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

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.
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15 éves   a mammut
Mindennap egy várost látunk vendégül
Nem bevásárlóközpontba, hanem a  
Mammutba járnak – ezzel a látogatói 
idézettel jellemezte az idén 15 éves fennál-
lását ünneplő Mammutot dr. Vígh Gábor, a 
budai bevásárlóközpont vezérigazgatója a 
Mammut Magazinnak adott interjújában.  
A vezérigazgató kiemelte, naponta egy 
városnyi embert látnak vendégül, akik 
elsősorban a budai kerületekből érkeznek. 
Jelenleg 330 üzlete van a Mammutnak, 
számos világmárka is megtalálható a 
kínálatban, és a jövőben újabbak megjele-
nése is várható. A vezérigazgató emellett 
elárulta a Mammut titkát is…

Jubileumi éve van a Mammutnak, hogyan jutottak 
el idáig? Mik voltak a fontosabb állomások?
Valóban mérföldkőhöz érkeztünk. A Mammut másfél évtizede lát-
ja vendégül a vásárlókat. Az üzletházat ugyanis 1998-ban nyitot-
tuk, rövid időn belül jelentős bővítés következett a mozi létreho-
zásával, majd 2001-ben megépült a Mammut II. A következő 
nagyobb lépés 2004-re datálható, amikor egy új nagy műszaki 
áruház nyílt. Azóta szerkezetében nem volt komolyabb átalakí-
tás, de a belső változások jelentősek voltak. 

Számokban hogyan néz ki a fejlődés? 
A Mammut jelenlegi teljes területe több mint 105 ezer négyzet-
méter, és 62 ezer négyzetméteren helyezkedik el az összesen 
330 üzlet. Talán kevesen gondolják, hogy az épületben naponta 
2500 ember dolgozik, az üzletek alkalmazottait is figyelembe 
véve. A háttérszemélyzet tagjaival még ennél is több. 

És hogyan alakul a látogatók, vásárlók száma? 
Naponta 40-50 ezer látogató fordul meg nálunk, azaz egy köze-

pes magyar város teljes lakosságát látjuk vendégül. A látogatók 
igényeit folyamatosan szondázzuk, és két- háromévente csiná-
lunk egy nagyobb kutatást. Órára lebontva ismerjük a látogatók 
létszámát és mozgását. A látogatottságunk egyébként kedvező-
en alakult: a nyitás után folyamatosan nőtt, és 2005-ben léptük át 
a 16 milliós éves látogatószámot, azóta kisebb ingadozásokkal 
tartjuk a 16,5 millió fős szintet.  

Honnan jönnek a mammutosok? Kik ők? 
A látogatók döntő része a közeli városrészekből jön, az észak-bu-
dai,  I., II., III. és XII. kerületekből.  Amikor egy-egy új bevásárló-
központ megnyílik, akkor az érzékelhető, hogy a látogatók el-
mennek, megnézik az újdonságot, de a törzsközönség visszatér 
hozzánk. A látogatóink kétharmada hölgy. Általában a fiatalabb 
korosztály a jellemző, de az is megfigyelhető, hogy az elmúlt 15 
évben kiszélesedett a látogatóközönség. Míg korábban a tiné-
dzser és huszonéves hölgyek látogatták a Mammutot, ma már a 
gyerekektől az idősebbekig mindenki megtalálható a vendégeink 
között. Érdekesség, hogy az első plázák megnyílása óta felnőtt 
egy generáció és lassan már azok gyerekei járnak plázázni.  

Mi kell ahhoz, hogy ennyi embert zökkenőmente-
sen vendégül tudjanak látni?
Mivel az épület 24 órán át nyitva van, az üzemeltetés egy rendkí-
vül bonyolult feladat.  Többek között folyamatosak a felújítások és 
korszerűsítések. Éves szinten több mint 1 milliárd forintot költünk 
az üzemeltetésre és további 200-300 milliót a két épületben el-
végzett felújításokra. Ez meglepő összegnek tűnhet, mert a kö-
zönség számára általában nem láthatóak ezek a munkálatok. 
Ilyen „láthatatlan feladat” például a műszaki háttérberendezések, 
a mozgólépcső, a klímaberendezés javítása, felújítása. Ezek a 
munkák nem látványosak, de kulcsfontosságúak az üzemeltetés 
szempontjából. Bár 15, illetve 12 éves a ház, ezek a műszaki be-
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rendezések nem csak jól működnek, hanem korszerűek is a fo-
lyamatos felújításoknak köszönhetően.

Emellett a vásárlók is láthatták, hogy az üzlethá-
zon belül is folytak nagyszabású munkálatok. Mi-
kor fejeződik be a Mammut I. teljes felújítása?  
A látványosabb felújítások közül kiemelendő a Mammut I.  
2010-ben megkezdett rekonstrukciója, amely nagyjából szinten-
ként halad. Idén végeztünk a 2. emelet felújításával és 2014-ben 
zárul a projekt a 3. emelet és a földszint még hiányzó részeivel.  
A Mammut II-ben pedig most fejeződött be a jellegzetes szökő-
kút újjáépítése.

Nyilván a beruházás 
a vásárlók mellett a 
bérlőknek is szól, az 
ő kényelmüket és ha-
tékonyságukat is se-
gíti. Milyen visszajel-
zéseket kapnak a üz-
letektől?  
Azon vagyunk, hogy a láto-
gatószám stabil maradjon, 
és fizetőképes közönség jár-
jon a Mammutba. Ez az 
egyik fontos elem. A másik, 
amivel tudunk segíteni itt a 
válság közepette, hogy az 
üzemeltetési és energiakölt-
ségeket igyekszünk minél 
alacsonyabban tartani. Ér-
dekességképpen mondom 
el, hogy mi 2008 óta nem 
emeltük az üzemeltetési költségeket, mert olyan beruházásokat 
végeztünk, amelyek hatékonyabbá tették a működtetést. Másik 
példa, hogy a tendereztetett vásárlásunknak köszönhetően 
2014-re 13 százalékkal csökkenni fognak a bérlők amúgy is pia-
cinál kisebb villamosenergia költségei.

Nyílnak a közeljövőben újabb üzletek, esetleg je-
lentősebb, ismert világmárkák megjelenésére le-
het számítani?  
Nyitáskor a Magyarországon létező nevesebb márkák megjelen-
tek nálunk. Azóta is sok új márka nyitott üzletet, mert a látogató-
közönségnek a jogos igénye az, hogy ezek elérhetőek legyenek 
az üzletházban. Szerencsére sokan szeretnének is jönni. A gond 
sokszor az, hogy nem tudjuk őket hova tenni. Nem olyan egysze-
rű egy meglévő üzletházban helyeket kreálni, illetve helyeket cse-
rélni. A jelentkezőknek megvannak az igényeik, hogy mekkora 

helyet akarnak és egyáltalán nem biztos, hogy ezt tudjuk biztosí-
tani. Ennek ellenére megjelentek újabb márkák - Tchibo, Spar, 
Salamander, Bershka, Starbucks, CoffeeShop Company, vagy a 
NordSee, The Body Shop, - ez elég sok, viszont ha azt nézem, 
hogy van 330 üzletünk, ahhoz képest pedig kevés. Több olyan 
márka is van, amelyekkel folyamatosan tárgyalunk, de egyszerű-
en nagyon nehéz összehozni azt, hogy megfelelő helyet tudjunk 
számukra biztosítani, de dolgozunk rajta.  

Sokszor halljuk, hogy a Mammut nem csak üzle-
tek tömkelege, nem csak bevásárlóközpont…
Reméljük is, hogy az ide látogatók döntő többsége ezt érzi. Igyek-

szünk több olyan dolgot is 
megvalósítani, amelyeknél 
nem feltétlenül a profitszem-
pontok érvényesülnek. Jel-
zésértékű például a parkoló-
ban elhelyezett elektromos 
autótöltő, hiszen a belváros-
ban vagyunk, és szeretnénk 
felhívni a figyelmet a környe-
zettudatos közlekedésre. De 
a Biosétány kialakítása is egy 
misszió volt 6 évvel ezelőtt, 
mert szeretnénk, ha a látoga-
tóknak kínálatot tudnánk 
adni az egészséges életmód 
megvalósításához. E kon-
cepciónak köszönhetően jött 
létre az Egészségközpont is. 
Említhetem a gyógyszertár 
és Posta kialakítását is, mert 
a szolgáltatások bővítésén 

túl az emberek életét is szeretnénk megkönnyíteni. Szinte minden 
jelentősebb bank bent van a házban, mert sokan nem csak vásá-
rolni, hanem ügyintézésre is hozzánk jönnek, és kutatásaink is alá-
támasztják, hogy ezeket elvárja a közönség. 

Mi a Mammut titka?    
A Mammut esetében nagyon erős a lokális vonzerő.  Másrészt az 
emberek azért jönnek ide, mert az üzletház kulturált, barátságos, 
tiszta, egyedi, és biztonságos. Ezt az imidzset fent is kell tartani, 
mert van egy hangulata az üzletháznak, ami komoly érték.  A jö-
vőben a legfontosabb dolgunk továbbra is az lesz, hogy tudato-
sítsuk a látogatókban: a Mammut egy kicsit más! Egy kis plusz, 
ami miatt minket választanak. Külsősök mondták nekem, hogy 
ők nem bevásárlóközpontba járnak, hanem ők a Mammutba jár-
nak! Számomra ez az igazi elismerés, ezért dolgozunk! 

15 éves   a mammut

“NapoNta 40-50 
ezer látogató for-

dul meg NáluNk, 
azaz egy közepes  

magyar város 
teljes lakosságát 
látjuk veNdégül.“

15 éves a mammut
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„Borzasztóan érdekel ez a 
téma: hogyan lehet elfo-
gadni, ha valaki beteg,  
sötétebb a bőre színe, más 
a testsúlya, vagy hogyan 
nem szabad bántani vala-
kit azért, mert szegény.”

Szeretném  
megtalálni a  
saját hangomat

Hogyan született meg az Árnyacska és Ször-
nyecske című meselemezed? 
Anyukámmal végigjártuk a könyvesboltokat és kerestük az 
ideális gyerekkönyvet. Találtunk nagyon jókat, de olyat nem, 
amire azt mondtam volna, hogy „ezt akarom hallgatni egy 
lemezen”.  Az ötlet vagy a téma megszületéséhez viszont na-
gyon jó alapot adott. Minden gyereknek vannak ösztönös 
félelmei, például a sötétségtől. Olyan meséket írtunk végül, 
ami ennek a feloldásában segít. Úgy vágtam bele, hogy meg-
kerestem Müller Péter Sziámi barátomat, aki a zenében és az 
irodalomban egyaránt fantasztikusan járatos. Ő javasolta Bö-
szörményi Gyulát, aki megírta a meséket. Fontos volt szá-
momra, hogy a történetek ne banális egyszerűségekbe le-
gyenek csomagolva, hanem legyen irodalmi értékük. 
Magától értetődő volt, hogy a mesék közé dalokat teszünk, 
melyek  Veres Andi  szerzeményei Müller Péter Sziámi dal-
szövegeivel.  Nekem anyukám a mesehang, így az sem volt 
kérdés, hogy vele együtt fogom elkészíteni.

A lemezborító is nagyon hitelesre sikerült. 
Gondolkoztam otthon, hogy  majd elmegyek egy óvodába és 
rajzoltatok a gyerekekkel. Valójában elég volt körbenéznem 
és tele volt minden körülöttem Zorka rajzaival. Elolvastam 
neki a meséket és megkértem, rajzolja le.

Lesz ennek valamilyen folytatása?  
Nagy bátorság kellene egy kiadó részéről, de szeretnék egy-
szer mesélni a gyerekeknek az elfogadásról. Borzasztóan ér-
dekel ez a téma: hogyan lehet elfogadni, ha valaki beteg, söté-
tebb a bőre színe, más a testsúlya, vagy hogyan nem szabad 
bántani valakit azért, mert szegény. Mindezek a dolgok jönnek 
velünk szembe, a gyerek rákérdez, és a saját példámból is tu-
dom, hogy néha borzalmasan nehéz válaszolni, megmagya-
rázni, mi miért van úgy.  Ha erről tud egy szülő beszélni, akkor 
kénytelen a saját gondolatait is megfogalmazni, de talán egy 
mesébe ágyazva sokkal könnyebben menne. 
 

vendég
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„nagyon sok minden van elŐttem.  
van például színHázi és filmes felkérés is”

Mesékből térjünk át a valóságba, hogyan találod meg 
a hangot a kamasz fiaddal és az óvodás lányoddal? 
Én mindkettőjükkel ugyanúgy beszélek. Marcival egyéves korában is 
úgy beszéltem, mint most.  Úgy néztem rá, hogy ő egy kicsi emberke 
és minél normálisabban beszélsz hozzá, annál értelmesebb lesz. Az 
első pillanattól kezdve bővített mondatokban próbáltam válaszolni a 
kérdéseire.. Bár ugyanolyan vagyok mindkettőjükkel, nyilván mást és 
mást hoznak ki belőlem. Sosem hittem a ”kis gyerek kis gond, nagy 
gyerek nagy gond” dologban, de most már kezdem megérteni. Sok-
kal nagyobb felelősség egy kamasz, egy majdnem felnőtt gyerek 
ügyeit kordában tartani, hiszen olyan dolgok történhetnek vele, ame-
lyek meghatározhatják az életét.

Gondolom jellemükben is különböznek 
egymástól. Zorka öt és fél éves és már most 
biztos vagyok benne, hogy meg fogja találni a maga 
útját. A teljesítmény fontos számára. Például remek el-
foglaltság neki az óvodásoknak készített játékos fel-
adatok megoldása különböző munkafüzetekből. Egy 
hebrencs szőke kis tündér és egy manó keveréke, gyö-
nyörű és közben nagyon is rossz tud lenni. Ugyanakkor 
képes egy órát ülni és a feladatokat csinálni. Igényli, 
hogy leellenőrizzem, kipipáljam, megdicsérjem. Marci 
soha nem volt ilyen. Ő a világ legjobb bébiszittere, bár-
mikor rábízhatom Zorkát. Sok dologban hasonlít  az 
édesapámra.

