma több, mint 1000 aktív óra.

iStyle

Végre visszajött az ideális futóidő! A Forerunner 310 
XT-vel sportolás közben tudod ellenőrizni a szívritmusodat, 

jelzi, ha kiestél a ritmusból, be tudod állítani, hogy riasszon célba 
éréskor, beállíthatod az edzés- és pihenőidejét, és automatikusan 

új kört indít. A triatlonspecialista Garmin 50 méterig vízálló, akár 
biciklizésnél is méri a teljesítményedet. A GPS-sel ellátott óra auto-

matikusan küldi az edzés adatait a számítógépedre.

extreMe digital

A Samsung WB350F típusú okos fényképezőgép 23 mm-es nagylátó-
szögének segítségével ideális természetfotókat tudsz készíteni. A 21x-es 

optikai zoomnak köszönhetően akár állatokról is készíthetsz közeli, éles 
képet anélkül, hogy elriasztanád őket lépteiddel. Miután elkészítetted a 

tökéletes fotót, mentsd el, és oszd meg a barátaiddal a közösségi oldala-
kon a beépített Wi-Fi és NFC szolgáltatások segítségével.

extreMe digital

DONE

Ár: kérésre az üzletben
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Unod a 
gabalyodásT? 

ELEGED 
VAN MÁR AbbÓL, 

hoGy foLyToN bELEAKADSZ 
VALAMIbE? hAVoNTA KELL cSERÉLNED 
A füLhALLGATÓDAT, MERT ELTöRIK A 

fÉMSZÁL A KÁbELbEN ÉS NEM hALLASZ 
SEMMIT, VAGy ÓRÁKIG TART, MIRE KIboGo-
ZoD? A VEZETÉK NÉLKüLI fEJhALLGATÓ NEM 
úJDoNSÁG, DE MI MoST MEGMuTATJuK A 

LEGMENőbbET!

KÉpZELD MAGADAT A KEDVENc DJ-D hELyÉbE. A bEATS by DR. DRE-NEK uGyANoLyAN ERőTELJES hANGZÁSA VAN, MINT bÁRMELyIK 
VEZETÉKES TÁRSÁNAK, íGy oLyAN ÉLMÉNybEN LEhET RÉSZED, MINThA TE KEVERNÉL A bALAToN SouND KöZöNSÉGÉNEK. 

soroljUk az ElőnyEiT?
Bármelyik SBC, APT-X és AAC Bluetooth kom-

patibilis eszközről használhatod, legyen az 
laptop, zenelejátszó, telefon vagy akár tévé. 

Éjszakai baglyoknak különösen ajánljuk, 
mert a maximális zenei élmény mellett 

senkit nem fognak vele felébreszteni. 

Párosítani tudod iPhone-hoz, 3. 
generációs iPad-hez és iPod 
touch-hoz is, ezért akár utazás 
közben is tudod használni. Ha a 
zenelejátszódon nincs Blue- 
toothcsatlakozás, az se baj, 
mert a csomagban egy 
kábelt is kapsz. Akár tíz órán 
keresztült is tudod hallgatni 
kedvenceidet anélkül, hogy 
lemerülne az akkumulátor. 
Házon belül is könnyen 
mozoghatsz vele, mert a 
Bluetooth-nak 30 méteres 
hatótávolsága van. Az USB-s 
csatlakozó segítségével a 
számítógépedről is könnyen 
fel tudod tölteni.

 

Anélkül tudsz számot váltani 
és hangerőt szabályozni, hogy 
előszednéd a médialejátszó-
dat, így sportolás közben is 
kiváló. Irányítsd egyszerűen 
a füleken lévő gombok 
segítségével! A csomaghoz 
tartozik még egy remote 
(távvezérlő mikrofonnal), 
egy hordozható táska és 
Beats törlőkendő, hogy el-

távolítsd az ujjlenyomatokat 
a fülesedről. Ja, és ha eddig 

elfelejtettük volna mondani, a 
Beats egyik tulajdonosa nem 

más, mint a rap nagykövet, Dr. 
Dre, aki minőségért kezeskedik.

ISTyLE: 80 900 fT

DONE
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expressz ebéd 
promeNád

asHusibár

leroy

spéci szendvics  
a sLágerListáróL

kuLináris éLmények 
japán módra

gourmet ebéd gyorsan

Akik hamar le akarják tudni az étkezést, a Prome-
nád Cafét is bátran felkereshetik. Az étterem többek 
között a házi hamburgerek különböző változatait 
ajánlja − ezekhez jár sült krumpli is, így biztosra me-
hetnek, akik igazán éhesen térnek be az étterembe. 
Ezzel nem ér véget a lista, a promenádosok a 
hamburger mellett a mexikói konyha egyik legismer-
tebb termékét, a quesadillát is gyorsan elkészítik. 
Ráadásul az árak is barátiak, a hamburgerek és 
quesadillák darabjáért 1100-1600 forintot kell fizetni. 

MaMMut II. földszInt
t: +36 20 519 5696

Egészséges, könnyű és gyors ebédnek tökéletes 
választás a sushi: ezek a zöldségekkel és tenger 
gyümölcseivel készült falatkák laktatóak, valamint 
gazdagok jótékony omega-3 zsírsavban. Az aSushi-
Bár a különleges sushi tálak mellett naponta változó 
levest − például hagyományos miso levest tengeri 
algával, lazaccal vagy kókusztej alapú tomkha kait 
−, és nyolc darab maki tekercset tartalmazó menüt 
is kínál 1290 forintért, amelyet minimál stílusú, han-
gulatos távol-keleti környezetben fogyaszthatunk el.

MaMMut I. 3. eMelet
www.asushIbar.hu

A Leroy Mammut klasszikus, beülős étterem, azaz 
a vendégek többsége nem akar gyorsan végezni az 
étkezéssel. Az étlapról mégsem hiányoznak azok a 

fogások, amelyekkel az étterem azoknak kedveske-
dik, akik sietnek − például vissza a munkahelyükre. 
Jakab Enikő, a Leroy vezetője a csirkemellcsíkokkal 

és pirított pitával tálalt török salátát ajánlja vagy 
a humuszos, padlizsánkrémmel és pitával tálalt 

Leroy bélszínsalátát. Az étteremvezető hozzáfűzte: 
a javasolt ételek amellett, hogy gyorsan az asztalra 

kerülhetnek, egészségesek, és kedveznek azoknak 
is, akik épp fogyókúráznak.

MaMMut II. 2. eMelet
www.MaMMutleroy.hu

kinek van hétkÖznaponként ideje arra, hogy kényeLmesen eLfogyasszon egy tÖbbfogásos ebédet?

DONE
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a mammutban taLáLható éttermek feLkészüLtek azokra is, akiknek nincs idejük hosszasan faLa-
tozni, csak a munkaheLyükrőL kiugorva gyorsan bekapni vaLamit. a váLaszték széLes: a házi ham-
burgertőL a quesediLLán és a pizzán át a fogyókúrázóknak szánt küLÖnLeges saLátákig terjed.

JóasszoNy

etage 

guru

mint otthon

mindennap más 

az egyhangúság eLLen

A házias ízekre éhezők biztosan találnak valami 
kedvükre valót a magyar és nemzetközi konyha 
legnépszerűbb fogásait kínáló gyorsétteremben. 
Levesek, tartalmas főzelékek és frissensültek széles 
választéka mellett napi menüt is választhatunk 880 
forintért, amely egy levest és egy főételt tartalmaz. 
Az étterem ajánlata a tavaszi napokra a fenyőma-
gos, parajos rizottó mézes-mustáros csirkével!

MaMMut I. 3. eMelet
www.gyorsettereM.hu 

Szintén jó alternatívát kínál a sietős falatozóknak 
a Etage étterem. A Mammut I. legfelső emeletén 

lévő egységben mindennap más és más menü 
várja a vendégeket, a fogások pedig pillanatok alatt 

az asztalra kerülnek. Ha valaki mégsem szeretne 
menüzni, de siet, akkor az Etage választékában 

szereplő pizzákból választhat. Legyen szó menüről 
vagy pizzáról, a gyors ebéd ebben az étteremben 

is sima ügy.

MaMMut I. 3. eMelet
t: +36 1 345 8067

A Mammut GURU étteremben is gyorsan ehetnek 
tartalmas, pikáns és egészséges ebédet az 

időhiányban szenvedők. Olívabogyóval sütött friss 
cibatták, Quesadilla menük, friss bagettek, kiadós 

óriáspalacsinták grillezett csirkemellcsíkokkal és 
pestoval, ropogós saláták, valamint naponta változó 
leveskínálat és a házi készítésű italkülönlegességek 

várják a betérőket.

MaMMut II. 2. eMelet 
www.guru.hu 

DONE
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szatyorba a  
fiNomsággal!
a MaMMut az édesszájúak száMára kész paradIcsoM. a bevásárlóközpontban száMtalan helyen 
vásárolhatunk különleges desszerteket és csokoládékat, aMelyek neMcsak helyben fogyasztva, de az 
Irodában vagy útközben Is MegédesítIk a sIetős napokat.

á table! 

édes fiNi 

szamos

édességek francia módra

retro csemegék

a cukrászmester  
boszorkánykonyhájábóL

A normandiai lisztből készült, helyben sütött 
kenyerek és gourmet szendvicsek mellett íny-
csiklandó péksüteményeket és cukrászati ter-
mékeket is kínál ez a francia különlegességeket 
árusító bolt. Ha extra kényeztetésre vágyunk, 
próbáljuk ki a krémes francia változatát! A le 
mille-feuilles egy leveles tésztából készült desz-
szert, amelynek rétegeit karamellizálják, főzött 
vaníliakrémmel töltik és a tetejét fondant-nal 
borítják be. Bon Appétit!

MaMMut II. 3. eMelet
www.atable.hu

Mogyorós grillázs, omlós vajkaramella, csokis 
kókusztekercs, aszalt eper, sárgabarack, körte, 
áfonya, mangó valamint cukorkák tömkelege 
közül válogathatnak a nosztalgiázni vágyók az 
Édes Fini pultjánál. A hagyományos finomságo-
kat kimérve árulják, így egy fárasztó napon az 
irodában is bármikor pótolhatjuk a napi boldog-
sághormonunkat. 

