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a Tavasz Talán a legígéreTesebb, legvárakozásTelibb 
évszak: vége a zord hidegnek, egyre langyosabb a levegô, 
reggelenTe madárcsicsergésre ébredünk, és még  
elôTTünk jó pár hónap ebbôl az élvezeTbôl, amelyre  
a nyár Teszi majd fel a koronáT!

int mindig, ezúttal is várakozással telve vettem kezembe a Mammut Magazin idei 
első lapszámának terveit, és örömmel láttam, hogy divatoldalai most is remekül 

segítenek eligazodni a tavaszi trendek között: az ormótlan télikabátok a szekrény mé-
lyére kerülnek, és testünk-lelkünk örömére ismét színekbe öltözhetünk. Nem is akár-
milyenekbe, hiszen az idei divatszínek a pasztellektől az erőteljesebb neonszínekig 
terjednek, csak tudnunk kell, mit mivel párosítunk! Az interjúban Horváth Lili beszél 
anyaságról, sportról, édesanyjáról és drámapedagógiai terveiről. Utazási irodáink 
ajánlatai a Közel-Keletre csábítják azokat, akiknek nincs türelmük kivárni a nyarat, és 
kulturális élményekre is vágynak a napsütésen kívül. A bulizásra éhes látogatókat 
pedig a pálinka és szórakozóhelyeink világába kalauzolja el a lap. A tavaszi regenerá-
lódás biztosan menni fog a Delikát Centrum és a Mammut Egészségközpont ajánla-
taival és tanácsaival.

Marketinges kollégáim ismét nagy dobással készültek! Ha szakítani szeretne a magas 
árakkal, itt a helye a Mammutban, idén ugyanis minden hónap első csütörtökén óriási 
kuponakcióval várjuk Önt! A kuponfüzetek több mint 210 kupont tartalmaznak, és 20, 
30 és 50%-os kedvezményekre jogosítanak, így szinte mindent beszerezhet egy nap 
alatt, amit csak szeme-szája kíván, legyen az egy új könyv, egy új ruhadarab, valami 
finom ínyencfalat otthonra vagy egy új játék a gyereknek. Nézzen be hozzánk, és újul-
jon meg az évszakkal együtt!
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„A sport szeretetét igyekszem átadni  
a gyerekeimnek is. A nagyobbik például 
kempózik, síel. De szeretünk »csak úgy« 
együtt lenni, kirándulni, nagyokat sétálni, 
biciklizni. Imádjuk a kis balatoni nyaralón-
kat, ha csak tehetjük, ott vagyunk.” 
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„A családi életem 
és a pályám most 
egyensúlyban van” 

A sudár, gyönyörű színésznő hajszálpontosan érkezik a megbeszélt helyre, a Mammut II. 
szökőkútjához. Fotós kolléganőmmel szinte egyszerre kiáltunk fel a fantasztikus hasonlósság 
láttán: tiszta anyja ez a lány! Bár köztudott, de azért olvasóink kedvéért idekívánkozik, 
Horváth Lili mamája a híresen szép és elismert színésznő, Tordai Teri.

Legendás anya-lánya kapcsolat az önöké. De hadd 
kérdezzem meg: valahol a lelke mélyén nem zavarja 
az örökös összehasonlítgatás?
A pályám elején talán foglalkoztatott egy kicsit, de ma már 
nem így van. Lehet, hogy külsőleg hasonlítunk – erre nagyon 
büszke is vagyok –, de a színpadon más-más karaktereket 
játszunk. Nem véletlen, hogy a szerepeink is különbözőek.  
Én inkább drámai alkatnak érzem magam, Lady Macbethnek 
vagy Elektrának, édesanyám meg inkább a Tennessee 
Williams-darabokból ismert érzékeny, rebbenékeny figura, 
vagy éppen a mindenkit elbűvölő szexis nő. Ő inkább a végzet 
asszonyait alakítja, alakította. Például Blanche volt Tennessee 
Williams remekművében, A vágy villamosában. Én pedig Stel-
lát játszottam el, mégpedig a legendás 1999-es Tordy Géza 
rendezte előadásban, amivel nagy sikerünk is volt.

Ahogy egy akkori kritikus írta: „Horváth Lili Stellája 
csupa aggódó gondoskodás, testvéri szeretet és 
asszonyi szerelem kettős szorításába került mester-
kélt szépség.” Jelenleg a Budapesti Kamaraszínház 
tagja. Fontos önnek, hogy tartozzon egy társulathoz, 
egy csapathoz?
Egyértelműen igen. Már a fiaim születése előtt is a színház 
tagja voltam. Akkor Alföldi Róbert volt a főrendezőm. Fan-
tasztikus csapat jött össze, aktív, jó korszak volt, sok szerepet 
eljátszottam.