Itt az ősz, milyen terveid vannak? 
Bár nem vagyok babonás, nem akarom elmondani, 
mert nagyon sok minden van előttem. Van például 
színházi és filmes felkérés is. Nagyon örülnék, ha a film 
összejönne, mert nagyszerű kollégákkal, félig magyar, 
félig külföldi produkcióban készülne. Zenés produkció-
ról van szó, de nem musical, ennél többet most még 
nem mondanék róla. Szeretnék Zolival is tovább éne-
kelni, de közben keresem és szeretném megtalálni a 
saját hangomat, valamint azokat az embereket, akik 
zenét tudnak nekem írni. 

Milyen zenét szeretnél készíteni? 
Ha röviden szeretnék rá válaszolni, akkor azt monda-
nám, hogy ha hangosan hallgatod, akkor tartalmas, ha 
lehalkítod, akkor pedig nem zavar. 

Szinetár Dòrát a Wildpastel öltöztette, az interjú helyszínét a Frei Cafe biztosította. Dóra a  Mammut üzleteiből az Alberto Zago, Designed by TCT, Mango, Wildpastel, Woman’secret ruháit, kiegészítőit viselte.

vendég
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www.edigital.hu

az Extreme Digital kínálatában! 

Határtalan kreativitás, 
bármerre is járjon!

Tartsa a kezében! Nyissa ki! Csapja hóna alá! Érintse meg! Gépeljen rajta! 

A forradalmian új átalakítható design egyesíti a notebook teljesítményét 

a tablet nyújtotta kényelmmel és mobilitással. Bárhogy is nyúl 

az XE500-ashoz, biztos lehet benne, hogy a legkényelmesebb lesz Önnek. 

A készülék érintőképernyője és a billentyűzet egy gombnyomással külön 

választható, így ha az utóbbira nem lenne szüksége, a fotelben vagy akár 

a kádban ülve élvezheti a tartalomfogyasztás legkényelmesebb módját. 

Az S pen a kézírás és szabadkezes rajzolás valódi élményét hozza el 

az érintőkijelzőre. A nagy hírnevű Wacom fejlesztőcég által megalkotott 

1024 nyomásszintet érzékelő kijelző rendkívüli precizitást biztosít, ami 

még a professzionális gra kusok igényeit is kielégíti, hiszen pontosan olyan, 

mintha egy hagyományos tollat vagy ceruzát használna. A tökéletes kénye-

lem és praktikum jegyében a billentyűzet mérete pontosan megegyezik 

a kijelzővel, és tökéletes egységet alkot vele. 

mamut_samsung2.indd   1 2013.08.15.   17:33:23



Azoknak az ínyenceknek, akiknek 
a testvaj, a szépítő olaj vagy  

éppen az erőszakmentes smink 
kifejezések ismerősen csenge-

nek, biztosan örömhír: The Body 
Shop üzlet nyílt a Mammut  

bevásárlóközpontban. A többiek-
nek vigyázat! A természet ihlette,  
hihetetlenül gyümölcs- és virágil-
latú illatszerek birodalmában már 

az első látogatás is életre szóló  
függőséget okozhat.

Az első The Body Shop üzletet a dél-angliai Brightonban 
nyitotta Anita Roddick. 1976-ban még ő sem sejtette, 
hogy olyan felelősen működő vállalkozás indult útjára, 
amely nemcsak a londoni gazdasági életre, de a világ koz-
metikai iparára is óriási hatással lesz.  A The Body Shop 
ma már 64 országban, több mint 2700 üzlettel van jelen, 
és népszerűsége – ahogyan ezt a magyar piac is igazolja 
– töretlenül fejlődik.  

„Anyámtól azt tanultam, nem 
elég, ha átlagos vagyok! Légy  
különleges! Legyél bármi, csak  
ne középszerű!”

A márka a kezdetektől két alapra épült: alapelvek és alap-
anyagok. A The Body Shop olyan tabutémákat döntött 
meg, amelyeket a kozmetikai iparban addig elképzelhetet-
lennek tartottak: nem használ kőolajszármazékokat, an-
nál több növényi hatóanyagot. Küzd az emberi jogokért,  
támogatja a nőket önbizalmuk növelésében.  
Sohasem végzett termékein és összetevőin állatkísérlete-
ket, lemondva ezzel például az óriási kínai piacról. Már 
akkor méltányos árakon folytatott kereskedelemben  
szerezte be legfontosabb alapanyagait, amikor ez még 
nem volt divat. Így nemcsak 300 ezer ember életére gya-
korol pozitív hatást a világ legszegényebb régióiban is, de 
egyedülálló természetes összetevőkhöz jut hozzá. Ilyen 
sokak mellett a brazil dió, a marulaolaj, a Szamoáról érke-
ző biokókuszolaj, vagy a férfitermékek fontos alapanyaga, 
az „Andok viagrájaként” is ismert maca gyökér.

Itt valóban mindent kipróbálhat!

Az időközben fogalommá vált testvajakat a The Body 
Shop indította útjukra 1992-ben. Ezek a sűrű, kizárólag 
növényi hatóanyagokat tartalmazó testápolók amellett, 

hogy a legszárazabb bőrt is puhává varázsolják, annyira illato-
sak is, hogy sokak szerint a parfümök használatát is felesleges-
sé teszik. Hasonlóan a leghidratálóbb hidratálónak is méltán 
nevezett, pillanatok alatt felszívódó, testre, arcra és hajra is 
használható szépítő olajokhoz.
Sokak kedvence a valódi banánpürét tartalmazó sampon és 
hajkondicionáló, de a természetes gyümölcsillatokat a málnától 
az őszibarackig tökéletesen visszaadó tusfürdők is zászlóshajó-
nak számítanak.
Mivel a több mint 1200 terméket a sok hazai és világsztár által 
is használt sminkektől és arcápolóktól a pezsdítően friss él-
ményt nyújtó spa termékekig lehetetlenség lenne itt felsorolni, a 
legegyszerűbb, ha maga teszteli őket a Mammut I. 0.szinten lévő  
The Body Shop új üzletében. Hiszen itt mindent kipróbálhat! Rá-
adásként képzett tanácsadók segítenek, hogy valóban a bőré-
nek, arcának és hajának legjobban megfelelő sminket, illatszert 
vigye haza!

10  Mammut Magazin / 2013. ősz

Legenda érkezett
a Mammutba

my selection

Mammut I., 0.szint
www.thebodyshop.hu
info@thebodyshop.hu
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idén került a BoltokBa a 
 levi’s® commuter kollekció-

jának Harmadik része. a teljes 
kollekció a kerékpárosok igé-

nyeit tartja szem elŐtt. eBBen a 
szezonBan sem maradHatnak 
el az új stílusú termékek és a 

merész színek.

Forma. Funkció. 
    Két KeréKen

A kidolgozott részletek teszik kényelmesebbé és többek között vízlepergetővé a Commuter kollekció minden egyes darab-
ját. A modern, városi biciklista elengedhetetlen viselete a Levi’s® Commuter kollekció. 
A zsebes nadrágok a városi biciklisták igényeinek figyelembevételével készültek. Nagyobb kényelem, biztonság, mobilitás 
jellemzi őket. A minden szezonban megtalálható klasszikus 511 TM mellett most egy igazán különleges fazon jelenik meg: 
a sort. Remélhetőleg sokaknak tetszik. Az ingek egyszerre mindent magukba foglalnak: stílusosak és praktikusak. 

A 3XDRY techniká-
val készült ing két 

technológiát ötvöz 
egy anyagban. A 

textília külső felü-
lete vízlepergető 
anyaggal kezelt, 

amely nem befo-
lyásolja esztétikai 
megjelenését, és 
képes felszívni a 

bőr felszínén kelet-
kező nedvességet 

is. A külső felület 
nemcsak a vizet 

taszítja, de a sáros 
szennyeződéseket 

is távol tartja.

A valódi kerékpáros nadrág 
elvárásai között szerepel a 
vízlepergető és rugalmas hatás, 
egyszerre.  
A modern városi biciklista igé-
nyeit szem előtt tartva, minden 
nadrág és dzseki a megfelelő 
mennyiségű  
sztreccs anyag felhasználásá-
val készült, úgy, hogy közben 
meghagyták a termékre jellemző 
fazont. A Commuter nadrágok 
magasított hátmegoldással ké-
szültek. További egyedi megol-
dások a farmeron a dupla rétegű 
hátsó zsebek és az „U” alakú 
lakat tartó. A kabátok és ingek   
pedig extra zsebekkel készültek.
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Alkotásra fel!
legyen sZÓ akár stressZűZő kreatív-

kodásrÓl, saját kéZZel késZített 
ajándékok gyártásárÓl vagy lelkes 

aMatőrként valÓ festegetésről –
 a HobbyMűvésZ boltjában Minden 
kelléket Megtalálunk, Ha alkotni 

táMad kedvünk.

Saját készítésű csecsebecsék
A művészkellékek segítségével újjá varázsol-

hatjuk a régi, megkopott tárgyainkat, 
készíthetünk hasznos ajándékokat és 

személyre szóló meglepetéseket, üdvözlőkár-
tyákat, vagy csak egyszerűen kiélhetjük a 

bennünk szunnyadó kreativitást, levezetve a 
napi stresszt.

Tervezzük meg saját, egyedi ékszereinket, 
amelyek garantáltan nem fognak szembe 

jönni velünk az utcán. Használjunk különféle 
alakú  csillogó Swarovski kristályokat, cseh 

és japán kása gyöngyöket vagy éppen 
tűzzománc medálokat.

Díszítsünk és tegyük otthonosabbá a 
környezetünket! A patchworktechnikával 

készült takarók például örökre szóló emlékek: 
díszíthetjük családi fotókkal vagy a szívünk-

nek kedves mintákkal és anyagokkal. 
Különböző papírokkal dekupázsolhatjuk a 
fafelületeket, készíthetünk egyedi ékszer- 

vagy teafiltertartókat!
Mammut I. 3. emelet | 06-1-345-8050
mammut@hobbymuvesz.hu | www.hobbymuvesz.hu
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Budapest első kolbászdája
Az ízek tradicionális világa

a saját késZítésű békési kolbásZok és Más, sertésből késZült finoMságok sZéles válasZtéka kibővített üZletben 
csábítja a látogatÓkat. a HagyoMányos vagy épp különleges kolbásZ kedvelői itt biZtosan  találnak kedvükre 
valÓt. a terMékcsalád Magas Minőségi követelMények Mellett kíválÓ alapanyagokbÓl késZül.
Villám mangalica 
Száraz vékonykolbász csemege 
Vékony illetve vastag formában készített különlegességek, 
egyedi fűszerezéssel, mesterséges adalékanyagok nélkül. 
Hosszú érlelésű, karakteres ízű kolbászok, melyek összetevőit 
a század eleji receptek alapján választották ki, amikor túlnyo-
mórészt a mangalicasertés volt jellemző hazánkban.
Kellemes ízéhez hozzájárul a bükkfa füst egyedi aromája, ami 
mintegy keretbe foglalja a prémium alapanyagok érett ízeinek 
tökéletes harmóniáját.

Förgeteg
Vastagkolbász csemege
Kizárólag nemes húsrészeket tartalmazó, hosszú érlelésű, 
hozzáadott ízfokozótól, színezéktől mentes, természetes kéz-
műves technikával készülő békéscsabai kolbász. Fűszerezése 
során kizárólag prémium magyar paprika és fokhagyma kerül 
felhasználásra. Ennek eredményeként egy igen különleges ízt 
adó terméket kóstolhatunk. Fogyasztása közben az érett hús 
és a minőségi fűszerek által keltett különleges ízharmónia veszi 
birtokba az érzékszerveket és ajándékozza meg fogyasztóját 
egyedi gasztronómiai élménnyel.

Villám mangalica 
Füstölt szalonna
Készítése során csak természetes konyhasó biztosítja a sza-
lonna beérését, mivel mesterséges adalékanyag nincs a só-
ban. A szalonna vastagságától függően a beérési idő 3-5 hét.
Ezt követően a bükkfa füstje garantálja minden ínyencnek, 
hogy az elfogyasztott szalonna ízanyagai a fogyasztójának  
lelkét is átjárják.

      www.izmuves.hu
      Mammut I. 1. emelet (Biosétánnyal szemben)
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TárgyAk, AMeLyek neMcSAk prAkTikuSAk, de SzeMeT 
gyönyörködTeTőek iS – Az Aron deSign STore kínáLATábAn 

SzerepLő dArAbokkAL beköLTözik A Modern MűvéSzeT A 
MindennApokbA, hogy Az inSpiráLó környezeTben  

könnyűSzerreL veheSSük A héTköznApi AkAdáLyokAT.

Térjünk vissza stílusosan 
a munka világába!

Funkció és stílus
Az Aron Design Store csapatának hitvallása szerint egy jó bútor 
nemcsak kényelmes, de kényeztet is. A bolt kínálatában megta-
lálhatóak a világ vezető formatervezői és designházai által  
tervezett tárgyak és kiegészítők, amelyek egyszerre praktikusak 
és esztétikusak. Legyen szó akár irodai és lakáskiegészítőkről, 
bútorokról, karórákról vagy éppen táskáról, a minőség a közös 
nevező, amely összeköti a modern és letisztult amerikai, dán, 
francia, olasz, svájci és japán remekműveket.

Stílusosan az irodában
A munkahelyen sem mindegy, hogy milyen környezetben végez-
zük a teendőinket. Az ülőmunkát végzők számára fontos, hogy 
olyan széken üljenek, ami maximálisan támogatja a gerincoszlo-
pot, kényelmes és hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Ilyen 
például a legendás Aluminium Group Chair, a világ egyik leghíre-
sebb dolgozószéke, amelyre a gyártó 30 év garanciát vállal.  
A sportos, vidám darabokat kedvelőknek ideális választás a  
Waver forgó karosszék: tulajdonságai és szerkezeti elvei a  
szabadtéri sportok világára épülnek, mindemellett biztosítják a 
mozgás szabadságát. 
Az idő múlását és a kérlelhetetlen határidőket is könnyebben 
viseljük, ha trendi órák ketyegnek a falon: a George Nelson által 
tervezett újszerű darabok a velencei Szent Márk Bazilika által 
inspirált fémből és fából készültek, de a kísérletező kedvűek  
választhatnak más stílusú órák közül is.