MaMMut I. 3. eMelet
t: +36 30 944 7449 

A legendás magyar cukrászat kávézójának szí-
nes választékában ajándék desszertek, csokolá-
dépralinék, töltött és nugátos bonbonok, trüffelek 
közül szemezgethetnek az édesszájúak. A cuk-
rászat hagyományaihoz híven megtalálhatóak a 
tradicionális sütemények is, mint a ribizlilekvárral 
töltött Szamos isler, a linzerkarika vagy a zserbó 
szelet. Egy falat mennyország elvitelre!

MaMMut II. 1. eMelet
www.szaMosMarcIpan.hu

DONE
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Ízek, színek, hangulatok
Ajándékozza meg magát vagy sze-
retteit egy Balletti által forgalmazott 
kávégéppel, és a hozzá való eredeti 
Balletti eszpresszo vagy cappuccino 
kávéscsészével!

Ízelítő teakínálatunk-
ból: ĹAngelica termé-
kek, tiszta forrásból... 
A cég alapját képező 

gyógynövénytani intézet 
egy Bologna közelében álló 

régi villában, az Angelicában 
alakult meg 1981-ben. Erről 
a villáról kapta nevét a cég, 
mely azóta rengeteg gyógy-
növényből készít kíváló minő-
ségű teakeverékeket.

A Gusto Espressoban 16 kü-
lönböző ĹAngelica teával vár-
juk kedves vásárlóinkat!

Üzletünkben Nespresso-, 
és Lavazza-kompatibilis kávé-

kapszulák is kaphatók. Kapszu-
lás és párnás kávékon, teákon 

kívül kedvére válogathat indiai szálas teákból, kávéra, 
sütire, fagyira való topping szirupokból, vagy kényez-
tesse magát csokival bevont guatemalai kávébabbal! 

Olyan különlegességeket is kínálunk, mint a természe-
tes guaranát vagy ginsenget tartalmazó kávéink, vagy 
a mandula, mogyoró, amaretto, ír krémlikőr, forró cso-
ki, sambuca, menta vagy gianduiotto csokoládéval ízesí-
tett kávéink! Mindegyik kapszulánk 7 g kávét tartalmaz, 
és egyenként is megvásárolhatók, hogy Ön mindegyiket  
megkóstolhassa!

Fedezze fel a Balletti sokszínűségét! 
www.facebook.com/gustoespresso 
Mammut I. 1. emelet 
Tel: +36 70 558-2978 
Hétfő-Szombat: 10.00 - 21.00 
Vasárnap: 10.00-18.00

A Balletti kávé Roberto és Barbara Balletti több 
mint 20 évnyi tapasztalatát ötvözi az igazi olasz 
eszpresszó elkészítése terén. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a Gusto Espresso a Balletti kávé és a 
ĹAngelica teák első magyarországi mintaboltja.

DONE
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A sokaknak problémát okozó tavaszi fáradtság a dietetiku-
sok szerint az étkezés, ezzel összefüggésben a vitaminhiány 
számlájára írható. Márpedig a vitaminoknak fontos szerep jut 
az immunrendszer működtetésében, de a csontok erősségé-
ért is felelősek. Ezért fontos, hogy a vitaminkészletét mindenki 
karbantartsa. 

Bár a biotermékek évszaktól függetlenül mindig kelendőek, de 
a tavaszi felkészülés jegyében új termékekkel bővült az amúgy 
is széles kínálat – mondta a BioSétány Mammutban lévő üz-
letét működtető Bioállomás Kft. marketingvezetője, Balogh 
Andrea. A legnépszerűbb termékek közé sorolta a biolevek 
mellett a biomüzliket, de a csokoládék iránti kereslet is jelentős. 
A marketingvezető hozzátette: gyorsan gyarapodik a törzsvá-
sárlói kör, ami azt mutatja, hogy az emberek számára egyre 
fontosabb az egészséges táplálkozás. 

A Mammut Magazin kérésére a BioSétány csapata összeál-
lított egy többgyermekes család számára tökéletes, tavaszi 
vitaminpótló csomagot. A gyerekeknek a közel 40 dekás bio 
ropogós müzli, a 250 forintos müzliszelet jelent finom és egész-
séges harapnivalót, de osztozhatnak a 895 forintért kapható 
gyümölcspürén is. Az anyukák a női vásárlók körében most 
igazán trendi zöldbúzalét tehetik a kosárba, egy 7,5 decis pa-
lackért csak 1790 forintot kell fizetniük. Az apukák pedig a 100 
százalékos – 1290 forintért kapható – biocéklalével tölthetik fel 
a vitaminkészletüket. A BioSétány által javasolt csomag ára ke-
vesebb, mint 6 ezer forint, vagyis ennyiért különleges, garantál-
tan egészséges csomagot vihetnek haza a családok. 

Családi vitaminkombó  
a biosétánytól
a bIosétány üzlet száMtalan egészséges és bIoterMékével lényegében órIásI vItaMInbIrodaloMként várja 
a látogatókat. a polcokon sorakozó egészséges terMékek egytől egyIg szIgorúan ellenőrzött bIogaz-
daságokból, -üzeMekből szárMaznak.
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a mammutig Jött a  
szenvedélyes olasz szakáCs

spagHetti alla liparese (spagetti lipari módra)

sorozatunkban a MaMMutban található étterMek séfjeIt kérdezzük karrIerről, vásárlásI szokásokról, 
főzésI trükkökről, kedvenc hozzávalókról és szezonálIs fogásokról. ezúttal eugenIo spagnolóval, az 
okay ItalIa séfjével beszélgettünk.

A főzés iránt gyermekkora óta érdeklődik, ez a lankadatlan szenve-
dély vitte a vendéglátás felé. A családja iránti rajongás pedig egé-
szen Magyarországig repítette Eugeniót. 

Magyar feleségével pár éve települt hazánkba, azóta lelkes látoga-
tója a budapesti piacoknak. Saját bevallása szerint otthon átengedi 
a terepet a párjának, aki már a hagyományos olasz ételekkel is ki-
tűnően boldogul. 

A magyar konyhát kimondottan ízletesnek találja, bár Eugenio sze-
rint a hazai ételeket sokkal munkásabb elkészíteni, mint az olasz 
fogásokat. Míg egy tésztaétel 10-15 perc alatt megvan, addig a 
pörköltet vagy húslevest sokszor órákig főzik a háziasszonyok. Az 
olasz tradícióknak megfelelően az Okay Italia éttermében is friss 
alapanyagokat használnak, és mivel ezek nem főnek órákig, meg-
őrzik természetes vitamin-, és antioxidáns-tartalmuk nagy részét. 
Kedvenc alapanyagának a peperoncinót tartja. Ez az olasz csípős 
piros paprika – ami segíti a vérkeringést − sokszor bukkan fel az 
ételeiben, többek között a Spaghetti alla Liparese („Spagetti Lipari 
módra”) tésztaételben. 

Az Okay Italia csapata ezzel a fogással tiszteleg a szicíliai születésű 
Eugenio hazája előtt, és ajánlja meleg szívvel az olvasóknak, hiszen 
egy hamisítatlan tavaszi fogásról van szó. Friss, könnyen beszerez-
hető hozzávalókat tartalmaz, könnyű, mégis elegendő energiával lát 
el egész napra, és még egészséges is! 

Olívaolajon kicsit megpirítunk 1 gerezd zúzott fok-
hagymát − így csak a fokhagyma ízét vonjuk ki −, 
majd kiszedjük az olajból. A tepsibe rakjuk a felap-
rított szardellafilét és kicsit megpirítjuk a fokhagymás 
olajon. Hozzáadjuk a karikára vágott zöld olívabogyót 
és a félbevágott koktélparadicsomot. Közepes lán-

gon tovább pirítjuk, majd hozzáöntünk egy kevés paradicsomszószt, és lassú tűzön készre főzzük. Ezzel az eljárással kifőzzük a 
paradicsomszósz víztartalmát. A tésztát olaszosan roppanósra („al dente”) főzzük, összeforgatjuk a szósszal, majd apróra vágott friss 
petrezselyemzöldet adunk hozzá.

Buon appetito!

Hozzávalók 1 főre:
•	 150 gr olasz durum spagetti
•	 1 szardellafilé 
•	 magozott zöld olívabogyó
•	 félbevágott koktélparadicsom
•	 1 gerezd fokhagyma
•	 olasz passzírozott paradicsom
•	 extraszűz olívaolaj
•	 peperoncino (szárított csípős paprika)
•	 friss petrezselyemzöld

DONE
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a Hang ereje
Főszereplők: James Corden, Julie Walters, Taylor Swift, Colm Me-
aney, Mackenzie Crook
Rendező:  David Frankel

A film Paul Potts történetét meséli el, aki a brit „Csillag 
születik” első szériájának győztese. Az előnytelen 
külsejű ifjút nem ismerték el a legnagyobb operaénekesi 
iskolában, ám elsöprő sikert aratott a tehetségkutatón. 
Akár hollywoodi mese is lehet, de Paul Potts valóságos 
személy.

Bemutató: 2014. március 6.

a grand Hotel BudapeSt
Főszereplők: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Edward Norton, Willem 

Dafoe, Jude Law, Owen Wilson, Bill Murray, Adrien Brody, Léa Seydoux, 
Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, Harvey Keitel, Mathieu Amalric.

Rendező: Wes Anderson

A két világháború közti Európa békebeli világában megtör-
ténik az évszázad legnagyobb festményrablása, és a szálak 
a mi fővárosunkról elnevezett szállodába vezetnek.  Ebben a 
15 világsztárt felsorakoztató, különleges hangulatú komédiá-

ban mindenki megtalálja a maga kedvenc karakterét.

Bemutató: 2014. március 20.

Mr. peaBody éS SHerMan kalandjai
Rendező: Rob Minkoff

„Ha egy gyerek örökbe fogadhat egy kutyát, miért ne fo-
gadhatna örökbe egy kutya egy gyereket?” A Madagasz-
kár és a Shrek alkotóinak újabb egész estés animációja 
ez a film, amit az egész család élvezni fog.