És a mostani visszatérés?
A fiúk – Ádám és Áron – között nincs nagy korkülönbség, ha-
mar követték egymást. Így hosszabb időt kihagytam a szín-
házban. Most John Osborne Dühöngő ifjúságában játszom 
Jimmy Porter feleségét, Alisont. A rendező Lukáts Andor, 
Jimmyt pedig kedves kollégám, Kolovratnik Krisztián alakítja.
A darab témája napjainkban különösen aktuális...
Igen, többek között ezért találtam rá, emlékezve a híres Pesti 
Színház-beli előadásra, amelyben a főszerepeket Eszenyi Eni-
kő és Kaszás Attila alakította. Egyike volt kamaszkorom meg-
határozó színházi élményeinek. Nagyon jó volt a közös munka 
Andorral, és ez szerintem az előadáson is meglátszik, folya-
matosan telt házzal játsszuk. 

Két gyönyörű gyereke van. Hogy bírja a napi „gyűrődést”?
Férjem és mamám segítségével. Terike – ahogy a srácok hív-
ják – csodálatos nagyi. No nem a szó klasszikus értelmében. 
Mert bár nincs ősz kontya, és lekvárt sem főz be, mindig va-
lami fantasztikus pluszt ad a gyerekeknek. Programokat szer-
vez, elviszi őket cukrászdába, megtanítja nekik, hogyan kell 
étteremben viselkedni, mi a helyes és mi nem. Ráadásul ha 
a színházban nem olyan elfoglalt, mindig lehet rá számítani. 
Imádnak nála lenni a fiúk, ott mindig történik valami nagyon 
érdekes. Anyu olyan, mint egy kandalló, ami mindig meleget 
sugároz, ha közel kerülnek hozzá. De ilyen volt a nagymamám 
is, aki 94 éves koráig lehetett köztünk. Mindig nyugalmat, hu-
mort, jókedvet találtunk nála.

horváTh lilivel a drámai alkaTról, a belsô 
harmónia fonTosságáról, a dühöngô 
ifjúságról, a sporT szereTeTérôl, a koszTümös 
filmekrôl és a b-Tervrôl beszélgeTTünk. 
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Harmonikus a kisugárzása. Látszik, hogy jól érzi 
magát a bőrében...
Most úgy érzem, hogy a családi életem és a pályám egyen-
súlyban van. Bár amióta családom van – a férjem civil, ideg-
sebész –, sokszor nehéz megtartani ezt az egyensúlyt. Úgy 
hiszem, azért többnyire sikerül, hiszen nem voltam elkényez-
tetett gyerek, nem babaházban nőttem fel. Ettől vagyok talán 
bölcsebb és egy kissé koravén. De ahogy anyu szokta mon-
dani, hosszú távú pálya a miénk, itt minden megtörténhet. 
Most jól érzem magam a bőrömben! 

Két szülés után is gyönyörű az alakja. Mit tesz ezért?
A sport nagy szerepet tölt be a mindennapjaimban. Muszáj 
időt szakítanom a feltöltődésre. A szülések után pilatesre 
kezdtem járni, no és az elmaradhatatlan művészi tornára, ami 
nálunk már-már családi hagyománynak számít. Hetente há-
romszor anyuval járunk a nyolcvan fölött is aktív egykori tor-
nász olimpiai bajnok, Tass Olga óráira. Fantasztikus élmény, 
kivasal, erőt ad. A sport szeretetét igyekszem átadni a gyere-
keimnek is. A nagyobbik például kempózik, síel. De szeretünk 
„csak úgy” együtt lenni, kirándulni, nagyokat sétálni, biciklizni. 
Imádjuk a kis balatoni nyaralónkat, ha csak tehetjük, ott va-
gyunk. Mozgalmas család a miénk.

2001-ben a Pécsi Országos Színházi Találkozón 
(POSZT) Súgó-díjas lett, melyet a legígéretesebb 
harminc év alatti fiatal színész kaphat meg. Alig egy 
évvel később, 2002-ben pedig Jászai Mari-díjjal 
tüntették ki. És még csak 26 éves volt akkor. Mit 
jelentenek, jelentettek ezek a díjak?
Azt hiszem, nagyon jó időszakomban értek az elismerések. 
Jókor jöttek. Bár szerintem a díjak mindig jókor jönnek... Talán 
nem tűnik szerénytelenségnek, de megérdemeltem mindket-
tőt. Büszke vagyok rájuk.

Shakespeare Lady Macbethjétől Eugene O’Neill 
Amerikai Elektrájának Laviniáján át Szigligeti Ede 
Liliomfiának Mariskájáig... Jó széles szerepskála. 
Különböző karakterek, más-más asszonyok, lányok, 
de mögötte mindig ott a törékeny szépség, a finom-
ság, a „horváthliliség”.
Szeretek különböző figurák bőrébe bújni. Egyáltalán nem bá-
nom, hogy ennyire különböző karaktereket kell alakítanom.