Trendi kiegészítők, 
esztétikus mindennapok

Néha egy kiegészítő többet mond ezer szónál: utal viselője sze-
mélyiségére és stílusára.  A modern mintás Acme golyóstollak 
rézből, kézi lakkozással, míg a névjegykártyatartók acélból ké-
szültek – igazi bohém egyéniségről árulkodnak. Ha az elegáns, 
letisztult és minimalista stílus hívei vagyunk, voksoljunk Jacob 
Jensen karóráira. Az elismert dándesign ház minőségi órái sváj-
ci szerkezettel, könnyű rozsdamentes acéltokkal és karcmentes 
zafírüveggel készülnek, hogy mindig pontosak lehessünk.

my selection

      www.aron-store.com
      Mammut I. 1. emelet
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Új á’ table! üzlet nyílik!
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Egy csipetnyi Párizs   
- első látásra ez jutott eszünkbe az ősz elején nyíló francia pék-
ségről, a Mammut II., 3. emeletén, a mozipénztár mellett. A for-
galmas folyosóról betérve egy új világ tárul elénk. 
Letisztult formák, meglepő tisztaság és ínycsiklandó illat. Ennek 
egyszerűen nem lehet ellenállni.
Itt nem a nagyáruházak és különböző gyorsétteremláncok 
pavlovi trükkjeivel találkozunk, hanem a valósággal. 

A kínálat csodálatos, mondhatni mosolyognak a 
ropogós kenyerek. Akármerre nézünk, egysé-
get találunk, a legapróbb részlet is a francia 
életérzést erősíti fel bennünk.

A választék alapvetően a péksüteményekre, cukrászati termé-
kekre épül, de az étlapon szendvicseket is találtok, amelyeket 
helyben sütött kenyerekből alkotnak.
Fogyasztás szempontjából az elvitel, kellemes reggeli, gyors 
ebéd, könnyed vacsora, vagy egy pohár ital jöhet szóba. 
Amit kötelező megkóstolni, az a pisztáciás croissant és a kré-
mes, ezek frenetikus élményt nyújtanak. Azért az sem árt ha 
csiszoljátok kicsit a nyelvtudásotokat, mert a termékek jelentős 
részének a nevét franciául tüntették fel.

Egy francia pék tudását nehéz megítélni, ha a croissant és a fi-
nompékáru nem szerepel a kínálatában. Az à table! francia pék-
ség és cukrászda péksüteményből is bőséges választékot nyújt. 
A budapesti boulangerie-pâtisserie vitrinjeiben megtalálható 
például a mandulás croissant és a csokis-pisztáciás pain au 
chocolat is.
Egy autentikus éclaire au chocolat, egy kellemesen fanyar tarte 
au citron vagy egy krémes mille feuille már a látványával is képes 
rajongókat szerezni. Az ízük pedig – a hab a tortán.

Az à table! étlapján számtalan tradicionális és modern francia 
szendvics szerepel. Ezek alapja minden esetben a normandiai 

lisztből helyben sütött kenyér, baguette vagy ciabatta. A híres 
croque-monsieur és az egy tojással több croque-madame mel-
lett a sajtos tartine deux fromages, valamint az ízletes baguette 
rôti de boeuf is gazdagítja a pékség kínálatát.

A feltétek listáján – többek között – megtalálható a pármai son-
ka, a sült cukkíni és az avokádó is. Ugyanakkor sehol, egyik 
termék készítése közben sem használnak adalékanyagot vagy 
tartósítószert. Még margarint se. „Soha nem veszek pestót. Ha 
pestót akarok használni valamihez, akkor csinálok magamnak 
pestót. Otthon is, a pékségben is” – osztja meg elveit Anthony, a 
cukrászat vezetője.

Azt pedig külön ajánljuk, hogy figyeljétek a Facebook 
oldalunkat, mert nagyon aktív élet folyik ott, rajongó-
ként különböző nyereményjátékok, akciók által ked-
ves meglepetésekben részesülhettek.

      www.atable.hu
      Mammut II. 3. emelet (a mozi mellett)
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Ősszel sok 
stílusirányzat 
megfér majd 
egymás mel-

lett, a farmeres 
darabokon át 
egészen az 

extrém stílusig.

A kora ősz nagy előnye, 
hogy még nem kell 

megválni a nyári 
daraboktól – ezek üdesé-

ge jól ellensúlyozza a 
zord napokat. Könnyen 
hordható, és kombinál-
ható darabokra épül az 

idei divat, sportos 
irányvonal is megjelenik 

az öltözékekben.

A praktikusság mellett 
fontos szem előtt tartani 
a nőiességet is, amelyet 

idén mintás talpú 
magassarkúval és 

csipkés színes fehérne-
művel csempészhetünk 

a hétköznapokba.

Cosmos divat
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 Inspirációs montázs a hűvös napokra.

A szezon újdonsága a kocka: 
egy igazi, trendi elem!
A gardróbod őszi palettája a természetes színekkel, 
a szürkével és a kötelező feketével válik teljessé.

két univerzum találkozása: 
fiatalos, trendi és a klasszikus

férfi divat
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Dockyard

Cottonfield
Cottonfield

Humanic

Cottonfield

Vagabond

Columbia

Cottonfield

Cottonfield

Cottonfield

Cottonfield Cottonfield
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Nagyvárosi     ősz

 Romantikus 
hangulatú kötött  

darabok, amelyeket némi 
csipkével tehetünk izgalmassá.

divat
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Benetton

Camaïeu

SwarovskiOrsay

Camaïeu

Calzedonia

Vagabond

Humanic

Humanic

Scholl

Camaïeu
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Nagyvárosi     ősz

Redők, csipkék és berakások varázsolják nőiessé idén a klasszikus és 
modern darabokat egyaránt.
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Jackpot

Camaïeu

Camaïeu

Orsay

Orsay

Swarovski

Tezenis

Scholl

Intimissimi
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kényeztető testkrémek a nőszirom-, a gyöngyvirág-, vagy a levendula- és a bazsarózsa-, 
fehérmagnólia-, bodzavirág-kivonatok által kondicionálják és hidratálják a bőrét.

az első, bőrgyógyászok 
által kifejlesztett 
hidratáló és az usa 
legtöbbet eladott 
hidratálója megújult.

Fiatalító energiával a láthatóan 
szebb és üdébb arcbőrért

A növények jelentik a legnagyobb élő energiaforrást a 
világon. Az Elixir 7.9 megalkotásánál kifejlesztettek 

egy olyan összetevőt, egy formulát, mely garantálja a 
maximális hatékonyságot.

Serkenti a bőrsejtek működését, és a fiatalsághoz 
szükséges energiával látja el azokat.

Az ikonikus lotiont bőrgyó-
gyászok alakították 
olyanná, hogy még 

fantasztikusabb 
eredményt érjen el. A 

kettős cél: a bőr 
nedvességmegtartó 

védőrétegének 
erősítése és a hidratáló 

hatás növelése.

Beauty
Crabtree & Evelyn 
Iris, Lily és Lavender testkrémek
8 990 Ft

Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion+
50 ml 6 900 Ft

Yves Rocher Elixir 7.9 
Fiatalság serkentő arcápoló család 
5 800 Ft-tól
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Torta, de 
mégsem hízlal? 

Igen, a Bombnál ilyen is van.
Ezen az őszön új szappantorták is érkeznek a boltba, 

amelyek akár ajándékként is kiválóak.

45-50 órát égő 
aromaterápiás gyertya

egy rohanós nap után nincs is jobb, mint a kényeztetés. ennyi jár nekünk!

A legjobb befektetések a borongós időkre!
Itt vannak az új Mini Fürdőfánkok

Kakaó és sheavajból, tiszta illóolajjal, 
minden darab kézzel készült.

Bora Bora homok-
szemcsékkel a 
bársonyos bőrért
Ez a krémes állagú testradír eltávolítja a 
szennyeződéseket és az elhalt hámsejteket a 
benne található Bora Bora hámlasztó homok-
szemcséknek köszönhetően.
Alkalmazási tanács: hetente 1-2 alkalommal 
masszírozza be vele a nedves bőrt, majd 
öblítse le vízzel. 

Regenerálódás 
gyümölcssavval

Az idő múlásával a sejtek is lassabban újulnak 
meg. A régi sejtek pikkelyréteg formájában 

rakódnak le, a bőr fakó lesz, és hiányzik belőle az 
energia. A Dr. Kitzinger Fruits krémben található 

értékes gyümölcssavak eltávolítják a pikkelyeket, a 
bőr jobban fel tudja venni a hatóanyagokat. 

A Nature gyengéd testápoló hab  
Szépségápolási Oscar-díjban részesült. 
A könnyed krém méltán kapta meg a neves elismerést, hiszen citrom-
savban és C-vitaminban gazdag tulajdonságai miatt ideális a fakó és 
fáradt bőr felfrissítésére.

Beauty

Mammut Magazin / 2013. ősz 21

Torta
1 290 Ft/szelet Gyertya

2 790 Ft

Dr. Kitzinger Fruits gyümölcssavas krém 
50ml 25 990 Ft

Marionnaud Nature Gyengéd testápoló hab
200 ml 4 290 Ft

Marionnaud Nature Testradír
1500 ml 3 290 Ft

Mini Fürdőfánk
850 Ft
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telt, intenzív szín egyetlen vonással
Minden nő olyan szemhéjfestékre vágyik, 

mely pillanatok alatt felvihető, mégis 
egész nap tart, és nem fakul. Ezt 
nyújtják a Clinique újdonságai, az 

All About Shadow és az All 
About Shadow Primer for 

Eyes.

Krémes 
formula, amely 
fényes felületet 

és maximális 
kényelmet 

biztosít. 

Az amerikai életstílus csak egy 
ecsetvonásnyira! Az Anny 

körömlakkok sikerének titka, hogy 
a kollekciót a nemzetközi trendek-

nek megfelelően állították össze. 
Az ANNY kollekció a celebek, 

divatikononok által hordott 
legdivatosabb árnyalatokat 

kombinálja az amerikai divatfőváro-
sokban legnépszerűbb színekkel.

Ismerd meg a Clinique Chubby Stick család legújabb tagját: 
a Chubby Stick Shadow Tint for Eyes szemhéjfestéket. Hordoz-
ható és kényelmes használatú, krémes festék stift. A paletta 12 
színt tartalmaz a semlegestől a rózsaszíneken és az ibolyaszínen 
át a kékes árnyalatokig. 

Innovatív textúrájának köszönhetően 
meglepő, érzéki és hosszan tartó hatás. 
Új, szokatlan érintés, kényelmes, 
kellemes fedőréteg, amelyet rugalmas, 
puha és krémes anyaga garantál.

Cukorkaszínek a szemre

Könnyed őszi smink
Beauty
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All About Shadow
3 550 Ft

Marionnaud Ajakbalzsam pink
3 550 Ft

Chubby Stick Shadow Tint for Eyes 
5 400 Ft

Anny lollipop nail art
1 290 Ft

Marionnaud Szemhéjpúder csillogó arany
2 950 Ft
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divine krém
Az 5 szabadalommal bíró Divine Krém a sejtek szívében tompítja a bőr 

öregedésének tüneteit. Segítségével a bőr átélheti második fiatalságát! Az 
arc élettel teli, szépségtől ragyogó lesz.

peónia eau de toilette 
A parfüm, amit egy Mediterrán legenda ihletett.
A legenda szerint egy féltékeny isten a gyönyörű nimfát,  Peóniát virággá 
változtatta. Így született meg az ezerszirmú, pazar virágkülönlegesség, a 

peónia, mely tavasszal káprázó színeivel és bámulatos illatával ejti rabul 
az embereket. A Peónia Eau de Toilette ezt a különleges, kifinomult 
illatot rejti magában friss, zöld kiegészítőkkel lágyítva.

mandula
tusolóolaj

A L’Occitane  rajongók kedvence
Pazar, bőrlágyító habbá változik - 

eredeti és különleges formulájának 
köszönhetően, mely az egész testet 

finom puhává varázsolja. Férfiak és nők 
is használhatják.

immortelle 
precious krém
Bizonyított hatás a rövidebb és kevésbé mély ráncokért
Az Immortelle Precious Krém egy hidratáló ké-
szítmény, amely hármas hatással bír a feszesebb, 
simább bőrért. Segít feltölteni a ráncokat és újra-
strukturálni az epidermiszt, így a bőr simább lesz.
Erősíti a támasztószöveteket, így feszesíti a bőrt.  
A mikrokeringés stimulálásával javítja a megújítja a 
sejteket, fiatalít. Véd a szabadgyökök ellen.

Cade aftershave 
Balzsam
Borotválkozás utáni kényelem
Sheavaj és nyírfakivonat keveréke, mely csökkenti a borotvál-
kozás utáni irritációt, feszülő érzést, gyorsan felszívódik. 

Beauty
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legkedveltebb termékeiDivine Krém
24 900 Ft

Mandula Tusolóolaj 
5 290 Ft

Peónia Eau de Toilette 
11 990 Ft

Immortelle Precious Krém 
13 900 Ft

Cade Aftershave Balzsam 
7 650 Ft
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Ebédidő MaMMut Módra
délbEn Már kopog a szEMünk az éhségtől és sEMMi kEdvünk az unalMas szEnd-
vicsEkhEz? a MaMMutban száMos nEMzEt konyhájának ínycsiklandó finoMságai 
közül válogathatunk!

JóAsszony gyorsétterem
A házias fogásokra éhezők nem fognak csalódni ebben a háziasszonyban:

legyen szó gulyás- vagy palóclevesről, főzelékekről vagy frissensültekről, 
itt úgy érezhetjük, mintha hazaugrottunk volna ebédelni. Próbáljuk ki a 

párolt lilakáposztás kacsacombot és a különböző menüket is!

Il Treno
A napfényes Itália ízvi-

lága várja a lélekben 
utazni vágyókat az Il 

Treno gyorséttermé-
ben: pizzák, tészták, 
saláták, desszertek és 
olyan ételkülönlegességek közül 
válogathatnak a mediterrán ízek szerelme-
sei, mint a grillezett füstölt mozzarella burgonyalángossal és 
fokhagymás tejföllel.

Taverna 
Zorbas
A faszénen készre  
sütött báránycsülök, az 
ínycsiklandó csirkegyros 
és a népszerű tintahal 
karikák íze Görögor-
szágba repítenek  

minket, akár egy rövid 
ebédszünet idejére is.  