Bemutató: 2014. március 13.

a Beavatott
Főszereplők: Shailene Woodley, Kate Winslet, Theo James, Maggie Q, 

Zoe Kravitz, Ashley Judd,  
Rendező: Neil Burger

Egy világsikerű regény alapján készült ez a különleges 
hangulatú, rendkívül látványos, izgalmas akciójelenetekben 

bővelkedő film. Ha szereted Az éhezők viadalát, és nem 
bírsz várni a következő részig, akkor ez…

Bemutató: 2014. március 20. 
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Jegyárak: teljes árú jegy: 1840 Ft; SZERDÁN egész nap (csak normál előadásokra): 1440 Ft; diák, gyerek, nyugdíjas, pedagógus, fogyatékkal élő jegy: 1440 Ft; családi jegy (csak normál előadásokra; 2 fel-
nőtt és 2, vagy 1 felnőtt és 3 - 8 év alatti - gyermek részére): 5300 Ft; Digitális 3D teljes árú jegy szemüveggel: 2240 Ft (szemüveg nélkül: 2040 Ft); Digitális 3D diák, gyerek, nyugdíjas, pedagógus, fogyatékkal 
élő jegy szemüveggel: 1840 Ft (szemüveg nélkül: 1640 Ft). Gyerekjegy 8 éves korig váltható! Csoportos jegyárainkról érdeklődjön a jegyrendelés telefonszámán! Felhívjuk tisztelt mozilátogatóink figyelmét, 
hogy kedvezményes jegyet a jegypénztárainkban csak a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatásával tudunk kiadni. A jegypénztárban "EDENRED Ticket Compliments Top Premium" ajándékutalványt, 
"SODEXO Ajándék Pass" utalványt is elfogadunk. A jegypénztárainknál ki tudunk szolgálni MasterCard, Visa, AMEX valamint PayPass fizetési opciókat. A filmek előtt reklámok és előzetesek kerülnek leve-
títésre. Észrevételeit a cinema@cinemacity.hu e-mail címre várjuk. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 3 óra ingyenes parkolást tudunk biztosítani a parkolókártyák érvényesítésével.

noé
Főszereplők: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson és 
Anthony Hopkins 
Rendező: Darren Aronofsky

A jól ismert bibliai hős, Noé történetét láthatjuk ezúttal 
mozivásznon, a létező legmodernebb technikával és 
leglátványosabb effektekkel felturbózva. Lélegzetelállító 
élmény. 

Bemutató: 2014. március 27.

tranSzcendenS
Főszereplők: Johnny Depp, Morgan Freeman, Paul Bettany, Rebeca Hall, 

Kate Mara, Cillian Murphy 
Rendező  Wally Pfister

Elgondolkodtatok már azon, hogy mi lenne, ha a számí-
tógépetek érezne? Nem, ez nem a következő Terminátor, 

ez sokkal valóságosabb. Johnny Depp főszereplésével 
most ízelítőt kaphatok az alternatív nem túl távoli jövőről.

Bemutató: 2014. április 17.

coucH Surf
Főszereplők: Hámori Gabriella, Anger Zsolt, Balsai Mónika, Nagy 
Zsolt, Kocsis Gergely, Gyabronka József, Elek Ferenc, Kerekes Vica 
Rendező: Dyga Zsombor

Hányszor hallottad már azt, hogy ha a kanapék mesélni 
tudnának? Most fognak is, a Couch surf tíz kanapé és 
vagy két tucat férfi és nő vidám, megható, szellemes 
meséje felnőtteknek.

Bemutató: 2014. március 6.

Megdönteni Hajnal tíMeát
Főszereplők: Osvárt Andrea, Simon Kornél, Szabó Simon, Lengyel Tamás, 

Jordán Adél, Kamarás Iván 
Rendező: Herczeg Attila

„Érettségi találkozó, összejönnek a lúzerek, akik 15 évvel ez-
előtt nem mertek ágyba bújni egymással.” Ez most sincsen 
másképp, csak az a baj, hogy az esetet levideózza az osz-
tály rezidens taplója, és a felvétel segítségével megzsarolja 

házasodni készülő főhősünket. Hogy mit kér cserébe, hogy 
ne derüljön ki? Azt, hogy megdönthesse Hajnal Tímeát. 

Bemutató: 2014. február 13.

jegyrendelÉs: 06 40 600 600
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Bestsellerek

DONE
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réBer laSzló: akár a Szülők
Libri Könyvkiadó 
Réber László a magyar karikatúraművészet úttörője. A XX. század karikatúrái alatt 
többnyire magyarázatok, anekdoták és párbeszédek álltak, ezzel szemben az ő 
modern művészete inkább a rajzot részesítette előnyben. A kötetben a gyerekek és a 
szülők gondolatait önti rajzba az ő sajátos stílusában, ami korábban annyi Jankovszky 
Éva-kötet elengedhetetlen tartozéka volt. Ezúttal nincs hozzájuk szöveg, pusztán a 
rajzok mesélnek nekünk.

Anima: 2 990 Ft

MarkuS zuSak:  
a könyvtolvaj 
Ulpius-ház Könyvkiadó 

1939. A náci Németország-
ban Liesel nevelőszülőkhöz 
kerül, miután koncentrációs 
táborba hurcolták szüleit. 
Nehezen birkózik meg az 
új helyzettel és a közeledő 
háborúval. Nevelőszüleitől 

tanul meg olvasni, ennek kö-
szönhetően pedig a képzelet 
világában talál menedéket. 

Markus Zusak megindító tör-
ténete az életigenlésről, em-
berségről, alkalmazkodóké-
pességről és egy zűrzavaros 
korszak zsarnokságáról szól. 
A könyvből készült film már 

látható a mozikban.

Ulpius-ház: 3 999 Ft

lackfi jánoS: Milyenek 
Még a Magyarok? 

Helikon Kiadó 
Eltöprengtek már azon, mitől 
vagyunk magyarok? Lackfi 

János szórakoztató irodalma 
humorosan meséli el, hogy 

milyen a mi nemzetünk. 
Kiderül, hogyan mondják meg 
a magyarok a tutit, akkor is, 
ha senki sem kíváncsi rájuk, 
miért énekelnek megcsonkí-
tott boci-bocikról a gyerme-
keiknek, miért mindig csak 
a vesztes csatákat ünneplik 
és miért vannak kiélezve az 
anyósukra. A nagy sikerű 

Milyenek a magyarok? után a 
második részben sem fogunk 

csalódni.

Anima: 2 990 Ft

jonatHan franzen:  
erőS rengéS
Európa Könyvkiadó 

A kortárs amerikai próza 
egyik legelismertebb 

szerzője, Jonathan Franzen 
merészen ötvözi a realizmust 

a humorral. A történet 
középpontjában Louis Hol-
land áll, aki egy földrengés 
következtében elveszíti a 
nagymamáját, majd nagy 

mennyiségű részvényt örököl 
egy jól menő vegyi üzemben.  

Csakhogy kiderül, hogy a 
lány, akibe szerelmes, épp 
ezt a vegyi üzemet tartja 
felelősnek a földrengések 

kialakulásáért...

Alexandra: 4 500 Ft

lBelfort jordan:  
a Wall Street farkaSa

Libri Kiadó 
A pénzből sosem elég. 

Főhősünk kisstílű alkuszként 
kezdte tőzsdei pályafutását, 

majd sikert sikerre – és 
csalást csalásra – halmozva 
övé lett a ’80-as évek Ame-
rikájának egyik legnagyobb 
brókercége. Az oda vezető 

utat végigkokainozva már az 
FBI figyelmét is felkeltette. Mit 
sem törődve a veszéllyel Jor-
dan csak egy dolgot akart: 
MÉG TÖBBET. És ahogy az 

lenni szokott, a csúcsról csak 
egy irányba vezet az út...  

Libri: 3 990 Ft
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Ferdinand Von schirach 
collInI nem beszél

egy gyilkosság, egy néhai gépgyár tulajdonosa, egy 
Vádlott és két ügyVéd. tárgyalások hosszú sora. ám 
a kegyetlen igazságra nem is olyan egyszerű Fényt 
deríteni, mint ahogy azt kezdő ügyVédünk, caspar 

leinen gondolta. a kérdés már csak az, sikerül-e neki 
egyáltalán? 

A német sztárügyvédnek, 
Ferdinand Von Schirachnak 
eddig két kötete jelent meg 
Magyarországon, amelyek 

valódi, a pályája során 
tapasztalt bűneseteket 

tartalmaztak. Ez az első 
regénye, mely teljes egészé-
ben a képzelet szüleménye. 
Egy leplezetlen gyilkosságot 

és annak kimenetelét mutatja 
be az olvasóknak.

Caspar Leinen, a történet 
főhőse még újonc az ügyvédi 

szakmában, de rögtön egy 
gyilkossággal kezdheti a kar-

rierjét. Fabrizio Collini ügye 
kerül hozzá, ami korántsem 

indul gördülékenyen. A 
vádlott nem hajlandó elárulni 
indítékát, és kiderül, hogy az 

áldozat Leinen régi barátja. 
De vajon mindent tudott-e 

Caspar az elhunyt Hans 
Meyerről? Leinenben vias-
kodnak az érzelmek, nem 
akarja vállalni a védelmet, 

becsülete mégsem engedi, 
hogy magára hagyja az elítél-

tet. Versenyfutásba kezd az 
idővel és az emlékeivel, hogy 

igazi profiként járhasson el 
Collini ügyében.

„nekem elhi-
heti leinen, az 
emBerek nem 
Fehérek Vagy 

Feketék, hanem 
szürkék."

„egy Védő Véd, 
se töBBet,  
se keVeseBBet  
nem tesz”

Már az első fejezetben kész 
tényekkel állít szembe minket 
a szerző. Csak az a kérdés, 
hogy a bűnesethez miként 
kapcsolódhat Hitler és az 
SS alakulat. A mű érdekes 
betekintést nyújt a múlt és a 
jelen kapcsolatába, s belelát-
hatunk egy kicsit a különböző 
korok életfelfogásába. Van-e 
barátság a tárgyalóteremben, 
számít-e mindaz, amiben 
addig hittünk? Hagyjuk-e, 
hogy elhomályosítsák ítélőké-
pességünket gyermekkorunk 
kedves emlékei, vagy vállaljuk 
a felelősséget egy ember 
hátralevő életéért? „Egy védő 
véd, se többet, se keveseb-
bet nem tesz” – hangzik el a 
regényben.

Collini szavain keresztül 
Schirach tömören foglalja 
össze számunkra az élet 
nagy igazságait, mulandó-
ságát és a törvényszék rideg 
valóságát. És mindig tartogat 
meglepetéseket.

partVonal kiadó

liBri: 
2 690 ft

Mammut Magazin / 2014. tavasz  43

aj
án

ló



KuLTúRA, VÁSÁRLÁS, KuLINÁRIS ÉLVEZETEK

Hosszú Hétvége rómában

a Hosszú tél után töltődjön fel európa egyIk legszebb és legrégIbb városában,  
aHol már márcIusban fagyIzHat az utcán!