Szerepálom?
A kosztümös filmeket, azok hangulatát 
nagyon kedvelem. Legszívesebben ilye-
nekben játszanék. De nagyon közel áll 
hozzám a húszas, harmincas évek vi-
lága is. Szívesen járok külföldi filmek  
válogatásaira, az első angol nyelvű 
szerepemet a Hallmark csatorna Bűn 
és bűnhődés-feldolgozásában kaptam. 
Számomra nincs kis szerep vagy nagy. 
Egy angol produkció forgatta most 
a Titanic-katasztrófa négyrészes televí-
ziós változatát. Ott is voltam castingon, 
és kaptam egy szép karakterszerepet. 
Jó érzés volt figyelni a külföldi kollegá-
kat, és jó volt az is, hogy angolul játsz-

hattam. Remélem, még sok külföldi produkcióban vehetek 
részt, ezért az angoltudásomat is mindig szinten tartom.

Sokat szinkronizál. Hallhattuk már Penélope Cruz, 
Kate Winslet és Anne Hathaway magyar hangjaként is.
Szeretem ezt a fajta munkát is, amikor nem én, a személyisé-
gem, a színésznőségem a fontos, hanem az, akinek a hangját 
kölcsönzöm. Szerintem akkor jó egy szinkron, ha a néző hir-
telen nem is tudja, ki adja a magyar hangot, mert az annyira 
azonosul, összeolvad a karakterrel.
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Bizonytalanná vált a Budapesti Kamaraszínház 
helyzete, miután ez év januárjától megvonták a szín-
háztól az állami támogatást. Az évad végéig azonban 
biztosított a működés. Még nem tudni, mit hoz a jövő. 
Van-e B-terve?

Kétségtelenül most kiszolgáltatottabb helyzet-
ben van a társulat, kevesebb a lehetőség, de 
remélem, hogy sikerül megmenteni a Kamarát. 
Ősztől pedig egy régen dédelgetett álmom válik 
valóra. Kolléganőmmel, Kecskés Karinával játé-
kos drámapedagógiai foglalkozásokat – mese-
játékkuckót – tartunk majd négy második kerü-
leti óvodában, heti egy alkalommal. Időnként  
a mamám is besegít majd, akiről talán kevesen 
tudják, hogy képzett tanítónő is.

Csak nem Földessy Margit népszerű 
Színjáték- és Drámastúdiója adta az 
ötletet? 
Bevallom, igen, de én már a fiaim születése előtt 
is nagyon „jól beszéltem” a gyerekek nyelvén! 
Karinával együtt jártunk kamaszként Margithoz, 
és aztán a Színművészeti Főiskolára is. Sőt most 
is rendszeresen konzultálunk vele, tanulunk tőle. 
Az ott eltöltött idő, az ottani foglalkozások nagy 
hatással voltak, vannak ránk. Ez a vonzalom az-
óta is megmaradt, ezért saját gyerekeink mellett 
szívesen adjuk át az ott megszerzett tudást,  
tapasztalatot másoknak is. Sőt most a téma 
kapcsán egy pályázaton is együtt dolgozunk.  
Egyszóval a család és a színház mellett is zajlik 
az élet körülöttem!

 „A kosztümös 
   filmeket, azok 
hangulatát nagyon 
kedvelem... 
    Szívesen járok 
külföldi filmek 
      válo gatásaira, 
az első angol nyelvű    
  szere pemet 
a Hallmark csatorna 
Bűn és bűnhődés-   
     feldolgozásában       
               kaptam.”
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Miss	dior		
A tavaszi hangulat-
hoz az új, üde 
illatok is hozzátar-
toznak. A Miss Dior 
parfümjei tökélete-
sen kiegé szítik 
a szezon nőies és 
kissé romantikus 
trendjeit.
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 A tavasz a megújulás időszaka  
 így itt az ideje, hogy felfrissítsük  
 ruhatárunkat is. Szerezzük be  

 a szezon legizgalmasabb darabjait  
 – néhány pasztell színű ruhát,  

 neon kiegészítőt, és természetesen  
 a hozzájuk illő legújabb púder színű  

 smink kollekciókat. Induljon  
 a tavaszi shopping parti! 

bazár



divaThírek
a fagyos hónapok uTán végre jön a napsüTéses 
idôszak, így iTT az ideje, hogy körbenézzünk 
a Tavaszi kollekciók háza Táján. 

benetton
Az olasz ruhagyártó cég, 
a Benetton új kollekciója 
ebben a szezonban is 

követi a már jól bejáratott 
utat. Egyszínű pamutpó-
lók, színes chino nadrá-
gok, tarka kisruhák és 
kiegészítők alkotják a 

2012-es tavaszi kollekciót.

tezenis
A főként fehérneműiről híres Tezenis  
ebben a szezonban valami igazán trendit 
dobott a piacra. A 80-as évek hangulatát 
idéző koptatott farmering tavaszi ruha-
tárunk kötelező darabja lesz. 