A zöldségkedvelőket is  
bőséges választék várja!  

Nyáridéző gasztronómiai  
élmény az őszi napokon!

Taco & Sandwich GURU
Tartalmas, frissen készült, különleges szendvicsek, változatos quesadilla 
menük, tortillák, roppanós saláták várják a könnyű falatokra áhítozókat.  

Mindeközben óriáspalacsinták és tálak – mint a tortillát, grillezett  
csirkemellcsíkokat és avokádókrémet tartalmazó mexikói összeállítás –  

várják azokat, akik ráérősebben szeretnének ebédelni.

Leroy Cafe
Ha ügyelünk a vonalainkra vagy a paleolit diéta követői közé tartozunk, a Leroy az 
ideális választás! Itt számos olyan különlegesség közül válogathatunk, mint például 

a baconba tekert csirkemellcsíkok sült répával és szezámmagos párolt brokkolival, 
amelyek nemcsak finomak, de könnyűek, táplálóak és még egészségesek is.

24  Mammut Magazin / 2013. ősz

gasztro
m

er
t f

o
nt

os
 v

ag
yo

K



Egy csészényi élvEzEt
fEkEtén, tEjhabbal, karaMEllöntEttEl vagy édEsítőszErrEl, rEggElEntE közvEtlEn 

ébrEdés után vagy az Első értEkEzlEt Előtt – a kávé a 17. század óta ébrEszt fEl és 
ad EnErgiát a MindEnnapokhoz.

Coffeeshop Company
A hagyományos bécsi kávézó koncepcióját ötvözve az Egyesült Államokból 
eredő elviteles rendszernek köszönhetően, a Coffeeshop kávékülönlegessé-
geit kortyolva bárhol úgy érezhetjük, mintha egy hagyományos kávéházban 
ülnénk! Frissüljünk fel egy karamellás cappuccinóval, és ne hagyjuk ki a 
süteményeket se!

Bravos
Indítsuk energikusan a 

napot, és kezdjünk egy 
frissen őrölt kávéból 

készült feketével! A Bravos kávézóban 
többféle szemes kávéból, forró csokiból, teából és süteményből válogat-

hatnak a kávézás szerelmesei.

Caffé Perté
Olasz családi receptek 

alapján előállított, sze-
mélyre szabott kávé-
keverékek és kiváló mi-
nőségű alapanyagok 
egyenesen Dél-Amerika leghí-
resebb ültetvényeiről – ezek várják a felfrissülésre vágyó vendégeket a 
Caffé Pertében. Indítsuk a napot a „Reggeli kávéval”, ami könnyed ízével 
kíméletesen, de hatékonyan segíti az ébredést!

Starbucks
A legendás amerikai kávézólánc emblematikus poharaival, fairtrade kávéi-
val és lehetetlen kívánságot nem ismerő választékával ébreszt és ad lendü-

letet millióknak a világ számos pontján. A kávénkat kérhetjük szójatejjel, ki-
csi, közepes vagy nagy méretben, elvitelre vagy helyben fogyasztva, extra 

adag tejjel vagy anélkül, öntettel vagy fahéjjal. A lehetőségek szinte végtelenek. 

Ciao 
Válogassunk a többféle kávés 

finomság és tea között a Mammut 
magasföldszintjén található kávézóban. 

Halmozzuk az élvezeteket és vok-
soljunk a habos cappuccinó-

ra egy szelet sütemény-
nyel, ha úgy érezzük, 

szükségünk van egy 
kis boldogsághormonra 

napközben vagy a  
bevásárlás után!
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NassoljuNk okosaN!
9000 féle vegyszermentes, Bio-  vagy ökogazdálkodásBól 
származó termék és kozmetikum közel 500 négyzetméteren

szeptemBertŐl újra Becsengetnek, és a nagy nyári szaBadságoknak is vége. aHHoz, Hogy Helyt 
álljunk az iskola vagy a munka frontján, elengedHetetlen, Hogy megfelelŐen étkezzünk, és 

minŐségi tápanyagokkal lássuk el a szervezetünket. Ha a fŐétkezések között megéHezünk, nem 
könnyű egészséges Harapnivalót találni. íme, néHány tipp kicsiknek és nagyoknak arra, Hogy 

mi kerüljön az uzsonnás doBozBa!

Péksütemények újragondolva
Felejtsük el a sebtében bekapott, fehér lisztből készült sütemé-
nyeket, és szavazzunk inkább a teljes kiörlésű vagy gluténmen-
tes társaikra. A Biosétány kínálatában számos édes és sós ro-
pogtatnivaló megtalálható. Készítsünk zöldségkrémes szendvi-
cset a Schnitzer bionapraforgó-magos kenyeréből, vagy válasz-
szunk mandula- és kókuszlisztből készült termékeket! Ezek 
sokkal több vitamint és kevesebb tartósítószert tartalmaz-
nak, könnyebben emészthetőek, így segítenek fenntartani az 
energiaszintünket a nap folyamán. 

Olajos magok
Az egyik legjobb választás, ha nassolni támad kedvünk. 
Nagy mennyiségben tartalmaznak többszörösen telítetlen 
zsírsavakat, és vitamintartalmuknak hála számos egészség-
védő tulajdonsággal rendelkeznek. A dió például csökkenti a 
koleszterinszintet, gátolja az érelmeszesedést, ráadásul a 
benne lévő E-vitaminnak hála természetes agyserkentőként 
is működik - jó társunk lehet egy fontos megbeszélés vagy 
dolgozat előtt. Ha erős hajat és körmöket szeretnénk, ideje 
közelebbi barátságot kötnünk a vasat, cinket, szelént és kal-

ciumot tartalmazó kesudióval! A mandula magas ásványi-
anyag- és vitamintartalmának köszönhetően kedvezően hat a 
szív- és érrendszerre, valamint a belőle készült olaj kiválóan 
táplálja a száraz bőrt. 

Gyümölcs- és müzliszeletek
Csokoládé helyett voksoljunk a müzli- vagy gyümölcsszeletek-
re! A legkisebb táskában is elférnek, egészségesek és energi-
kussá tesznek! A két ostyalap közé töltött gyümölcspépből álló 
szeletek különböző ízekben kaphatóak, gazdagok ballaszta-
nyagokban és vitaminokban, hiszen a bennük lévő gyümölcsö-
ket természetes formájukban dolgozzák fel. Ha különösen 
stresszes időszakot élünk, keressük a homoktövissel dúsított 
verziót, ennek ugyanis kiemelkedően magas a C-vitamin tar-
talma. A különböző édességek jó alternatívája a müzliszelet, 
a bioboltban keressük a mézzel ízesített, cukormentes ter-
mékeket. Ha pedig energikusan szeretnénk indítani a napot, 
kezdjük a reggeleinket bogyós gyümölcsöket tartalmazó Bio 
King ropogós biomüzlivel!
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Kulináris 
kalandok 
őszre

Az őSz beköSzönTéveL iTT Az ideje A SzüreTnek: A perzSeLő nApSugArAk  
áLTAL érLeLT oLívAbogyókbóL SeLyMeS oLAj, A zAMAToS SzőLőSzeMekbőL pedig 
viLághírű borok kéSzüLnek, éS Megkezdődik A SzArvASgoMbA-vAdáSzAT iS.

sZarvasgoMba - a királyok eledele
Legendás gasztrokülönlegesség, amelynek megtalálása 
is felér egy külön kalanddal. A jellegzetes ízű és illatú 
szarvasgomba általában az aljnövényzet alatt bújik meg, 
így egy gombaszürethez speciálisan képzett kutyák 
segítségét szokták igénybe venni. A különleges csemege 
fejedelmivé varázsolja a rántottát, lágytojást vagy az 
olaszok kedvenc tésztaételeit. A Culinaria Itália kínálatá-
ban csemegézhetünk még fehér szarvasgombakrémek, 
salsák és intenzív ízű szarvasgombás cseppek között is. 

olívaolajok, olívabogyÓk – egésZségünk őrei 
Az olívaszüret ősszel kezdődik, ekkor sajtolják ki a bo-
gyókból az olajat, ami nem hiányozhat egyetlen egész-
ségtudatos konyhából sem. Keressük a minőségi, extra 
szűz változatot - hidegen és mechanikai módszerekkel 
sajtolva az olaj megőrzi tápanyagtartalmát. Az olívaolaj 
nemcsak az ételeinknek, hanem egészségünknek is jót 
tesz: rendszeres fogyasztásával csökkenthető a szív- és 
érrendszeri betegségek kialakulása, rendkívül gazdag F-, 
A-, D- és E-vitaminban, a benne lévő anyagok pedig po-
zitív hatással vannak a koleszterinszintre és a gyomorsav-
ra. Ideális választás friss salátákhoz, de Olaszországban 
kenyérre kenve is előszeretettel fogyasztják. Ha valami 
különlegesre vágyunk, próbáljuk ki a zöld olívabogyóból 
készült krémet tésztákhoz!

borok itália lankáirÓl
A szalmafonatos kosárkában lévő palack Olaszország 
egyik jelképe: a benne lévő Chianti pedig az olaszok 
egyik méltán világhírű bora. A vörösbor, mint a Brunello 
Montalcino Nardi vagy az Aglianico, nemcsak elmaradha-
tatlan kelléke egy baráti vacsorának vagy esti beszélge-
tésnek, de mértékkel fogyasztva még egészséges is. A 
legújabb kutatások szerint magas antioxidáns tartalmá-
nak hála véd a szív- és érrendszeri betegségektől. Ha az 
édesebb ízeket kedveljük, vagy desszert mellé keresünk 
valamit, válasszuk a Fragolino epres habzóborát!

NassoljuNk okosaN!
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ön TudTA, hogy A 
vASTAgbéL dAgAnAToS 

MegbeTegedéSeiT Az eSeTek nAgy réSzében 
kéSőn diAgnoSzTizáLják? 

az idŐBen elvégzett szűrés életet mentHet!
Magyarországon évente több mint nyolcezer ember betegszik meg és 
ötezer hal meg ebben a betegségben, pedig az időben felfedezett vas-
tagbélrák az esetek többségében gyógyítható.

A vastagbél daganatos megbetegedéseit az esetek nagy részében 
későn diagnosztizálják, hiszen kezdetben nem okoznak tipikus, jól fel-
ismerhető panaszokat. A legjellemzőbb tünetek: véres széklet, széke-
lési szokások megváltozása, hasi görcsök, hasi fájdalmak. Gyakori a 
hasmenés és a székrekedés váltakozása is. A megváltozott székletet 
általában emésztési zavarnak tudjuk be, a megmagyarázhatatlan hasi 
kellemetlenségeket a stresszre fogjuk, a székletben megjelenő vért pe-
dig talán észre sem vesszük, hiszen szabad szemmel nem mindig lát-
ható. Szűrővizsgálatokkal megelőzhető a súlyosabb bajok kialakulása, 
mert ha időben felfedezzük a vastagbélrákot, az még gyógyítható. 

A vastagbél betegségek szűrővizsgálata lehet a hagyományos, kont-
raszttöltéses röntgenvizsgálat (ma már egyre ritkábban), az endoszkó-
pos vastagbéltükrözés valamint a CT-kolonoszkópia. A CT-kolonosz-
kópia egy különleges hasi-kismedencei CT-vizsgálat, melynek során a 
vastagbéltükrözéshez hasonló képek nyerhetők. Ugyanezzel a vizsgá-
lattal nemcsak belülről látható a bél, hanem környezete, a bélfalon kívü-
li elváltozások, a has egyéb szervei, valamint a hasi-kismedencei nyi-
rokcsomók állapota is megítélhető.

A vizSgáLATróL éS AjánLATAinkróL 
érdekLődjön A MAMMuT ii. 4. 
eMeLeTén TALáLhATó közponTunkbAn, 
iLLeTve További inforMációkAT TALáL 
honLApunkon, www.euroMedic.hu vAgy 
fAcebook oLdALunkon: 
fAcebook.coM/euroMedicdiAgnoSzTikA.

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

EuromEdic 
diagNosztikai közpoNt

Tegyen Ön is azért, hogy még sokáig gondoskodhasson családjáról!

A vizsgálat igénybevétele előtt időpont-egyeztetés és a vizsgálat előkészítésének megbeszélése szükséges. A vizsgálatok igénybevétele előtt 
kérjük, konzultáljon háziorvosával, beutaló orvosával vagy központunk szakorvosával! A tájékoztatás nem teljes körű, további információért 
keresse fel központunkat vagy weboldalunkat: www.euromedic.hu.

kiknek javasolt részt venni a szűrővizsgálaton?
•	 akinek családjában fordult már elő béldaganat 
•	 akinél korábban vastagbélpolipot találtak
•	 akinél korábban a vastagbél gyulladását diagnosztizálták
•	 idős, gyenge betegeknek, akiknek nagyon megterhelő  

lenne a tükrözéses vizsgálat 
•	 akik műtét előtt állnak, és a tükrözéssel nem megoldható a  

daganaton való átjutás
•	 akinek volt már vastagbéltükrözése, de azzal nem tudtak eljutni 

a vastagbél végéig (annak hosszú, kanyargós jellege miatt)
•	 50 év felett, ha még nem volt ilyen szűrésen
•	 alacsony rosttartalmú táplálkozást folytatóknak
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Ősi gyógyítás modErN köNtösbEN
masszázsAmikor az emberek meghallják 

azt a szót, hogy masszázs, ál-
talában arra gondolnak,-

hogy egy masszőr azon 
dolgozik, hogy testileg és 

lelkileg ellazítson.  
ez azonban csak egy része 

annak, amit a masszázs 
nyújthat, hiszen a  

wellnessen kívül egészség-
ügyi és komoly lelki  
hatásai is vannak.

a különböző masszázsiskolák 
filozófiája azonos: külső hatások-
kal, a test pontjaira nyomás, simí-
tás, testi érintés gyakorlásával a 
belső szervek, lélek működé-
sét befolyásolni, az egész-

séget és szépséget meg-
őrizni, betegséget 

gyógyítani.

A Mammutban most nyílt Gyógymasszázsközpont a 
nagy iskolákat igyekszik követni. A Gyógymasszázsközpontban gya-
korlott szakemberekkel képviselteti magát majd minden gyógyító is-

kola, köztük a görög, az ayurveda, a kínai, a japán, és a mongol. 