Indulás márciustól májusig, 
minden csütörtökön. Ma-
radjon 4 napot, 3 éjszakát! 
Utazás repülővel, menetrend 
szerinti járatokkal. Szállás 3 
vagy 4 csillagos szállodában.

Részvételi díj: 

3 csillagos szállodában:  
32 690 Ft-tól/fő + illetékek 
4 csillagos szállodában:  
53 100 Ft-tól/fő + illetékek

További részletek-
ről érdeklődjön a 
HurráNyaralunk.hu 
irodájában (Mam-
mut I. 3. emelet)

DONE

Az ajánlatok a szabad helyek függvényében érvényesek. Az árak tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk. Engedélyszám: U-000846
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      www.hurra-nyaralunk.hu
      Mammut I. 3. emelet

ut
az

ás



TAVASZI NyARALÁS
a pIramIsok Hazájában

IgazI családI pIHenésben leHet része az egyIptomI HurgHada 5 csIllagos,  
all InclusIve szállodájában.

A marokkói stílusú ALBATROS PALACE-ben 
az egész család talál kedvére való progra-
mot! A medencében több csúszda és ani-
mációs program szórakoztatja a kicsiket. Vá-
laszthatnak a miniklub és a játszótér kínálta 
lehetőségekből is. A felnőttek pedig a tenisz, 
az asztalitenisz, a fitnesz, a strandröplabda 
vagy a vízi sportok közül válogathatnak.  

Az étkezések terén is bőséges a választék.  
A szállodában olasz, német, mexikói és 
ázsiai konyha is működik.

Indulás március 1-jén, 8-án, 15-én, vagy 22-
én. Az utazás időtartama:  8 nap/7 éjszaka. 

Részvételi díj:  
170 800 Ft/fő + 5 000 Ft vízumdíj

További részletek a Kartago 
Tours irodájában (Mammut I. 
földszint)

DONE
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Mindig is ide vágyott, de eddig lemaradt 
róla? Nem csoda: az elmúlt években gyakran 

előfordult, hogy a német és más nyugati 
országokból érkező vendégek - akik a ma-

gyarokhoz képest jóval hamarabb lefoglalják 
a nyaralásaikat - már tavasszal megtöltötték 

ezeket a görög szigeteket. Így a magyar utazók 
már nem találtak megfelelő szállást, megfelelő 

árban. Ezért fontos, hogy előre tervezzünk!

A Neckermann idén meghosszabbította a 
szezont a két legnépszerűbb görög szigetre - a 

tavaszi illetve az őszi hónapokra egyaránt. Így 
már április végétől egészen október végéig 

utazhat charter járattal Krétára és Rodoszra.

Ne várja meg, amíg betelnek a legkedveltebb 
szállodák! Minél hamarabb foglal, annál 

nagyobb a választék, és annál nagyobb a 
kedvezmény is!

Kérje ajánlatunkat az  
info@mammutneckermann.hu 

e-mail címen, a 06-1-345-83-92 
telefonszámon, vagy a  

Mammut II. 2. emeletén!

pIhENJEN GöRöGoRSZÁG LEGSZEbb SZIGETEIN,  
krétán és rodoszon!
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ötcsIllagos kényeztetés a földközI-tengeren
GyöNyöRKöDJöN A MEDITERRÁN cSoDÁKbAN AZ MSc SpLENDIDA fEDÉLZETÉRőL!

Az út időtartama: 8 nap/7 éj 
Az indulás lehetséges időpontjai:  
márc. 16., 23., 30., ápr. 6., 13. 
Útvonal: Genova - Nápoly - Messina -  
Tunisz - tengeren - Barcelona -  
Marseille - Genova 

Részvételi díj:

Belső kabinban: 131 900 Ft/főtől 
Külső kabinban: 147 900 Ft/főtől 
Balkonos kabinban: 164 900 Ft/főtől

Az ár tartalmazza az elhelyezést a kivá-
lasztott kabinkategóriában, a teljes ellátást 
(reggeli, ebéd, sütemények, vacsora, éjféli 
büfé), korlátozott italfogyasztást a fedélze-
ten, valamint a hajón található legtöbb szó-
rakoztató- és sportlétesítmény használatát.

Az ár nem tartalmazza a kikötői illetéket 
(38 000 Ft/fő), a kikötőbe jutás költségeit, 
a kötelező borravalót a hajóút végén (kb. 
7 EUR/fő/nap), a kötelező útlemondási 
biztosítást (a hajóút értékének 2%-a) és a 
fakultatív parti kirándulásokat. 

Gyerekek pótágyon való elhelyezése 18 
éves korig ingyenes, csak kikötői illetéket 
kell fizetni utánuk.

További részletek a Vista 
Utazási Irodában (Mammut I. 
1. emelet)

DONE
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Úgy indult és úgy végződött, mint egy mesében. A bajnokság 
elején fergeteges győzelmek, zárásként pedig önfeledt pezsgő-
zés. 2012 után tavaly is magyar rallybajnok lett Kazár Miklós, akit 
az elmúlt idényben navigátorként Szőke Tamás (a Mammut mar-
ketingvezetője - a szerk.) segített. A Maximmun Racing Team 
kettőse már a téli holtidőben sokat tett azért, hogy később a 
gyorsasági szakaszokon is az élen legyen. Egy olasz csapat biz-
tosította számukra a technikai hátteret, így a Citroën Xsara WRC-
vel Egerben és Miskolcon is a maximális pontszámot szerezte 
meg a kettős. Ettől kezdve pedig lehetőség nyílt arra, hogy cent-
rikusan és taktikusan versenyezzenek az idény hátralévő részé-

CsúCsteChnika és remek teljesítmény. kazár miklóst és szőke tamást egy 
Citroën Xsara WrC repítette a magyar rallybajnokság élére.

a cItroën repítette őket a csúcsra

ben. Veszprémben ugyan számítógépes problémák adódtak, de 
aztán Kassán és Budapesten a második, a szezonzáró Mecsek 
Rallyn pedig negyedik helyen végeztek. Ezzel végül hatpontos 
előnnyel álltak a pontverseny élén.

„Hatalmas élmény WRC-vel is felérni a csúcsra” - értékelte a 
tavalyi esztendőt Kazár Miklós. 

„Az egész csApAt és tomi is kiváló munkát 
végzett, Ami ehhez A szép sikerhez vezetett. 
nAgyon kemény és szoros bAjnokságot zár-
tunk, komoly csAtábAn sikerült megszerezni 
Az újAbb elsőséget.”
Szőke Tamás navigátorként először ünnepelhetett abszolút baj-
noki címet, ami felejthetetlen marad a számára. 

„Az első futamgyőzelmünkre mindig emlékezni fogok, de az év 
végi elsőséget sem felejtem el soha” - fogalmazott. „Nagyon 
meg kellett küzdenünk a bajnoki címért, de szerencsére minden 
úgy alakult, ahogyan elterveztük. A vége így is izgalmasan ala-
kult, ám az ünneplés ennek tudatában még nagyobb volt, mint-
ha simán nyertünk volna. Nagyon remélem, hogy 2014-ben to-
vább tudjuk írni a saját és a csapatunk sporttörténelmét, mert 
minden vágyunk, hogy idén is a legjobbak legyünk, és megvéd-
jük az abszolút elsőségünket.”
 
Marosréti Ervin

Fotó: Czeizel Judit
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soHa nem késő!
kezdőként a FitneszteremBen

csak az első lépést nehéz megtenni.  
a töBBiBen segítünk!

a tavasz beköszöntével elérkezik az idő, amikor energiától 
duzzadva belekezdünk az életmódváltásba. Éppen ideje, hogy 
az egészséges táplálkozás mellett fokozatosan, egyre nagyobb 
hangsúlyt fektessünk a testmozgásra is, hiszen a nyári bikinisze-
zonra való felkészülést már tavasz elején érdemes elkezdeni.

kezdő vendégeknél gyakran felmerül a kérdés, hogyan vá-
lasszanak edzőtermet és milyen csoportos órát látogassanak. A 
Lite Wellness Club Mammutban az aerobik és Spinning® edzé-
sek három helyszínen zajlanak. Érdemes minél több edzésfaj-
tát kipróbálni, hogy mindenki megtalálja a számára szerethető 
mozgásformát, amit hosszú távon tud űzni. Órarendünkben heti 
közel 120 edzés, valamint minden korosztályt és igényt kielégítő, 
15 féle óratípus található.

a csoportos órák profi oktatói mellett magasan képzett, dip-
lomás személyi edzők is várják a vendégeket. 

az első alkalommal érkezők számára javasolt egy állapot-
felmérés, melyet klubunk ingyenesen biztosít a vendégei szá-
mára. A fitneszrészlegbe lépve teremedzők várják az érkezőket, 
akik segítenek megismerni a gépek használatát és a gyakorlatok 
helyes elvégzését. A tökéletes technika elsajátítása nemcsak ízü-
leteink épségének megóvása miatt fontos, de egy-egy gyakorlat 
csak jó technikával végezve lesz igazán hatékony.

mindezek mellett azonban fontos a motiváció fenn-
tartása is. Sportoljunk a barátainkkal, családtagjainkkal közösen, 
hogy segítsük egymást a kitartásban! A rendszeres klubdélutá-
nok során vendégeink dietetikai, edzéstani és sportpszichológiai 
előadásokat is látogathatnak, ahol megtudhatják, hogyan legye-
nek még eredményesebbek.

Mammut II., 4.emelet
Telefon: +36 1 345 8544

Web: www.litewellness.hu
E-mail: info@litewellness.hu

DONE
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a rendszeres emlővIzsgálat 
életet mentHet!

TAVASSZAL MINDIG ESZÜNKBE jUT A MEGújULÁS, A FELTÖLTŐDÉS, ÉS ELŐ-
TÉRBE KERÜL AZ EGÉSZSÉG. ENNEK KAPcSÁN BESZÉLGETETT jAKUPcSEK 
GABRIELLA A MAMMUT II. 4. EMELETÉN TALÁLHATó DIAGNOScAN MAGYAROR-
SZÁG ORVOSIGAZGATójÁVAL, DR. BÁcS ÉVÁVAL AZ EMLŐVIZSGÁLAT FONTOS-
SÁGÁRóL ÉS MóDjÁRóL.

„számomra Fontos a prevenció”

A vizsgálatok igénybevétele előtt kérjük, konzultáljon háziorvosával, beutaló orvosával vagy központunk szakorvosával! A tájékoztatás nem teljes körű, további 
információért keresse fel központunkat, vagy weboldalunkat: www.diagnoscan.hu.  

