
Az ajánlat a McReggeli™-t árusító éttermekben mindennap 10:30 után érhető el. 
A promócióban a 0,25 l-es Shake, a 0,25 l-es üdítő és a 0,2 l-es cappuccino vesz részt.

Kávészünetre ajánljuk
Kis cappuccino (0,2 l) 
és Ír krémtorta
együtt csak 

650 Ft

Az ajánlat kizárólag a 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5., 
1088 Budapest, József krt. 52-56., 1062 Budapest, Teréz krt. 55., 
1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14., 9023 Győr, Baross u. 23., 

9024 Győr, Pápai út 2856/3. Hrsz., 9200 Mosonmagyaróvár, 
Szekeres Richárd u. 19. és 2837 Vértesszőlős, Határ út 1-3. szám alatti 
McDonald’s éttermekben érvényes 2013 október 1-jétől visszavonásig. 

Az ajánlat más kedvezménnyel nem vonható össze.
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Mindenki  Megtalálja 
a száMítását az  
ünnepre váró  
MaMMutban

Gyerekek, felnőttek, családtagok – mindenki készül az ünnepekre. Ahogy a Mammut is. Munkatársaink mindent megtesznek 

annak érdekében, hogy az ünnepi rohanásban a vásárlás valódi élmény legyen és a látogatók a nagy ünnepi készülődés 

közepette is megtalálják a nyugalmat. 

Az idén 15 éves Mammut minden energiájával arra törekszik, hogy még jobban a vásárlók kedvében járjon: jövőre például új 

boltokkal várjuk a látogatókat, ennek eredményeként változni fog az üzletek összetétele, remélhetőleg a vásárlók legnagyobb 

örömére. Idén sem voltunk tétlenek, a Mammut második emeletét felújítottuk, és megújultak a mellékhelyiségek – hogy csak a 

legfontosabbakat említsem. 

Az ünnepi szezon jegyében készítettük el a Mammut Magazin legújabb számát is. Zelinka Ildikó ismert tévés személyiség mesél 

a karrierjéről, családanyaként beszél a karácsonyról, a gyerekekről, az ünnepi készülődésről is. A magazinban igyekszünk minél 

több ajándékötletet is adni, és az üzletek ajánlásával útbaigazítást nyújtunk azoknak is, akik már tudják, mit szeretnének 

vásárolni. Azoknak is van pár tippünk, akik pedig a látogatásuk során egy italra, némi ennivalóra, finomságra vágynak. Ők a 

magazinban is megjelenő éttermek kínálatából kaphatnak egy kis ünnepi ízelítőt. 

Köszönjük Önöknek, hogy ebben az évben is megtiszteltek minket kitüntető figyelmükkel, és boldog karácsonyt, valamint 

sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Jövőre, ahogy az elmúlt 15 évben minden nap, továbbra is várjuk Önöket nagy szeretettel!

Szőke Tamás
marketing vezető
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az ünnepi szezonban is az a legfontosabb száMunk-
ra, hogy a vásárlók kedvében járjunk. a karácsony 
előtti hetekben arra törekszünk, hogy valódi élMény 
legyen a MaMMutban töltött idő, és a nagy rohanás 
helyett a látogatás olyan nyugodt legyen, aMennyire 
ez csak lehetséges. csakúgy, Mint a karácsony. 
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Kiadó: Mammut Zrt. 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.  Telefon: +36-1/345-8000
Felelős kiadó: dr. Vígh Gábor Felelős szerkesztő: Szőke Tamás Felelős szerkesztő-helyettes: S. Nagy Eszter

Kiadvány gondozás: LA Communications Kft.
Főszerkesztő: Nyul Zsuzsa Szerkesztő: Somogyi Nóra Fotó: Kiss Attila, Koródi Gabriella, Stylist: Wildpastel

Tördelés és nyomdai előkészítés: Molnár Anna

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

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

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

Ez a kiadvány a TÜV tanúsítványa szerint az ISO 9001 szabványnak megfelelő, 100%-ban klórmentes technológiával előállított, környezetbarát papírra készült.
A kiadványban szereplő árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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„A mi pályánk nagyon vál-
tozatos. Elképesztő sikerek 
és élmények, adott eset-
ben kudarcok tarkítják. 
Nagyon jó! Közel húsz éve 
dolgozom a televíziózás-
ban. Annyi minden történt 
ezek alatt az évek alatt, 
rengeteg emlékem van...”
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„mosolygósAN  
és KEdvEsEN jElENEK 
mEg A KépErNyőN, 

mErt Ez hozzá tArto-
ziK A muNKámhoz.”

Zelinka IldIkó
vendég

Amikor telefonon megbeszéltem veled az 
interjút, éppen futásból tartottál hazafelé.
Sportriporter vagyok. Sportoló voltam, úsztam, kosárlabdáz-
tam, ez bennem van. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy 
becsületesen sportolok mindennap, különösen mióta a gye-
rekek megszülettek, nem tudok rá annyi energiát fordítani. 
Hat éve nem sportolok rendszeresen, de mindig jönnek kor-
szakok, amikor elhatározom, hogy na most aztán rendszere-
sen megint... 
Egy ideje azért végre összeszedtem magam! Idén május kö-
zepétől – valahogy így alakult – megint elkezdtem aktívan 
sportolni. Június-júliusban a legnagyobb melegben is lefutot-
tam a távomat, bár bevallom, néha nagyon kegyetlen volt. 
Innen, az interjúról is futni 
megyek a szigetre, bent 
van a kocsiban a cuccom.

Miért fontos neked 
a sport? 
Elsősorban az egészsé-
gem miatt, másodsorban 
a sportolói múltam miatt, 
és persze szeretném fitten 
tartani magam. Nagyon 
zavar, hogy azokból a ki-
lókból, amiket még a ter-
hesség, szülés alatt-után 
felszedtem, maradt még, 
és sajnos nehezen adom le. Zavar, hogy időnként itt is, ott is 
fáj valami, szerintem ez azért van, mert nem úgy mozgok, 
mint régen. Le kell győzni a fáradékonyságot a futással, ami 
persze a huszonkettes csapdája, hiszen ha fáradt vagy, nem 
mész el futni, ha nem futsz, nem szerzed meg azt a fittséget, 
ami segít a munkában. 

Mindig a szabadban mozogsz? 
Nem tudok máshol. Én nem azért futok, mert annyira imá-
dom, hanem azért, mert érzem, hogy szükséges. Ha nagyon 
muszáj, akkor télen bemegyek konditerembe, de nem szere-
tem. Ami jólesik, az a kosárlabda és az úszás, de a leghatá-
sosabb  mégis csak a futás. Sajnos kosarazni nem lehet bár-
mikor, hiszen adva van a terem, nem árt hozzá egy csapat 
sem, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra összetrombi-
tálni, de a futást akár munka előtt is be tudom iktatni az éle-
tembe. Szerencsére az MTV-ben van arra lehetőség, hogy 
utána lezuhanyozzak, rendbe szedjem magam. A sminkesek 
pedig kifestenek, a fodrászok elkészítik a hajamat, és már 
készen is vagyok a műsorvezetésre. 

Neve és arca egyet jeleNt a közszolgálati televízióval.
sportriporter, aNya és egyetemre jár. ha vaN ideje, körbefutja a margitszigetet.

Férfiuralom volt annak idején a Duna Tv 
Sportosztályán, ahol kezdtél. Hogyan tudtál 
beilleszkedni? 
Sosem éreztem, hogy férfiuralom lenne. Engem befogadtak, 
látták, tudták, hogy értek a sporthoz. Többen már korábban 
is ismertek, hiszen a televízióban a társaság zöme ugyanúgy 
a Testnevelési Egyetemre járt, ahogyan én is. A sport egyéb-
ként is egy kicsit „fiús dolog”, és én sportoló voltam, jól kijöt-
tem a fiúkkal. Az osztályon egyébként riporterként sokáig én 
voltam az egyetlen lány. 

Van olyan sport, aminek a közvetítése különö-
sen közel áll a szívedhez? 

Én kosárlabdáztam, és 
testnevelő tanári diplo-
mám mellett kosárlab-
da- és úszóedző is va-
gyok. Mindig szeret-
tem volna kosárlabdát 
közvetíteni, de ez itt-
hon, valljuk be, „férfi-
munka”. Két alkalom-
mal mégis lehetősé-
gem nyílt rá, amolyan 
kísérleti jelleggel. Na-
gyon élveztem és na-
gyon bírtam, amikor a 
korábbi csapattársaim 

visszajelezték, mennyire jó volt azokat a kifejezéseket, meg-
jegyzéseket hallani a kommentátortól, ami ha nem is a szlen-
get jelentette, de mégis csak valahol a kosárlabdázók szó-
használata… 
2000 óta közvetítem a műkorcsolyát. Élesen emlékszem az 
első közvetítésemre. Európa-bajnokság volt januárban Bécs-
ben. Ott ültem fent a lelátón, és kétségbeesetten néztem, 
hogy kik azok az ötcentiméteres emberkék ott lent a jégpá-
lyán. Hiába készültem, a videó nem azonos az élő szemé-
lyekkel, nem ismertem fel szinte senkit az edzés alatt, azt 
hittem megőrülök. Persze a kontrollmonitor sokat segített, de 
azon az Eb-n egy hét alatt három kilót fogytam. Ezt soha 
nem fogom elfelejteni. Nagyon aggódtam, de idővel a műkor-
csolya lett az egyik kedvenc sportágam.
Persze jó volt a műkorcsolyás közeg is. Segítettek, megmu-
tatták, hogy mire figyeljek a közvetítéseknél, melyik ugrást 
hogyan kell előkészíteni stb. De ez nem ugyanaz, mint amikor 
a véredben van egy sportág. Egy kosárlabdameccsen nem 
kell feltétlenül a szememmel követnem a labdát, mert ha egy 
pillanatra egy másik játékost nézek, akkor is érzékelem a lé-
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vendég 

péshibát a játék ritmusából. Na, műkorcsolyában úgy néztem ugrás előtt, alatt 
a lépéseket, hogy néha könnybe lábadt a szemem – és így sem voltam biztos 
benne, hogy jól mondtam… Ez olyan fárasztó volt szellemileg, hogy enni sem 
volt erőm. 
 
Téged mindenki a közszolgálati televízióval köt össze.  
Soha nem szerettél volna váltani? 
A sportcsatornák indulásánál kaptam ilyen felkéréseket, de akkor nem akartam 
váltani. Később, amikor úgy éreztem, jó lenne egy friss, új közegben dolgozni, 
már ők tartották lehetetlennek, hogy máshová menjek dolgozni, hiszen annyira 
nyilvánvaló, hogy én a Magyar Televízióhoz tartozom. Így aztán maradtam.

Ettől függetlenül nyitott szemmel jársz? 
Igen, de más irányba nyílt ki a szemem. Mondhatjuk talán úgy, hogy a pszicho-
lógia irányába. Egészen pontosan a Károli Gáspár Református Egyetem hall-
gatója vagyok és szupervizornak tanulok. Ez a szakmai személyiségfejlesztés-
sel és gondozással foglalkozó szakirány. Kifejezetten a munkahelyi problémák 
megoldására koncentrál, az ott szerzett sérelmek és kudarcok, kiégés, sze-
mélyes problémák kezelése, főnök-beosztott viszony, kollegiális viszony feldol-
gozását, megértését, „helyén kezelését” szolgálja. 

Akár a saját környezetedben is tudod gyakorolni a tanulta-
kat? 
Érdekes, hogy azok a „képernyősök”, akikről a nézők azt gondolják, hogy biz-
tosan boldogok és elismertek a maguk területén, kiegyensúlyozott a magán- 
életük, nekik is vannak olyan problémáik, amelyek elbizonytalanítják őket és 
adott esetben nem érzik magukat olyan sikeresnek. Az ilyen jellegű helyzete-
ket is kezelni kell. 

Túl tudsz lépni a mélypontjaidon, 
amikor képernyőre kell állnod? 
Egy kolléganőm azt mondta, színésznőnek 
kellett volna mennem, mert olyan jól tudom 
az adott hangulatomat háttérbe szorítani, 
amikor dolgozom. 
Általában mosolygósan és kedvesen jele-
nek meg a képernyőn, mert ez hozzátarto-
zik a munkámhoz. Ehhez talán adottság is 
kell, hogy amikor „felvillan a piros lámpa”, 
attól a pillanattól másként tudjak viselkedni. 
Nekem ez szerencsére könnyen megy, így 
nem tudom, hogy ez tanulható-e, vagy 
tényleg egyfajta adottság. 

Mindig ilyen könnyen váltasz 
vagy döntesz?      
Én? Nagyon nehezen hozok döntéseket. 
Szakmát például nagyon nehezen váltanék, 
túl azon, hogy hiszek az élethosszig tartó ta-
nulásban és abban, hogy egy embernek akár 
többféle szakmája is lehet az élete során. 
A mi pályánk nagyon változatos. Elképesz-
tő sikerek és élmények, adott esetben ku-
darcok tarkítják. Nagyon jó! Közel húsz éve 
dolgozom a televíziózásban. Annyi minden 
történt ezek alatt az évek alatt, rengeteg 
emlékem van... Mindig csodáltam azokat 
az embereket, akik egyik pillanatról a má-
sikra tudtak döntéseket hozni. Bár amikor 
nekem sikerült, az szerencsére mindig jól 
sült el. Aki képernyőn dolgozik, az egy ki-
csit egoista ember. Mondjuk ki: mi szeret-
jük, ha szeretnek minket. A képernyőnek 
komoly vonzereje van, kár lenne tagadni. 

A képernyő egyenlő a nyilvános 
szerepléssel. Ki kell elégíteni az 
emberek kíváncsiságát? 
Valójában az jelenik meg mindenkiről, amit 
szeretne. Velem is próbálkozott a bulvár-
média, de én ezt nem akartam. Azt gondo-
lom a nyilvánosság előtti szereplésnek erről 
a részéről, hogy mindenki úgy irányítja az 
életét, ahogyan neki az a legmegfelelőbb. 

Nyíltan mersz beszélni arról, 
hogy egyedül neveled a gyere-
keket? 
Nem hangoztatom, de hozzá kell tennem, 
hogy a gyerekeim apjára sok mindenben 
számíthatok, rengeteget foglalkozik a gye-
rekekkel, és a kettőnk kapcsolata is ki-
egyensúlyozott. Ennek ellenére nem köny-
nyű a mindennapokban, mert egyszerre 
kell engedékeny anyának lennem és persze 
szigorúnak is, aki követel a lányoktól. Ez a 
kettősség néha nagyon nehéz.  

A 
m

Am
m

ut
o

n 
tú

l



Mammut Magazin / 2013. tél  9

vendég
Mit gondolsz, meddig kell harcolni egy házas-
ságért és mikor lehet elengedni? 
Amikor kezdődtek nálunk problémák, még úgy voltam vele, 
hogy a gyerekekért mindent. Hiszen az én szüleim is biztos 
családi hátteret nyújtottak a számunkra és azóta is együtt 
vannak. Ettől a mintától eltérni nehéz, tehát számomra felfog-
hatatlan dolog volt, hogy külön menjünk és persze harcoltam 
ellene. Ennyi év távlatából azonban azt mondom, jobb, hogy 
így alakult és elváltak az útjaink. Ha nagyon fel kell adnod 
önmagad egy kapcsolatban, akkor nem tudsz természetesen 
viselkedni a gyerekeiddel sem. Szinte örülök, hogy mindez 
akkor történt, amikor még kicsik voltak a gyerekek. Ahol na-
gyobb gyerekkel bomlik a család, az jobban megviseli őket 
– legalábbis én ezt tapasztalom. Sajnos mostanában kevés a 
teljes család. Természetesen vannak kapcsolatok, amelye-
kért érdemes lenne küzdeni, és akadnak olyanok, amelyekért 
nem. De felnő most egy új generáció, amelyik ezt a mintát 
látja, ennek megfelelően másfajta problémáik lesznek felnőtt-
ként. Nekünk pedig meg kell tanulnunk elengedni dolgokat. 