A különböző iskolák együttélésével a széles kínálat mel-
lett fő célunk, hogy az iskolák képviselői egymás tudásából merítve, 

tudásukat összeadva a leghatékonyabb szinten szolgálhassák a 
hozzánk fordulók egészségét. 

A masszázs jó gyógyírt jelenthet idegi bántal-
makra, a lumbágóra, belszervi problémákra, vérkeringési zavarokra, 
légzőszervi betegségekre, hormonális problémákra, álmatlanságra, 

stressz csökkentésére.

A masszázs javítja a vérkeringést és nyirokkeringést, elő-
segíti a felgyülemlett méreganyagok kiürítését, oldja az inak, izmok, 
ízületek merevségét és feszültségét, növeli a test rugalmasságát, jó-

tékonyan hat a csontozatra. 

A masszázs stimulálja az energiaáramlást, javítja a kö-
zérzetet és koncentrációs képességet. Vegetatív idegrendszerre való 

hatása által csökkenti a stresszt és annak káros következményeit. 

Masszázs során gyakran használunk olajokat, krémeket, 
mézet, sót és egyéb segédanyagokat. A felhasznált anya-
gok segítik szabályozni a test energiáinak áramlását és 
visszaállítani egészséges egyensúlyukat. Magas enzim-, 
vitamin- és ásványianyag-tartalmuk mélyen bejut a bőr-
be, a salakanyagokat pedig kiszívják, ezáltal növelik a  
bőr rugalmasságát, megőrzik fiatalságát, szépségét.
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MAMMuT 
fogáSzATi rendeLő

Mindig a páciens áll a köZéppontban
Háromszékes rendelőnk kialakításánál arra töreked-
tünk, hogy pácienseink kellemesen érezzék magukat, 
miközben magas szintű ellátásban részesülnek.
Kollégáink nemcsak szaktudásukkal állnak a pácien-
sek szolgálatára, hanem segítenek félelmük feloldásá-
ban, hogy a fogászati kezelések a körülményekhez 
képest kellemesen teljenek. Modern, kulturált ren-
delőnkben barátságos, szelíd és emberközpontú ho-
lisztikus szemlélettel kezeljük pácienseinket.
Rendelőnkben felnőtt és gyermek fogászati beavat-
kozásokat is végzünk.
Klinikánkon kiemelkedő színvonalon, elérhető árakon 
és rövid határidővel végezzük a kezeléseinket.

Orvosaink szájsebészeti és fogszabályzási kezelé-
seket is végeznek. Ennek köszönhetően, sok min-
dent meg tudunk oldani egy helyen. Célunk a teljes 
körű ellátás a legrövidebb idő alatt a legmagasabb 
szakmai színvonallal.

Teljes körű fogászati ellátás áll 
betegeink rendelkezésére: 
•	 Fájdalommentes fogászati és szájsebészeti 

beavatkozások

•	  Jól képzett, együttműködő fogorvosi team

•	  Kiváló anyagok, technológiák

•	  Megbízható fogtechnikai laboratóriumi háttér

•	 Barátságos környezet

“Hivatásom során mindig arra törekszem, hogy a hozzám forduló páciensek félelem nélkül, körülményekhez képest kellemesen érez-
zék magukat a kezelések alatt, mindemellett kitűnő ellátásban részesüljenek! Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy mind a kisebb mind 
a nagyobb fogászati beavatkozások – a legmodernebb érzéstelenítők használatával – fájdalom nélkül történjenek. Az úgynevezett ri-
zikópáciensek (szívbetegek, várandós, szoptatós kismamák, cukorbetegek, több szervi betegségben szenvedők) számára speciális 
érzéstelenítő alkalmazásával igyekszem fájdalommentessé tenni a kezeléseket.
Különös figyelmet szentelek az átlagosnál kicsit izgulósabb páciensek szorongásainak csökkentésére. Szeretem a hivatásomat, 
örömmel végzem, törekedve a tökéletes munkára. Pácienseim visszajelzései is ezt tükrözik, ami számomra a legnagyobb öröm.” 
 Dr. Ghoreishi Babák 

Rendelőnkben a visszajáró betegek kedvezményben részesülnek.
Különböző ajándékkuponok járnak a kezelések után, melyek esz-
tétikai fogászati kezeléseket tartalmaznak. Ezek közé tartoznak:

•	 Rendelői fogfehérítés
•	 Fogkőeltávolítás polírozással
•	 Esztétikus tömés

Mammut II., 5.emelet
www.mammutfogaszat.hu
+361 7898787, +3670 6150021
info@mammutfogaszat.hu
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Divat és egészség 

együtt jár!

AZ MBT LÁBBELI 

Az MBT lényege az öt rétegű, három dimenzió-
ban instabil, gördülő talp, amely úgy dolgoztatja 
az izmokat, ízületeket, mintha egyenetlen talajon, 
mezítláb járnánk. Az MBT és a hagyományos cipők 
közötti legfőbb különbség az egyensúlyozó résszel      
és Maszáj-szenzorral ellátott egyedülálló középtalpa 
segítségével létrehozott 3 dimenziós instabilitás. Az 
ívelt talp mindenki számára nyilvánvalóvá teszi a kü-
lönbséget. A hagyományos cipők korlátozzák és irányít-
ják a lábat. Ezek természetellenes módon stabilizálják 
a testet, míg az MBT-ben a test arra kényszerül, 
hogy izommunkával tartsa meg egyensúlyát. 
A láb alatt kialakuló természetes instabilitás biztosítja 
azt, hogy az elhanyagolt izomcsoportok automatiku-
san elvégezzék azt az egyensúlyozó mozgást, melyre 
a természet teremtette őket.

MILYEN ESETBEN JAVASOLT AZ MBT? 

Az MBT viselése enyhítheti a lúdtalp okozta moz-
gásszervi panaszokat. Jótékony izommunkára bírja 
az alsó végtagok és a törzs izmait. Az ívelt gördülő talp 
megakadályozza a sarok ütközését a kemény talajhoz, 
megelőzve annak túlterhelését, amely segíthet meg-
előzni a sarokgyulladások, és csontkinövések kialaku-
lását illetve enyhülést hozhat az ilyen jellegű panaszok 
esetén. MBT-ben egyenletesen terhelődik az előláb, 
így megpihenhet a magas sarkú illetve szűk 
cipőkben túlterhelt, lesüllyedt harántboltozat. 
Az MBT viselése növeli a bokaízület mozgáspályáját, 
térd- és csípőízületi betegségekben könnyebbé teheti 
a járást. Rugalmasan, frissen tartja a szerveze-
tet a napi terhelés során, lábszárizomzat aktivá-
lása miatt pedig enyhítheti a visszeres panaszokat is. 
Ajánlható gerincferdülés, tartási rendellenességek esetén.

Mammut I., 0. szint 
(magasföldszint)

E-mail: mammut@activeshoes.hu
     facebook.com/mbtpont.mammut
Web: hu.mbt.com

MBT PONT

         

divAT éS egéSzSég együtt jár!
Az MBt lábbeli lényege az ötrétegű, három dimenzióban 
instabil, gördülő talp, amely úgy dolgoztatja az izmokat, 
ízületeket, mintha egyenetlen talajon mezítláb járna.
Az MBT és a hagyományos cipők közötti legfőbb különbség az instabilitás. Ezt a 3 dimenziós insatbilitást az egyensúlyozó résszel 
és Maszáj-szenzorral ellátott egyedülálló talpának köszönheti. A hagyományos cipők korlátozzák és irányítják a lábat, míg az 
MBT-ben a test arra kényszerül, hogy izommunkával tartsa meg egyensúlyát.

Az MBT viselése enyhítheti a lúdtalp okozta mozgásszervi panaszokat. 
Izommunkára készteti az alsó végtagok és a törzs izmait. Az ívelt gördülő talp megakadályozza a sarok ütközését a kemény talajhoz.
Segíthet megelőzni a sarokgyulladások és csontkinövések kialakulását, valamint enyhülést hozhat az ilyen jellegű panaszok esetén.
Viselése növeli a bokaízület mozgáspályáját, térd- és csípőízületi betegségek esetén könnyebbé teheti a járást.
Lábszárizomzat aktiválása miatt enyhítheti a visszeres panaszokat is.
Ajánlott gerincferdülés, tartási rendellenességek esetén.
MBT-ben megpihenhet a magas sarkú illetve szűk cipőkben túlterhelt, lesüllyedt 
harántboltozat, így rugalmasan, frissen tartja a szervezetet a napi terhelés során.

egy viselet, amely nemcsak egészséges, 
de divatos és trendi is!
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jöjjön el ön is az Őszi szűrŐprogramokra!
Tippek az őszi betegségek ellen
A szervezetünknek lassan át kell állnia a hűvösebb, csapa-
dékosabb évszakra. Az ősz szelet, hideget, nedvességet 
hoz magával, ellenállóképességünk és immunitásunk le-
gyengül, előtérbe kerülnek meglévő betegségeink.
Fordítsuk figyelmünket a megelőzésre, hogy az elkövetkező 
ősz és tél ne a betegségekről szóljon!

„Táplálékod legyen orvosságod” – mondta Hippokra-
tész, ami mai életritmusunkat ismerve fokozott jelentőség-
gel bír. Immunrendszerünk 70 %-át bélrendszerünk hatá-
rozza meg, így érthető, hogy táplálkozásunknak milyen 
nagy szerepe van egészségünk megőrzésében. Fogyasz-
szunk minél több zöldséget, gyümölcsöt, hogy a megfelelő 
vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz hozzájussunk. 

a napfény csökkenésével szervezetünk D-vitamin 
tartalma is csökken, melynek szintje optimális ki-
egészítéssel a tél folyamán is fenntartható. Ez külö-
nösen fontos azoknál, akik bizonyos alapbetegsé-
gekkel küzdenek. Érdemes elvégeztetni a D-vitamin- 
szint-mérést egy egyszerű vérvétellel. 

Reggelizzünk mindennap, akkor is, ha rohanunk, vagy ha 
úgy érezzük, nem vagyunk éhesek. Egy pohár joghurt, egy 
müzliszelet mindenkinek belefér a reggelébe. Statisztikailag 
igazolt, hogy a reggeliző emberek egészségesebbek, job-
ban tűrik a stresszes helyzeteket, jobban teljesítenek.

Hiába a tökéletes étrend, ha nem törődünk testünk karban-
tartásával. Szánjunk mindennap legalább 30 percet moz-
gásra. A leghatásosabbak azok a mozgásformák, amelyek 
kitartást kívánnak: a futás, a kerékpározás, az úszás. Sokat 
számít az is, ha gyalogolunk egy kicsit, kevesebbet használ-
juk az autónkat, vagy túrázunk egyet a gyönyörű őszi erdő-
ben. A színek, a szabad levegő, a napfény jót tesz a ke- 
délyállapotunknak is.

az ősz a megnyugvás, a lassulás évszaka, korábban 
sötétedik, később világosodik. Próbáljuk meg mi is 
felvenni a természet ritmusát. az állandó rohanásban 
hajlamosak vagyunk elfelejtkezni erről, pedig a tes-
ti-lelki kiegyensúlyozottság az egészség alapköve.

A szeles, hideg napokon védjük testünk érzékenyebb pont-
jait: nyakunkra egy könnyű sál, vagy felhajtott gallér, lábunkra 
egy vastagabb talpú cipő, kezünkre vékony kesztyű szüksé-

ges. Próbáljuk kamasz gyerekeinket rávenni, hogy válasszanak 
derekukat fedő pólókat, pulóvereket, mert így krónikus nőgyó-
gyászati, urológiai, mozgásszervi panaszokat előzhetnek meg.

Találjuk meg azokat a lehetőségeinket, ahol felhőtlenül kikap-
csolódhatunk, jól érezhetjük magunkat, kizökkenhetünk a min-
dennapok ritmusából. Szervezzünk barátainkkal közös időtöl-
tést, nézzünk jó filmeket, olvassunk jó könyveket, válasszunk a 
gazdag őszi programkínálatból. Ezzel elkerülhetjük az őszi-téli 
szezon kiváltotta hangulati hullámvölgyeket is.

Az ősz remek alkalom, hogy tudatosan felkészüljünk a nagyobb 
megterhelésre, és számot vessünk szervezetünk állapotával is. 
Amennyiben nincsenek panaszaink, akkor sem árt az éves 
rendszeres állapotfelmérés, amely irányt mutat további teendő-
inkhez. A legtöbb betegség kezdetben nem okoz tünetet, sem 
fájdalmat, éppen ezért érdemes hangsúlyozni, hogy a szűrő-
vizsgálatok gyakran életet menthetnek.
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Ajánljuk a Mammut egészségközpont személyre szabott, illetve problé-
maalapú szűrőprogramjait, valamint kedvezményes labordiagnosztikai 
és ultrahang vizsgálatait, melyek a 
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amennyiBen egészséges úton szeretnéd elérni és megtartani 
ideális testsúlyodat, felejtsd el a koplalást és a divatdiétákat! 
az internetet Böngészve rengeteg tanácsra akadHatsz, amelyek 
Hosszú távon károsak is leHetnek szervezeted számára.

kíváNcsi vagy  
a titokra?

Mammut II., 4.emelet
Telefon: +36 1 345 8544
Web: www.litewellness.hu
E-mail: info@litewellness.hu

lite wellness cluB, 
mammut ii. 4. emelet

az életmódváltás nem csak az alakformálás szem-
pontjából fontos. Sőt mondhatni, hogy ez csak szeren-
csés mellékhatása a testmozgásnak és a tudatos, helyes 
táplálkozásnak.