MArks	&	sPencer
A Marks & Spencer ebben  

a szezonban a klasszikus ruhadara-
bok mellett egy exkluzív és divatos 

kollekcióval jelentkezik. A 60-as 
éveket idéző mintás blúzok és 

csinos ceruzaszoknyák garantáltan 
a nők kedvencei lesznek. 

viA	APPiA
A Mammut I. földszintjén a Steilmann üzletben a német 

Steil mann és Vanilia márkák mellett már kapható a VIA APPIA 
is. A kollekció főként jó minőségű pamut és viszkóz alap anya-

gok ból áll, és 36-tól 46-os méretig kapható. A VIA APPIA 
DUE pedig 42-től 52-es méretig kínál divatos ruhadarabokat. 

scHoll
A több mint 100 éves múltra 

visszatekintő Scholl 
Contemporary kollekcióját 

divatos és fiatal hölgyek számára 
tervezte. A legkorszerűbb 

technológiákkal és a legszebb 
anyagokból készülő cipők már 
nemcsak „egészségesek” de 

divatosak is, így garantálják a jó 
megjelenést akár a hétköz-

napokon, akár a hétvégéken. 
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devergo
A Devergo legújabb 

kollekcióját az 
amerikai gimnazisták 

és egyetemisták 
sportos stílusa 

ihlette. A kollekció 
legfőbb jellegze-

tességei a csíkos 
ingek és pólók, 

a kapucnis felsők és 
a khaki chino 

nadrágok. Ebben 
a szezonban is nagy 

hangsúlyt kapnak 
a minőségi denim 
anyagok, amelyek 

mesterien megmun-
kált mosott, kopott 
és tépett kivitelben 

jelennek meg. 

deicHMAnn
Az elmúlt szezonok-
ban már meg-
tapasztalhattuk, 
hogy a Deichmann 
által kínált cipők 
tökéletesen 
illeszkednek az 
aktuális trendekhez. 
Ebben a szezonban 
sem lesz ez 
másképpen, hiszen 
a német cég új 
kollekciójában 
megtalálható színes  
magas talpú cipők, 
ultranőies magas 
sarkúk, gladiátor- 
szerű szandálok és 
sportos mokaszinok  
garantáltan kielégítik 
még a legdivat-
érzékenyebb 
vásárlók igényeit is.

nArA	cAMicie
Ugye már nagyon unalmas a nagykabát és 

a vastag pulóver? Lassan közeleg a jó idő, így 
végre előtérbe kerülhetnek az élre vasalt 

ingek és laza blúzok. A legjobb alapanyagok-
ból készülő, divatos fazonú Nara Camicie 

ingek nőknek és férfiaknak egyaránt tökéletes 
viseletet jelentenek akár munkába, akár 

szórakozásra. Ha kedveled az olaszos stílust, 
akkor irány a Nara Camicie üzlet!

felinA
A Felina 2012-es tavaszi 
kollekciója a nőiesség 

és a romantika jegyében 
született, egy csipetnyi 

nosztalgiával fűszerezve. 
A funkcionálisabb Felina 
modelleket és a divatos 

Conturelle by Felina 
darabokat egyaránt 

megtalálhatjuk 
a Mammutban lévő 

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

paszTell- 
Tavasz 
a Téli söTéTség uTán  
a halvány   sárga, a kopoTT kék,  
a púderszín és a menTazöld a nyerô. 
nekünk TeTszik!

Szaténruha,
Mango

Táska, 
Bershka

Sort,  
Marks & Spencer

Cipő, Bershka

Hajpánt, 
Bijou Brigitte

Sál, 
Mango

Top, 
JackpotÖv, 

Jackpot

Blúz, 
Intimissimi

Púderszínű kistrikó, 
Levi's

Rózsaszín nadrág, 
Levi's

Rózsaszín kardigán, 
Jackpot

Karperec, 
Bershka
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A fehérneműtrendek  
szintén követik a legújabb 
divat irány  zatokat, így érde-
mes beszerez nünk egy-két 
pasztellszínű szettet.

A pasztellszínű ruhákat egészítsük ki natúr színű 
cipővel, táskával és bézs kabáttal, így tökéletes 
nappali vagy akár esti viselet lesz.

Nadrág, 
Marks & Spencer

Top, 
Camaïeu

Pulóver, 
Camaïeu

Póló, 
Mango

Macskás blúz, 
Marks & Spencer

Púderszínű zakó, 
Mango

Sárga nadrág, 
Mango

Táska, 
Bershka

Ruha,  
Mango
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Először szerezzük be a natúr 
színű alapdarabokat, és utána 
dobjuk fel az öltözéket  
akár több neonszínnel is. 