Hogyan készültök a karácsonyra? 
Hosszan és sokáig készülődünk, közösen a lányokkal. Nem-
csak a lakást, hanem a lelkünket is feldíszítjük, úgy várjuk az 
ünnepeket. Mindent együtt találunk ki és készítünk el, és ha 
már minden csillog-villog, kezdődhet a sütikészítés. Két éve 
mi sütjük a hókiflit a családnak. Ezt már napokkal az ünne-

pek előtt kezdjük, mert tényleg nagy mennyiségről van szó. 
A lányokkal gyúrjuk, formázzuk a tésztát. Ők forgatják meg 
a porcukorban – ez a legjobb része az egésznek – és ren-
dezgetik a karácsonyi dobozokba. Kijelöljük, melyik melyik 
nagyszülőé, keresztmamáé legyen. Szenteste előtt még a 
bútorokat is elrendezzük, hogy Jézuska tudja, hogy hova 
tegye a fát – mert nálunk azt ő hozza és Ő is díszíti-,  így 
próbálunk segíteni neki, hogy kevesebb dolga legyen és 
mindenhova eljusson... Szóval a lányok az utolsó pillanatig 
segítenek nekem.
Az ajándékokat általában jó előre becsomagolom, hogy 
mindenre maradjon időm, mert hiába a gondos készülődés, 
az utolsó pillanatban feltornyosulnak a teendők. Az ünnepi 
asztal feldíszítése és a vacsora elkészítése már egyedül az 
én feladatom. Bár ez inkább szórakozás, mint feladat. Ez idő 
alatt a lányok valamelyik nagyszülővel vagy az édesapjukkal 
vannak. Aztán szépen felöltözünk és várjuk a csengettyű 
hangját… 
Ezeket a pillanatokat nem cserélném el semmire, a megle-
petés öröme, a meghitt ünnepi vacsora mindennél fonto-
sabb számomra.
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Varázsolj ünnepi 
hangulatot az

otthonodba!
Az egyik legjobb módjA, hogy ráhAngolódjunk 

Az ünnepekre, hA megengedjük mAgunknAk, hogy 
ráérősen díszítgessük A környezetünket. legyen 

szó hAgyományos, letisztult stílusú vAgy Az Aktuá-
lis trendeknek megfelelő kiegészítőkről, A butlers 

üzleteiben mindenki megtAláljA, Amit keres.

Ha modern, letisztult dekoráció áll közel hozzád, 
válassz egyszerű, elegáns díszeket, és ügyelj arra, 

hogy színben összepasszoljanak! Ha egy kis 
játékot szeretnél vinni a dekorációba, keverd a matt 

és fényes felületeket! Néhány kiegészítővel egy 
szempillantás alatt bensőséges, meghitt hangulatot 

teremthetsz a lakásodban: vackold be magad egy 
puha, meleg tónusú pamut vagy műszőrme pléd 

alá, és gyújts meg néhány gyertyát!

Ha merészebb vagy, idén csempészd be az erdők 
hangulatát és lakóit az otthonodba! Keresd a trendi 
madaras motívumokat – a kis baglyok most még a 
karácsonyfadíszeken, szalvétákon is felbukkannak 

– vagy a gyertyákon masírozó süniket! Nemcsak 
aranyosak, de ajándéknak sem utolsók!

      www.butlers.hu 
      Mammut I. magasföldszint
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CsokiCsodák

Belga Praliné: 
a bonbonparadicsom

ChocoLand: 
az édesszájúak Mekkája

gombóc Artúrtól tudjuk, hogy A csokoládé sokféle és finom, de A legújAbb kutAtások szerint 
mértékkel fogyAsztvA még egészséges is. A jó minőségű étcsokoládé gAzdAg Az Antioxidánsok-
bAn, A benne lévő polifenolok pedig csökkentik A káros szAbAdgyökök kiAlAkulását. fogyAsz-

tásA segít megelőzni A szív- és érrendszeri betegségeket, A mAgAs vérnyomás kiAlAkulását, 
sőt Az Agyi működést is jAvítjA. íme, A tél legellenállhAtAtlAnAbb csokis újdonságAi!

Kézműves különlegességek magyar és nemzetközi csokoládémesterek boszorkánykonyhájából, táblás csokik, bonbonok és 
olyan kedvelt nemzetközi márkák termékei, mint a svájci Lindt vagy a német Coppeneur sorakoznak a ChocoLand polcain. 
A karácsonyi időszak izgalmas lesz, a gyártók olyan kuriózumokkal készültek, mint az ehető virág, sajttorta ízesítésű táblás 
csoki, vagy a Fekete Erdő marcipántorta. A vállalkozó kedvűek kísérletezhetnek a pikánsan sós, pisztáciás, mangós vagy 
éppen zöld teás desszertek egyikével is. Édességre fel!

A belga csokoládéipar prémium 
minőségű, magas kakaótartalmú termékeit 

kínáló üzletben a hagyományos desszertek mellett a 
gasztro trendeknek megfelelő újdonságok is helyet kaptak.  

A csokiba mártott kandírozott citromhéj és gyömbér fűszeres aromája igazi téli 
hangulatot áraszt. Igazi világújdonságok a „cup cake”-ek, a csokoládékehelybe 

töltött keksz alapú csokoládékrémek is.  
A cukorbetegeknek sem kell lemondaniuk a finomságokról, hozzáadott cukor 

nélküli bonbonok, táblás és szeletes csokoládék, valamint kekszek széles 
választékából szemezgethetnek.

Mammut Magazin / 2013. tél  11

my selection

      www.belgapraline.hu 
      Mammut I. földszint

      www.chocoland.hu 
      Mammut I. 1. emelet

ke
dv

en
c



12  Mammut Magazin / 2013. tél 

lélekmelegítő italok
my selection 

megAdjA A nApod indításához szükséges energiAlöketet, 
felmelegíti A testet és A lelket, mindemellett még 
egészségmegőrző hAtásA is vAn – A britek körében 
népszerű szólás szerint egy csésze gőzölgő teA mindent 
megold. Adózz Az évezredes teAkultúrA örömeinek, és 
válogAss A teázók és kávézók ünnepi újdonságAi közül!

Darlington teaház
A több mint 130 féle teát kínáló Darlington téli újdonságai között 

számos fűszeres tea megtalálható, amelyek nemcsak felmelegí-
tenek, de az egészségedre és a közérzetedre is jótékony 
hatást gyakorolnak. Az igazi karácsonyi hangulatot árasztó 
fahéj hathatós segítséget nyújt gyomorpanaszok esetén 
– keresd ezt a finom fűszert az almás és szilvás gyümölcste-
áinkban. Ha a karácsonyi rohanásban egy kis nyugalomra 
vágysz, kortyolj egy pohárral a Rooibos és Honeybush 
keverékeinkből, amelyek gondoskodnak a nyugodt 
alvásodról és a szervezeted regenerálódásáról! Ha 
szeretnéd hazavinni egy autentikus teaház hangulatát, 
szemezgess a kínai Fine Bone porcelánbögréi és teáskan-
csói között!

Big Ben Teaház
Legyen szó frissítő kínai, indiai vagy japán zöld teákról, 

izgalmas gyümölcsös keverékekről, ájurvédikus vagy gyógy-
tea-különlegességekről, a Big Ben Teaház polcain bárki 

megtalálhatja a neki tetsző változatot. Ha egy kis vidámságot 
csempésznél a szürke téli napokba, voksolj a fahéjas-mandulás 

italra vagy a Trüffel teára, amely a frissen sült, meleg vajassütemény 
ízét idézi a mandula, koriander, pisztácia, édes bors aromájának 

segítségével! Édes kényeztetés, bűntudat nélkül!

Starbucks 
A Starbucks kávézók egyik legnépszerűbb téli itala, a Chai 
Tea Latte ízvilága az ősi ájurvédikus hagyományokat idézi. 
Az italkülönlegesség fekete teát és olyan, jótékony hatású 

fűszereket tartalmaz, mint a kardamom, a fahéj és a fekete 
bors. A Chai Tea Latte egyszerre édes és fűszeres, így a 
hidegebb napokon tökéletes választás a különleges ízek 

kedvelőinek.

      www.bigbenteahaz.hu 
      Mammut I. földszint

      www.tea-bolt.hu 
      Mammut II. 1. emelet

      www.starbucks.hu 
      Mammut II. 2. emelet
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Az Apróbb kArácsonyi meglepetések beszer-
zése sokunknAk fejtörést okoz. A kArácsonyi 
rohAnás közepette gyAkrAn nem tAláljuk A 
megfelelő AjándékokAt szeretteinknek vAgy 
kollégáinknAk.  A christmAs shopbAn kArácso-
nyi díszek, kiegészítők és csomAgolóAnyAgok 
széles válAsztékA is várjA A betérőket. 

A mikulás puttonyábA is válogAthAtunk 
meglepetéseket: rénszArvAsos párnák, édes 
hógömbök, mézeskAlács-figurák és plüssállA-
tok várják A jó gyerekeket. 

my selection

karácsonyi 
ajándékvarázs

      Mammut I. magasföldszint
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A Szamos Marcipán szaloncukrai a magyar piacon jelenleg elérhető 
egyik legmagasabb minőségű marcipán szaloncukrok, melyek pré-
mium  alapanyagokból, magas mandulatartalommal, natúr, ízesített 
és töltött változatokban készülnek.

A korábbi évek jól bevált ízei – natúr, narancsos, töltött meggyes 
és feketeribizlis – mellett idén további újdonságokat vezettünk be a 
Szamosnál. Érdemes kipróbálni az új mazsolás-mogyorós, a szil-
vás marcipánkrémmel töltött vagy a tejszínes csokoládékrémmel 
töltött marcipán szaloncukrot. A szezon újdonsága még a hozzá-
adott cukrot nem tartalmazó, természetes édesítőszerekkel ké-
szült marcipán szaloncukor is, hogy az egészségtudatos vagy cu-
korbeteg vásárlók is megtalálják a számukra megfelelő karácsonyi 
édességet. A Szamos Szaloncukor válogatás már a tél elejétől le-
hetővé teszi, hogy megkóstoljuk és kiválasszuk a kedvencünket, 
ami majd a karácsonyfára kerül.

csokoLádékréMEk a szaMos ÍzviLáGáBÓL
Legkedveltebb Szamos süteményeink és desszertjeink ízvilágából 
kölcsönözve négyféle csokoládékrémet készítettünk az őszi-téli 
szezonra. Az étcsokoládé-rajongóknak ajánljuk a meggyes, vagy a 
narancsos változatokat. A klasszikus ízek kedvelőinek készített tej-
csokoládé-krémet pörkölt mogyoródarabkákkal gazdagítottuk. 
Ínyenceknek legjobb választás az Amaretto likőrrel készített fehér-
csokoládé-krém pörkölt manduladarabokkal.

a legeNdás szamos marcipáN idéN karácsoNykor is szaloNcukrok, csokoládékrémek 
és süteméNyek széles választékával örveNdezteti meg az édesszájúakat. 

ÉDeS ünnepek SzamoS móDra

      www.szamosmarcipan.hu 
      Mammut II. 1. emelet
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BomB CoSmeTiCS
szem előtt tartják, hogy a termékek alapaNyagait sosem tesztel-
ték állatokoN, hiszNek az illóolajok erejébeN és miNdeNt újra-
haszNosítaNak, amit csak lehet, mert a mi luxusigéNyeiNk miatt Nem 
szeNvedhet kárt sem körNyezetüNk, sem az állatvilág.
A legtöbb termék alapanyaga a kakaó- és a sheavaj, aminek köszönhetően bőröd 
hidratáltságát meg tudod őrizni még a zimankó idején is. És tudod, hogy miért olyan 
minden BOMB Shop, mint egy kis szappancukrászda? Mert az angol gyárban valódi 
cukrászkellékekkel formálják meg a termékeket, egyesével, kézzel készítik az 
összeset, úgyhogy szó szerint kell értened, hogy egyedi – nincs kettő ugyanolyan. A 
tégelyes termékeknél sem véletlen az egyszerű csomagolás, hiszen a díszes külső 
helyett inkább a jó minőségű összetevőkre és az illóolajokra költenek.

CsobbAnj beLe A KAráCsonybA  
A tavalyi nagy kedvenc, a Hóember Fürdőbomba mellé megérkezett az édes 
süteményillatú, ylang-ylang–kivonattal és gerániummal megbolondított Hócsaj.  
Egy új karácsonyi szappantorta is bemutatkozik, a Téli bogyók indul hódító körútra, 
hiszen a tavaly már elrabolta a szíveket az Ünnepi gyömbéres Szappantorta.
A karácsonyi puding illatú Kampónyalóka Fürdőfagyit külön is megkaphatod, és akár 
négyszer is relaxálhatsz a benne levő tömjén és mirha illóolajoknak köszönhetően.

Mit is mondhatsz ezek után? Kalandra, pontosabban gyümölcsre fel!

      www.furdogolyok.hu 
      Mammut I. magasföldszint

ke
dv

en
c



16  Mammut Magazin / 2013. tél 

a karácsonyi díszek, a kivilágított utcák és kirakatok igazán meghitté varázsolják a szürke téli hónapokat. készülj fel 
időben az ünnepekre, és szerezz be néhány hangulatos kiegészítőt a stile interio üzletében, ahol az egyedi lakberendezési 
tárgyak mellett vicces kiegészítők és kézműves csokoládék sorakoznak a polcokon. 

Minden évben más a trendi a 
karácsonyfadíszek terén. Ha 
nem félünk kísérletezni, idén 

voksoljunk a rózsaszín 
árnyalataira! 

Akkor is csempészhetünk némi 
újdonságot a fára, ha nem 

akarunk megválni a féltve őrzött 
családi kincsektől. Keressünk 
olyan gömböket vagy figurás 

díszeket, amelyek illenek a meg-
lévő kiegészítők színvilágához.

A karácsonyi menü is jobban 
esik, ha egy stílusosan megterí-

tett asztalt ülünk körbe a 
szeretteinkkel. Egy kecses 

gyertyatartó vagy egy elegáns 
süteményes tál azonnal 
ünnepivé varázsolja  a 

hangulatunkat. 

ÖltÖztesd ünneplőbe a lakásod!

      www.stileinterio.hu 
      Mammut II. földszint
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my selection

szépülj az 
ünnepek 
előtt
elérkezett a tél, elérkezett a hideg. ilyenkor 
mindenki jobban odafigyel az egészségére és a 
lelkiállapotára is. ezért nem szabad megfeled-
kezzünk a külsőnk legapróbb részleteiről sem, 
hiszen az ünnepek előtt érdemes a legjobb 
formánkat hozni.
ebben segíthet nekünk a Mammut II. mínusz 
első szintjén található hangulatos és barátsá-
gos Catwalk szépségszalon. A precíz 
hajvágástól a japán manikűrön keresztül 
egészen a gyógypedikűrig minden igényt 
kielégít. A megfelelő szakértelem elengedhe-
tetlen egy szépségszalonban. Itt a vendégek 
nemcsak új frizurát szeretnének, de keresik a 
kikapcsolódást is. Erre  kiváló alkalom a 
szalonban eltöltött idő, hiszen a szépülés 
mellett itt csendesen, magunkra figyelve 
kapcsolhatjuk ki a külvilág zajait.

A CAtwAlK KülöN-
böző AKCióKKAl, 
KEdvEzméNyEKKEl 
és udvAriAs  
KiszolgálássAl 
várjA vENdégEit. 

      www.catwalksalon.com 
      Mammut II. -1. emelet
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my selection 

I N T E R I O R

egy olaszországi Nyaralás 
ihlette boltocska

 
 Az Assisitől néhány kilométerre eső Passignano sul 

Trasimeno település igazi kis gyöngyszem a Trasi-
meno-tó partján. Itt található egy aprócska üzlet, ahová 

belépve azt érezzük, mintha egy mesevilágba csöppen-
tünk volna. A szebbnél szebb vintage bútorokkal 

berendezett kecses enteriőr, a lágy textilek, az antikolt 
fa csecsebecsék azonnal magukkal ragadják a betérőt. 

                      
ebből az inspirációból született a Conte Interior 

lakberendezési galéria, ami eddig show roomként és 
webshopként üzemelt, de most november-december-

ben pop up üzletként fog bemutatkozni a Mammut I. 
első emeletén az MKB Bank mellett.
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fehérnemű

sejtelmes csipkék, titokzatos éjszakák
apRÓlékosan kIdolGozott CsIpkék, leheletvékonysáGú, FInoM anyaGok – eGy 
szép és peRsze kényelMes FehéRneMŰ eGész napRa FeltÖlt ÖnbIzaloMMal. 
az ünnepI szezonRa IzGalMas Fekete daRabokkal, CsábÍtÓ szIlUetekkel és kIdol-
Gozott Részletekkel készültek a teRvezők. 
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ünnepI  
eleGanCIa

eljött  a karácsonyi céges partik és családi összejövetelek időszaka. 
A Kristóf szalonban számos nemzetközi márka minőségi terméke 

közül válogathatnak azok, akik számára az elegancia és a 
kényelem egyaránt fontos.