Jakupcsek Gabriella a Diagnoscan Magyarország 
egészségügyi kampánynagykövete.

Jakupcsek Gabriella: Mikor és kinek 
ajánlott a mammográfiai szűrés?
Dr. Bács Éva: A mammográfia az emlődaga-
natok szűrésére ma is a leghatékonyabb ér-
zékenységű diagnosztikai vizsgálat. Szűrő-
vizsgálatként 40 éves kor felett ajánlott, ennél 
fiatalabb korban a vizsgálatot irányító szakor-
vos döntése alapján történhet. A vizsgálat 1-2 
évenként ajánlott, életkortól és rizikófaktorok-
tól függően, illetve panaszok vagy a kontroll-
vizsgálatok igénye szerint.

Jakupcsek Gabriella: Mivel jár egy 
ilyen vizsgálat, van-e kellemetlen ve-
lejárója, fájdalmas-e?
Dr. Bács Éva: A vizsgálatok álló helyzetben 
(állapottól függően ritkán ülve) speciális rönt-
gen berendezéssel történnek, gyakorlott asz-
szisztensek kétirányú felvételt készítenek 
mindkét emlőről. A jó képminőség, valamint a 
sugárterhelés csökkentése érdekében a fel-
vételek alatt az emlőt speciális műanyag le-
mez segítségével néhány másodpercre 
egyenletes vastagságúra összenyomják. A 
vizsgálat semmilyen előkészítést nem igényel, 
csupán a vizsgálat előtt a bőrre került kozme-
tikumokat, krémeket kell letörölni. A teljes 
vizsgálati idő általában 5 perc. A vizsgálat jár-
hat kisebb kellemetlenséggel, ritkán fájda-
lommal, de a biztonságos áttekinthetőség és 
a korrekt eredmény eléréséhez erre feltétlenül 
szükség van. Mivel az elmlők mirigyállománya 
a menstruációs ciklus első felében a legke-

vésbé érzékeny, célszerű a vizsgálatot az első 10 napban végezni a jobb értékelhetőség 
és a kompresszió okozta fájdalom csökkentése miatt.

Jakupcsek Gabriella: Mit figyeljünk magunkon az önvizsgálat során, és 
milyen vizsgálatra számítsunk, ha találunk valamit? 
Dr. Bács Éva: A női emlők rákbetegsége relatíve gyakori, agresszív betegség, amelynek 
minél korábbi diagnózisa a sikeres kezelés alapja. A mellrák általában fájdalmatlan cso-
mó formájában jelentkezik, esetleg a bimbó váladékozása, az emlő bőrének kemény 
megvastagodása, kifekélyesedése kelti fel a gyanút. Bármilyen elváltozás esetén keres-
sük fel nőgyógyászunkat, aki komplex emlővizsgálattal pontos képet tud adni az elválto-
zásról. Az első lépés a fizikális vizsgálat, majd 35 éves kor alatt az emlőultrahang vizsgá-
lata, 35 éves kor felett a mammográfiai vizsgálat következik. Szeretném azonban itt el-
mondani,  hogy az ultrahangvizsgálat nagyon hasznos kiegészítője, de nem alternatívá-
ja a röntgen mammográfiának! 

Központunkban emellett magánrendelés keretében lehetőség van rövid 
várakozási idővel CT-vizsgálatok, ultrahangvizsgálatok, csontsűrűség-mé-
rés, illetve röntgen vizsgálatok igénybevételére is. Gyors, pontos diagnó-
zis a mielőbbi gyógyulás érdekében.

A vizsgálatról és ajánlatainkról érdeklődjön a Mammut II. 4. emeletén található 
központunkban személyesen, vagy a +36 40 91 81 91-es telefonszámon. 
További információkat talál honlapunkon, www.diagnoscan.hu oldalon vagy  
Facebook oldalunkon: facebook.com/diagnoscan.
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dr. Révész Klaudia
A-Balance Bőrgyógyászati 

Magánrendelő
Bőrgyógyász,

Gyermek-bőrgyógyász,
Anti-aging és esztétikai 

specialista
Mammut II. 5.emelet

Tel.: +36 70 948 0858,  
+36 70 947 5868

www.abalance.hu
E-mail: info@abalance.hu

- Amint eljön a tavasz és lekerülnek rólunk a vastagabb 
ruhadarabok, máris elkezdhetünk aggódni azon, hogy 
elég feszes-e a hátsónk a farmerben, nem látszanak-e a 
gödröcskéink, és mi van, ha kicsit kilóg a hasunk a póló-
ból. Bár bőrfeszesítő tippekkel elárasztanak minket, so-
sem tudhatjuk, melyiknek higgyünk. Mit javasol a bőr-
gyógyász? 
Dr. Révész Klaudia: - Mindenképpen hasznos kikérni szakember 
tanácsát, akinek sokféle eljárásssal kapcsolatban van tapasztala-
ta, és van rálátása arra, hogy a problémánkat egyszerűen az elfo-
gyasztott étel minősége és mennyisége, valamint a mellette vég-
zett testmozgás aránytalansága idézi elő, vagy esetleg van valami-
lyen egyéb ok (leggyakrabban endokrinológiai probléma), ami ne-
hezíti a helyzetet. (Sokan vannak a „már az étel látványától is hízok” 
állapotban…) Ilyen esetben ugyanis nem lesz olyan hatékony egyik 
alakformáló eljárás sem, sőt vannak olyanok, amelyek alkalmazá-
sa bizonyos esetekben kifejezetten kerülendő. Ezért egy körülte-
kintő konzultáció utáni, egyénre szabott kezelési programot szok-
tam javasolni. 

- Szükség van-e feltétlenül teljes életmódváltásra a bőr 
rugalmasságának megőrzéséhez? 
Dr. Révész Klaudia: - Szerintem igen, ugyanis az egyik sarkalatos 
szempont a megfelelő folyadékbevitel, a másik pedig, a bőrünk 
tónusát leginkább konzerváló tevékenység, a rendszeres sport… 
Ezen túlmenően vannak olyan alkati tényezők (pl. kötőszöveti 
gyengeség), amelyek nem rajtunk múlnak, viszont egy részét ké-
pesek vagyunk bizonyos készítményekkel, terápiákkal korrigálni – 

ezeket a lehetőségeket is az „alternatív bőrgyógyászat” eszköztá-
rába sorolom.

- Hisz-e a krémekben, amelyek szintén feszesebb bőrt 
ígérnek?
Dr. Révész Klaudia: - Ma már valóban hozzáférhető néhány ki-
emelten jó hatékonyságú készítmény, ami egy bizonyos szintig jó 
eredményhez segíthet (különösen ha más kezelésekkel vagy for-
szírozott hatóanyag-bevitellel kombinálják, mint amilyen az ultra-
hang, vagy a tű nélküli mezoterápia), de még ezek használata mel-
lett sem szabad a fent említettekről elfeledkezni!

- Mi történik akkor, ha abbahagyjuk a kezelést, amelyet 
ön javasolt? Visszaesik-e bőrünk a kezelés előtti álla-
potába? 
Dr. Révész Klaudia: - Az idő kerekét egyetlen módszerrel sem tud-
juk megállítani, csak visszaforgatni. Az, hogy az így elért eredmény 
milyen mértékű és meddig tart, sokféle tényezőn múlik, de legin-
kább azon, hogy a páciensnek mennyire jól működnek a regene-
ráló mechanizmusai, és mennyire képes betartani azt a program-
tervet, amit közösen állítunk össze a számára. Nem mindegy az 
sem, hogy csak egy apró probléma kezeléséről van szó ( pl. toka 
kezelése), vagy nagyobb „ úszógumi” eltüntetése a cél. Az sem 
mindegy, hány éves az illető. Én abban hiszek, hogy rendszeres, 
kis lépésekkel, szükség esetén különböző eljárások kombinálásá-
val sokkal jobb és stabilabb eredményeket lehet elérni, mint ha 
rövid időn belül teljesíthetetlenné váló elvárások elé állítunk valakit.

ALTERNATíV MÓDSZEREK A fESZES bőRÉRT
egyre több orvos gondolja úgy, Hogy a pácIenseInek több és alaposabb odafIgyelésre lenne szüksége, és 
a Hagyományos gyógyításon túl szerzett Ismereteket Is érdemes alkalmaznIa a kezelések során.  
a bőrgyógyászok között dr. révész klaudIa az egyetlen, akI azt vallja, Hogy bőrgyógyászatI panaszok 
esetén sem csak a bőrt kell vIzgsálnI, Hanem az egész embert, Hogy a tünetI kezelés Helyett a probléma 
kIváltó okát Is megtaláljuk. az abalance rendelő pontosan ezt nyújtja – esztétIkaI panaszok esetében Is.
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DONE
kÖlyÖkPark
A kisgyermekkorban két dolog segíti leginkább a gyermek fejlődését:

a  mozgás és a játék.

A Kölyökpark egy háromemeletes fedett játszótér 
és gyermekmegőrző, mely  néhány hónapos kor-
tól várja a gyerekeket a Mammut II. 3. emeletén.

A játszótér tudatosan tervezett fejlesztő játékok 
rendszere, melyben a csúszdák, cikk-cakk formá-
jú tornyok, indiáncsapdák, taposóakna, labdame-
dence, mángorló és üveghíd mind a  gyerekek 
mozgásának fejlesztését segítik elő a kötetlen, 
szabad játék közben. A cél az örömszerzés, a 
mozgás és a játék.

Minden kedden 10-12 óra között baba-mama 
közös játékra, a „HANGOLÓDÓ”-ra várjuk 6 
hónapos kortól 3 éves korig a kicsiket, ter-
mészetesen az anyukájukkal. A programot 
szakember vezeti.

Mit ajánl még a KÖLYÖKPARK?