E
S

C
A

D
A

naTurbo 
a naTúr árnyalaTok még mindig 
hódíTanak, de ebben a szezonban 
kizárólag színes kiegészíTôkkel. 

Rövidnadrág, 
Camaïeu

Táska, Mango

Blúz, 
Mango

Cipő, Vagabond

Bőrnadrág, 
Orsay

Pink táska,
Bershka 

Ballonkabát,
Levi’s 

Pink balerinacipő, Mango

Karperec, 
Bershka

Top, 
Bershka

Bőröv, Bershka

Ballonkabát, 
Mango
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Natúr színű ruháinkat párosítsuk harsány neon- 
színekben pompázó kiegészítőkkel vagy akár élénk 
rúzzsal, arcpírral és körömlakkal.

H
u

g
O

 B
O

S
S

Cipő, Vagabond

Bőrdzseki, 
Mango

Top, 
Camaïeu

Nadrág,  
Mango

Kötött kardigán, 
Levi's

Cipő, Bershka

Kötött pulóver, 
Mango

Dzseki,
Levi's

Bőröv, 
Orsay

Top, 
Bershka

Lakköv, 
Mango

Cipő,
Vagabond Alsónemű, 

Marks & Spencer
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A Cottonfield „gone Fishing”  
kampánya tökéletesen reprezentálja 
ezt a nagyon cool stílust.

A matrózcsíkos 
pólókat és kapucnis 
pulcsikat párosítsuk 
chino nadrággal.pecázni 

menTunk 
míg régebben a navy irányzaT 
volT a menô, mosTanában inkább 
a lazább pecázós sTílus a nyerô. 

Felső, 
Levi's

Kockás ing, 
Cottonfield 

Farmerdzseki, 
Levi's

Csíkos pulóver, 
Levi’s

Trikó, 
Levi's

Farmer, 
Marks & Spencer

Póló,  
Cottonfield

Sapka, 
Marks & Spencer
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Akkor leszünk igazán stílusosak, ha több réteg 
ruhát veszünk magunkra. A kardigán alól 
nyugodtan kilóghat az ing, az ing alól pedig a póló.

B
O

S
S

 B
L

A
C

K

Cipő, Converse 

Póló, 
Cottonfield

Táska, 
Marks & Spencer

Farmer, 
Levi's

Felső, 
Cottonfield

Kardigán, 
Cottonfield

Atléta és alsónadrág, 
Intimissimi

Felső,  
Cottonfield

Cipő, 
Lacoste/Office Shoes

Sapka, 
Marks & Spencer

Rövidnadrág,  
Marks & Spencer

Felső, 
Cottonfield

Pulóver, 
Cottonfield

Ray Ban napszemüveg, Optic World 
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16 Tavaszi  
kiegészíTô 
a 2012-es Tavaszi szezonban az 
ízléses kiegészíTôk Teszik TökéleTessé 
ölTözékünkeT. a nôk és a férfiak 
számára egyaránT összegyûjTöTTük 
a legsTílusosabbakaT

Bőrtáska,
gant

iPhone tartó,
gant 

Nyakkendő,
gant

Karóra, BL Óraszalon

Öv, Marks&Spencer

Cipő,
Humanic

Alsónadrág, 
gant

Ray Ban napszemüveg,
Optic World 
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Napszemüveg, Marks&Spencer

Nyaklánc, Mango

Nyaklánc, 
Mango

gyűrű,
Bijou Brigitte

 Kendő, Mango

Clutch, 
Marks&Spencer

Pénztárca, 
Mango

Magassarkú cipő, 
Humanic
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bôrtökéletesítô	
bAlzsAM
A Garnier legújabb terméke 
öt szépségápolási megol-

dással kényezteti 
a bőrt egyetlen 
krémben. A BB 
Cream (Beauty 
Balm) egységesíti 
a bőrszínt, hidratál, 
csökkenti a pirossá-
got, ragyogóvá teszi  
a bőrt és megvéd  
az UV-sugárzástól. 
Ideális kombináció, 
amely egyesíti a bőr- 
ápoló termékek és  
az alapozó előnyeit. 

toPáz	kollekció
Az Estée Lauder 2012-es tavaszi sminkkollekcióját a sivatag meleg és fakó színei 

ihlették. A limitált Pure Color Topaz kollekció a mesés bronzot, tópszínt és  
a homokdűnék színét az intenzív zöldeskékkel teszi tökéletessé.