 

testtömegtől függetlenül mindenki számára fontos, 
hogy fittnek érezze magát, és megelőzze a mozgássze-
gény életmód, a stressz, a túlzott vagy nem megfelelő  
étkezés miatt létrejött betegségek kialakulását. Modern 
világunkban csak így leszünk képesek munkánkban és 
magánéletünkben is tökéletesen teljesíteni, emellett pedig 
boldogan és kiegyensúlyozottan élni.

a lite Wellness club a csoportos edzések, a fitness 
és wellness részleg használat, valamint a személyi edzés 
mellett egy új, komplex programot is nyújt vendégei szá-
mára. Dietetikusunk és magasan képzett, nemzetközileg 
elismert személyi edzők segítségével egy többhetes, 
tudományos alapokra helyezett életmódprogramon meg-
tanulhatod, hogyan törődj testi és lelki egészségeddel.

a lite Weight program során állapotfelmérést köve-
tően személyre szabott étrendet adunk a résztvevőknek, 
amelynek betartásában mindennapos online étrendet 
javaslunk. Ennek betartását online étkezési kontrollal és 
személyes konzultációkkal segítjük. Heti több alkalommal 
szakember által vezetett, közös edzéseket tartunk, kihasz-
nálva a társaság motiváló erejét. Ezen felül külön edzéster-
vet is biztosítunk mindenki számára.

A siker garantált! 
A titok: Lite Weight!
Csatlakozz Te is következő Lite Weight programunkhoz, 
hogy minden percben a legjobb formádat hozhasd!

Információ és jelentkezés: lw@litewellness.hu

egészség
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gasztronómiai kalandok 
           last minute áron!

Lassan vége a nyárnak, és Te még nem voltál idén nya-
ralni? Segítünk, hogy rátalálj álmaid utazására, és még 
csak a pénztárcád sem fogja megérezni! Vigyázz, mert 

nem fogsz tudni ellenállni!  

különleges úti célok elérHetŐ árakon
A nagy múltra visszatekintő, idén 17. születésnapját 
ünneplő Kartago Tours – 2012-es REWE Grouphoz 

való csatlakozásának köszönhetően – már nemcsak 
a hagyományos turistacélpontok szakértője, hanem 
egyre több exkluzív úti céllal várja a különlegesebb 

utak kedvelőit. 

zöld-foki szigetek 
A tengerparti pihenés mellett az aktív kikapcsolódás-

ra is van lehetőség: jókat túrázhatunk a zöldellő völ-
gyekben, vagy akár a csodálatos vulkánok egyikéhez 

is ellátogathatunk. Az Atlanti-óceán gyöngyszeme, 
amelyet a turisták alig fedeztek még fel, smaragdzöld 

és türkiz vizei miatt valódi érintetlen paradicsom. 

szicília 
Aki odavan a tradicionális olasz gasztronómiáért és 
a gyönyörű tengerpartokért, de az aktív pihenést és 

a kulturális felfedezést sem veti meg, annak Szicília a 
legmegfelelőbb hely a pihenésre. A ’Nap szigetének’ 
is nevezett úti cél különleges szeglete Olaszország-
nak: a kulináris élmények, a türkizkék, kristálytiszta 
tenger, az Etna és az olasz kultúra egy pillanat alatt 

megfűszerezi az ott töltött perceket. Ahogyan Goethe 
is fogalmazott: „…Szicília nélkül nem lehet igazi ké-

pünk Itáliáról: itt van a kulcsa mindennek.”

portugália
Ha exkluzív helyre vágysz, akkor érdemes felfedezni 
Portugáliát, amelyről általában megfeledkeznek, ha 
nyaralásról van szó, pedig az óceánhoz való közel-
sége igazán idilli nyaralóhellyé teszi. A háborítatlan 
tengerparti pihenés mellett a hal- és a borkülönle-

gességek kedvelői is jól érezhetik itt magukat. Nem 
mindennapi üdülőhely, épp ebben rejlik egyedisége. 

Ha egy időre el akarsz tűnni a világ szeme elől, feltét-
lenül ide látogass el!

Más úti célokra vágysz?
Válaszd bármelyik szívedhez közelálló pihenőhelyet, 

az élvezet, a felejthetetlen élmények és a kikapcsoló-
dás garantált! Látogasd meg irodánkat a  

Mammut I-ben, hiszen rengeteg kedvezménnyel 
várunk. Megnézheted weboldalunkat is, ahol kényel-

mesen, elegánsan foglalhatsz helyet utazásainkra.   
www.kartagotours.hu
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gasztronómiai kalandok 
           last minute áron! Mítoszok és legendák elevenednek meg, ahogy egyik 

kikötőből a másikba hajózik az MSC hajótársaság igazi 
olasz stílusú hajóján, az MSC Fantasia fedélzetén. 

Meglesheti Görögország ezer arcát és még Dél-Olasz-
országból is kaphat egy kis ízelítőt! Hajóutunkat igazán 
egyedivé teszi, hogy utasainkat magyar nyelvű idegen-
vezető kíséri egészen Budapestről, és a programok is 
magyar nyelven folynak.

Útvonal:  
Budapest-Velence | Bari | Katakolon/
Olümpia | Szantorini | Pireusz/Athén | 
Korfu | Dubrovnik |  
Velence-Budapest
Indulás: 2013. okt. 26., 9 nap/7 éj

Nem szeret ki- és becsomagolni és költözködni, de szeretne minél több népszerű úti célt megnézni egy utazás 
alatt? Akkor szálljon hajóra a Chemol Travellel, és járja be a Földközi-tenger,  az Égei-tenger,  az Atlanti-óceán vagy 
a karibi térség pazar látnivalóit. A modern hajóóriások bámulatos szolgáltatásokkal és felszereltséggel kápráztatják 
el az utazókat. Éjszaka a vizeket szelik, napközben kikötnek, így lehetőség van az útvonalban szereplő számtalan 
látnivaló felfedezésére. Kihagyhatatlan élmény, családoknak is ideális a rendkívüli gyerekkedvezmények miatt!   

Hajóutak fedezze fel a világot kényelmesen!

utazás

Mammut Magazin / 2013. ősz 35

      www.chemoltravel.hu
      Mammut I. 3. emelet

az
 é

le
t s

zé
p

      www.vista.hu
      Mammut II. 2. emelet



közeLedik A SíeLéS éS A TéLi egzoTikuS uTAk ideje!

Az igényes Hotel Nosalowy Dwor Jaszczurówki festői területén, a kis Nosal síterep mellett fekszik. Zakopane központja csupán 
2,5 km-re, az ülőlift 4 km-re, az Aqua Park Zakopane pedig mindössze 1 km-re található.  
Az 5 = 3 akció dec. 7-19., jan. 2. - ápr. 17. és ápr. 20-25. között érvényes.  
Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjszakára kétágyas szobában, a büféreggelit, az üdvözlőitalt, a szauna, jacuzzi és az asztalitenisz 
használatát, egy 4 órás Nordic Walking felszerelésbérlést és a parkolást.

Épp csak elmúlt a nyaralási szezon és máris jönnek a 
síelések! A havasi lejtők szerelmeseinek óriási választé-
kot nyújt a Neckermann.

Ausztria, Olaszország, Franciaország, Svájc, 
Szlovákia és Szlovénia szerepel a kínálatban. 

Rengeteg pályaszállás és síterület között lehet  
válogatni, akár Magyarországhoz közelebb eső, akár 
távolabbi síterületet választunk. A Neckerman-nál nem 
kell külön költenünk a síbérletre, mert a szállás árában 
már benne van.

Újdonság az idei szezonban a “hógarancia”, ez 
azt jelenti, hogy ha az adott síterületen nincs hó,  
akkor költségmentesen át lehet foglalni a szállást egy 
másik síterületre. 

Ennek pontos feltételei megtalálhatók a síelős ajánlato-
kat tartalmazó kiadványukban. De nemcsak a kiadványt 
érdemes átlapozni, hanem a www.neckermann.hu 
oldalt is, ahol még több ajánlatból válogathatunk.

IRány A hüTTe 
kedvezményes síajánlat zakopanéBa 
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jó Hely, jó ár, jó döntés!
A Mammut I. Bevásárlóközpontban 2013. június 27-én meg-
nyílt új üzletünk. A 2750 négyzetméteres SPAR szupermarket mi-
nőségi termékeket, magas színvonalú szolgáltatásokat, kellemes 
és gyors vásárlási környezetet biztosít. Reméljük, így válik ked-
veltté a környék lakossága, a dolgozók és a bevásárlóközpontban 
megforduló látogatól körében is.

A SPAR üzletek fő erősségét a legkülönfélébb fogyasztói 
igényeket kielégítő frissáru kínálat jelenti. Így a Mammut bevá-
sárlóközpontban lévő SPAR szupermarket vásárlóit is a cégcso-
port saját húsüzeméből származó, megbízható minőségű húsáru, 
gazdag csemegepult, sok zöldség és gyümölcs, valamint mindig 
frisskenyér- és péksütemény-választék várja. A keresett gyártói 
márkák mellett a szupermarket eladóterében jelentős számban 
megtalálhatók a SPAR kedvező árú sajátmárkás és exkluzív ter-
mékei, valamint a speciális fogyasztói igényeket kielégítő árucik-
kek is. 

A SPAR Magyarország Kft. vállalati filozófiájának egyik 
legfontosabb alapelve szerint a vásárló áll a középpontban. Így 
további kényelmi szolgáltatásként az üzlet bejárata mellett „SPAR 
to go” néven önállóan működő egységként kialakításra került egy 
snack bár, ahol, helyben készített, azonnal fogyasztható, friss 
alapanyagokból készült szendvicsek, zöldség- és gyümölcssalá-
ták, ropogós pékáruk bőséges választéka található. 

A tervek szerint a jövő év első felében sor kerül az üzlettér 
teljes megújítására, modernizálására, a SPAR szupermarketekre 
jellemző korszerű technikai eszközök és berendezések beépíté-
sére, valamint a végleges SPAR-arculat kialakítására.

Nyitva tartás:  H-Szo:   6.30 – 22.00
 Vasárnap:  8.00 – 19.00
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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.

2 KaliBer
Színes, szinkronizált amerikai akció/vígjáték

Nem a rablók meg a zsaruk izgalmasak, hanem azok, akik köztük állnak valahol 
– akik már maguk sem tudnák megmondani, a jó vagy rossz oldalt szolgálják-e. 
Trench és Steadman ilyen emberek. Trench (Denzel Washington) a kerületi ügyész 
zsaruja, Steadman (Mark Wahlberg) a tengerészetnél nyomozó. Mind a ketten úgy 
harcolnak a maffia ellen, hogy beépülnek a bűnözők közé – és már olyan mélyre 
jutottak az ellenséges szervezetben, hogy nem találják a kiutat.

Bemutató: 2013. szeptember 12.

diana
Színes, feliratos angol életrajzi film

Lady Diana a szívek hercegnője, az ikon, maga az elegancia, a kedvesség. Renge-
teg jótékonysági szervezetben tevékenykedett, és nagyon sokat tett világszerte a 
hátrányos helyzetű, háború sújtotta övezetekben élő emberekért, gyerekekért. 16 

éve váratlanul bekövetkezett halála az egész világot megdöbbentette. Oliver Hirsch-
biegel filmje a walesi hercegné teljesen új arcát mutatja meg: életének utolsó két évét 

feldolgozó filmből megismerhetjük a magánember Dianát, akinek állandóan meg 
kellett küzdenie az őt zaklató sajtóval, és aki mégis képes volt kijátszani a médiát, 

titokban tartani a Dr. Khanhoz, a pakisztáni orvoshoz fűződő kapcsolatát. 

Bemutató: 2013. szeptember 19.

HalBalHé 
Színes, szinkronizált animációs vígjáték

Julius, a fehérfoltú cápa és Pup, kedves barátja felfedeznek egy korallzátonyt, amely 
tele van bambuszcápa-tojásokkal. Mikor Pup nem tudja megmenti a tojásokat a 
búvároktól, úgy dönt, kalandos mentőakcióra indul a szárazföldre. Miközben a kis 
kétéltű felfedezi, hogy tud a szárazföldön lélegezni, Julius egy találmány segítségé-
vel indul gasztronómiai felfedezésre a tengeren kívüli világban.

Bemutató: 2013. szeptember 05.

filmajánló
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filmajánló
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vérmeséK
Színes, szinkronizált amerikai akció/vígjáték

Manzoniéknak, a hírhedt maffiózócsaládnak mindene megvolt egészen addig, míg 
Fred (Robert De Niro), a családfő az FBI-nak tett vallomásával három keleti-parti 
maffiafőnököt is rács mögé juttatott, veszélybe sodorva ezzel kicsiny famíliája 
hétköznapjait. 20 millió dolláros vérdíjjal a fején a tanúvédelmi program sem tűnik 
életbiztosításnak, de a maffia első számú ellenségének nem sok választása marad. 
Stansfield ügynököt (Tommy Lee Jones) bízzák meg, hogy Franciaországba telepít-
se Franket, feleségét, Maggie-t (Michelle Pfeiffer), és két vadóc kamasz gyerekét  
(Dianna Agron, John D’Leo). 

Bemutató: 2013. szeptember 26.

turBó
Színes, szinkronizált animációs vígjáték

Minden álom valóra válhat. Minden álmodozó elérheti, amiről álmodik. Csak nagyon 
gyorsnak kell lennie. Turbó hisz a saját vágyainak megvalósulásában: a sebesség 

megszállottja, a száguldás szerelmese, és tudja, hogy a versenypályán a helye. 
Még akkor is, ha a csigák nem a gyorsaságukról híresek, és a többnyire lassú és 

visszahúzódó csigatársadalom nem is nagyon érti pörgős csigatársát. Ő azonban 
nem adja fel, és amikor egy furcsa baleset még jobban felgyorsítja, nekifut élete – és 

minden csiga – legnagyobb vállalkozásának: indulni akar az Indianapolis 500-on.
Bemutató: 2013. október 17.

don jon 
Színes, szinkronizált amerikai vígjáték

Jon Martello (Joseph Gordon-Levitt) egy jóképű nőcsábász, akit barátai Don Jonnak 
hívnak, mert minden hétvégén ő csavarja el a legdögösebb nők fejét. Mégis akkor 
boldog igazán, amikor egyedül ül a gép előtt és erotikus filmeket néz. Barbara Su-

garman (Scarlett Johansson) egy sziporkázó és gyönyörű nő, aki a romantikus filmek 
hatására a saját szőke hercegét várja, hogy ellovagoljon vele a naplementében. 

Amikor Jon és Barbara egymásra találnak, le kell küzdeniük hatalmas elvárásaikat a 
másik nem iránt.

Bemutató: 2013. október 3.

idŐrŐl idŐre 
Színes, feliratos angol vígjáték

21 éves korában Tim Lake rájön, hogy képes az időutazásra...