•	 gyermekmegorzés
•	 eteto-, pelenkázó-, szoptatószoba
•	 szülinapi ünnepségek
•	 bio büfé

-

-

-

-
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az emberek régen követték a 
természet ritmusát, és a telet mint 
a pihenés, visszahúzódás idősza-
kát élték meg. Az első napsugarak-
tól feltöltődtek, élvezték a napfény, 
a meleg hatását. Napjainkban vi-
szont télen sem változik a napi ru-
tin, ugyanakkora teljesítményt kell 
nyújtani, mint az év többi időszaká-
ban. A kizsigerelt szervezet az idő 
melegedésére többnyire elhatal-
masodó fáradtsággal reagál. 
Betegséget is jelezhet és gyakran 
okoz általános fáradtságot a vashi-
ány, de akár a pajzsmirigy alulmű-
ködése is. Lényeges a megelőzés, 
melynek első lépcsője a rendsze-
res mozgás. A frissesség megőrzé-
séhez a szervezetnek oxigénre van 
szüksége. A természetben eltöltött 
órák a legalkalmasabbak minderre.

a másik lényeges dolog az 
étkezés. A tavaszi fáradtság 
megelőzhető és kezelhető a meleg 
idő előtt beiktatott böjtöléssel. Ez-
zel az energiaraktáraink újra feltöl-
tődhetnek.

belgyógyászati szakorvosi 
konzultáció + rutin 
nagylabor vizsgálat 

9 250 ft

a Böjtölés aranyszaBályai
1. A méregtelenítést bevezető, ráhangoló napokkal kezdje, amikor csökkenti a kávét, 

cigarettát, illetve kevesebb húst, édességet, sajtot, kenyeret fogyaszt. Válasszon több 
zöldséget, gyümölcsöt, főtt burgonyát, bővebben fogyasszon gyógyteát és vizet.

2. A kúra megkezdésekor és alatta elengedhetetlen a béltisztítás vagy másnaponta eny-
he hashajtás.

3. Lé-napokon 3-3 deciliter frissen préselt zöldséglevet (cékla, répa) és gyümölcslevet 
(alma, grépfrút, ananász) ajánlott fogyasztani, 1,5-1,5 deciliter vízzel hígítva 3 alkalommal, 
reggel, délben és este. Ebédre 3 deciliter passzírozott zöldségleves is hatásos lehet. 
Savtúltengés esetén rizsnyák, zabnyák fogyasztása is ajánlott, 3-4 alkalommal. Szükség 
esetén a napi menü kiegészíthető 3 teáskanálnyi mézzel és 4-6 szem szőlőcukorral.

4. Böjti napokon ügyeljen a rendszeres folyadékbevitelre is! Mindennap igyon meg mini-
mum 2 liter vizet, illetve 0,5-1 liter gyógyteát, 4-5 alkalomra elosztva. A legjobbak erre 
a célra az ezerjófű, csalán, zsúrló, citromfű, borsmenta, galagonya. Kellemes tavaszi 
megújulást testben és lélekben!

Dr. Bérczy Judit endokrinológus ajánlásával

A KIZöLDüLT fű, A RüGyEZő fÁK ÉS A MELENGETő NApSüTÉS JELZI A  
TAVASZ bEKöSZöNTÉT, DE SoK EMbERRE poNT EKKoR TöR RÁ A hATALMAS 

fÁRADTSÁG. A bAJ foRRÁSA A MAI VILÁG pöRGő ÉLETMÓDJÁbAN IS KERESENDő.

akcIó

tavaszI 
fáradtság

DONE

Akciónk 2014. május 31-ig érvényes.
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AjáNDéKozzoN 
VásáRlásI UTAlVáNyT!

AJÁNDÉKOZZA A VÁLASZTÁS ÉLMÉNYÉT!

A MAMMuT váSárLáSI uTALváNy TOváBBrA IS NAGy 
SEGíTSéG AZ AJáNDéKOZáSBAN, AZOKBAN A HELyZETEK-
BEN, AMIKOr öN NEM TuDJA BIZTOSAN, vAJON MILyEN 
MEGLEpETéSSEL OKOZHATNá A LEGNAGyOBB öröMöT.

1000, 2000 és 5000 forintos vásárlási utalványainkat a mega-
jándékozottak ezernyi fantasztikus dologra költhetik a mammutban, 

legyen az ruha, illatszer, könyv, de beválthatják egy hangulatos étte-
remben vagy szórakozóhelyen is. Felhasználható fodrászatnál vagy 

más szolgáltatóhelyen – arról nem is beszélve, hogy az ízléses vásárlási 
csekk már látványában is szép. az utalványokat a bevásárlóközpont in-

formációs pultjainál vásárolhatja meg, és az alábbi üzletekben költheti el.

cipő, bőrdíszmű, 
táska

•	  Active Shoes / MBT
•	  Dámoni
•	 Deichmann Cipő
•	 Dr. Shoes
•	  Humanic
•	  Reálszisztéma 

Menedzser Shop
•	 Via-Piella
•	 Piella-Guess
•	 Rajnai Cipő
•	 Salamander
•	 Samsonite Classic 

márkabolt
•	 Scarpa
•	 Scarlett
•	  Scholl
•	  Tredici
•	  Vagabond

fÉrfi, női, gyerek divat

•	  Astor for Men
•	  Braga
•	  Carla
•	  Camaieu
•	 Camel active
•	 Emporium
•	  Fanny Shop
•	  Feminé
•	  Jackpot & Cottonfield
•	  Kaláka Collection
•	  Levi's Store
•	  Kristóf szalon
•	  Madame elegant
•	  Marks & Spencer
•	  Martha May
•	  Mango
•	  O'Neill/Converse
•	  Orsay
•	  Premium Labels
•	 Promod
•	  R-Polo

•	  Retro Jeans
•	  SES Exclusive
•	  Springfield
•	  Tally Weijl
•	  T&T Divat
•	  Tatuum
•	  Ulla Popken

díszállat

•	 Halak-Hüllők
•	  My Pet

Élelmiszer,  
italok, pÉksÉg

•	  Big Ben Teaház
•	  Biosétány
•	  Belga Praliné
•	  Borárium
•	  Chokoland
•	 Culinaria Italia
•	  Vom Fass
•	 Spar

óra, Ékszer

•	  Aranygömb
•	 Divatórák Üzlete
•	  Gárdos Ajándék
•	 Mont Blanc
•	  BL Óraszalon
•	 Extrametál
•	 Juta
•	  My Gem Jewellery
•	 Silver Islands
•	  Swarovski

könyv, cd, dvd

•	  Alexandra
•	  Anima
•	 Libri 

lakberendezÉs,  
konyHafelszerelÉs

•	 Aron Design Store

•	 Art Szalon Herend
•	 BergHoff  

konyhafelszerelés
•	 Butlers
•	 Casa Spain
•	  Chef Gourmet
•	 Darvas képkeret
•	 Haas&Czjzek  

porcelán- és kristály
•	  Hobbyművész
•	  Kookta
•	 T-Rex

papír, írószer

•	 Hobbyművész
•	  Papír-sziget
•	 Pirex

feHÉrnemű, 
fürdőruHa

•	 Aranypók
•	 Calzedonia
•	 Intimissimi
•	 J.Press
•	  Secret
•	 Tezenis

fotó, optika

•	  Opticworld
•	 Optiris Optika
•	 Olivér Optika
•	 Puskás Fotó

illatszer, 
szÉpsÉgápolás

•	 Crabtree & Evelyn
•	 Clinique
•	  DM drogéria
•	 Douglas
•	 Estée Lauder
•	 L'Occitane
•	 Marionnaud
•	  Nail Box by OPI
•	  Szappansziget

•	 The Body Shop
•	  Yves Rocher

játÉk, ajándÉk

•	 Gárdos Ajándék
•	  Happy Box
•	 Játéksziget
•	 Játékvár
•	 Mont Blanc

sport És Életmód

•	  Dr. Lenkei Életerő 
Centrum

•	 Lite Wellness Club

sport- És szabad- 
idő-ruHázat, sport-
cipő, sportcikkek

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

szórakozás, 
 játÉkterem

•	 Mammut Bowling Club

számítástecHnika, 
műszaki cikk

•	 Extreme Digital
•	  iStyle
•	 Media Markt
•	 Notebook.hu
•	 Patronsarok 

szolgáltatás

•	 A-Balance
•	 Catwalk Szalon
•	  Céghmester
•	 Darvas Képkeret
•	  Euromedic  

Diagnosz tikai Központ
•	 Go Print

•	 Kölyökpark Játszóház
•	 Madonna Szalon
•	  Mammut  

Egészségközpont
•	 Mammut Patika
•	 Smiling Planet
•	  Szolárium Stúdió
•	 Szőnyegguru
•	 Thai Harmónia                                                                     

Tradicionális 
Masszázsszalon

telekommunikáció  
És tartozÉkok

•	  GSM Aréna
•	 T-Pont
•	  Telecom
•	 Planet GSM
•	 Vodafone

utazási iroda

•	  Chemol Travel / TUI
•	 Neckermann
•	 Quaestor

vendÉglátás

•	 aSushi Bar
•	 Burger King
•	 Coffeeshop Company
•	 Guru
•	 KFC
•	 Leroy Café
•	 McDonald’s
•	 Nordsee

  elfogadóhelyek a mammutban  

az üzletlista folyamatosan bővül.
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épület szInt üzletszám megszűnt/elköltözött új üzlet
Mammut I. fszt. L006  - Crystal tisztító

Mammut I. fszt. L006b Turai Divat Neno Shoes

Mammut I. fszt. L021 mikellanoknek.hu kristály-, ajándék-, ékszerbolt  - 

Mammut I. fszt. L027 First Lady fehérnemű  - 

Mammut I. fszt. L031  - Glossy Jewel

Mammut I. fszt. L034 Cserépváros Telezum.hu

Mammut I. fszt. L059 Marilyn Boutique Party Zone

Mammut I. 0. R017 Devergo and Friends Ofotért

Mammut I. 0. R023 Silver Island Superphone Smart Mobil Shop

Mammut I. 0. P001b Christmas Shop  - 

Mammut I. 0. P022 Clarissymé pult  - 

Mammut I. 1. R103a Conte interior Vista

Mammut I. 1. R126 Bombshell  - 

Mammut I. 1. R129 Vanitas  - 

Mammut I. 3. R309 Chicago Chicken  - 

Mammut I. 3. R320k  - a Sushi Bár

Mammut I. 3. P421  - Long Life Rendezvényterem

Mammut II. -1 KP106 Qwerty computer  - 

Mammut II. 0. K029 Stile Interio  - 

Mammut II. 2. K224-226  - CCC cipő

Mammut II. 2. K226a Football Fanshop CCC cipő

Mammut II. 2. K226b Irha, szőrme, bőr szalon CCC cipő

Mammut II. 2. K226c a Sushi Bár CCC cipő

Mammut II. 2. K229c beolvadt a K230-ba Vision Express Vision Express

Mammut II. 2. K233b Vista utazási iroda  - 

Mammut II. 2. K279b Dumaszínház jegyértékesítési pont  - 

Mammut II. 3. K332 Bambini játéküzlet Játékvár

Mammut II. 3. K336a  - Irha, szőrme, bőr szalon

Mammut II. 3. K369 Kubinyi galéria  - 

Mammut II. 3. K373 Ajándék  - 

Mammut II. 5. K533  - Labor iroda

Mammut II. 3. K338 - Breitling férfidivat

váLTOZáSOK
a bEvásárlókÖzPonTban

AjáNDéKozzoN 
VásáRlásI UTAlVáNyT!
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CIpŐ, táSKa
ShOeS, BagS