 
A Pierre Cardin divatház – amely a Beatles együttes tagjainak 
készített öltönyökkel vált igazán híressé – V-nyakú pulóverei és 

ingjei jól kombinálhatók egymással. Tökéletes választás egy lazább 
baráti vacsorára.

 
elegánsabb céges rendezvények vagy partik alkalmával sem kell 

lemondani a kényelemről. A DOMINIC öltönyök precíz kidolgozottsággal, a 
legújabb trendeknek megfelelő szabásvonallal készülnek, és a minőségi 

anyagoknak hála, egy percig sem fogja feszélyezetten érezni magát a viselője. 

      www.kristof-ferfiruha.com 
      Mammut II. 1. emelet
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A Levi’s jelszava idén télen: 
strapabíró kabátok, melyek 
mégis könnyű, kényelmes 

anyagból készültek.
A funkcionális divat 
találkozik a modern 
amerikai örökség-
gel. A praktikum 

találkozik a 
városi 

emberek 
igényeivel.
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divAtIkonok újragondolvaÖrökség és haladás, vagyis a western hangulat és 
a japán kifinomultság találkozása. 
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O’Neill

a doCKyArd Idén Is a  
leGújabb InnováCIÓk-
kal és sokszÍnŰ 

kollekCIÓkkal 
készül a télRe

Az Omni-WickTM 
izzadságelvezető 

technológia intenzív 
mozgás, sportolás 

közben is 
biztosítja a hűs, 

száraz 
viseletet. Az 

OutdryTM 
lábbelik teljes mértékben vízhatlanok, 

kiemelkedő lélegzőképességgel bírnak.

Az Omni-Wind BlockTM technológia  
csökkenti, fékezi a szél hűsítő hatását,  

az Omni-ShieldTM technológia pedig 
ellenáll az esőnek és szennyeződé-

seknek, hiszen foltmentesen 
lepergeti azokat. Ezek mind olyan 
technológiák, amelyekkel bátran 

neki tudunk vágni a télnek. A 
kínálat sora még folytatódik...

divAt 

O’Neill

O’Neill
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További márkák, mint az O’Neill, a Fundango vagy a Helly 
Hansen téli kollekciói is színesítik a téli havas kínálatot. 

Dockyard nagy hangsúlyt 
fektet az utcai kollekciókra, 

melyek széles körnek 
jelentenek megoldást a 

konzervatív megjelenéstől az 
egyedi, fiatalos vagy éppen 

extravagáns darabokig.
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divAt

O’Neill

Columbia

Columbia

Columbia
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Ha rábukkantunk a számunkra 
tökéletes szabású ruhára, akkor vegyünk belőle 

egyből két színt. Klasszikus vonalvezetés és elegáns 
formák. Megfelelő, trendkövető kiegészítőkkel ellátva 

bármikor naprakészen viselhetjük.  
Csodaszép szettek, a 

magabiztosság 
kisugárzásért!   
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divAt 

Jöhet a téli hideg, egy gyönyörű ruhába bármikor öröm lesz belebújni.

Orsay

Orsay

Orsay

Orsay

Orsay

Camaïeu

Camaïeu

Silver Islands
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Előtérben az egyéniség! Az idei szezon sok újdonsággal 
és szemet gyönyörködtető cipőkkel és táskákkal csábít. 

Válogasd össze a legjellemzőbb és leghordhatóbb 
szettet, melyek remélhető-

leg ihletet adnak 
majd az öltözkö-

déshez.

Táskák és cipők, variációk 
ünnepekre és hétköznapokra.
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divAt

első láTásra sZereleMkötELEző kiEGészÍtőkOrsay

Salamander

Salamander

Salamander

Salamander

Salamander

Humanic Humanic
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beAuty 

az yves 
rocher 
testápolási 
újdoNsága
CuLTuRE BIO CSALÁD, A 
MÉZ ÉS A MÜZLI EGyEDÜL-
ÁLLó TÁRSuLÁSA AZ 
INTENZÍVEN TÁPLÁLT 
BŐRÉRT

A Culture Bio család az ápolt, táplált 
bőr titka. Méz és bio müzli kivonatok 
óvják a bőrt az olyan külső környe-
zeti tényezőkkel szemben, mint a 
szél, a hideg. Így a bőr megőrzi 
puhaságát, rugalmasságát. A 
termékcsalád 98%-ban természetes 
eredetű összetevőkből áll, illetve 
teljes mértékben parabén-, szilikon-  
és színezékmentes. Külön öröm 
számunkra, hogy a termékekbe 
kerülő méz egy része magyar 
beszállítóktól származik.

Anyukának és apukának is tökéletes 
ajándékok tusfürdő és testápoló 
szettjeink pazar csomagolásban 
idén karácsonykor! Gyönyörű 
karácsonyi ötleteinkkel és angol 
ínyencségeinkkel várjuk a Mammut I. 

első emeletén a panorámaliftnél. 

Az idei kedvencünk, az erdei 
gyümölcsös Szent fagyal Fürdőbomba, 
ami narancs és fekete borssal hozza 
vissza a nyarat, és közben melengeti a 
lelkedet, nem is beszélve a klasszikusnak 

számító Almás-fahéjas, és az illatában 
nem, de kinézetében teljesen karácsonyi 
Áfonyás hópehely Fürdősüti.
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beAuty

Hideg időben fokozottan védeni kell az 
arcot a kiszáradástól, valamint erősí-

teni természetes védekezését.

a téli arcápolás 
alap 
kellékei
Üdeség és egészség 
a téli hideg ellenére.

SYX Professzionális regeneráló sampon 
990Ft

Decléor Hydra Floral gazdag hidratáló arckrém 
13 990 Ft

SYX Melegítő arcmaszk
390 Ft

Hydra Therapy Hidratáló arcpakolás
27 990 Ft

SYX Professzionális regeneráló balzsam
990 Ft

Marionnaud Nature arcradír
1 990 Ft

Marionnaud Nature Arclemosó olaj
3 590 Ft

Marionnaud Nature Gazdag éjszakai krém
4 290 Ft
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beAuty 

elegáns kontrasztok
a  barnás, bronzos 
kombinációkkal is 
versenyben 
vagy, de a 
szezon menő 
színei a 
mályva, 
lila és a 
rózsa-
szín 
hide-
gebb 
árnya-
latai is.

Télen mindig hidratáló rúzsokat válassz!

ENGEDD MEG 
MAGADNAK 

AZT A 
LuxuST, 

HOGy MINDIG 
AZ ALKALOM-
NAK MEGFELELŐ 

SZÍNBEN RAGyOGJ!

Pupa Vamp! Mascara
4 990 Ft

Flormar Shimmering Terracotta Powder
3 940 Ft

Flormar Reflection Terracotta Eyeshadow 
2 440 Ft

Twist-up gloss stick
3 190 Ft

Syx Ajakápoló balzsam 
690Ft

Absolute Nails In love with téli kollekció
1 690 Ft

Pupa Glossy Lips szájfény
3 990Ft

Sisley Phyto Cernes Éclat korrektor 
23 050 Ft
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Cédrus & NaraNCs 
a férfiak 
számára. 

szikrázóaN 
elegáNs 

illatfelhőbe 
burkolja 
viselőjét!

Az apró kiegészítők-
től az előre 
összeállított 
csomagokig 
mindenféle 
ajándékot megtalál-
hatunk az üzletben.
A L’OCCITANE idén 
is különleges 
csomagolással teszi 
szebbé az ajándéko-
zás élményét, és 
könnyíti meg az 
ünnepi készülődést.
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beAuty

FedeZZe Fel a  
különleges karáCsonyi világáT! 

a karácsonyi időszak aLatt közELi és távoLi orszáGok iLLatai 
tErÍtik BE a L’occitanE kErtjEit.

Újdonságaink az ünnepekre: 
mimóza & akáC és Cédrus & NaraNCs

Illatosított Szappan
1 450 Ft

Illatosított Szappan
1 450 Ft

After Shave Balzsam
7 650 Ft

Eau de Toilette
15 300 Ft

Eau de Toilette
15 300 Ft

Kézkrém
1 990 Ft

Tusfürdő
4 050 Ft

Testolaj
8 700 Ft
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Terra Mare (Föld – Tenger) saláta Lazacos Penne
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ha valami izgalmasra és laktatóra
vágyuNk a sebtébeN bekapott

muNkahelyi ebédek helyett, érdemes 
beNézNi a ChiCago ChiCkeN

üzletébe, ahol egyedi reCeptúra
szeriNt készült, titkos fűszerkeverék-

beN páColt sült Csirkefalatok
várják a betérőket.

Az étterem fő attrakciója a speciális pácban sült 
csirkecomb, amelyet különböző menükben vagy 
francia zsömlében tálalva is kínálnak. Egy gyors 

ebédhez ideális választás a ropogós csirkecomb 
vagy -mell, zöldsaláta ágyon, paradicsommal, 
lilahagymával és uborkával vagy hasábburgo-

nyával. Ha valami kiadósabbra vágyunk, 
válasszunk a különböző menükből, amelyek 

főételt, köretet és 4 dl üdítőt tartalmaznak! 

ChiCAGo  
ChiCKen

olAsz  
GAsztro KAlAndoK

Hozzávalók:
•	 60 g rukkolasaláta
•	 50 g mozzarellagolyócska
•	 120 g garnélarák
•	 80 g füstölt lazacszeletek
•	 4-5 db koktélparadicsom
•	 Extra szűz olívaolaj
•	 2 dl brandy vagy konyak 

elkészítése:
A frissen mosott rukkolát egy tányér közepére halmozzuk.  
A koktélparadicsomot félbevágva a mozzarellagolyócskákkal 
a saláta közé szórjuk, majd a füstölt lazacszeleteket rózsának 
meghajtva a saláta köré rakjuk. A garnélarákot felhevített 
olívaolajban sütjük, sózzuk, fokhagymával és a finomra vágott 
petrezselyemzölddel ízesítjük. A brandyvel vagy a konyakkal 
flambírozzuk, majd a salátára halmozzuk.

Hozzávalók (4 főre):
•	 3 dl főzőtejszín
•	 4 evőkanál extra szűz olívaolaj
•	 1/2 lilahagyma (apróra vágva)
•	 200 g füstölt lazac
•	 Csipet só
•	 Csipet fehérbors
•	 Petrezselyemzöld (frissen vágva)
•	 2 cl brandy vagy vodka
•	 500 g olasz penne tészta

elkészítése:
Az olívaolajat felhevítjük, majd hozzáadjuk az apróra vágott 
lilahagymát és egy picit megpirítjuk. Hozzáadjuk a füstölt lazacot 
és tovább pirítjuk állandó keverés mellett. Ezután brandyvel vagy 
vodkával flambírozzuk és felöntjük a tejszínnel, majd ízesítjük 
sóval, fehér borssal. Készre forraljuk és beleforgatjuk a megfőtt 
pennét. Frissen vágott petrezselyemzölddel díszítjük. 

gAstro 

Vízpart, napsütés és az elmaradhatatlan tenger gyümölcsei - utazz lélekben a nyárba és 
varázsolj mediterrán fiesztát a tányérodra az Okay Italia ínycsiklandozó receptjeivel! 

      www.okayitalia.hu
      Mammut I. 3. emelet
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küLönLEGEs koLBászok az ünnEpEkrE is

vásárlóink kérTék:  
GourMEt piac nyÍLik a MaMMutBan

karáCsonyi Menü aZ  
ÍzMűves  
KoLbászDábóL
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Több szempontból is különleges a Mammutban található Ízműves Kolbászda. 
Egyfelől minőségi alapanyagokból készült termékek sorát kínálják az üzletben. 
Másfelől pedig maga a gyártó működteti a boltot, azaz a vásárlók első kézből 
kaphatnak információkat a különleges húskészítményekről. 

Az Ízműves Kolbászdában izgalmas megoldásokkal készülnek a karácsonyra. Az 
étteremként is működő üzlet nem csak helyben fogyasztásra kínál finomabbnál 
finomabb fogásokat, hanem időt spórol az ünnepek alatt a vásárlóknak azzal, 
hogy legnépszerűbb karácsonyi ételeket, köztük például a halászlevet minőségi 
alapanyagokból rendelésre előre lefőzi. A vásárlók pedig fazékban vihetik haza a 
teljes karácsonyi menüt. 

A karácsony jegyében az Ízműves Kolbászda díszcsomagolásban is árulja a 
különlegességeket, így akár ajándékba is adhatóak. Az Ízműves Kolbászda 
vevőköre folyamatosan növekszik, emelkedik a törzsvendégek száma is, ez pedig 
egyértelműen jelzi, hogy fokozódik az igény a minőségi alapanyagokból származó 
húskészítményekre, ez pedig különösen igaz a karácsonyi szezonra. 

Új különlegességgel jár a látogatók kedvében a Mammut:  
november végén nyílik meg az ínyencségeket, minőségi 

kézműves termékeket kínáló Karácsonyi Vásár,  
más néven Gourmet Piac. 

A Mammut a látogatói igények kielégítése érdekében cselekedett: a vásárlók ugyanis 
már régóta hiányolták a kézműves termékeket széles választékban kínáló piacot. Az 

üzletház most teljesítette a kívánságukat. Ráadásul a szabadtéri piacokkal ellentétben 
a Gourmet Piac az időjárástól független, ugyanis a bevásárlóközpontban kap helyet. 

A Mammut az üzletházban már sikeresen működő Ízműves Kolbászdával együttmű-
ködve hozza létre az új piacot, ahol az ünnephez illő pavilonokban kínálják portékáju-

kat a kereskedők. A Gourmet Piac létrehozásával azokra a kistermelőkre is gondolnak, 
akiknek nincs széles vevőkörük, de termékeik mindenképp érdemesek arra, hogy a 
nagyközönség számára elérhetővé válhassanak. A Gourmet Piacon döntő részben 

kézműves élelmiszereket lehet kapni, de más, a legmagasabb minőségi elvárásoknak 
megfelelő egyéb termékek iránt érdeklődők is tudnak miből válogatni.  

A különleges minőségű kézműves termékekért nem kell irreális árat fizetni, a piacon a 
vásárlók igényeinek megfelelően pénztárcabarát árakkal találkozhatnak a látogatók, 
azaz mindenki számára elérhetővé teszi a Mammut a minőségükről híres kézműves 

termékeket. 

Az üzletház nem csak a karácsonyi szezonban szeretne a Gourmet Piacnak teret 
biztosítani, hanem hosszú távra tervez. Igény szerint jövőre a húsvéti időszakban ismét 

várja majd a vásárlókat a Gourmet Piac, azt követően pedig időszakosan újra és újra 
megnyitja kapuit a vásárlók előtt.

gAstro

      www.izmuves.hu
      Mammut I. 1. emelet
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Immunerősítés 
természetesen

itt a tél és vele a Megfázások, vírusok időszaka. ha te is gondtalanul szeretnéd élvezni a hűvös 
időt, a rendszeres testMozgás és egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás Mellett adj esélyt a 
terMészetes iMMunerősítőknek! íMe a leghatásosabb csodaszerek a terMészet fegyvertárából!

Echinacea
Az Észak-Amerikában honos echinacea, vagy más néven bíbor 
kasvirág természetes antibiotikumként funkcionál, mivel megeme-
li a szervezet természetes interferon-szintjét, ami a vírusok elleni 
védekezésben játszik kiemelt szerepet. Gyulladásgátló hatásának 
hála, hatékonyan veszi fel a harcot a megfázással és a vírusokkal. 
Segítségével csökkenthető a fertőzés időtartama, valamint a légúti 
és húgyúti fertőzések kiegészítő kezeléseként is hatásos. Az érté-
kes növény kivonatát szirupok, cseppek és teák formájában is 
megtalálhatod. 

Grapefruitmag-kivonat
Az immunerősítők igazi szupersztárja: a kesernyés mediterrán 
gyümölcs húsából és magjából kinyert kivonat elpusztítja a 
baktériumokat és a különböző kórokozókat. Ez az utóbbi idő-
ben igen nagy népszerűségnek örvendő készítmény rendkívül 
gazdag C- és E-vitaminban, valamint bioflavonoid- és antioxi-
dáns-tartalma miatt képes semlegesíteni a káros szabadgyö-
köket. Kúraszerűen alkalmazva elejét veheted a megfázások-
nak, sőt a szervezet fertőtlenítésére is kiváló.

Homoktövis
A már az ókorban előszeretettel használt gyógynövény C-vitamin 
tartalma közel tízszerese a citroménak, így ideális társad lehet 
megfázás vagy vírusos megbetegedések idején. Különösen aján-
lott általános legyengülés esetén a szervezet roborálására, de  
májvédő hatása is kiemelkedő. Magas E-vitamin tartalmának kö-
szönhetően a homoktövis a száraz bőrrel vagy narancsbőrrel ví-
vott harcban is segítségedre lehet. A növényt krém, dzsem, tea és 
ital formájában is megtalálhatod a Biosétány polcain.

      www.biosetany.hu
      Mammut I. 1. emelet
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9000 féle vegyszerMentes, bio-  vagy ökogazdálkodásból szárMazó terMék és kozMetikuM közel 500 
négyzetMéteren
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spAr

jó hely, jó ár, jó döntés!