Egy gyászos szilveszteri buli után Tim apja közli a fiával, hogy a család férfitagjai 
mindig is képesek voltak utazni az időben. Tim nem írhatja át a történelmet, de 
változtathat azon, ami a saját életében történt és történni fog. Így hát úgy dönt, 
jobbá teszi a világot... azzal, hogy szerez egy barátnőt. Sajnos kiderül, hogy ez nem 
is olyan könnyű, mint hinnénk. 

Bemutató: 2013. október 10.
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d. tótH Kriszta:  
jöttem, Hadd lássalaK

Amikor Graham Guiy Leaver de Mon-
fort, a kifogástalan modorú angol gróf 
nyitott tetejű, patyolatfehér BMW-jével 

Budapestre érkezik, hogy tanzániai 
oroszlánkölyköket ajándékozzon az 

állatkertnek, az évfolyamában legkivá-
lóbb angol tudású Patakhegyi Borbá-
lát kérik fel, hogy rövid itt tartózkodása 
alatt tolmácsa legyen. A pár nap - úgy 
tűnik - elegendő a grófnak, hogy sze-
relemre lobbanjon a lány iránt, s arra 

kérje, mint élete párja kövesse őt. 

göncz józsef: 
az öngyógyítás  

forradalma 
Göncz József forradalmi munkája 
az öngyógyítás lehetőségeinek 

nagyközönség előtt eddig ismeretlen 
lehetőségeit tárja fel. Élete során saját 
tapasztalataiból merítve dolgozta ki 

eljárását, mely  az alvó fájdalmat, mint 
a betegségek előhírnökét felhasználva 
előz meg és gyógyít súlyos betegsé-

geket – saját kézzel! 

fejŐs éva: 
most KezdŐdiK

Anisette modellkarrierjét kettétöri 
egy sokkoló forgatás és egy el-

mebeteg gyilkos ámokfutása. Az 
idő előtt visszavonult, grafikusként 
dolgozó lány három kutyával osztja 

meg az életét, hangos és lökött 
családja rendszeresen átjáróház-

nak használja az otthonát, ráadásul 
a problémás unokatestvére is a 
nyakára költözik... És ha mindez 

nem lenne elég, Anisette szerelmi 
élete is romokban hever, így éppen 

a legjobbkor érkezik Axel.

márai sándor:  
Hallgatni aKartam

Szeretném elmondani, mi történt a 
polgári műveltséggel a tíz évben, 

amelynek kezdetét önkényes 
időszámítás nélkül az osztrák 

függetlenség megszűntének, az 
Anschlussnak napja jelenti. És meg 
kell írni a Polgár vallomásai harma-
dik, befejező kötetét. Az álmatlan 
éjszakákon e kötet szerkezetén 

gondolkozom - írta Márai 1944-ben 
a Naplóban. Irodalmi szenzáció Má-
rai legismertebb műve folytatásának 

megjelenése.

leiner laura:  
a szent joHanna  

gimi Kalauz
Minden, amit a Szent Johanna gimi 
könyvsorozatról tudni akartál, egyet-

len kötetben.

A tartalomból: 
gyakran ismételt kérdések és 

válaszok a sorozattal kapcsolatban, 
érdekességek az SzJG-ről, best of 
SzJG, az SzJG zenéi, Reni köny-
veinek listája, a karakterek, Reni 

levele Corteznek (részlet), kimaradt 
jelenetek, elvetett borítótervek. 

Leiner Laura elő- és utószavával.

paulo coelHo: 
az accrai Kézirat

1099. július 14. Jeruzsálem a keresz-
tesek támadására készült, amikor 

egy görög férfi, akit Koptnak hívtak, 
összegyűjtötte a város lakóit arra a 

térre, ahol Pilátus döntött Jézus sor-
sa felől. A tömegben keresztények, 
moszlimok és zsidók lesték a Kopt 
szavait, melyektől azt várták, hogy 

felkészíthetik őket az elkerülhetetlen 
harcra. De a Kopt, az idős bölcs nem 
a harcról beszélt, hanem a minden-

napok nehézségeiben rejtőző tudásra 
irányította figyelmüket. 
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elisaBetH Haynes:  
a léleK legsötétje

A magyar borító kissé félrevezető, 
és ez a könyv is egy újabb „felnőtt-
regény” klónnak tűnik, de előrebo-
csátom, hogy semmi köze hozzá. 

Igaz, van benne szex és erőszak is, 
de sokkal mélyebb és komolyabb, 
mint a most divatossá vált erotikus 
ponyvák. Cathy egy szingli nő, aki 
kivételesen az is akar maradni. A 

kérdés már csak az, hogy miért. Az 
ő története nem egy cukorszirupos 
amerikai álom, Elisabeth Haynes 
ennél sokkal többre vállalkozott.

BarBara pease,  
allan pease: 

testBeszéd a munKaHelyen
A céges buli átvészelésétől a főnöki 
iroda leghatékonyabb kialakításáig 
a szerzők mindenre megtanítanak, 

amit csak tudnunk kell a mun-
kahelyi testbeszédről. A sikeres 

állásinterjú - A tökéletes prezentáció 
- Kézfogás és kapcsolatépítés - A 
figyelem felkeltésének művészete - 
Mit viseljen (és mit ne) a nő/férfi, ha 

tárgyalni megy?

rené Hoffman:  
seBastian vettel – út a 

csúcsra
Sebastian Vettel neve a legek, a 

szuperlatívuszok világába repíti az 
embert: ő a legfiatalabb Forma-1-es 

világbajnok, gyorsabb, apróléko-
sabb és precízebb, mint előtte bárki 

más. Sportolóként elérte azt, ami 
Michael Schumacher után lehetet-

lennek tűnt. Sebastian Vettel nemes 
egyszerűséggel újraértelmezi a 

Forma-1 világát. 

sally Bedell smitH:  
erzséBet KirálynŐ

Napjainkban nincs még egy 
olyan uralkodó, aki ennyi ember 

érdeklődését váltaná ki, mint Anglia 
királynője, Erzsébet. E kíváncsiság 
kielégítésére született meg ez az 

átfogó portré róla. Megismerhetjük 
a fiatal és szerelmes Lilibetet, de 

betekintést nyerhetünk a királyi pa-
lotába és a mindennapok rutinjaiba 
is, ami eddig el volt zárva a külvilág 

elől. Ezáltal nemcsak Erzsébet 
alakja bontakozik ki előttünk, hanem 

gyermekei és unokái is közelebb 
kerülnek az olvasókhoz. 

misztrál: 
tizenöt per száz

A most megjelenő hiánypót-
ló versantológiában tizenöt év 

Misztrál-dalait megihlető versek 
válogatását veheti kézbe az olvasó. 
Az összeállítás időrendben közli az 
egyes költemények teljes szövegét 

Janus Pannoniustól kortársaink 
több művéig. A zsebbe, táskába, 

hátizsákba való kis kötetben túlnyo-
mórészt magyar költők versei, illetve 
néhány világirodalmi nagyság művei 

szerepelnek. 

david Baldacci: a HatodiK
A szerző már jól ismert főhősei, 

Sean King és Michelle Maxwell újra 
visszatérnek, hogy egy életveszélyes 
ügyet felgöngyölítsenek. Egy sorozat-
gyilkossággal vádolt fickónak ígérnek 
segítséget, akit majdnem biztos, hogy 
elítélnek. A nyomozás sem halad úgy, 

ahogy szeretnék, sőt, már az elején el is 
akadnak, de ők nem állnak meg a  
zsákutcában. Nemcsak Baldacci 

nyomozói állnak szemben életük egyik 
legnehezebb ügyével, hanem mi, 

olvasók is egy fantasztikusan izgalmas 
regénnyel találkozhatunk.

ajánló
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nézd és HAllgASd!

toshiba excite 
vékony, stílus design 

Vékony és stílusos kialakítása ellenére ebben a tabletben 
mindent megtalálsz, amire csak szükséged lehet! Az 

nVidia Tegra processzor gondoskodik a  
megfelelő teljesítményről, 10.1” kijelzőn pedig 

mindent kristálytisztán láthatsz.

Yamaha HTR-4065 erősítő
5 csatornás erőteljes surround hangzás, 115 W csatornánként (8 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1 ch vezérelt), 80 W csatornánként (8 
ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,09% THD, 2 ch vezérelt), HD Audio formátum dekódolás: Dolby TrueHD és DTS-HD Master Audio, Dolby 
Digital Plus és DTS-HD Audio, 192 kHz/24-bites DAC minden csatornára, nagy dinamikájú teljesítmény, alacsony impedanciájú 
driver, Alacsony jitter, a PLL áramkörök segítik optimalizálni a hangképet. iPod, iPhone kezelés.

CANON EOS 70D 
Örökítsd meg a pillanatot

A 7 kép/mp-es teljes 
felbontású sorozatfel-
vétellel akár a pörgős 

sporteseményeket 
vagy a gyorsan változó 
természetet is megörö-

kítheted. A kiváló tel-
jesítményű 19 kereszt 

típusú pontból álló 
AF-rendszer pedig elég 
pontos és gyors ahhoz, 

hogy mindig elkapd a 
legjobb pillanatot.

42  Mammut Magazin / 2013. ősz

HigH-tecH

   
   

w
w

w
.e

d
ig

it
al

.h
u 

   
   

M
am

m
u

t 
I. 

2.
 e

m
el

et
 

      www.edigital.hu 
      Mammut I. 2. emelet 

az
 é

le
t s

zé
p



Hp Sleekbook
Szuper vékony, szuper áron!

Egy nem hétköznapi notebook a 
hétköznapokhoz. Vékony kialakí-
tásának köszönhetően bármikor 
veled lehet. Legyen szó munkáról, 

kikapcsolódásról vagy utazásról, 
nem fogsz csalódni!

toshiba excite 
vékony, stílus design 

Vékony és stílusos kialakítása ellenére ebben a tabletben 
mindent megtalálsz, amire csak szükséged lehet! Az 

nVidia Tegra processzor gondoskodik a  
megfelelő teljesítményről, 10.1” kijelzőn pedig 

mindent kristálytisztán láthatsz.

VAIO® 
Duo 13 Hibrid

Ez a hibrid táblagép-laptop Windows 
8 operációs rendszerrel fut (mint az összes 

napjainkban megjelent laptop), ami nagyon jól 
kihasználja az érintőképernyő nyújtotta lehetőségeket. 

Belső paramétereiben egy erős laptopra hajaz, össze-
csukva kinézetében egy nagyméretű tabletre. Tökéletesen le-

het használni munkára, de ha valaki kikapcsolódásra vágyna, csak 
összecsukja, behelyezkedik egy kényelmes fotelbe vagy kanapéra, és 

máris élvezheti a nagyméretű érintőképernyő minden előnyét.

HigH-tecH
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dvd/Blu-ray
Kényszerleszállás

Az Oscar®-díjas Denzel Washington játssza a főszerepet ebben a magával ragadó és izgal-
mas thrillerben, melyet Robert Zemeckis, a Forrest Gump és a Számkivetett Oscar®-díjas 
rendezője dirigált. Whip Whitaker (Denzel Washington) csodával határos módon landol 
utasszállító gépével egy légikatasztrófát követően. Miközben a közvélemény hősként ünnepli, 
egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy ki vagy mi tehető felelőssé a balesetért. 
Akciódús, lebilincselő és nagy hatású: a Kényszerleszállásban Washington olyan fenomenális 
alakítást nyújt, melyről évekig fogunk beszélni.

g.i. joe - megtorlás 
VISSZATÉRTEK A JOE-K, és egy olyan szörnyű bűntettért teszik őket felelőssé, melyet nem 
ők követtek el. Ezt követően a G.I. Joe alakulat megmaradt tagjainak ismét szembe kell 
szállniuk halálos ellenségükkel, a Kobrákkal, valamint egy új fenyegetéssel is, amely beszőtte 
magát a kormányba. És mikor úgy tűnik, hogy minden egyéb csődöt mond, már csak egy 
lehetőség marad: a Megtorlás. Barikád (DWAYNE JOHNSON) vezetésével új csapat indul 
(köztük CHANNING TATUM-mal és BRUCE WILLIS-szel) erre a kirobbanó kalandra, amely 
igazi, „faltól falig tartó háborús hacacáré!”

40 és annyi

A Felkoppintva és a 40 éves szűz rendezőjének tálalásában érkezik ez a kendőzetlen és 
szellemes betekintés egy család mindennapjaiba. Többévnyi házasság után Pete (Paul Rudd) 

és Debbie (Leslie Mann) a negyedik X-hez érkezik és hirtelen bepánikol. Miközben a maguk 
humoros módján próbálnak egyensúlyozni a munka, a szülők és a gyerekek között, azt is ki 

kell találniuk, mit kezdjenek életük hátralévő részével. Olyan színészek közreműködésével, mint 
Melissa McCarthy, Jason Segel, Megan Fox, John Lithgow és Albert Brooks a 40 és annyi szív-
melengető, vicces történetet mesél a házasság és gyermeknevelés nehézségeiről és örömeiről.

vuK
A Vuk volt a legkedveltebb magyar egészestés rajzfilm. Óriási televíziós sikere után a mozi-

változat is több mint két milliós nézőszámot hozott. A mesefilm rendezője, Dargay Attila nem 
fordított hátat a Walt Disney-i hagyományoknak: a gyermeki lélekhez szóltak cseppszerű 

gömbfigurái. Jankovics Marcell, a rendező pályatársa erről így nyilatkozott: „Rettenetesen sok 
kedvesség van abban, ahogy ő megrajzolta a szereplőit, ezeket egyszerűen nem lehetett nem 

szeretni. Olyasfajta érzelmeket szabadított fel, amelyek áttörtek minden korlátot, nem csak 
a gyerekeknél: kiült az ember arcára a mosoly, ha nézték a filmjeit. A legsikeresebbek közé 

tartozott közülünk.”
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Sylvanian Families
A babázás és a szerepjáték a gyerekek fejlődésé-
nek fontos kísérője. Segíti a személyiségfejlődést, 
a társadalmi szerepek elsajátítását, a kreativitás 

kibontakozását és az érzelmek jobb 
feldolgozását is.

Angry Birds Smart Games
Izgalmas logikai készségfejlesztő 7 éves kortól a 
Smart Games jóvoltából.