alberto zago m i. fsz. l-063

branch shoes · cipő m i. 2. r-201g

ccc cipő-, táskaüzlet m ii. 2. k-224-226

dámoni · cipő m i. fsz. l-060

deichmann · cipő m ii. 1. 139

humanic cipő · cipő m ii. 1. 121

jo ker leather · bőr dísz mű m i. 1. r-110

mbt / active shoes m i. 0. p-004

overland m iii. 3. 336b

piella (guess) m i. 2. r-205

raj nai · cipő m i. 1. r-113

re ál szisz té ma me ne dzser shop m ii. 1. 140

ryn · cipő m i. 1. r-102a

salamander m ii. 1. 141

scarpa m ii. fsz. 030

scarlett · cipő m i. fsz. l-018

scholl · cipő m i. 0. p-005

tredici · cipőbolt m i. fsz. l-040

vagabond · cipőbolt m i. 0. r-011

via piella · táska és ajándék üzlet m i. 2. r-207

FÉrFI-nŐI dIvat
Men’S wear, ladIeS wear

7 camicie · di vat m i. 0. p-003

arts & crafts m i. fsz. l002

astor for men · fér fidi vat m i. fsz. l-033

babes · női di vatáru üzlet  m i. fsz. l-047

bershka · női divat m ii. 1. 122

bonnie textil m i. 1. r-127

braga m i. fsz. l-042

breitling · férfidivat m ii. 3. 338

camaieu · női di vat m i. 0. r-018, 19

camel active m i. 0. r-015

bankomat

információ

Wc

mozgáskorlátozott Wc

lépcső

mozgólépcső

panorámalift

lift 

pelenkázó

pICtOgraMS
pIKtOgraMOK

parKOlóK 
parKIng plaCeS

akadálymentes bejárat 

telefon

Fizető automata

italautomata

gyógyszertár

elsősegély

csomagmegőrző

gyalogos közlekedés 

autós közlekedés 

-2 SzInt
mammut i. (m i.)

-1 SzInt
mammut i. (m i.)

-2nd FlOOr
mammut ii. (m ii.)
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carla · női di vat m i. fsz. l-011

cosmos city divat m ii. 3. 321

dockyard islands · di vat m i. 0. r-014

emporium · női di vat m i. 1. r-109

estillo · fér fi divat m i. 1. r-134

Fanny shop · divat m i. fsz. l-005

Feminé · női divat m i. 0. p-020

gant · fér fidi vat m i. fsz.
l-041, 
43, 44

gaudí · di vat m i. 1. r-147

hello mami kismamadivat m i. fsz. l-032

irha-, szőrme-, bőrszalon m ii. 3. k-336a

kaláka collection by bodor ágnes m i. fsz. l-052

kris tóf sza lon · fér fi di vat m ii. 1. 127

levi’s store · far mer, cipő m i. 0. r-012

lilifo · egye di ter ve zé sű ru hák m i. fsz. l-004

lorin · exclusive női di vat m i. 1. r-139

madame elegant · női kosztümök m i. 1. r144b

mango · di vat m i. 0. p-014

marks & spencer m ii. fsz. 033

martha may · női divat m i. 1. r-116, 17

mayo chix m i. 0. p001

mexx m ii. 1. 128

miXer · divat m ii. fsz. 031

my 77 · divat m i. 0. p006a

noX m i. 2. r208

ombre · men’s fashion m i. fsz. l-061

orsay · női divat, kiegészítők m i. 0. r-006, 7

premium labels ·  di vat m i. 1. r-118

promod · di vatáru m ii. fsz. 023

r-polo m i. 1. r-112

retro jeans m ii. 3. 331

rinascimento divat m ii. 2. 239

sántha ru ha · ipar művész di vat m i. fsz. l-054

ses exclusive · női divat m i. 1. r-106

springfield · di vat m ii. fsz. 037

sugarbird m i. fsz. l-057

tatuum m ii. fsz. 038a

tally Weijl m ii. fsz. 026

t & t di vat · di vat m i. fsz. l-012

ulla popken · nagyméretű női divat m ii. 3. 344

united colors of benetton · di vat m ii. fsz. 039

díSzállat
petS

ha lak-hüllők · díszállat-kereskedés m i. fsz. l-068

my pet ·  ál latkereskedés m ii. -1. kp 132

egÉSzSÉg, ÉletMód
health, lIFeStyle

a-balance bőrgyógyászat m ii. 5. 530

allergia- és diétabolt m i. fsz. l-053

aranykagyló egészségbázis m i. fsz. l-058

ayurmed indiai gyógyközpont m ii. 5. 531

biokertész m i. 1. sp-106

bio sétány m i. 1. sp-101

biotech usa ·  
sporttáplálék kiegészítő szakbolt 

m i. fsz. l-030

dr. lenkei vitamin m i. fsz. l-029

endokrinközpont m ii. 5. 531

diagnoscan m ii. 4. d-424

Fitness pont · táplálékkiegészítők m i. fsz. l-010.

mammut egész ségközpont  m ii. 4. 424e

mammut Fogászat ·  
fogászat, szájhigiénia

m ii. 5. 527

mammut gyógyszertár  m ii. – 1. kp-101g

medosan · svájci 
egészségmegőrző termékek

m i. 1. r-121

natura salvia biobolt m i. fsz. l-109

labor iroda m ii. 5. k-533

norbi update m i. fsz. l-064

proteinbuilder.hu m i. 1. r-102

trec nutrition m i. -1 l-055

trombózis központ m ii. 5. 529

vivamed egészségtár m i. 0. p-006b

045

L-064L-065-66

02
7t

02
7a

027b

FÖldSzInt
mammut i. (m i.)

-1st FlOOr
mammut ii. (m ii.)

grOund FlOOr
mammut ii. (m ii.)

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

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
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gusto espresso · kávégépház és 
kapszula

m i. 1. r-146

norbi update m i. fsz. l-064

spar · élelmiszer m i. -1. l-101

sza mos mar ci pán m ii. 1. 131

vom Fass ·  
kimért exkluzív termékek

m i. fsz. l-056

FehÉrneMŰ, FürdŐruha
underwear, SwIMwear

calzedonia · ha ris nya, für dő ru ha m i. 0. p-011,12

calzedonia · ha ris nya, für dő ru ha m ii. 2. 238b

intimissimi · fehérnemű m i. 0. r-004

j.press · fehérnemű m i. 0. r-003

magistral m ii. 3. 340m

secret · fehérnemű m i. 1. r134b

tezenis · fehérnemű m ii. 1. 126

valentyina divat m i. 1. r-119

Women’secret · fehérnemű m ii. fsz. 032

FOtó, OptIKa
phOtO, OptICIan

Fotó puskás m i.  fsz. l037.

ofotért m i. 0. r-017

oli vér expressz op ti ka m ii.  1. 142

optic World m ii.  fsz. 028

optiris · op ti ka m i.   1. r-111

sunglasses & more m ii. 2. 219

vision express m ii.   2. k-230

gyerMeK dIvat
KIdS wear

benefit ·  
gyermekruha, gyermekcipő

m ii. 3. 323

branch kids · cipő m i. 1. r-107

kid Fashion m i. fsz. l-026

mamas & papas m ii. 3. 331a

neon shoes · gye rekcipők m i. fsz. l-006b

okaidi · gye rek di vat stúdió m ii. 3. 324a

supykids egészséges gyerekcipők m i. 2. r-212

hírlap, dOhány
newSpaper, tOBaCCO

chills headshop · do hányáru 
és kiegészítők

m i. 3. r 310, 310a

nemzeti dohánybolt m ii. fsz. 027a

nemzeti dohánybolt m i. 0. r-000

hír lap · ma ga zin m i. fsz. l-049

SzÉpSÉgápOláS 
Beauty & FragranCe

bomb cosmetics m i. 0. r-009

clinique · il lat szer m ii. fsz. 043

crabtree & evelyn m i. 1. r103b

drogerie markt ·  
illatszer és dro gé ria 

m ii. 1. 123

douglas · par fü mé ria m ii. 1. 137

Flormar · illatszer, kozmetika m ii. fsz. 041a

estée lauder · szépségsziget m ii. fsz. 044

l’occitane · natúr kozmetikum m ii. fsz. 025

lemaquillage m ii. fsz. 045

marionnaud par fü mé ri a  m ii. fsz. 020, 21

nail box by opi m i. 2. r220

nail point m ii. 3. 373

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

the body shop m i. 0. p-002b

yves rocher · illatszer és dro gé ria m i. 0. r-001

játÉK, ajándÉK, íróSzer
tOyS & gIFtS, StatIOnery

budai írószer m i. fsz. l-024

ext ra me tál · fi nom acél áru m ii. 1. 142ab

gárdos presentline · aján dék m i. 1. r-133

gyorsmintázó m i. fsz. l-062

happy box m ii. 1. 124

hobbyművész és 
művészellátóbolt · kreatívbolt

m i. 3. p-424

já ték szi get · já ték bolt m ii. 3. 327

játékvár · játékbolt m ii. 3. k-332

mont blanc · aján dék m i. 1. r-133

my gem jewellery m ii. 2. r-218

papír-sziget ·  
papír-írószer szaküzlet

m i. 0. p-013

party point · dekorációs bolt m ii. – 1. kp-104

party zone m i. fsz. l-059

pirex · pa pír bolt m ii. 3. 322

szökőkút

R-
02

3

SP
-1

04
, 1

05

R-134a

R-134b

0. SzInt
mammut i. (m i.)

1. SzInt
mammut i. (m i.)

MezzanIne FlOOr
mammut ii. (m ii.)
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SP
-1