Mesés	HAjAk
A svájci Herb-Pharma 

hajfiatalító és hajnövekedést 
serkentő széruma, a Hair 
olyan hatásos szer, amely 
biotechnológiai hatóanya-

gainak köszönhetően garan-
táltan lassítja a haj öregedési 

folyamatait.

beauty- 
   hírek 
szerencsére a Tavasz mindig 
TarTogaT néhány kellemes 
meglepeTésT nemcsak a divaT,  
de szépségápolás TerüleTén is. 

feszes	bôr
A Sisley legújabb 

bőrfeszesítő krémje, 
a Concentré Anti-Age 

Fermeté Corps 
magában foglalja 

a szérumok magas 
hatóanyagtartalmát és 

a hidratálókrémek 
kellemes textúráját, így 

garantálja a tökélete-
sen feszes, fiatalos és 

rugalmas bőrt még 
a legérzékenyebb 

testrészeken is.
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ránctAlAnítás	
felsôfokon
A Dior ránctalanító 
termékei már régóta 
a legmagasabb 
minőséget képvisleik 
a szépségápolás 
területén. Az új 
Capture XP 
ránctalanító család 
elődjéhez hasonlóan 
növeli a bőr 
rugalmasságát és 
feszességét, 
csökkenti  

a ráncokat, 
puhává, simává 
és fiatalossá 
varázsolja az 

arcbőrt.

britMániA
Az angolok legtrendibb 
hajápoló márkája,  
a TONI&GUy végre nálunk is  
újra könnyedén beszerezhető. 
Akár samponra, szérumra vagy 
különleges hajformázóra van 
szükségünk, a TONI&GUy  
kreatív termékei garantáltan jó 
szolgálatot fognak tenni. 

éjjeli	vArázslAt
A La Prairie Cellular Power Charge 
Night az éjszaka során egy 
egyedülálló oxigénszállító 
rendszerrel stimulálja a retinol 
öregedésgátló hatását, amely így 
biztosítja a bőr megújulását.

bio-PerforMAnce
A Shiseido újdonsága, a Bio-Performance 

Advanced Super Revitalizing krém  
a 30–40 éves hölgyek számára készült, 
akiknek még nincsenek mély ráncaik,  

de már igénylik az intenzívebb táplálást, 
amely biztosítja a bőr ragyogását.

csAk	terMészetesen!
Az Organic Surge termékek 

természetes eredetű, bőrbarát 
összetevőket és nélkülözhetet-

len olajokat tartalmaznak, 
amelyek segítségével tökélete-
sen tisztítják és ápolják a bőrt.

Pur	bleuet
A Franciaországban,  
La Gacilly biomezein 

termesztett búzavirág az 
alapja az yves Rocher Pur 
Bleuet sminklemosó 
termékcsaládnak, 

amely érintetlenül 
tartalmazza 

annak minden 
nyugtató 

tulajdonsá-
gát.
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parfüm-    
   Trendek 
összegyûjTöTTük a legújabb és 
legvonzóbb illaTokaT a hölgyek 
és a férfiak számára egyaránT.

Attimo,  
Salvatore Ferragamo

Allure Homme Sport,  
Chanel

Bleu,  
Chanel

Only The  
Brave Tattoo,  
Diesel

Sport,  
Dior Homme

L'Eau Boisée,  
guerlain

L'Eau D'issey Sport, 
Issey Miyake

L'Homme Libre, 
Yves Saint Laurent  

Kokorico,  
Jean Paul gaultier
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Az új tavaszi parfümöknek már nemcsak az illatuk 
stílusos, hanem a kissé régies hangulatot árasztó, 
romantikus, pipereasztalra illő üvegük is.

Acqua Colonia,  
N ˚4711

Signorina tusfürdő,  
Salvatore Ferragamo

Feminine,  
Women' Secret

Miss Dior, Dior

Idylle Duet,  
guerlain

Valentina, 
Valentino

Eau Florale,  
by Shakira

Signorina,  
Salvatore Ferragamo

Pure,  
DKNY
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Colour Breeze Poudre 
Teint Blush arcpirosító,  

ClarinsPure Color limitált 
kiadású arcpúder, 
Estée Lauder

Ecrin 4 színből álló 
szemhéjpúder,  
guerlain

Shimmering rúzs,  
Shiseido

Ecrin 6 színből álló 
szemhéjpúder,  
guerlain

Eye Quartet Mineral 
Palette szemhéjpúder,  
Clarins

Körömlakk,  
Yves Saint Laurent

Shimmering Cream 
szemhéjfesték,  
Shiseido

szépség-     
bazár 
a kifuTókon megjelenô 
paszTellszínek, úgy Tûnik, 
ebben a szezonban megihleTTék 
a sminkmesTerekeT is.  
hódíT a halvány rózsaszín 
száj, barackos pír, világoskék 
szemhéjpúder és a menTa- 
zöld körömlakk. 
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Az elmúlt szezonok sötét, füstös szemei  
után most hódítanak a kékek, a zöldek és  
a türkizek, amelyeket párosítsunk barack- 
színű arcpírral.