Nyitva tartás:  
H-szo:   6.30 – 22.00
vasárnap:  8.00 – 19.00

a mammut i. bevásárlóközpontban üzemelő spar szupermarket minőségi áruválasztékán 
belül fontos szerepet töltenek be a vásárlók által nagyon kedvelt spar márkatermékek. 
a spar jelenleg több mint 2000 féle saját és exkluzív márkaterméket kínál üzleteiben, 
rendkívül kedvező áron.

sPar és exkluzív márkák mindenkinek

A saját márkás áruféleségek között minden vásárlói réteg megtalálja az igényének 
legmegfelelőbb termékeket. A SPAR Magyarország Kft. választékában a több mint 
500 féle kiváló minőségű SPAR márkajelű termék mellett olyan exkluzív márkák is 
szerepelnek, mint a Splendid mosó-és tisztítószercsalád, a SPAR PREMIuM termék-
család, a DESPAR márkajelzésű olasz specialitások, vagy a kisgyermekes családok-
nak több mint 100 féle terméket kínáló Pretty Baby márka. 

Friss hús – egyenesen a húsüzemünkből 

A SPAR Magyarország Kft. 2004 novemberétől a kereskedelmi láncok közül  elsőként 
és azóta is egyedüliként saját húsüzemet működtet. Az üzem a SPAR- és INTER-
SPAR-hálózat valamennyi üzletét naponta friss, egyenletesen magas minőségű és 
garantáltan ellenőrzött sertés- és marhahússal, továbbá mintegy 60 féle húskészít-
ménnyel látja el. A termékek S-Budget, SPAR, valamint prémiumkategóriában REG-
NuM márkanéven kerülnek forgalomba.

s-Budget

A SPAR-csoport diszkontáras termékcsaládja 2008-as bevezetése óta gyorsan nép-
szerűvé vált a vásárlók körében, hiszen különösen kedvező ár-érték arányban kínálja 
a háztartások számára nélkülözhetetlen áruféleségeket. Ma már a cégcsoport több 
mint négyszáz S-Budget terméket kínál üzleteiben.
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karáCsony olasZ Módra
a karácsony közeledtével az egyik legnagyobb fejtörést a menü összeállítása okozza a háziasszonyoknak. 

mindenkinek megvannak a favoritjai, ha azonban idén szeretnénk valami különlegessel előrukkolni, 
érdemes körülnézni a culinaria italiában, ahol tradicionális olasz desszertek és különleges alkoholos 

italok közül válogathatunk.
olaszországban a karácsonyi menü tartományonként változik, de egy különleges-
ség minden asztalon felbukkan: ez a panettone. Az eredetileg Milánóból származó, 
kupola alakú édességet szeptemberben kezdik el készíteni a cukrászok és az 
ünnepi időszak alatt kapható. A panettone könnyű, levegős tésztája leginkább a 
kalácshoz hasonlít, azonban ha profi süteményt akarunk készíteni, nem árt, ha 
rendelkezünk egy jobb kemencével – éppen ezért a legtöbben készen vásárolják 
az édességet. Mára számos panettonefajta sorakozik a boltok polcain, a töltetlen 
változaton keresztül egészen a legújabb gasztro trendeknek megfelelő kuriózumo-
kig. A Culinaria Itáliában egyaránt megtalálhatóak a kézműves panettonék, 

amelyek olasz tanyasi tojással, tartósítószertől és színezéktől mentesen, 
válogatott összetevőkből készültek, illetve a Balocco olasz cég 

termékei. Ezek természetes élesztővel, vagyis kovásszal 
készülnek, és rengeteg ízvariációban kaphatók a 

klasszikus kandírozott gyümölcsöstől az 
amaréna meggyesen át a tejszínes csokoládé-
sig. Az ünnepi panettone ideális kísérője az üde 
Fragolino epres habzóbor. Koronázzuk meg a 
menüt ezzel az édes itallal! 

Ma már egyre nagyobb divat ehető vagy 
éppen iható finomságokkal meglepni 
szeretteinket. Válogassunk a színes 
masnikkal átkötött vagy a különböző 
díszdobozos panettonék közül! A gyerekek-
nek kedveskedhetünk mini, vidám mesefigu-
rás süteményekkel is - a dobozok apró 
ajándékot rejtenek! 

      www.olaszbolt.hu
      Mammut I. 1. emelet
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Ne várj az életmódváltással az új évig!
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Gasztro kaland francia módra
ropogós kenyerek, friss péksütemények - autentikus 
francia életérzés a mammut ii. 3. emeletén. ha 
egy gyors reggelire ugrunk be, kihagyhatatlan a 
croissant! a vitrinben ott sorakozik a mandulás és a 
csokis-pisztáciás pain au chocolat is.
Az á’ table akkor is jó választás, ha az ebédszünetben 
vágyunk finom és egészséges falatokra. Válogassunk a 
helyben sütött kenyerekből készült szendvicsek széles vá-
lasztékából! A tradicíóknak megfelelően a feltétek nor-
mandiai lisztből készült kenyér, baguette vagy ciabatta 
ölelésében várakoznak. A szendvicsbe kerülhet pármai 
sonka, sült cukkini vagy jótékony zsírsavakban gazdag 
avokádó is. Az egészséges életmód hívei sem fognak csa-
lódni, hiszen egyik termék készítése közben sem használ-
nak adalékanyagot vagy tartósítószert.

A pékség kínálatában megtalálhatóak az olyan ikonikus 
francia fogások is, mint a croque-monsieur és az egy to-
jással több croque-madame mellett a sajtos tartine deux 
fromages, valamint az éclaire au chocolat vagy a kelleme-
sen fanyar tarte au citron.

az életmódváltás 3 alapvető lépése
Cukor teljes elhagyása! Hozzáadott cukorra, az éte-
lekben levő glükózra, glükózszirupra, fruktózra, fruktóz- 
szirupra nincs szükségünk! A cukrozott ételek és italok az 
egekbe emelik a vércukorszintünket, melyre a szervezet 
nagy mennyiségű inzulin kiáramlásával reagál. Az inzulin le-
viszi a vércukorszintet, ekkor viszont újra éhesek leszünk és 
az ördögi kör folytatódik. A másik hátulütő, hogy ha inzulin 
kering a vérben, a feleslegben bevitt szénhidrátot a zsírrak-
tárakba építi.

Az össz-szénhidrátbevitel csökkentése: 
Pékárut, lisztet, tésztákat és más szénhidráttartalmú nyers-
anyagokat, élelmiszereket csak a szükséges mennyiségben 
fogyasszunk! Sokan túlzásba esnek és az egyes étkezések-
nél a kelleténél több kenyeret, tésztát esznek. A szervezet 
igényeit leginkább a komplex étkezésekkel, minőségi táplál-
kozással elégíthetjük ki. A magas rosttartalmú termékek se-
gítséget nyújtanak a gyorsabb telítettségérzet kiváltásában. 

Rendszeres mozgás: Ha hatásos eredményt szeret-
nénk, heti 5-6-szor sportoljunk 45-60 percet! Mozgásra 
súlytartásnál is szükség van! Rendszeres edzés hatására 
csökken a vérzsírszint, a vérnyomás; az izommunka csök-
kenti a vércukorszintet, segít megőrizni a testsúlyt, így  kife-
jezetten előnyös hatású például cukorbetegségben szenve-
dőknek, akik fokozottan veszélyeztetettek a szív- és érrend-
szeri betegségekkel szemben.

      www.atable.hu
      Mammut II. 3. emelet (a mozi mellett)

      www.update1.eu
      Mammut I. földszint
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DiVAToS 
lábbEliK éS 
A ViSSzErEK 

állAPoTA

egészség 

a magas sarkú cipő egyetlen hölgy ruhatárából sem 
hiányozhat, de  mennyire van hatással a visszerekre a 

nők egyik legkedveltebb lábbelije? tanácsok és okos  
kompromisszumok a divat és az egészség között.

amikor egy hölgy magas sarkú cipőt vesz fel, 
akkor azzal is tisztában van, hogy a szépségéért bizonyos dolgokat kockáztat. Ezek jellemzően 
ortopédiai problémák, amelyekről mindenki eldöntheti, hogy vállalja-e. A visszerek szempontjá-
ból azonban a helyzeten nem ront és nem is javít a magas sarkú – így vélekedik erről   
dr. Nyiredy Géza főorvos, a Trombózisközpont érsebésze. 
 

a lapos talpú csizmákra, 
bakancsokra, vagy éppen a filp-flop papucsokra vonatkozóan is elmondjatjuk, hogy a 
választás a betegségtől függetleníthető. 
 

a cipők 
– természetesen a visszerek állapota szempontjából – teljesen indifferensek, vagyis 

semmilyen befolyással nincsenek a beteg gyógyulására, állapotának rosszabbodásá-
ra, így ez a betegség nem kell, hogy szempont legyen a lábbeli kiválasztásánál. 

Sajnos, ha a visszerek fájnak, akkor azok fájni fognak egy kényelmes sportcipő-
ben és egy tűsarkúban egyaránt. 

      www.tromboziskozpont.hu
      Mammut II. 5. emelet
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...Sikerült lefogynom

...éveket adok

az életemhez
...elűztem a StreSSzt

www.litewellness.hu
...fitt maradok

Ide tartozunk.

egészség

közeleg az év végi hajtás és az ünnepek előtti stresszes időszak. ilyenkor különösen fontos, hogy törődjünk saját ma-
gunk és a környezetünkben élők egészségével. rengeteg betegséget előzhetünk meg, ha időt szánunk az aktív pihenésre 
és levezetjük a rohanó életmódunk hatására felgyülemlett feszültséget. kis odafigyeléssel egészségben és békességben 
ünnepelhetünk szeretteinkkel.

Kulcs az egészséghez

Mammut ii., 4.emelet
telefon: +36 1 345 8544

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

a Lite Wellness club Mammut ismét újdonsággal várja vendégeit. A meglévő 
helyszíneink mellett kialakítottunk egy új, alternatív termet.  
A Pilates, Stretching, Gerinctorna, bodyART™, deepWORK™, Gerincjóga és 
Senior torna csoportos órákra érkezőkkel ideális környezetben és létszámban 
foglalkoznak szakembereink. A terem hangulatos kialakítása elősegíti a mentális 
kikapcsolódást és feltöltődést a teljes testet átmozgató gyakorlatok végzése köz-
ben. Így kerülhet test és lélek tökéletes harmóniába.

alternatív típusú óráinkon nagy hangsúlyt fektetünk a gerinc védelmére, 
a mélyizmok erősítésére, az izomzat szakszerű nyújtására, illetve az ízületi 
mozgékonyság megőrzésére, aminek szerepe az életkor előrehaladásával egyre 
fontosabbá válik.Az alternatív teremben funkcionális, TRx edzésekkel is várjuk a 
mozogni vágyókat.

aerobiktermünk óraszámát bővítettük, hogy a dinamikus edzések kedvelőinek 
is minden igényt kielégítő órarenddel szolgáljunk. Vendégeink így egyszerre már 
három különböző helyszínen, heti több mint 120 csoportos óra közül választhatnak.

Fitnesstermünkben szakképzett, nemzetközileg is elismert személyi edzők 
várják vendégeinket. A teljes feltöltődéshez pedig az edzés utáni wellnessélmény 
során kerülhetnek még közelebb.

Bárki számára megfelelő, hasznos és értékes 
ajándék lehet egy bérlet a Lite Wellness Club Mam-
mutba. Ajándékozzunk kulcsot az egészséghez!

KAráCsonyi AJánlAtAinKról érdeKlődJ 
honlApunKon vAGy reCepCiónKon!
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A felfázásnAk komoly 
következményei lehetnek

a hideg, nyirkos időjárással együtt nagyobb számban 
jelentkeznek a gyakori, sürgető, fájdalmas vizeléssel, 

esetleg véres vizelettel járó megbetegedések.

A hölgyeknél ez a zömmel Coli baktérium által kiváltott megbete-
gedés fennállási idejének hosszától is függően az „egyszerű” 
hólyaggyulladástól a szervezet egészére veszélyesebb vesemeden-
ce-gyulladássá alakulhat át. Ezt a folyamatot lehetőség szerint előzzük 
meg! A vizelési panaszokat érdemes komolyan venni, mert az akut 
húgyúti gyulladások a legtöbb esetben gyorsan és szövődménymente-
sen gyógyíthatóak.
Az idejében fel nem ismert és kezeletlen akut gyulladások a későbbi-
ekben alkalmazott megfelelő kezelés ellenére is sokszor krónikus 
betegségbe torkollhatnak. A krónikus betegségek sok esetben 
meszesedéssel, funkcióbeszűküléssel gyógyulnak, és nagyobb az 
akut szak ismételt fellobbanásának lehetősége is.

A  fiatal és korosabb férfiaknál a heveny formában 
jelentkező hurutos panaszok az anatómiai védettségük miatt ritkán 
alakulnak át hólyaggyulladássá. A húgyúti megbetegedések az 
őszi-téli időszakban a meghűlés következtében alakulhatnak ki. Ezek 
gyakori vizelési ingerrel járnak, bakteriális felülfertőződés miatt a 
szövődményük akár prosztatagyulladás is lehet.  A gyulladások 
sokszor terjednek át a mellékherére, vagy épp a húgycső-mellékhe-
re-prosztata úton fertőződik a prosztata.

Akciós termékek és szűrővizsgálatok

A készítményben lévő tőzegáfonya kivonat és C-vitamin hozzájárul a 
vesék, húgyhólyag és húgyutak egészséges működéséhez, elősegítik 
a baktériumokkal és vírusokkal szembeni védekezést.
Tőzegáfonya 2 175 Ft helyett 1 815 Ft*

A kisvirágú füzikét régóta eredményesen alkalmazzák a prosztata 
egészségének megőrzésére. Hozzájárul a prosztata és a húgyutak 
egészséges működéséhez, a vesék megfelelő kiválasztásához, az 
ideális gyakoriságú vizeletürítéshez, így a nyugodt éjszakai alváshoz.
kisvirágú füzike 1 165 Ft helyett 970 Ft*

Laboratóriumi vizsgálatok: általános vesefunkciós vizsgálat vérből, 
vizeletvizsgálat, teljes vérkép, ionok, crp
3 780 Ft helyett 2 910 Ft*
 
Urológiai férfi szűrőprogram: urológiai szakorvosi vizsgálat, 
ultrahang, laborvizsgálat, PSA tumor marker, HPV szűrőpanel
33 000 Ft helyett 29 000 Ft*
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egyre rövidebbek a nappalok és 
egyre hosszabbak az éjjelek. jön 
a tél és jön a hideg, ami sokszor a 
csontunkig hatol. csontjaink 25 
éves korunkig fejlődnek, majd ezt 
követően megindul a csonttömeg 
folyamatos csökkenése. 
A csontsűrűség a nőknél előbb, a menopauzával 
együtt, míg a férfiaknál általában 65 éves kor 
környékén kezd el egyre erősebben csökkenni. 
Idős korban ez a folyamat egyre gyorsabban 
zajlik, így sokkal elővigyázatosabbnak kell lenni. A 
fagyok beálltával a jeges utakon bárki megcsúsz-
hat és eleshet, azonban egy ilyen baleset az 
idősebb korosztály számára komoly sérüléseket 
okozhat, hiszen a csontritkulásos végtagok sokkal 
könnyebben törnek.

A betegséget nem tudjuk megelőzni, de 
késleltetni, lassítani igen. Ennek egyik módszere 
az izomzat és a csontok szilárdságának erősítése. 
Ehhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű 
kalcium és D-vitamin bevitele a szervezetbe és a 
rendszeres testmozgás..

karácsonyra
egészséget!

a csontritkulás rendszeres szűréssel idejében felfedezhető. a vizsgálat igen egyszerű, és csupán öt 
percet vesz igénybe, ráadásul az eredmény rögtön látható. a diagnózist követően azonnal elkezdhető a 
szükségesnek ítélt (gyógyszeres) kezelés.

A diagnoscan magyarország vizsgálati utalványa minden szerettünknek hasznos ajándék. 
segíthet abban, hogy sokáig együtt maradhasson a család. 
Az utalvánnyal csontsűrűségmérés is igénybe vehető. lehet, hogy édesanyját,  
édesapját vagy épp a nagyszülőket érinti ez a betegség.
gondoljon szeretteire! tegyen azért, hogy még sokáig gondoskodhasson családjáról!

Ajándékozza meg szeretteit Karácsonyra egészséggel!