IQ Baby 
kockajáték

A színes, puha kockák 
csörgő, zizegő hangot 

adnak ki, kellemes tapintá-
súak, változatos módon 

felépíthetőek. - A K’s 
Kids termékek a gye-

rekek szellemi, érzelmi 
és testi 

fejlő-
dését 

segítik.

Rush Hour
Csúcsforgalom van a városban! A játékos 

feladata az, hogy a járműveket addig tologassa 
el autója elől, amíg szabaddá nem válik az út a 

kijárathoz. A komoly logikai fejtörő feladványokat tar-
talmazó Csúcsforgalmat a Parent’s Choice Magazine 

„az elmúlt huszonöt év egyik legjobb játékának” választotta.

Geomag
A Geomag mág-
neses építőjáték 

fejleszti a gyerekek 
kreativitását, valamint 

térlátását, térbeli 
gondolkodását!

Játsszunk  
okosan!
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Furfangos extrák, jól          kidolgozott részletek

A gyerekek szeretnek maguk 
dönteni az öltözködésükről. Gyor-
sabban szabadulunk, ha hagyjuk 

őket érvényesülni.

Ezekre a ruhadarabokra mindenkinek szüksége lehet az őszi szezonban.
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Furfangos extrák, jól          kidolgozott részletek
Kényelmes és divatos darabok az iskolakezdéshez.

Ezeknek a holmiknak bizony strapabíróknak kell lenniük, 
hogy bírják a hétköznapi gyűrődést.
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Mese az egész világ
szaBó gyula kossutH-díjas érdemes művész 
önálló alBuma gyerekeknek
Az ismert, kitűnő művész 60 percen keresztül mond meséket, mondókákat, 
valamint 3 dalt is előad. Az album a megjelenés évében elnyerte „Az év hazai 
gyermekalbuma” díjat.

a nagypapa meséi
zsomBok zoltán: válogatás zsomBok zoltán meséiBŐl
Zsombok Zoltán (1903-1981) matematikus és író. A Műszaki Egyetem egykori tanára, a kreatív 
programozás egyik magyar megalapozója ezernyi mesét írt. A számítógép hőskorában önálló 
lyukkártyarendszert fejlesztett ki a mesék tárolására és keresésére. Ízes történeteit a rádió 
esti meséiből, gyereklapokból, meseantológiákból és az Éneklő kakas (1978) című önálló 
kötetéből ismerhették még életében. 

Most, évtizedek múltán, felnőtt unokája, Szűcs Richárd 
eleveníti meg a Nagypapa meséit saját grafikáival. Ebben 
a kötetben egymásra talál két különálló, mégis rokon világ. 

cifra palota oktató-képzŐ 
dvd gyerekeknek 

Az albumon 22 dal található az általános iskola 
alsó tagozatos tananyagából. A szerkesztés a 

CIFRA PALOTA / Kisiskolások aranyalbuma című 
nagysikerű CD alapján készült. A dalokat általános iskolai zenepeda-

gógus vezetésével az iskola gyerekkórusának legjobbjai énekelték fel. A lemezen található dalokat 
színes animációval illusztrálva megnézhetik, hallgathatják és énekelhetik a gyerekek, miközben 

olvashatják a dalok szövegeit is. Az album segítségével kicsik és nagyok egyaránt játszva tanulhat-
nak, fejleszthetik énekhangjukat, ritmusérzéküket és olvasáskészségüket.

francesca simon: rosszcsont 
peti, a környék réme

Rosszcsont Peti, a ragacságyúzás és a fagyifalás bajno-
ka, a tévébámulás csúcstartója, a rettegett kalóz, aki bárhol képes bajt keverni. Miért 

lenne kivétel ez alól szereplése egy tévéműsorban, undok unokanővérének, Kényes Karolának 
az esküvője, egy lidércnyomással felérő családi kirándulás vagy egy elegáns vacsora a város 

legjobb francia éttermében? Peti mindig eléri, amit akar, még ha a többiek bánják is.

 De vajon miért ajánlja fel olyan készségesen árulkodós öcsikéjének, hogy megmutatja neki a 
kertben rejtőzködő tündéreket? Gyanús, nagyon gyanús!

 Válogatott rémtettek! 

gyereK ajánló

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

      www.libri.hu 
      Mammut II. 2-3. emelet 
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A vakáció  
 

sem
 tartott örökké

Hamarosan újra becsenget-
nek, kezdjük az új tanévet 

élénk színekben pompázó 
hátizsákokkal, tolltartókkal, 

írószerekkel, amelyek 
visszaidézik a vidám nyári 
napokat! A mókás írósze-

rekkel könnyebben megy a 
tanulás, a különleges, zár-
ható kis tasakokban pedig 

minden apró kincs elfér! 

A Pirex és a Papírsziget 
üzleteiben mindent megtalálunk, 

amire az iskolakezdéshez szükség lehet!

tanévKezdés

      www.pirex.hu 
      Mammut II. 3. emelet 

      www.papir-sziget.hu 
      Mammut I. magasföldszint 
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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 információs 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 kódokat 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

További részletek, és játékszabályzat a 
www.15evesmammut.hu weboldalon olvasható.

nyereményjátéK
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football-fanshop újra a mammutban!

a focirajongóK meKKája

A Football-Fanshop az a hely, ahol  
megférnek egymás mellett az európai és  

hazai rivális sztár csapatok!  
És persze a szurkolóik is.  

Football-Fanshop a fanatikusok virtuális  
főhadiszállása, amely újra a  

Mammut II-ben várja a vérbeli és nem  
annyira vérbeli rajongókat.

Mi mással köszönhetné meg a Bayern a BL alatti sok szurkolást, 
ha nem újabbnál újabb szurkolói relikviákkal!? Az új termékek 

természetesen már a boltban is megtalálhatók.

És mivel itt az iskolaszezon, tolltartók, hátizsákok, oldaltáskák, 
iskolai szettek színes választéka várja a rajongókat a Barcelona 

és Real Madrid 2014-es kollekciójából. 

HAzAI PáLyáN
A nemzetközi nagycsapatok hívein kívül természetesen a hazai 

mezőny legkiválóbb csapatainak eredeti felszerelései, és 
    ajándéktárgyai is megtalálhatóak.

Mi azt valljuk, hogy a foci egy igazi szerelem. Kinek a szavai is 
bizonyíthatnák ezt jobban, mint Puskás Ferencé: „Futballista 

voltam, de úgy beszélhetek az életemről, mint egy szerelmi törté-
netről. De ki mondhatná azt, hogy ez nem egy love story?” 

Jó szurkolást!
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csábítás mesterfokoN
finom pasztellárnyalatok, lágy anyagok és fejedelmi csipkék – egy jól megvá-
lasztott feHérnemű rengeteget segítHet, Hogy jól érezzük magunkat a BŐrünk-
Ben. a secret feHérnemű üzletéBen olyan világmárkák legfrisseBB kollekciója 
közül válogatHatunk, mint a felina, conturelle vagy a röscH. 

divat
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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
•	  Marks & Spencer
•	  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
•	  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
•	 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

sPorT- és szaBad- 
idŐ-ruhÁzaT, sPorT-
ciPŐ, sPorTcikkek

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

szórakozÁs, 
 jÁTékTerem

•	 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
•	 KFC
•	 Leroy Café
•	 McDonald's

  ElfogadóhElyEk a mammutbaN  

az üzletlista folyamatosan bővül.

információ
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AjáNdéKOzzON 
VáSáRLáSI 
uTALVáNYT!

épület szint üzletszám megszűnt/elköltözött új üzlet
Mammut I.  -1. L106 Óra doktor  - 

Mammut I. -1. L108 Royal Croissant SPAR to go

Mammut I. fszt. L027  - First Lady fehérnemű

Mammut I. fszt. L034 Cserépváros  - 

Mammut I. 0. R023 Madách színház és MÜPA jegyértékesítési pont Seacret illatszer pult

Mammut I. 0. P001b D & G Pop up store  - 

Mammut I. 0. P002b Caremo The Body Shop 

Mammut I. 1. R125 Cross & Field férfidivat  - 

Mammut I. 1. R146 Szitakötő ajándékbolt  - 

Mammut I. 2. R210,11 Nila & Nila  - 

Mammut I. 3. R309 Palacsinta Club Chicago Chicken

Mammut I. 4. R434 Mammut Squash Center  - 

Mammut I. 1. R102 Best Reisen  -

Mammut II. -1. KP102 Jam Pub - music public house  - 

Mammut II. -1. KP105 Sabatini cipő Andiamo cipő

Mammut II. 2. K226a Virág Varázs  Football Fanshop

Mammut II. 2. K229a Vodafone  - 

Mammut II. 2. K239 D.I.V.A. Rinascimento divat

Mammut II. 2. K279 Lulu Blonde  - 

Mammut II. 3. K340f Elintézzük.hu  - 

Mammut II. 3. K340g Virág Varázs  - 

Mammut II. 3. K371 Jam Café & Bár á’ table!

változások
a BevásárlóközpontBan

információ
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CipŐ, táSKA
SHoeS, BAgS

Andiamo · cipő M ii. -1. kp-105

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

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

Soul Shoes M i. 0. r-008

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

Braga M i. fsz. l042

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

Camel active M i. 0. r-015

Carla · női di vat M i. fsz. l011

Cosmos city divat M ii. 3. 321

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.)

térKép
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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

Esp rit · di vat M ii. fsz. 031

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

My 77 divat M i. 0. p006a

NOX M i. 2. r208

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

Sandy bizsu M i. 0. p-017

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

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

Euromedic Diagnosztikai  
és Egészségközpont

M ii. 4. 424d

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

Natura Salvia Biobolt M i. fsz. l-109

Trec Nutrition M i. -1 l-055

Trombózis központ M ii. 5. 529

TV Brands Reduline’36 M i. 1. r-121

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

térKép
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élelMiSzereK
Food

Anthon Berg · csokoládé M ii. 2. 222

Bel ga Pra li né · édes ség M i. fsz. l-009

Big Ben · tea, kávé, whiskey M i. fsz. l-020

Borárium · bor szak üz let M i. 1. r-115

ChocoLand ·  
csokoládé, aján dékbolt

M i. 1. r-120

Cortesi lát vány pék ség M ii. 2. 220

Culinaria Italia M i. 1. sp-103

Darlington Tea M ii. 1. 144

Finezza lát vány pék ség M i. – 1. l-107

Ízműves kolbászda M i. 1. sp-104, 105

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. 229/c

gyerMeK divAt
KidS weAr

Benefit ·  
gyermekruha, gyermekcipő

M ii. 3. 323

Branch KIDS · cipő M i. 1. r-107

Mamas & Papas M ii. 3. 331a

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

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

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

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

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 · kratívbolt

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.)

térKép
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SP
-1

04
, 1

05

R-134a

R-134b

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 / Internet 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

Chef Gourmet séfek boltja M i. 0. p-019

Decorator Home · 
design függönyszalon

M i. 1. r-144/a

Haas & Czjzek M ii. – 1. kp-133

Kookta · konyhafelszerlés M i. 1. r-128

Nosztalgia Home M ii. – 1. kp-112

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

Crislu M ii. 1. 131/a

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

Juta · ék szer M ii. 2. 238/a

Mont Blanc · óra M i. 1. r-133

My Gem Jewellery M i. 2. r-218

Óra Guru · óra M i. 0. r-020

Óra Guru · óra M i. 1. r-114

Sandy bizsu M i. 0. p-017

Schmuck · ék szer M i. 0. r-010/a

Schmuck · ék szer M ii. 1. 125

Silver Islands · drágakő M ii. 2. 223/a

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. 129/a

Hervis Sports M ii. 1. 135

O’Neill · sportruházati üzlet M i. 0. p-017/a

Overland-Transfer M ii. 3. 336/b

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.)

térKép
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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

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.

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

Szolárium Stúdió M ii. – 1. kp-131

Tattoo & Piercing M i. 0. r0-f4

UniCredit Bank M ii. 2. 233/a

Unipharma Iroda M i. 4. r-415

SzolgáltAtáS
Ser vi CeS

Agykontroll Mi fsz. l-022

Autómosó és gumis M i. – 1. sl-108

Bric Group M ii. 3. 351

Casio sziget M ii. – 1. kp-123

Catwalk Szalon · kozmetika, 
fodrászat, mûköröm 

M ii. – 1. kp-108

Céghmester M 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

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

UPC M ii. 2. 225

teleKoMMuniKáCiÓ 
teleCoMMuniCAtion

GSM Aréna · telefon M ii. – 1. kp-116

Leila 2 GSM M i. 2. r-217

Superphone · mobiltelefonok M ii. 2. 222/b

Supermobile accessories M i. 0. p-003/b

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-201/d-e

UPC M ii. 2. 225

Vodafone M i. 0. p-008

Vodafone M i. 2. r-201/b-c

Zak-Tel GSM · mobiltelefon M i. fsz. l-071

utAzáSi irodA
trAvel AgenCieS

Chemol Travel M i. 3. r-320

Best Reisen · uta zá si iro da M i. 1. r-102

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

Quaestor · utazási iroda és 
értékpapír 

M i. 0. r-010

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

vendéglátáS
reStAurAntS

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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Ha

sz
no

s

72  Mammut Magazin / 2013. ősz



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!
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kErEsztrEjtvéNy
MI A THE BODY SHOP MOTTÓJA?

A HELYES MEGFEJTőK KöZöTT  
THE BODY SHOP AJáNDÉKCSOMAGOT 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:  2013. október 11. 

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: 
Sike józsef, budapest,  

aki Vodafone mobil kiegészítőket nyert.  
A nyertest telefonon vagy levélben értesítjük. 

Gratulálunk! 

játéK
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DIVINE KRÉM

AZ IDŐ VÁRHAT

ARCÁPOLÁSI KONZULTÁCIÓK
L’OCCITANE üzlet Mammut II, Földszint 

Jöjjön el hozzánk, és egy mini-kezelés keretében ismerje meg a 
L’OCCITANE természetes eredetű, professzionális arcápolási termékeit!

Konzultációs időpontok: 2013. szeptember 5, 6, 12, 13, 19.
Bejelentkezés: 30/993-8391



GYERE FEL HOZZÁNK!
JÓ ÁRAK VÁRNAK EXTRÁKKAL!
A MAMMUT I. 2. EMELETÉN!

www.edigital.hu
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