Météorites Cruel 
gardenia púder,  

guerlain

Pure Color 5 színből 
álló szemhéjpúder, 
Estée Lauder

Szájfény,  
guerlain

Limitált kiadású 
szemhéjpúder, Dior

Teint Innocence
alapozó, Chanel

gloss Prodige 
szájfény, Clarins

Körömlakk,  
Yves Saint Laurent

Instant Light Blush 
arcpirosító, Clarins

Shimmering Cream 
szemhéjfesték,  
Shiseido
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28  Mammut Magazin / 2011. ősz

Mindig	Péntek!	
A világ első Long 
Island koktélja 
a Friday’s-ban készült, 
úgyhogy ne habozzunk 
betérni, ha valami 
kellemesen frissítő 
italra vágyunk!
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életmód
 Induljunk tavaszi íztúrára 

 a Mammutba: grillek, sushi- 
 költemények, szendvicsek várnak 

 ránk, otthonra pedig ínyenc 
 lélekmelegítők széles kínálatából 

 csemegézhetünk. Aszkétáknak itt az 
 idő a méreg telenítésre a Delikát 

 Centrummal, ha pedig utazni támad 
 kedvünk, akkor irány a Közel-kelet! 



A	koktélok		
bölcsôje

Nem sokan tudják, hogy a világon 
elsőként a Friday's-ban készítették 
el a Long Island koktélt. S ha már 
koktélozni vágyunk, használjuk ki 
a lehetőséget hétfőtől csütörtökig 

17.00 órától 19.30-ig a Happy Hours 
keretein belül. A hölgyek minden 

kedden féláron válogathatnak 
a finom, különleges koktélkínálatból. 
S amíg ők az italukat kortyolgatják, 
a férfiak az étteremben hatalmas 

képernyőn követhetik a sportközve-
títéseket élőben.

finoMság		
A	grillrôl?

A KFC február 28-tól hétről hétre új 
finomságokkal várja az amerikai ízek 

szerelmeseit! Új hét: új Brazer 
Twister! Minden kedden más 

nagyváros ízeibe kóstolhatunk bele: 
New york, Athén, München, 

Koppenhága, Liverpool, Hongkong 
és Bombay – igazi világ körüli utazás! 
Találjuk meg kedvenc könnyű finom 

falatainkat, kóstoljuk meg a 
korlátozott ideig elérhető Twistereket!

Tavaszi ízTúra
 friss, leTiszTulT, könnyû ízek. Tavaszi gaszTroköruTunk során a fô 
szemponT az volT, hogy a TermészeT újraéledésének jegyében minél 

színesebb, szemeT gyönyörködTeTôbb, különlegesebb éTelekeT és iTalokaT 
muTassunk be, amelyek nem mellesleg még a vonalainknak sem árTanak. 

csinos	AlAk		
A	guru	ligHttAl

A felesleges kilóktól való 
megszabadulás talán sosem volt 
könnyebb: a Guru Light tábora 
napról napra szélesebb! Nem 
csoda, hiszen az egészséges 
saláták, kalóriaszegény, ámde 
ízletes szendvicsek, könnyed 

finomságok mind-mind megtalál-
hatók a Guru étlapján. S ha nincs 
időnk, egyedileg is összeállíthat-

juk a napi/heti menüsorunkat, 
melyet a GURU házhoz visz.  

Így a bevásárlás és az elkészítés 
fáradalmait máris letudhatjuk, 

helyette pedig jöhet a testmoz-
gás! A Guru Light megújult étlapja 

elérhető a neten, érdemes 
átböngészni, hiszen mindjárt 

nyakunkon a fürdőruhaszezon!

      www.fridays.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.kfc.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.guru.hu   
      Mammut II. 2. emelet  
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A	neMzetközi		
konyHA	fellegvárA

Az étterem a hagyományok 
olvasztótégelye, hiszen a világ 

minden részéről találunk itt 
ételkülönlegességeket.  

Ha mediterrán hangulatra vágyunk,  
különleges pastákból, salátákból, 

pizzákból, sültekből, finom 
desszertekből választhatunk, de 

elég csak egyet lapozni az étlapon, 
és máris koktél finomságokat 

kortyolhatunk. A Leroy ma már több 
mint étterem, egy életérzés: igazi 

baráti hangulat fogad akár kávézni, 
ebédre, vagy vacsorára térünk be. 
Csak válogatnunk kell az étterem 

hetente frissülő ajánlatai közül.  
Az ízek magukért beszélnek!

      www.leroy.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.planetsushi.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