Mammut II., 4.emelet
1024 Budapest, Lövőház utca 2-6., Tel.: 06-40-91-81-91
www.diagnoscan.hu

diagnoscan Magyarország 
Központ
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nyereményjáték 

nyerjen új otthont a 15 éves MaMMuttal!

vásároljon legalább 3 x 15 ezer forint értékben (akár több részletben), és öné lehet a 
nyereMénylakás! a kódgyűjtő játék 2013. augusztus 28-tól noveMber 20-ig tart. 
A játékban a vásárlások során begyűjtött kódokkal lehet részt venni. Először kérnie kell egy kódgyűjtő kártyát a Mammut informá-
ciós pultjában vagy a hostesseinktől, ebbe kell majd gyűjtenie a kódrészleteket. Kódrészletet úgy szerezhet, ha legalább 15 ezer 
forint értékben vásárol (akár több részletben) és az összegyűjtött blokkokat az információs pultnál bemutatja. A bemutatott blokkok 
alapján kap egy kódot, amelyet regisztráció után a www.15evesmammut.hu weboldalra kell feltölteni. Erre az oldalra tudja feltölteni a 
későbbiek során a kapott kódokat, valamint ezen az oldalon is nézheti majd élőben a sorsolást november 22-én!

A játék nyertese egy, a képeken látható Bereg Lakókertben lévő (xI. ker. Beregszász u. 4/A-B.) 45 négyzetméteres, kertkapcsolatos 
kulcsrakész lakást kap, amelyhez egy  saját tároló és egy autóbeálló is jár a mélygarázsban. 

ahhoz, hogy esélye legyen megnyerni álmai lakását, minimum három kódrészletet 
kell összegyűjtenie november 20-ig! Fontos, hogy a blokkokat, a kódkártyát és a kó-
dokat meg kell őriznie, a nyeremény átvételéhez ezekre szüksége lesz.

Kódgyűjtés:  

2013. augusztus 28. - november 20. között

sorsoLás:  

2013. november 22. Mammut II. szökőkút   
a Juventus Rádió élőben tudósít az eseményről 
és a sorsolás élőben követhető a mammut weboldalán is: www.mammut.hu

további részletek és játékszabályzat a www.15evesmammut.hu weboldalon olvasható.



hozzUk kI MaGUnkbÓl a leGtÖbbet!
készüljünk Már Most a következő bikiniszezonra! száMos olyan kozMetikai beavatkozás létezik, 
aMelyeket Már télen érdeMes elkezdeni, hogy csúcsforMában várhassuk az első napsugarakat. 
dr. révész klaudia, az a-balance Magánrendelő orvosa segítségével beMutatjuk azokat a bőrfia-
talító és szépítő eljárásokat, aMelyekkel látványos és tartós eredMényt érhetünk el. 

Bőrfiatalítás 
A bőrfiatalító eljárások között is vannak olyanok, amelyek fényér-
zékenyítő hatásúak, ezért érdemes a fényszegény hónapokra 
ütemezni. Ilyenek például a lézeres bőrfiatalító eljárások vagy az IPL 
technikával végzett kezelés. utóbbit legtöbben villanófény-keze-
lésként ismerik, ez a kíméletes bőrfiatalító eljárások egyike: széles 
hullámsávú fény segítségével száll szembe az öregedés első jelei-
vel, nem sérti meg a bőr felszíni rétegét, mivel csak 2-4 mm mélyen 
hatol a bőrbe. További előnye a kezelésnek, hogy több problémára 
is megoldást jelent. Alkalmazható többek között pigmentfoltok ke-
zelésére, aknés bőrre, hiszen csökkenti a faggyútermelést és ezzel 
együtt a pattanások számát is. Az IPL sikerrel veszi fel a harcot 
az enyhén megereszkedett bőrrel, a módszerrel javítható az arc 
tónusa, rugalmassága. Szintén a téli időszakban javasolt a kémiai 
hámlasztás, ami gyakorlatilag a bőr felső rétegeinek eltávolításával 
készteti a bőrt a regenerálódásra. Hatékonyan száll szembe a 
finom ráncokkal és pigmentfoltokkal.

tartós szőrtelenítés 
Az IPL technika és a lézerek bevethetőek még szőrtelenítésre is, 
melynek során a besugárzott fénytől a szőrszálak kipusztulnak. 
Ennél az eljárásnál kiemelten fontos, hogy a kezelés előtt legalább 
4 hétig ne napozzunk és kopjon le a barnaság, mire elszánjuk 
magunkat a beavatkozásra. Az IPL előnye, hogy a fény csak 5 
mm mélységben jut a bőrbe, így az eljárás nem fájdalommentes 
ugyan, de kíméletes. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a tar-
tós szőrtelenítés nem egy alkalomból áll, kúraszerűen, átlagosan 
6-8 alkalommal kell látogatást tenni az orvosnál. Ha a következő 
nyáron már nem szeretnénk a szőrszálakkal bajlódni, célszerű 
minél előbb elkezdeni az eljárást. 

Hajszálértágulatok kezelése
Seprűvénák, visszerek, hajszálértágulatok, rosacea – nők és férfiak millióinak életét keserítik meg. Szerencsére ezekre a problémák-
ra tartós megoldást jelenthet a lézer vagy az IPL technika, amelyek kúraszerűen alkalmazva képesek eltüntetni a tágulatokat, hogy a 
bőr ismét makulátlan legyen. A téli időszakra beiktatott kezelésekkel újra magabiztosan várhatjuk a jó időt!

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
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kedvezmény
a vizsgálat árából a kupon felmutatásával
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szErELMEs sziGEtEk
doMinika
A nászutak és a romantika tökéletes helyszíne a Karib szigetvilág legvendégszeretőbb és legnapsütésesebb országa, Dominika. 
Itt a párok átélhetik az egzotikus tengerpartok és források idilljét, valamint a kókuszpálmák oltalmat adó árnyékában eltöltött fe-
lejthetetlen pillanatokat. A kísérletező kedvűek a helyiekkel vadregényes erdei kirándulásokra mehetnek vagy megtapasztalhatják, 
milyen, amikor karibi koktélokat kókuszdióban kóstolhatnak.

sissy és coluMbus földje,  
az istenek jókedve: Madeira
Méltán volt Sissy kedvence Madeira, Európa 
legvarázslatosabb szigete, gyönyörű termé-
szeti adottságaival. Az örök tavasz birodal-
mának is nevezett sziget azonban nemcsak 
ezért lett népszerű: levadai séták a helyi vízel-
vezető csatornák mentén, uNESCO-védelem 
alatt álló babérerdők lankás vidékei, a Pico do 
Areiro csúcsáról nyíló lélegzetelállító kilátás 
Funchal öblére, kontrasztos bazaltcsipkék és 
elomló, fenséges sziklapartok – ezek jellemzik 
Madeira csodálatos tájait.  

más úti célokra vágysz?
Válaszd bármelyik szívedhez közel álló pihe-
nőhelyet, az élvezet, a felejthetetlen élmények 
és a kikapcsolódás garantált! Merülj el a 
Kartago által kínált tengernyi kedvezményben. 
Látogasd meg irodánkat a Mammut I-ben 
vagy nézd meg a weboldalunkat, a városbeli 
tülekedés helyett dőlj hátra a kanapédon, 
tegyél fel egy pakolást, és akár egy pohár 
vörösborral a kezedben foglald le utazásodat 
elegánsan, kényelmesen a netről.  
www.kartagotours.hu
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      Mammut I. földszint
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Magyar nyelvű körutazások a téli időszakra
vége a nyárnak, ilyenkor 
jó körutazásra Menni! a 
legjobb, ha Magyar nyelvű 
idegenvezetővel kísért 
körutazást választunk, a 
neckerMannál Madeirára, 
thaiföldre, kubába és kenyá-
ba utazhatunk így egyes 
időpontokban.
 

A MADeirAi KöruTAzás  
a teljes szigettúrát magában foglalja  
a 7 napos program keretén belül. 
A sziget keleti és a nyugati felét is 
végigjárjuk, amellett még Funchalban 
városnézésre és pihenésre, szabad 
programra is jut idő!

A 4 nAPos  
THAiFöLDi KöruTAzás  
alatt beutazhatja Bangkokot, a 
Kwai-folyót és a régi Sziám fővárosát, 
valamint Ayutthayát. A különleges 
thai kultúra gyöngyszemei magával 
ragadó hangulatot árasztanak. A 
körutazást tengerparti nyaralással 
egybekötve kínáljuk utasainknak. 

HA KenyA,  
AKKor szAFAri,  
ami tengerparti nyaralással kombinál-
ható. A 3 napos miniszafari program a 
Taita Hills - Tsavo nemzeti park válto-
zatos élővilágát mutatja be. A szafaritú-
ra alatt gnúkat, zsiráfokat, elefántokat, 
bivalyokat, oroszlánokat és további 
vadállatokat láthatnak a lenyűgöző vad 
természetben, testközelből.

KubA,  
Nyugat-Kuba fénypontjai nyaralással 
együtt: az 5 napos körút Varadero, 
Havanna, Trinidad és Vinales 
városokat érinti. Kubába bécsi 
indulású kényelmes, közvetlen járattal 
juthatunk el. Hazafelé úton a lissza-
boni átszállásnál lehetőséget adunk 
utasainknak, hogy szinte egy teljes 
napot eltöltsenek Portugália gyönyörű 
fővárosában. 
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vieTnaM,  
az egzotikus kincsek világa

A legenda szerint egy sárkányanya a helyi lakosokat az 
idegenek támadásától akarta védeni, ezért gyöngyöket szórt 
az öbölbe, amelyek jádekővé változva összezúzták a 
támadók hajóit. 

A Halong-öböl, a “leszálló sárkányok” öble jelentése innen 
származik. A mese igen képszerű: a közel 3000 szigetecske 
keletkezését kb. 500 millió évvel ezelőttre teszik, amikor a  
hegyláncok a tengerbe süllyedtek.

vietnámi körutunk gazdag programjában Saigon, a 
Mekong-delta, Danang, Hanoi mellett a Halong-öböl is 
szerepel, amit jellegzetes helyi hajón járnak be utasaink, sőt 
az éjszakát is a hajón töltik, hátha előfordul – hisz szavahihe-
tő halászok váltig állítják –, hogy előbukkan a párás 
pirkadatkor egy kíváncsiskodó sárkányfej az öböl vízéből…

Tengerre Magyar!
akar Ön kényelmes kÖrülmények kÖzÖtt 
világot látni? akar Ön egy hét alatt 
tengernyi élményt? hófehér homok, forró 
napsütés, jéghideg koktélok – a karibi 
térség még ennél is tÖbbet nyújt!
erről ön is meggyőződhet, hiszen egyre megfizethetőbbek a  
tengeri hajóutak, akár all inclusive ellátással is. St. Kitts, 
Martinique, St. Lucia, Barbados, Jamaika, Kajmán-szigetek 
– ugye érdemes a téli hidegből a trópusi nyárba utazni? 
Válasszon kedvére való útvonalat széles választékunkból és 
élvezze a semmihez sem hasonlítható élményt!

Az MSC vagy a Pullmantur hajóin színvonalas elhelyezés, 
pazar ellátás, számtalan szabadidős fedélzeti tevékenység és 
fakultatív kikötői programok várják a vendégeket, a családo-
kat. Rengeteg gyermekkkedvezményt nyújtunk. Akad olyan 
hajó is, amelyen egészen 18 éves korig nem fizet részvételi 
díjat a szülőkkel közös kabinban utazó gyermek.

      www.chemoltravel.hu
      Mammut I. 3. emelet
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körutazás 
indiáBan 
MaGyar 
idEGEn-
vEzEtővEL
Arany háromszögként emlegetik 
India három, turisztikailag legfonto-
sabb városát (Delhi, Agra és Jaipur), 
melyeket összekötve egy nagyjából 
egyenlő szárú háromszöget kapunk 
Észak-Indiában. Ezen városok 
meglátogatása szinte kötelező, ha 
valaki először jár Indiában, de sok 
visszatérő látogató is újra felkeresi 
ezeket a városokat.

A színpompás Rádzsásztán (vagy 
angolosan Rajasthan) a legnagyobb 
területű indiai állam, az ország 
északnyugati részén helyezkedik el. 
Ezt a régiót az érintetlen természet, 
a hatalmas paloták és a sivatag 
jellemzi. Gyakori célpontja azoknak, 
akik másodszorra térnek vissza 
Indiába, vagy több idejük van 
felfedezni az országot.

Síutak
ausztria, steierMark

Az apartmanokkal és szállodaépület-
tel rendelkező, családias, autómentes 
üdülőfalu a kreischbergi pályáktól 300 

m-re található. A település központja 
700 m-re van.

néMetország, berchtesgaden 
Az 550 m-en fekvő szálláshely 3 km-re 

van a település központjától. A Watz-
mann Therme 1 km, a Königssee 8 km, 

a Rossfeld Oberau síterep és a sífutópá-
lya pedig 6 km-re található a háztól.
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utAzás

      www.vista.hu
      Mammut II. 2. emelet
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mikulásgyár 

MiKuLásgyár

2005 karácsonyán az ország legnagyobb jótékonysá-
gi akciójának megvalósítása volt a cél: a rászorulók, nagycsalá-
dosok, sokgyermekes családok megajándékozása adomány-
gyűjtés útján a karácsonyi időszakban. A megvalósítás módsze-
re: a hagyományos nagy, céges adományozókon túlmenően az 
állampolgárokat is arra ösztönözzük, hogy adományokat hoz-
zanak. Stratégiai partnerünk a Magyar Vöröskereszt és a Ma-
gyar Posta. Elsősorban tartós élelmiszerekre, tisztító- és tisztál-
kodási szerekre, játékokra, ruhákra volt/van szükség.

2006-ban a rendezvény országossá vált, 2009-ben pedig 
új irányítás alá került. Nagyobb szakmai tapasztalattal rendelke-
ző emberek szervezik. A 2009-es év eredményei alapján a Mi-
kulásGyárat egy 11 tagú független szakmai zsűri Lisszabonban 
Európa második legnagyobb karitatív akciójának ítélte. 

2011: 257 ezer gyermeknek segítettünk egy-egy csomag 
eljuttatásával. A MikulásGyár már bizonyítottan Európa legna-
gyobb és legismertebb, legelismertebb karitatív akciója.

2012: 241 ezer gyermeknek segített, dacára a kedvezőtle-
nebb gazdasági viszonyoknak és a valamivel kevesebb gyűjtő-
pontnak.
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mikulásgyár

dECEMBEr 6-22.
európA legnAgyobb szervezett jótékonysági AkciójA

A MikulásGyár mindenkitől és mindentől független, tekintet nél-
kül vallásra, nemzetiségre, etnikumra, pártállásra stb. segít a 
nagycsaládokon és így rengeteg gyermeken. Egyetlen célja a 
segítség, szolidaritását fejezi ki mindenkivel, aki mélyszegény-
ségben, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben, kö-
rülmények között él.

Érdekesség, hogy a felajánlások mintegy 95 százaléka ma-
gánadományokból érkezik, és jellemzően a közép- vagy al-
só-középosztály köreiből érkeznek az adakozók. Ők azok, 
akik talán kicsit jobban átérzik, mit jelenthet a nélkülözés. 

Mindez a média által biztosított nyilvánosság nélkül nem mű-
ködhetne: a gyűjtőpontokról, a gyűjtés időpontjáról és a további 
szükséges információkról a médiumokon keresztül értesülhet a 
lakosság. Ezért a MikulásGyár köszönetét fejezi ki a médiumok-
nak, és természetesen támogatóinak, így az egyedüli bevásár-
lóközpontnak Budapesten, a Mammutnak. A Mammut II. föld-
szintjén egy nagyon impozáns installáció is kihelyezésre kerül, 
amely installáció előtt tartja a MikulásGyár 2013. december 
3-án délelőtt a hivatalos sajtótájékoztatóját.

A miKulásgyár gyűjtőpoNtjAiN A vörösKErEszt és sAját öNKéNtEsEi várjáK 
A tArtós élElmiszErEKEt (lisztEt, tésztát, KoNzErvEt, olAjAt, rizst, CuKrot, 
sót stb.), A tisztító- és tisztálKodási szErEKEt, A jó miNőségű ruháKAt, játé-
KoKAt, KöNyvEKEt, és A szállíthAtó, NEm töréKENy édEsségEKEt.



kArácsonyi AjándékbAzár 
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Extrametál
Késkészletek

Conte Interior 
Falióra

Flormar 
Shimmering Body Balm

Conte Interior 
Képkeretek

Conte Interior 
Lámpa

Karácsonyi     ajándéKoK 
              mindenKineKBorárium

Borkülönlegességek és kiegészítők
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kArácsonyi AjándékbAzár
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Christmas shop
Rénszarvas

Christmas shop
Ajtódísz

Conte Interior 
Teáskancsó

Bomb
Hócsaj

Bomb
Jeges áfonya illatgyertya

Conte Interior 
Miss Sophies teáskészlet

Karácsonyi     ajándéKoK 
              mindenKineK

Borárium
Borkülönlegességek és kiegészítők

Flormar
Passionate dots kollekció

Borárium
Urbani Tartufi
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Ezekkel az 
aranyos 

használati 
tárgyakkal nem 
lőhetsz mellé.