04
, 1

05

R-134a

R-134b

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 m ii.  2. 237

libri könyv áru ház / café Frei m ii.  3. 333

ulpius ház m i. 0. p-018

laKBerendezÉS
InterIOr deSIgn

aron design m i. 1. r-137,138

art szalon herend porcelán m i. 1. r-136

berghoFF edényüzlet m ii. -1. kp-114

butlers m i. 0. r-002

casa spain m ii. -1. kp-105

chef gourmet séfek boltja m i. 0. p-019

decorator home · 
design függönyszalon

m i. 1. r-144a

haas & czjzek m ii. – 1. kp-133

kookta · konyhafelszerlés m i. 1. r-128

nosztalgia home m ii. – 1. kp-112

szinyei galéria m i. fsz. l-003

szőnyegguru m ii. 3. 340f

tchibo m ii. 1. 138.

t-rex bútorcity m i. fsz. l-028

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

bijou brigitte · bizsu, ékszer m i. 0. r-005

bl óraszalon m i. 2. r-219

casio sziget m i. 2. r-216

casio sziget m ii. – 1. kp-123

claire’s m i. 0. r013

divat órák boltja · óra, ék szer m ii. fsz. 042

glossy jewel m. i. fsz. l-031

juta · ék szer m ii. 2. 238a

kiWi · ezüst, ékszer m i. 0. p-007b

mont blanc · óra m i. 1. r-133

my gem jewellery m i. 2. r-218

óra guru · óra m i. 0. r-020

schmuck · ék szer m i. 0. r-010a

schmuck · ék szer m ii. 1. 125

silver islands · drágakő m ii. 2. 223a

siX · bizsu, óra m ii. fsz. 024

syam silver · ezüst ék szer m ii. 3. 367

swarovski m i. 0. r-016

SpOrt-ÉS SzaBadIdŐ dIvat
SpOrtS- and leISure ClOthIng,

arena · sport fel sze re lés m i. 1. r-108

dockyard island m i. 0. r014

heavy tools · spor tos ruházat m ii. 1. 129a

hervis sports m ii. 1. 135

o’neill · sportruházati üzlet m i. 0. p-017a

overland-transfer m ii. 3. 336b

playersroom gold m ii. 1. 136

SzaBadIdŐ, 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

cinema city 1–8 te rem m i. 3. p-401

cinema city 9–13 te rem m ii. 3. 350

SzáMítáSteChnIKa, MŰSzaKI CIKKeK 
COMputer, MedIa, phOtO

576 kbyte · videojáték szaküzlet m ii. 3. 329

extreme digital m i. 2. r-201a
sp-202a

istyle ·apple számítástechnika m ii. 1. 129b

notebook.hu m i. 2. r203a

media markt · lcd, plazma tv, dvd, 
video, hifi, computer, fotó, cd, 
telekommunikáció, mobiltelefonok

m ii. – 1. kp-120

telezum.hu m i. fsz. l-034

SP-105

R-134a

R-134b

225

2. SzInt
mammut i. (m i.)

1st FlOOr
mammut ii. (m ii.)

2nd FlOOr
mammut ii. (m ii.)

SzOlgáltatáS
Ser vI CeS

agykontroll mi fsz. l-022

bric group m ii. 3. 351

budapest bank m i. 0. r-008

belvárosi ingatlan hálózat m i. 1. r-114

casio sziget m ii. – 1. kp-123

catwalk szalon · kozmetika, 
fodrászat, mûköröm 

m ii. – 1. kp-108

céghmester m i. fsz. l-039

centrál színház jegyértékesítés m ii. 2. 282
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citibank · bankfiók m ii. 3. k-343

couture exp res  sz · ruhaszerviz m i. 2. r2-f4

crystal tisztító m i. fsz. l-006

csillag erotika m ii. – 1. kp-109

erste bank m ii. fsz. 035

exclusive change ·  
valuta vétel-eladás

m i. 0. r-022

exclusive change ·  
valuta vétel-eladás

m ii. – 1. kp-107

exclusive change ·  
valuta vétel-eladás

m ii. 2. 248a

Flabélos stúdió m i. fsz. l-067

smiling planet · fogfehérítés m i. 2. r-213

good change · valuta vétel-eladás m i. 0. r-022

go print ·  
név jegy, bé lyeg ző, fény má so lás 

m i. fsz. l-023

grafológia, asztrológia, 
sorselemzés

m ii. 3. 372

gravír exp res  sz · gra ví ro zás, 
ajándéktárgyak, bélyegző-,  
cégtábla készítés

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

hobbyművész és művészellátó 
bolt · kreatívbolt

m i. 3. p-424

lottózó m i. – 1. l-104

madách színház 
jegyértékesítési pult

m ii. 2. 279

ma don na szalon · 
műköröm, fodrászat, kozmetika

m i. 3. r-320d

mammut kilátó club m i. 4. r432-2

mis ter mi nit · 
cipő ja ví tás, kulcs má so lás

m i. fsz. l-048

mkb · bank fi ók m i. 1. r-101, 131

nail box by opi m i. 2. r220.

nail point m ii. 3. 373

natur Wash autómosó m i. -1. sl-108

óradoktor · órajavítás m i. – 1. l-106

óra guru · órajavítás m i. 0. r-020

patron sarok · nyomtató kellékek m i. 1. r-105

polgár tisztító m ii. -1 kp-137

posta m ii. 3. 342

party point · dekorációs bolt m ii. – 1. kp104

party zone m i. fsz. l-059

raiffeisen bank m i. 2. r-200

ram colosseum értékesítési pont m i. fsz. l-025

long life rendezvényterem m i. 3. p-421

szolárium stúdió m ii. – 1. kp-131

tattoo & piercing m i. 0. r0-f4

új színház jegyértékesítés m i. 3. r-311a

unicredit bank m ii. 2. 233a

unipharma iroda m i. 4. r-415

upc m ii. 2. 225

teleKOMMunIKáCIó 
teleCOMMunICatIOn

gsm aréna · telefon m ii. – 1. kp-116

R-320b
R-

32
0k

322

367

323

R-320c

R-301,

3. SzInt
mammut i. (m i.)

4. SzInt
mammut i. (m i.)

3rd FlOOr
mammut ii. (m ii.)

leila 2 gsm m i. 2. r-217

luX gsm m i. 0. p-017

planet gsm m ii. 1. 131a

supermobile accessories m i. 0. p-003b

superphone · mobiltelefonok m ii. 2. 222b

superphone smart mobil shop m i. 0. r-023

telenor m i. 0. p-009, 10

telenor m i. 2. r-203

t-pont m i. 0. p-002

t-pont m i. 2. r-201d-e

upc m ii. 2. 225

vodafone m i. 0. p-008

vodafone m i. 2. r-201b-c

zak-tel gsm · mobiltelefon m i. fsz. l-071

utazáSI IrOda
travel agenCIeS

chemol travel m i. 3. r-320c

hurrányaralunk.hu · uta zá si iro da m i. 3. r-320b

kartago tours · uta zá si iro da m i. fsz. l-008

neckermann · uta zá si iro da m ii. 2. 229

Quaestor · utazási iroda és 
értékpapír 

m i. 0. r-010

vista · uta zá si iro da m i. 1. r-103a

vendÉglátáS
reStaurantS

asushibár · sushi m i. 3. r-320k

á’ table! m ii. 3. 371

belfit gyorsétterem m i. 3. r-306
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bravo’s · fagylaltsziget m ii. 3. 334b

burger king m ii. 2. 228

café Frei m ii. 2-3.

caffé perté · ká vé zó m i. 3. r-304a

coffeeshop company m ii. fsz. 027b

ciao m i. 0. p000

édes Fini · ki mért édes ség m i. 3. r-347b

etage · étterem, kávézó m i. 3. r-307

guru sandwich – gu ru crêpes 
& taco · szendvicsbár

m ii. 2. 240a

il treno m i. 3. r308

jóasszony · gyorsétterem m i. 3. r-302

kFc · étterem m ii. 2. 227

la per go la · gyü mölcs bár m ii. 2. 221b

leroy café · kávéház m ii. 2. 235

mcdonald’s · gyors kiszolgáló 
ét te rem és mccafé 

m ii. 2. 231

nordsee m ii. 2. 240b

okay italia · olasz ét te rem m i. 3. r-323

5. SzInt
mammut i. (m i.)

4th FlOOr
mammut ii. (m ii.)

5th FlOOr
mammut ii. (m ii.)

nyItva tartáSI IdŐK
OpenIng hOurS

Hétfő – szombat vasárnap mindennap

üzletek: 10:00 – 21:00 10:00 – 18:00 éttermek: 11:00 – 23:00

patika: Hétfő – vasárnap

09:00 – 21:00

spar: Hétfő – szombat vasárnap 

6:30 – 22:00 8:00 –19:00

a mammut weboldalt  
elérHetI, Ha leolvassa a kódot  

okostelefonjával!

K5
27

K5
34

b

K5
29

K5
32

K5
33

K534K5
31

K5
30

K524L

oliva · salátabár m ii. – 1. kp-111

promenad café m ii. fsz. 036

subway · szendvics- és salátabár m i. 3. r-303

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. 124a, 143

húSvÉtI nyItva tartáS:
a mammut üzletei 

április 20-21-én zárva tartanak. 
az üzletházban található szórakozóhelyek, vendéglátó 
helyek, a mozi és a mammut bowling club azonban az 

ünnep alatt is nyitva tart.
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DONE

74  Mammut Magazin / 2014. tavasz 

keresztrejtvény
miért érdemes az arts&craFts-ban vásárolni?

a helyes megFejtők között 1 db 10 000 Forint értékű 
arts & craFts  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 határidő: 2014. május 20.

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: 
Toman Balázs, Budapest,

aki 1 db 10 000 Forint értékű Butlers ajándékutalványt nyert.  
A nyertest telefonon vagy levélben értesítjük. 

Gratulálunk! 



elérHetőség
MAMMUT BeVásáRló- és szóRAKozTATó KözpoNT
1024 budapest, lövőház utca 2-6.
www.mammut.hu | mammut@mammut.hu | +36 1 345-8020, +36 1 345-8333
www.facebook.com/mammut.bevasarlo.es.szorakoztato.kozpont

A BEváSárLÓKöZpONT TöMEGKöZLEKEDéSSEL MEGKöZELíTHETő:

busz: 5, 6v, 22, 22a, 39, 91, 116, 149, 155, 156, 222
villamos: 4, 6, 17, 18, 59, 59a, 61
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Kóstolja meg kiváló minőségű 

Grand Cru kávéőrleményeinket!

Keresse munkatársainkat

2014. április 22. és május 18. között a Nespresso 

kitelepülésen a Mammut II. földszinten!
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