Szánj időt a megfelelő ajándék kiválasztására,  
 a szeretteid arcán látható öröm  

kárpótol a fáradságért!
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kArácsonyi AjándékbAzár 

The Body Shop
Parfüm

The Body Shop
Karácsonyi kollekció

Happy Box
Termosz

Darlington Teaház
Karácsonyi tea kollekció

BergHoff
Kávé és tea főző

BergHoff
Teáskanna

Crabtree & Evelyn
Karácsonyi doboz

Happy Box
Karácsonyi hógömb
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Intimissimi  „ironikusabb“ darabjai, melyek 
kifejezetten az ünnepekre készültek. 

Ajándékot adni és kapni is jó érzés, 
mégis rengeteg fejtörést okoz. 

Íme néhány praktikus tipp, 
hogy kinek mi kerüljön 

a fa alá.

apáNak, papáNak, barátNak, kollegáNak
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kArácsonyi AjándékbAzár
Hervis
Eisbär sapka

Hervis
Head síléc

Hervis
Head síbakkancs

Borárium
Borkülönlegességek és kiegészítők

Crabtree & Evelyn
Nomad termékcsalád férfiaknak

Intimissimi 
alsónadrág

Intimissimi 
alsónadrág

Extreme digital
Sennheiser Momentum On-Ear fülhallgató
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Ajánló 

csáki judit:  
Alföldi színházA 

Nem volt még ennyire sikeres és 
tartalmas öt esztendeje a Nemzeti 

Színháznak. Milyen igazgató volt Alföl-
di? Hogyan változott az extravagáns 
celeb megfontolt, érett vezetővé? Mit 

gondol önmagáról és az elmúlt öt 
évről? Ebben a könyvben nemcsak 

ő, hanem a színésztársak, rendezők, 
írók és kritikusok is színt vallanak. Az 
adattárból pedig kiderül az is, mit és 
mennyiért állítottak színpadra, hány 
ember örült vagy bosszankodott a 
Nemzeti nézőterén. Csáki Judit írja, 

Alföldi Róbert kommentálja.

leiner lAurA: bábel
Bábel. A legnagyobb nyári zenei 

fesztivál, valahol Pápa mellett. Mi le-
het jobb annál, mint tizenhét évesen, 
életedben először, egy hetet eltölteni 
itt a barátaiddal? Zsófi többek között 
azért érkezik, hogy találkozhasson 
Anthony Kiedisszel, aki a zárónapi 

koncerten lép fel. Na, de addig még 
sok minden történik vele, Napsival, 
Abdullal, Hipóval és Szaszával az 
Európa, Ázsia, Afrika és Ausztrália 

színpad körül...

Bábel. Ha voltál már fesztiválon, 
azért fogod szeretni, ha még nem 

voltál, azért.

dAn brown: inferno
Robert Langdon, a Harvard jeles 
szimbólumkutatója ismét beveti 

ismereteit a történelmi homlokzatok 
mögött rejlő titkos átjárókról és 

ősi rejtelmekről egy őrült, Firenzén 
átívelő hajsza során. Társa egy fiatal 
orvosnő, Sienna Brooks, egyedüli 

útmutatójuk Dante sötét remekének, 
a Pokolnak néhány sora, a tét pedig 
nem kevesebb, mint a világ sorsa. 

A történelem egyik leghátborzonga-
tóbb irodalmi klasszikusa, a Pokol 

ihletésére született és díszletei 
között játszódik. Dan Brown eddigi  
legellenállhatatlanabb és leggondo-

latébresztőbb regénye.
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détári lAjos - pietsch tibor: 
détári - Az utolsó mAgyAr 

világsztár
Nem tagadom, még ma is van 

bennem keserűség. Hiszen ha be-
legondolok, hogy a Barca kétszer, a 

Juventus úgyszintén kétszer csábított, 
a Milanhoz pedig előszerződésem 

volt, akkor... Noha odahaza hét vastag 
album őrzi a rólam megjelent cikkeket, 
immáron az ötvenen túl arra jutottam, 
talán egy könyvet is megér a történe-
tem. Elmesélem hát, hogyan jutottam 

az Állami lakótelep szoba-konyhás 
lakásától a luxusig, a futballtól a ping-

pongig (és vissza).

colgAn, jenny:  
tAlálkozzunk A cupcAke 

kávézóbAn
Issy Randall remekül süt.  Isteni, 
megdöbbentő süteményeket ké-

szít, amelyektől az ember szájában 
összefut a nyál. Imádott nagyapja 

nevelte fel, a gyerekkorát Joe 
nagypapa pékségében töltötte, 

és kétségtelenül örökölte a tehet-
ségét. Amikor Issyt leépítés miatt 
kirúgják biztonságos, ám unalmas 
citybeli munkahelyéről, elhatároz-
za, hogy megragadja a pillanatot. 

mclAughlin, heidi:  
forever my girl - örökké A 

csAjom
Sosem hittem volna, hogy rocksztár 
lesz belőlem. Az egész életem előre 
eltervezett volt. Futballozás a főisko-
lán. Bekerülni a Nemzeti Futball-li-

gába. Házasság a középiskolai sze-
relmemmel, majd boldogan élni, míg 
meg nem halok. Mindkettőnk szívét 

összetörtem aznap, amikor közöltem 
vele, hogy elmegyek. Fiatal voltam. 
A magam szempontjából jó döntés 
volt, ám kettőnket illetően nem volt 
az. Lelkem bánatát zenében sírtam 

el, de őt soha nem feledtem. Az 
illatát… A mosolyát…
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Ajánló

bArtos erikA: hógolyó
Bartos Erika - négy gyereke lévén 
- ügyel arra, hogy az apró olvasók 
se maradjanak a karácsonyfa alatt 
könyv nélkül. A Hógolyó, a már ed-
dig megjelent verseskötetek méltó 
folytatása, az óvodások kötelező 
„kistankönyve”. Számos vidám 

versike segít elűzni a téli hideget 
otthonukból, a meleg kandallók 
árnyékában, de az ovikban is jó 

barát lehet, amely megnevetteti a 
gyerekeket.

otfried preussler: 
torzonborz, A rAbló

Paprika Jancsi és Vitéz László azon 
mesterkedik, hogyan tudná fülön 
csípni Torzonborzot, aki ellopta 

Nagymama különleges kávédará-
lóját. Ám legnagyobb szerencsét-
lenségükre ők maguk kerülnek a 

héttőrös rabló és varázsló barátja, 
a gonosz Petróniusz Pókuszhókusz 

karmai közé... A klasszikusnak 
számító német gyerekkönyvszerző, 

Otfried Preußler története immár 
50 éve kicsik és nagyok kedvence. 

Több mint harminc nyelven olvasha-
tó - most végre magyarul is.

orAvecz nórA: 
összekötve

Kloé igazán elégedett az életével. 
Remek munkája van, szép lakása 
Budán, imád bulizni, szeretik a ba-
rátai, mindig eléri, amit akar. Csak 

hát a szerelem... az hiányzik az 
életéből. Mert valahogy mindig rosz-
szul választ. Ám amikor megismeri 
Benit, minden megváltozik. Mert ez 
a fiú különleges. Legalábbis elsőre 
úgy tűnik. Csakhogy ahogy jobban 
megismerkednek, Kloénak be kell 
látnia: Beni talán még a többieknél 
is rosszabb. De akkor vajon miért 
vonzódik hozzá mégis ennyire? 

Miért nem tudja kiverni őt a fejéből?

frédéric beigbeder: 2999 ft
Frédéric Beigbeder könyvét olvasva 
hamar Bret Easton Ellis világában 

találjuk magunkat, csak éppen nem 
Amerikában, hanem Franciaország-
ban. A 2999 Ft c. könyve már meg-
jelent 1999 Ft címmel 2001-ben. Bár 
az infláció miatt a régi cím elavult, a 
tartalom talán még inkább aktuális, 
mint akkor. A reklámszakma mind-

két oldalán lévőknek mondhat érde-
keset, és mind a reklámcsinálóknak, 
mind a reklámzabálóknak elég ke-

mény tükröt tart. Nem árt beszerezni 
egyet. Hatással lesz ránk.

timur vermes: 
nézd ki vAn itt

Timur Vermes káprázatos szatírájá-
nak Hitlere nemcsak végtelenül ko-
mikus figura, de ijesztően valóságos 
is. Meghül az ereinkben a vér, hogy 
milyen könnyen megtalálja a helyét 
egy cinikus, gátlástalan világban, 

ahol a demokrácia hosszú évtizedei 
után a demagógia, a nézettségi ada-
tok és a like-gombok nyomogatása 

vezérli a közéleti cselekvést. A könyv 
a megjelenése óta töretlen sikert arat 
Németországban, olvasók százezreit 
bűvölte el, és a világon szinte minde-
nütt az az idei év legvárakozástelje-

sebb művének tartják.

george r.r. mArtin:  
lázálom

A Trónok harca népszerű írójának, 
George R.R. Martinnak most egy 1982-
ben írt könyvét porolták le és hozták el 
újra a magyar olvasóknak. A Lázálom A 
Tűz és jég dala ciklustól merőben eltérő 

téma. A vámpírmítoszt fogalmazza 
újra, műfajának legjobbjai között tartják 
számon ezt a regényt. A vámpírkönyvek 

gombamód történő elszaporodása  
eléggé felhígította ezt a műfajt, de ez 

biztosan kiemelkedik közülük. Biztosan 
nem bánjuk meg, ha megvesszük.
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high-tech 

led lenser seo 

a 2013 júniusában megjelent a led lenser seo családja, ami rögtön 4 termékkel jött ki. ebből tulajdonképpen csak három 
különbözik, mivel a seo5 két színben jelent meg. a led lenser ezzel a családdal a mozgékony, lendületes, aktív, kalandvágyó 
személyeket célozta meg, erre utal a szokásos, feketétől eltérő élénk színű megjelenés is. a 3 különböző fejlámpa 
különbözik egymástól fényerőben, maximális világítási távban, üzemidőben, illetve színben is. a fejpántok kényelmesek, a 
lámpák súlya kicsi, így szinte észrevétlenül viselheti bármikor.

A kezdő LED LENSER SEO3 lámpa zöld színt kapott, maximálisan 90 lumen 
fényáramot tud kiadni magából. Ez a termék még nem kapott fókuszálhatóságot. 
Gazdaságos, mivel 3 darab AAA elemmel működik, üzemideje pedig eléri a 10 
órát. A Smart Light Technológiának köszönhetően energiatakarékos módban is 

üzemeltethetjük, ha elég a kevesebb fény is, vagy épp spórolni szeretnénk. Mint a 
többi testvérnek, feje a SEO3-nak is dönthető, így a szemünk magasságától a 
lábfejünkig bármit megvilágíthatunk. Ez a lámpa kicsit más, mint a nagyobbak, azokban 
ugyanis 1 darab fehér LED és 1 piros található, míg ebben 3 fehér és 1 piros LED 
szolgáltatja a fényt számunkra.

A haladó SEO5 piros és fekete színben jelent meg, 180 lumen fényárammal 
bír, és a fej csavarásával lehet a fókusztávot állítani. 130 méterig láthatunk el 
segítségével, ami igazán meglepő egy pehelysúlyú lámpától. Nagy valószínű-
séggel a gyártó is úgy látta, hogy ez lesz a legkelendőbb darab, mivel két 

különböző színben is kiadta a lámpát, gondolva a fiatalos, energikus,  
kalandvágyó hölgyekre is.

Kék színben pompázik a LED LENSER SEO7R tölthető fejlámpa, ami nem kevesebb, 
mint 220 lumen erősséggel világítja meg környezetünket. 5 órás üzemidejével a 

legtöbb éjszakai túrát kibírja, ezután csak csatlakoztatjuk töltőjére, így nem kell 
bajlódnunk az elemek cserélgetésével sem. A SEO7R IPx4 védelemmel van 
ellátva, amit a gyártó elképesztő módon tesztel. 5 perc alatt 10 liter vizet locsol 

rá. Ha ezt a próbát kiállja, akkor van csak esélye a következő tesztekre lépni. 
Ezért természetesen ami forgalomba kerül, teljes mértékben esőálló.

toshiba eNcore  
8”-os tablet
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high-tech

sony Cybershot dsC-QX100

Kapcsolódj! Lépj tovább!  
Készíts felvételeket intelligens módon!

valódi, professzionális teljesítményt nyújtó fényképezőgépet keresel? Próbáld ki a  
telefonod. A csatlakoztatáshoz csupán az NFC-kompatibilis okostelefon mellé kell 
helyezned a Smart Lens objektívet. Most már valóban profi 
fényképeket készíthetsz okostelefonoddal is.
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canon eos 70d 

toshiba eNcore  
8”-os tablet

Az EOS 70D lenyűgöző Full-HD 
(1080p) videofelvételeket készít 
gyors és pontos autofókusszal a 
Canon egyedülálló Dupla pixeles 
CMOS AF technológiájának 
köszönhetően. Fedezd fel a 
sztereó hangzásban, a teljes 
kézi vezérlésben és a választha-
tó képfrekvenciában rejlő kreatív 
lehetőségeket!

A stílusos, egyedi, tartós és ergonomikus kialakítású Encore tabletet 
úgy tervezték, hogy álló helyzetben, egy kézzel tartva is kényelmesen 

használható legyen – akár útközben is. A táblagépen a Microsoft 
Office Home & Student 2013 programcsomag is megtalálható, így a 

legtöbb megszokott irodai alkalmazást útközben is használhatjuk, ezzel 
az Encore az irodai számítógép kiváló kiegészítője lehet.
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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.

Az éhezők viAdAlA: futótűz
színes, feliratos, amerikai sci-fi kalandfilm

Suzanne Collins  Az Éhezők Viadala című trilógiájának első részében Katniss és 
Peeta megnyerték az „Éhezők Viadalát”, így ők és a családjaik megmenekültek 
az éhezéstől. De a fiatalok nem ülhetnek nyugodtan a babérjaikon. Vár rájuk a 
hosszú Győzelmi Körút, ismét csak a tévénézők árgus szeme előtt. A kötelező 
udvariaskodás unalmát azonban döbbenet és félelem váltja fel, amikor hírét veszik, 
hogy lázadás készül a Kapitólium ellen. Snow elnök sosem habozott lesújtani az 
engedetlenekre, és most is ott csap le, ahol senki sem várja. 

Bemutató: 2013. november 21.

bAttle of the yeAr – Az év csAtájA
színes, feliratos, amerikai táncos film

1990 óta minden évben megrendezik a breaktáncos csapatok világkupáját. A 
nyaktörő mutatványok, a gyors ritmusok és a testet gyötrő feladatok világában ez 

a legnagyobb, legkeményebb, legtekintélyesebb viadal. Itt indul néhány esélytelen 
srác. Új edzőjük (Josh Holloway – Lost) elhiteti velük, hogy az embertelenül kemény 

munka és a mindent félresöprő elszántság akkor is a profik közé emelheti őket, ha 
látszólag reménytelen a helyzetük. Hiszen a bajnokságra a legnagyobbak jönnek el.  
Hőseink azonban mindent bedobnak… és megforgatnak és felemelnek és átfordíta-

nak és feldobálnak.  

Bemutató: 2013. november 28.

coming out 
színes, magyar vígjáték

Erik (Csányi Sándor) az ország leghíresebb meleg személyisége, rádiós műsorve-
zető, aki büszkén vállalja másságát. A napi atrocitásokat könnyedén kezeli, nem 
zavarja a reggelente fejéhez vágott tojás a szerkesztőségnél, vagy a mogorva szom-
széd ellenszenve sem, derűs jelleme pedig nemcsak a műsorába telefonálóknak 
segít elfogadni önmagukat, hanem a körülötte élőknek is egyfajta példaképként 
szolgál. Erik lelkesen készül esküvőjére kedvesével, Balázzsal (Karalyos Gábor), ám 
egy balesetet követően váratlanul szokatlan változást észlel magán: látványosan 
vonzódni kezd elgázolójához, aki egyben kezelőorvosa (Tompos Kátya) is. 

Bemutató: 2013. december 05.
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hobbit: smAug pusztAságA
színes, szinkronizált, amerikai-új-zélandi fantasy kalandfilm

Bilbónak, Gandalfnak, Thorinnak és társaiknak a Ködhegység alagútjaiból kikerülve 
újabb veszedelmekkel kell szembenézniük. Gandalfnak el kell utaznia egy időre 
délre, így Bilbó és a törpék nélküle néznek szembe a Bakacsinerdő lakosaival. 
Pókok és az erdei tündék is fogságba ejtik a törpöket, így ismét Bilbóra vár, hogy 
kiszabadítsa őket. A csapat tagjai a Hosszú-tavi Király meleg fogadtatása után 
végre elindulhatnak a magányos hegy felé, hogy szembenézzenek Smauggal, a 
sárkánnyal, és visszavegyék azt, ami amúgy is az övék...

Bemutató: 2013. december 12.

jégvArázs
színes, szinkronizált, amerikai animációs film

Egy gonosz varázslatnak köszönhetően a királyság az örök tél fogságába esik. Anna, 
a félelmet nem ismerő optimista összeáll az extrém hegyi emberrel, Kristoffal és az ő 
hűséges rénszarvasával, Sven-nel, hogy közösen megtalálják Anna testvérét, Elsát, 
a Hókirálynőt, és véget vessenek fagyos varázslatának. Az Everesthez hasonlítható 
körülmények közt, titokzatos trollokon kívül a lenyűgöző és igazán vicces Olaf nevű 

hóemberrel is találkoznak. Annának és Kristoffnak mágikus kalandokkal kísért útjukon a 
természet erőivel kell dacolniuk, hogy megmentsék a királyságot a teljes pusztulástól.   

Bemutató: 2013. november 28.

47 ronin 
színes, szinkronizált, amerikai fantasy kalandfilm

Ez a nagyszabású, 3D-s fantasy-kalandfilm az egyik legrégibb ősi japán történet 
alapján készült. Keanu Reeves alakítja Kait, a számkivetettet, aki csatlakozik Oishihez, 

a 47 Ronin vezetőjéhez. Együtt akarnak bosszút állni az álnok nagyúron, aki megölte 
gazdájukat és kitiltotta földjéről a szamurájokat. Hogy szülőföldjük becsületét vissza-
állítsák, a harcosok olyan küldetésbe kezdenek, melynek viszontagságai az egyszerű 
harcosokat elpusztítanák. A látványos film oly módon kelti életre a lenyűgöző tájakat 

és a hatalmas csatákat, ahogy azt még ebben a műfajban sosem láthattuk.

Bemutató: 2013. december 26.

elpuskázvA 
színes, szinkronizált, amerikai vígjáték

David Wozniak (Vince Vaughn) nem egy apatípus. Amibe belekezd, annak valahogy 
soha nincs jó vége. Hajlamos mindig rossz döntéseket hozni, és barátnője sincs 
túl jó véleménnyel róla. Nem a bizalom mintaképe.  De David Wozniak mindezek 
ellenére jószívű, kedves fazon, akit egy nap sokként ér a hír, hogy ő a biológiai apja 
533 gyereknek. A termékenységi klinika 20 év után felfedi titkát: 1991-ben kisebb 
keveredés történt a mintákkal, és most a fiatalok egy része pert indít, hogy kiderítse 
apjuk kilétét. David pedig nagy döntést hoz: kinyitja srácai aktáját, és titokban 
elkezd nyomozni utánuk.  

Bemutató: 2013. december 19.

Ajánló
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dvd/blu-Ray
elysium

2154-ben kétféle ember él: a dúsgazdagok az Elysiumon, egy fényűző mesterséges bolygón 
laknak, a többiek a túlnépesedett, pusztulófélben lévő Földön ragadtak. 
 
Az Elysium biztonsági vezetője (Jodie Foster) bármire képes, hogy megőrizze az űrbázis 
lakóinak zavartalan luxusát. A földlakók viszont nem riadnak vissza semmitől: be akarnak jutni 
a zárt világba. Maxnek (Matt Damon) az élete múlik rajta, hogy feljusson oda. És hamarosan 
rájön, hogy nemcsak az ő életére lehet befolyással, ha őrült akciója sikerrel jár.

A föld után

Miután lakhatatlanná tette a Földet, az emberiség egy másik bolygóra menekült. Ezer év 
múltán Kitai Raige (Jaden Smith) és apja, Cypher (Will Smith) kényszerleszállást hajt végre az 
elhagyott bolygón. A landoláskor Cypher súlyosan megsérül, ezért a kamasz srácnak egyedül 
kell útra kelnie a veszélyekkel teli tájon, hogy segélykérő jeleket küldjön az űrbe. Ha haza 
akarnak jutni, le kell győzniük a félelmüket és meg kell tanulniuk bízni egymásban.

fArkAs

Hugh Jackman újra Farkas bőrébe bújik, ezúttal egyik ősellenségével néz szembe. A vad 
akciókkal teli élet-halál küzdelem napjaink Japánjába viszi el őt. Logan (Jackman) életében 

először sebezhetővé válik: pedig a szamurájok halálos pengéivel és mai utódjaik legmoder-
nebb fegyvereivel is meg kell küzdenie – sőt, a saját kétségei is mardossák.  

 
Bármi is lesz e különleges összecsapás kimenetele, a legkeményebb x-Men sohasem lesz 

már a régi.

gyAkornokok

Miután Billy (Vince Vaughn) és Nick (Owen Wilson) elveszíti munkáját, mindenáron bizonyíta-
ni igyekszik, hogy a digitális világban is tud érvényesülni. A két üzletkötő jelentkezik a Google 

gyakornokcsapatába, mely csupa jó iskolát végzett, nagyokos fiatalból áll, olyanokból, akik 
feleannyi idősek és kétszer olyan képzettek, mint ők. A rábeszélés tudományának nagymes-
tereit azonban nincs, ami eltántorítsa a céltól, hogy a világ első számú álommunkahelyének 
alkalmazottaivá küzdjék magukat. Versenyre kelnek az ifjakkal, s ha kell, tán még önmagu-

kat is legyőzik…
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nAgyfiúk 2.

Az elsöprő sikerű első rész sztárcsapata visszatér, és néhány izgalmas új arc is jön velük. 
 
Lenny (Adam Sandler) családostul visszaköltözik szülővárosába, hogy újra együtt bulizhasson 
a haverjaival és a gyerekeikkel. De az idill nem tart soká. Rá kell jönnie, hogy a régi és az 
új barátok, a dilis buszsofőrök, a sítalpas zsaruk és 400 jelmezes partiállat közelében néha 
vidéken is elszabadul az őrület.

percy jAckson

Percy Jackson isteni kalandokat él át: hiszen a görög isten, Poszeidón fia, és egyébként is 
vakmerő, vagány srác: ezúttal az egész világ jövője az ő kezében van! 
 
Percy és félisten haverjai együtt vágnak neki a Szörnyek Tengerének, ahol különös és félel-
metes lények várnak rájuk – még egy zombihadsereg is! Az idő egyre fogy, neki pedig bármi 
áron elő kell kerítenie a legendás aranygyapjút: már csak az állíthatja meg a gonosz, földöntúli 
hatalmakat, melyeknek a mi világunkra fáj a foga!

női szervek

Az Oscar®-díjas Sandra Bullock és az Oscar®-díjra jelölt Melissa McCarthy úgy zúz ebben 
a fergeteges vígjátékban, mint egy „dinamitduó” (George Pennacchio, KABC-TV). Könnyű 

nekik, az elsöprő sikerű Koszorúslányok rendezője, Paul Feig irányította őket. 
 

A bevállalós FBI-ügynök, Sarah Ashburn (Bullock) és a nagyszájú bostoni zsaru, Shannon 
Mullins (McCarthy) nem is lehetnének különbözőbbek. Mégis kénytelenek összefogni, hogy 

lekapcsoljanak egy kegyetlen drogbárót. A világ legőrültebb nyomozása során a két női szerv 
rájön, hogy ha muszáj, egész jól kijönnek egymással. 

A zöld urAi

A Jégkorszak alkotóinak új filmje az év legszórakoztatóbb és legvidámabb animációs története. 
 

Egy kamasz lány – maga sem tudja, hogyan – átkerül egy mágikus világba, és elképesztő 
kalandokba keveredik. Tara királynő különleges feladatot bíz rá, így ő lesz a délceg levélőrök és 
a gonosz bogánok háborújának legfontosabb szereplője. Mesés várkastélyok, lenyűgöző tájak, 
kolibrilovasok, vad csaták és egy udvarlásra mindig kész csigapáros is e különleges világ része. 

Sok kritikus az „animációs Avatar”-nak nevezte ezt az izgalmas, fordulatos, szemkápráztató 
animációjú filmet, mely gyerekeknek,  fiataloknak és idősebbeknek is sok-sok örömet tartogat.

      www.mediamarkt.hu 
      Mammut II. -1. emelet 
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ingAtlAn 

inGatLanközvEtÍtés az otp háttErévEL
iNgatlaNt keres vagy kíNál?  
az otp iNgatlaNpoNtNál jó helyeN jár: 
itt miNdeN iNgatlaNNal kapcsolatos 
szolgáltatás elérhető egy helyeN. 

nem könnyű manapság eladni a lakást, vagy megtalálni az új 
otthonnak alkalmas ingatlant. Az országosan csaknem 30 irodá-
val jelen lévő OTP Ingatlanpont ebben a folyamatban nyújt haté-
kony támogatást az ügyfeleinek, támaszkodva az OTP Csoport 
hátterére. A hálózat irodáiban egy helyen érhető el minden olyan 
szolgáltatás, amely az ingatlanvétellel vagy -eladással kapcsola-
tos: a közvetítés mellett például az értékbecslés, vagy az ener-
giatanúsítvány-készítés is. Sőt, a banki háttérből adódóan az 
OTP Ingatlanpont irodákban igénybe vehető az OTP Csoport 
összes ingatlan-finanszírozással kapcsolatos terméke, így a la-
káshitel, a lakáslízing és a lakástakarék.

Az eladók számára nagyon vonzó lehet, hogy az OTP Ingatlan-
pont komoly marketingtámogatást nyújt az általa közvetített ingat-
lanok hirdetéséhez. Ez azt jelenti, hogy saját honlapja mellett a 
legnagyobb ingatlanportálokra is feltölt portfóliójából, de prospek-
tusokban és a bankfiókok kirakataiban is megjelenhet kínálata.

Az ingatlanvásárláson gondolkodóknak mindenképpen érdemes 
böngészniük az OTP Ingatlanpont folyamatosan bővülő, jelenleg 
a 8000-et is meghaladó ingatlankínálatában. Különösképpen, 
hogy számtalan olyan lakás található a portfólióban – például az 
OTP Ingatlan Zrt. által fejlesztett új lakások – amelyek más közve-
títőnél nem érhetők el.

Budapest, i. ker.
93 m2, 4 szobás

64 millió
forint

Budapest, iii. ker.
121 m2, 5 szobás

54,9 millió 
forint

Budapest, ii. ker.
160 m2, 5 szobás

69,9 millió
forint



inkoos
Fesd ki, Mosd ki, Fesd ki! Az INKOOS kreatív plüss játék különleges karakte-
rekkel 4 éves kortól ajánlott.

geoMag kor
Ez a vadonatúj, innovatív mágneses építőrendszer elmossa a határokat 
a népszerű mágneses építőjátékok és a karakterépítő készletek között. 

Építs, személyesítsd meg, formáld át, a lehetőségek száma végtelen. 

tuMMy stuffers  
(töMzsák  
állatkák)
Nem tudod hová 
rakd a sok ruhát, 
ami a szobádban 
kallódik? Akkor a 
tömzsák állatká-
kat pont Neked 
találták ki! Pakolj 

bele mindent, 
és nemcsak rend 

lesz a szobádban, de 
kapsz egy új pihe-puha 

plüss párnát is az ágyadba!

hotel tycoon
A klasszikus Hotel társasjáték új megjelenéssel, 

új szállodákkal! Vásárolj telkeket, építs rájuk 
szállodákat, és legyen a birtokodban minél több fényűző hotel. Itt csak 
az maradhat fenn, aki ügyesen osztja be a pénzét, okosan fektet be és 

nem a nyaralással tölt több időt, hanem saját birodalmának kiépítésével, 
hogy végül belőle válhasson a legnagyobb hotelmágnás!

WordWinder (szófolyondár)
Aki kedveli a szójátékokat, annak biztos sok örömet fog okozni ez a 2 

az 1-ben játék. Készíts folyamatos, egybefüggő „szófolyondárt” a játék-
táblák egyik oldalától a másikig. Aki előbb átér, az a győztes. Kicsiknek 

és nagyoknak egyaránt felhőtlen kikapcsolódást nyújt.

csokifondü-készítő
Minden gyerek szereti a csokiba 

mártott gyümölcsöt, mogyorót és 
minden más finomságot!  Némi szülői 

együttműködéssel ezek a csokis 
finomságok elkészíthetőek a csokifon-

dü-készítő mackó segítségével. 

Játékok a fa alá
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gyerek sArok

      www.jatekvar.hu 
      Mammut I. 1. emelet 

      www.jateksziget.hu 
      Mammut II. 3. emelet 
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a jó öreg kötött, illetve 
horgolt pulcsik még 

miNdig NagyoN meNők és 
persze melegek is. lá-

NyokNál hódít a szokNya 
bármilyeN miNtával.
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ötletek a kis egyéniségek kibontakoztatására

Öl
tÖ

zk
Öd

nI
 g

ye
re

kj
át

ék
Benetton 

Okaidi

gy
er

ek



Mammut Magazin / 2013. tél  63

Aprók divAtjA

nézd meg 
saját ru-

határadat, 
és valami 
egészen 
hasonlót 
válassz 

neki.

Öltöztesd gyermekedet télen is kreatívan, így 
örömtelibbek a borongós reggelek.

Mamas and Papas

Mamas and Papas

Benetton 

Okaidi

gy
er

ek



64  Mammut Magazin / 2013. tél 

modern szüLőK,
a netre gyerteK! 
Idén ősszel elIndult a PÖttyÖslabda, 

Mely a szülők Interaktív kÖzreMűkÖdé-
sére Is száMít az oldal szerkesztésében. 

egy 21. századi szülőnek modern weblapra van szüksége! Október elejétől ezt 
az igényt elégíti ki a pottyoslabda.hu, mely a kisgyerekes szülőket célozza meg.

A PöttyösLabda prémium kategóriás termékeket, okostelefonokra szánt 
alkalmazásokat, a legjobb gyerekfotósokat, Budapest legjobb gyerekbarát 
éttermeit és programjait ajánlja. A portált színesítik interjúk is, minden olyan 
témában, ami egy kisgyerekes szülőt érdekelhet. 

Az oldal az óvodás korig kíséri a gyerekek – és persze a szülők – igényeit és 
elvárásait a mindennapi gyereknevelésben.

Különlegesség, hogy a PöttyösLabda olyan oldal, amit nem szakértők 
szerkesztenek. A rovatok is a szülők keze munkáját dicséri, vagyis itt valóban a 
jól bevált dolgokról találhatók információk. 

Ha gyerekorvos vagy hotel kell, esetleg a gyerekszobát kéne átalakítani, teljes 
bizalommal máris pötyöghető: www.pottyoslabda.hu.
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MIBEN KÜLÖNBÖZIK A KEREKERDŐ EGY MÁSIK 
OVITÓL?
NT // A Kerekerdő egy kis létszámú magánóvoda. 
A kis létszám fontos, hiszen így mindenkire mi-
nőségi idő jut, illetve mindenkiből az adottságai-
nak megfelelően a legtöbbet tudjuk 
kihozni az iskolás évekig. Nagy 
szerep jut az óvónénik által tar-
tott foglalkozásoknak, a kü-
lönböző fejlesztéseknek, de 
úszás, gyermekjóga, angol és 
néptánc foglalkozások is szí-
nesítik az ovisaink kalandos 
mindennapjait.

MILYEN MÓDSZERREL DOLGOZNAK?
NT // Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközei-
vel” módszertan keretén belül projektmódszerrel 
dolgozunk, azaz minden hét tematikus, nyaran-
ta pedig egy-egy tevékenységre komplett heteket 

fordítunk. A délelőttök folyamán 
többféle foglalkozás is zajlik, de 

szerephez jut a szabad játék 
is. Barkácsolunk, éneklünk, 
verset mondunk, kirándu-
lunk, felfedezünk, minden 
nap, minden héten történik 
valami izgalmas dolog. Most 

például szüreteltünk, ebéd-
hez szőlős rétest sütöttünk. 

A SZÜLŐ DÖNT VAGY A GYERMEK VÁLASZT?
NT // Minden esetben azt javasoljuk 
a szülőnek, hogy gyermekével 
érkezzen és figyelje gyerme-
ke reakcióit az oviban. Ter-
mészetesen a végén a szülő 
dönt, azonban a helyes dön-
téshez a gyermek visszajel-
zései is fontosak. Ha nehéz 
hazavinni az oviból, az min-
denképpen jó jel!

hogy az első hat év a gyermek életében a nagy-
betűs alap, a későbbiekben is jórészt az ebben 
az időszakban „teletöltött zsákból” merít majd. 
Legyen szó önbizalomról, ízlésről, motorikai ké-
pességekről mind-mind az első hat évre vezethető 
vissza, ezért egyáltalán nem mindegy, milyen 
intézményben tölti a gyermek ezt az időszakot.

AZ ÍZBOLYGÓ GASZTROBLOG ÍRÓJAKÉNT, 
GYERMEKSZAKÁCSKÖNYV SZERZŐJEKÉNT AZ 
ÓVODA ÉLETÉBEN IS HANGSÚLYOS AZ EGÉSZ-
SÉGES TÁPLÁLKOZÁS?
NT // Természetesen! Az óvoda saját főzőkonyhá-
jában állítunk elő szinte mindent. A gyümölcs-
joghurtot, májkrémet, zöldségkrémeket, illetve 
az egészséges ebédeket is itt készítjük. Havonta 
két alkalommal pedig főzőfoglalkozást is tartunk 
a gyerekeknek. Igen lelkesek és közben rengeteg 
információt hallanak az alapanyagokról, játszunk 

zöldségfelismerést, stb. Saját zöld-
ség- és fűszerkertünk van. Cé-

lom mindezzel, hogy az anyu-
kák a kicsiket is engedjék be a 
konyhákba, hiszen az együtt 
főzések, a közös étkezések a 
legjobb alkalmak arra, hogy 
megmutassuk a kicsiknek: 

együtt lenni, együtt enni jó!

JÁTÉK, MOZGÁS, TÁPLÁLKOZÁS, ÖRÖM. EZ AZ 
ÓVODA FILOZÓFIÁJA. 
NT // Ehhez már csak a szeretet szót teszem hozzá 
és garantált a boldog gyermekkor. A gyermek a 
játék, a mozgás által sajátít el mindent, ha pedig 
mindezt szeretetteljes környezetben a jellemének, 
tulajdonságainak megfelelő lépésekben teheti, 
garantált a későbbi iskolai siker. Sokan elfelejtik, 

Van egy ovi, ami, ha nem is a Kerekerdő közepén található, de minden 
megvan benne, ami egy gyermek számára ideális. Kis létszám, fantaszti-
kus óvónénik, egészséges étkezés. Az óvoda vezetőjét, Nagy Tündét kértük 
meg, hogy meséljen a Kerekerdő Oviról.
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AjánDÉKozzon 
vásárLási 
uTALványT!

AJÁNDÉKOZZA A VÁLASZTÁS ÉLMÉNYÉT!A MAMMUT váSárLáSI UTALvány
TováBBrA IS nAgy SEgíTSég

Az AjándékozáSBAn, AzokBAn
A hELyzETEkBEn, AMIkor ön nEM

TUdjA BIzToSAn, vAjon MILyEn
MEgLEpETéSSEL okozhATná

A LEgnAgyoBB öröMöT.

1000, 2000 és 5000 forintos vásárlási utalványainkat a megajándéko-
zottak ezernyi fantasztikus dologra költhetik a Mammutban, legyen az 
ruha, illatszer, könyv, de beválthatják egy hangulatos étteremben vagy 
szórakozóhelyen is. Felhasználható fodrászatnál vagy más szolgál-
tatóhelyen – arról nem is beszélve, hogy az ízléses vásárlási csekk már 
látványában is szép. az utalványokat a bevásárlóközpont információs 
pultjainál vásárolhatja meg, és az alábbi üzletekben költheti el.

CIpő, bőRdÍszMŰ, 
táska

•	  Active Shoes / MBT
•	 Alberto Zago
•	  Dámoni
•	 Deichmann Cipő
•	  Humanic
•	  Reálszisztéma 

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

márkabolt
•	 Scarpa
•	 Scarlett
•	  Scholl
•	  Tredici
•	  Vagabond

FéRFI, nőI dIvat

•	  Astor for Men
•	  Babes
•	  Braga
•	  Carla
•	  Camaieu
•	 Camel active
•	  Devergo/ Woodoo
•	 Emporium
•	  Fanny Shop
•	  Feminé
•	  Intermoda
•	  Jackpot & Cottonfield
•	  Kaláka Collection
•	  Levi's Store
•	  Kristóf szalon
•	  Madame elegant
•	  Martha May
•	  Molett Molady
•	  Mango
•	  Marylin Boutique
•	  O'Neill/Converse

•	  Orsay
•	  Premium Labels
•	 Promod
•	  R-Polo
•	  Retro Jeans
•	  Sántha Ruha
•	  SES Exclusive
•	  Springfield
•	  Tally Weijl
•	  Turai Divat
•	  T&T Divat
•	  Tatuum
•	  ulla Popken

dÍszállat

•	 Halak-Hüllők
•	  My Pet

élelMIszeR,  
Italok, pékséG

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

ÓRa, ékszeR

•	  Aranygömb
•	  Divat órák 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
•	 Butlers
•	  Chef Gourmet
•	 Conte Interior
•	 Darvas képkeret
•	 Haas&Czjzek
•	  Hobbyművész
•	  Kookta
•	 T-Rex

papÍR, ÍRÓszeR

•	 Hobbyművész
•	  Papír-sziget
•	 Pirex

FehéRneMŰ, 
FüRdőRUha

•	 Aranypók
•	 Calzedonia
•	  Felina
•	 Intimissimi
•	 J.Press
•	 Konkurencia fehérnemű
•	  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
•	  yves Rocher

játék, ajándék

•	  Bambini
•	 Gárdos Prémium
•	  Happy Box
•	 Játéksziget
•	 Játékvár

spoRt és életMÓd

•	  Dr. Lenkei Életerő 
Centrum

•	 Lite Wellness Club
•	 Trec Nutrition

spoRt- és szabad- 
Idő-RUházat, spoRt-
CIpő, spoRtCIkkek

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

szÓRakozás

•	 Mammut Bowling Club

száMÍtásteChnIka, 
MŰszakI CIkk

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

szolGáltatás

•	 A-Balance
•	 Catwalk Szalon
•	  Céghmester
•	  Euromedic  

Diagnosz tikai Központ
•	  Gravír Express
•	 Go Print
•	 Kölyökpark Játszóház
•	 Madonna Szalon
•	  Mammut  

Egészségközpont
•	 Mammut Patika
•	  Patronsarok
•	  Szolárium Stúdió
•	 Thai Harmónia                                                                     

Tradicionális 
Masszázsszalon

telekoMMUnIkáCIÓ  
és taRtozékok

•	  GSM Aréna
•	 T-Pont
•	  Telenor
•	 Vodafone

UtazásI IRoda

•	  Chemol Travel / TuI
•	 Neckermann
•	 Quaestor

vendéGlátás

•	 aSushi Bar
•	 Burger King
•	 Coffeeshop Company
•	 KFC
•	 Leroy Café
•	 McDonald's

  elfogadóhelyeK a MaMMutban  

az üzletlista folyamatosan bővül.

információ  
hA

sz
no

s
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AjánDÉKozzon 
vásárLási 
uTALványT!

épület szint üzletszáM Megszűnt/elköltözött új üzlet
Mammut I. fszt. L003  - Szinyei Galéria

Mammut I. fszt. L021  - mikellanoknek.hu kristály, ajándék, ékszer bolt

Mammut I. fszt. L024  - Budai Írószer és nyomtatvány

Mammut I. fszt. L026  - KID FASHION

Mammut I. fszt. L061  - Ombre - men's fashion

Mammut I. fszt. L064  - Norbi update

Mammut I. 0. R008. Soul Shoes Budapest Bank

Mammut I. 0. R023 Seacret illatszer pult Silver Island

Mammut I. 0. P001b D & G Pop up store Christmas Shop

Mammut I. 0. P007 Apacs P007: Apacs

Mammut I. 0. P007 Apacs P007b: KIWI

Mammut I. 0. P017 Sandy bizsu Lux GSM

Mammut I. 1. R102 Best Reisen Proteinbuilder.hu

Mammut I. 1. R103a  - Conte interior

Mammut I. 1. R129 Ötvös ékszer Vanitas

Mammut I. 1. R146 Szitakötő ajándékbolt Gusto Espresso kávégépház és kapszula

Mammut II.  -1. KP105 Andiamo cipő Casa Spain

Mammut II. 0. K029 Kubinyi galéria Stile Interio

Mammut II. 0. K031 Esprit MIxER

Mammut II. 1. K131a Crislu Planet GSM

Mammut II. 2. K279 Lulu Blonde K279: Madách színház jegyértékesítési pont

Mammut II. 2. K279 Lulu Blonde K279b: Duma színház jegyértékesítéi pont

Mammut II. 3. K340f Elintézzük.hu Szőnyegguru

Mammut II. 3. K370   - Nail point 

Mammut II. 3. K373   - Ajándék

Mammut II. 4. K424d Euromedic Diagnosztikai központ DIAGNOSCAN

változások
a bevásárlóközpontban

információ
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Cipő, tásKA
shoEs, bAgs

alberto zago M i. fsz. L-063

branch shoes · cipő M i. 2. r-201/g

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

samsonite/classic ·  
vi lág uta zók bolt ja

M i. 1. r-132

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

bombshell M i. 1. r-126

braga M i. fsz. L-042

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

camel active M i. 0. r-015

carla · női di vat M i. fsz. L-011

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.)

hA
sz

no
s
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cosmos city divat M ii. 3. 321

devergo and friends M i. 0. r-017

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

garage store M i. 1. r104

gaudí · di vat M i. 1. r-147

hello mami kismamadivat M.i. fsz. L-032

irha, szőrme, bőr szalon M ii. 2 226b

jackpot & cottonfield · di vat M ii. fsz. 038

kaláka design stúdió 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

marilyn boutique M i. fsz. L-059

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. 038/a

tally Weijl M ii. fsz. 026

turai di vat M i. fsz. L-006/b

t & t di vat · di vat M i. fsz. L-012

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

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

vanitas M i. 1. r-129

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-101/g

medosan · svájci 
egészségmegőrző termékek

M i. 1. r-121

natura salvia biobolt M i. fsz. L-109

labor M ii. 4. L-424

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.)

KP-132

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

hA
sz
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s
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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

gusto espresso · kávégépház és 
kapszula

M i. 1. r-146

Ízműves kolbászda M i. 1. sp-104, 105

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. 238/b

first lady fehérnemű M i. fsz. L-027

intimissimi · fehérnemű M i. 0. r-004

j.press · fehérnemű M i. 0. r-003

magistral M ii. 3. 340/m

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.

sunglasses & more M ii. 2. 223/b

optic World M ii.  fsz. 028

optiris · op ti ka M i.   1. r-111

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

vision express M ii.   2. 229c

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

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

clarissymé M i. 0. p-022

clinique · il lat szer M ii. fsz. 043

crabtree & evelyn M i. 1. r103/b

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

bambini · játéküzlet M ii. 3. 332

budai írószer M i. fsz. L-024

christmas shop M i. 0. p-001b

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

football fanshop M ii. 2. 226a

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 i. 1. r-135

mont blanc · aján dék M i. 1. r-133

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

mikellanonek.hu · kristály, ajándék, 
ékszer bolt

M i. fsz. L-021

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

pirex · pa pír bolt M ii. 3. 322

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

conte interior M i. 1 r-103a

decorator home · 
design függönyszalon

M i. 1. r-144a

haas & czjzek M ii. – 1. kp-133

kookta · konyhafelszerlés M i. 1. r-128

kubinyi galéria M ii. 3. 369

nosztalgia home M ii. – 1. kp-112

stile interio M ii. fsz. 029

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

juta · ék szer M ii. 2. 238/a

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 M i. 0. r-023

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

garage store · sportos szabadidő M i. 1. r-104

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-201/a
sp-202/a

istyle ·apple számítástechnika M ii. 1. 129/b

notebook.hu M i. 2. r203/a

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

M ii. – 1. kp-120

Qwerty computer ·  
számítástechnika 

M ii. – 1. kp-106

SP-105

R-134a

R-134b

2. sziNt
mammut i. (M i.)

1st Floor
mammut ii. (M ii.)

2nd Floor
mammut ii. (M ii.)
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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-320/d

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

raiffeisen bank M i. 2. r-200

ram colosseum értékesítési pont M i. fsz. L-025

szolgáltAtás
sEr vi CEs

agykontroll Mi fsz. L-022

bric group M ii. 3. 351

budapest bank M i. 0. r-008

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

citibank · bankfiók M ii. 3. k-343

couture exp res  sz · ruhaszerviz M i. 2. r2-F4

crystal tisztító M i. fsz. L-007

csillag erotika M ii. – 1. kp-109

duma színház jegyértékesítés M ii. 2. 279b

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. 248/a

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

szolárium stúdió M ii. – 1. kp-131

tattoo & piercing M i. 0. r0-F4

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

leila 2 gsm M i. 2. r-217

luX gsm M i. 0. p-017

planet gsm M ii. 1. 131a

superphone · mobiltelefonok M ii. 2. 222b

supermobile accessories M i. 0. p-003b

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-320

hurrányaralunk.hu · uta zá si iro da M i. 3. r-320b, c

kartago tours · uta zá si iro da M i. fsz. L-008

neckermann · uta zá si iro da M ii. 2. 236/a

R-320b

322

367

323

R-320c

3. sziNt
mammut i. (M i.)

4. sziNt
mammut i. (M i.)

3rd Floor
mammut ii. (M ii.)
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Quaestor · utazási iroda és 
értékpapír 

M i. 0. r-010

vista · uta zá si iro da M ii. 2. 233/b

vENdéglátás
rEstAurANts

asushibár · sushi M ii. 2. 226/c

á’ table! M ii. 3. 371

bravo’s · fagylaltsziget M ii. 3. 334/b

burger king M ii. 2. 228

café frei M ii. 2-3.

chicago chicken M i. 3. r-309

caffé perté · ká vé zó M i. 3. r-304/a

coffeeshop company M ii. fsz. 027/b

ciao M i. 0. p000

édes fini · ki mért édes ség M i. 3. r-347/b

etage · étterem, kávézó M i. 3. r-307

guru sandwich – gu ru crêpes 
& taco · szendvicsbár

M ii. 2. 240/a

il treno M i. 3. r308

Ízműves kolbászda M i. 1. sp104, 105

jóasszony · gyorsétterem M i. 3. r-302

kfc · étterem M ii. 2. 227

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

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

nordsee snack bar M i. 3. r-306

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

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. 124/a, 143

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

üNNEpi NyitvA tArtás:
december 8. bronz vasárnap  10:00 - 20:00
december 15. ezüst vasárnap  10:00 - 20:00
december 22. arany vasárnap  10:00 - 20:00
december 24.  10:00 - 14:00
december 25.  zárva 
 (kivétel a bowling, mozi, éttermek)
december 26.  zárva 
 (kivétel a bowling, mozi, éttermek)
december 31.  10:00 - 14:00
január 1.  zárva 
 (kivétel a bowling, mozi, éttermek)
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KeresztrejtVény
a helyes megfejtők kÖzÖtt  

1 db 10.000 ft értékű butlers ajándékutalványt 
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. január 15.

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: 
Suskó zsuzsanna, Budapest,  

aki The Body Shop ajándékcsomagot nyert.  
A nyertest telefonon vagy levélben értesítjük. 

Gratulálunk! 
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HAGYOMÁNYOK FELFEDEZÉSE

Tradíciók
      és modernitás
A J.S. Douglas Söhne bôrápolási termékcsalád csúcsminôségû 
összetevôi révén a Douglas márkanév hagyományait ötvözik a 
legkiválóbb terméktulajdonságokkal. A termékekben megjelenô 
alapanyagok ôsidôk óta ismertek és elismertek. Ezek a növények
különösen gazdagok a bôrünk frissességének és életteliségének 
megôrzésében jelentôs szerepet játszó ásványokban, vitaminok-
ban és hidratáló hatóanyagokban. 
A termékcsalád új tagjai a levendulás és kakukkfüves termékek, 
mely összetevôk nyugtató, relaxáló és kiváló tisztító hatásukról 
ismertek. 

www.douglas-parfumeria.hu

Body Mousse testápoló
200 ml
3.490 Ft
18 Ft/ml

Levendulás tusfürdô 
250 ml

2.990 Ft
12 Ft/ml