MAngA	Menü		
A	távol-keletrôl

A Planet Sushiban a tradicionális 
japán konyha remekeit a nyugati 

ízlésnek megfelelően továbbgondol-
va komponálták szemet, ízlelőszer-

veket és lelket gyönyörködtető 
csodákká. És a csodák folytatódnak 

az ízletes és keleti desszertvariá-
ciókban is. Koronázzuk meg 

ebédünket vagy vacsoránkat egy 
finom koktéllal, hogy teljessé váljon 

az ízorgia. Emellett minden 
munkanapon 11–15 óráig pénztár-

cakímélő Manga menükkel 
kedveskednek az ebédidőben 
érkező vendégeknek a Planet 

Sushiban, mindössze 1500 forintért. 

      www.subway.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

óriási	szendvics,	kevés	kAlóriA
A Subway szendvicsekkel jó formába lendülhetünk 
tavasszal. Válasszunk egyet a subjaik közül, melyek 
öntet és sajt nélkül biztosan 6 grammnál kevesebb 
zsírt tartalmaznak. A roston marhás és az édeskés 

csirke teriyakis sub igazi ínyencségek, de válo-
gathatunk a tonhalas vagy olasz finomságok közül is 
a helyben frissen sütött kenyerekhez, sőt a zöldsége-

ket mi magunk kombinálhatjuk. Délelőtt 11 óráig 
reggeli: tojásos sub, amelyet érdemes kipróbálni. 
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cAffé	lAtte,	Az	örök	kedvenc

Az egyik legkedveltebb kávékülönlegesség a Starbucks vendégei kö-
rében itthon és külföldön egyaránt a Caffé Latte, amely már 1984 óta 
szerepel a seattle-i székhelyű kávézó kínálatában. A kávéital méltán 
érdemelte ki népszerűségét, hiszen krémesen lágy íze könnyen páro-
sítható sós és édes finomságokkal is. Kóstoljuk meg ezt a népszerű 
italt, ízesítsük kedvünk szerint, és töltsünk el néhány kellemes percet 
családunkkal, barátainkkal vagy akár egyedül is. Bárhogy is alakul a 
napunk, a Starbucks tökéletes helyszínt kínál baráti beszélgetésekhez, 
üzleti találkozókhoz vagy csendes elmélkedésekhez.

             Ínyenc  
lélekmelegítők
a kedvenc laTTénk vagy egy oTThon elkészíTeTT  
igazi olaszos cappuccino, illaTos Tea, és persze csokoládé 
minden mennyiségben – íme pár különleges kényezTeTô 
öTleT a Tavaszi boldogsághormon-Termeléshez!

Minden,	AMi	csoki

Felgyorsult, ámde különlegességekre 
éhes világunk nemcsak a belga cso-
koládéipart, de a Belga Praliné üzletet 
is arra késztette, hogy új irányok felé 
nyisson. A tulajdonos célja, hogy be-
mutassa és megkedveltesse a vásár-
lókkal az új trendeket, így az üzlet és a 
termékkínálat is bővült, és az elfoglalt 
háziasszonyok nagy örömére például 
csokoládéból készült tálkákat, kelyhe-
ket, csészéket kínálnak, de csokoládé-
fondük, öntetek, kézműves bonbonok 
között is válogathatunk. A francia cuk-
rászatba is belekóstolhatunk a most 
igen trendi macaronok és csokoládé-
habok révén, de csábítanak a táblás 
és szeletes csokoládék, csokikrémek, 
drazsék, csokoládényalókák, valamint 
egyedülálló diabetikus, prémium mi-
nőségű csokoládéválasztékkal is talál-
kozhatunk. A belga forró csokoládét 
és a csokiba mártott gyümölcsöket 
kötelező megkóstolni! 

      www.belgapraline.hu  
      Mammut I. földszint 

      www.starbucks.hu  
      Mammut II. 2. emelet 
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      Big Ben Teaház   
      Mammut I. földszint 
      www.bigbenteahaz.hu 

A	teától	A	MAcskAkávéig

A Big Ben tea-, kávé- és whiskyszak-
üzlet egy apró ékszerdoboz a Mammut 
I. földszintjén. Sok látogató szerint itt 
található a legfinomabb szálas tea, de 
több mint 100-féle whiskyritkaságot, 
édességeket, kiegészítőket, valamint 
exkluzív kávékat is kínálnak. Egy való-
di ritkaságot is megvásárolhatunk: az 
ún. Kopi Luwak kávét, melyet „macs-
kakávé”-nak is hívnak. Indonéziából 
származik, és olyan kávészemekből 
áll, amelyeket a cibetmacska meg-
evett és megemésztett – legalábbis  
a külső héját. Az emészthetetlen kávé-
babok természetes módon megerjed-
nek a bél enzimjei által, létrehozva ez-
zel a népszerű erős és telt aromát, 
melynek egyre nagyobb a rajongótá-
bora világszerte.

életérzés	elérHetô	áron

Elgondolkodtunk már azon, melyik esz presszó-rajongótáborba tarto-
zunk? Az autentikus eszpresszónak ugyanis két különböző fő fajtája lé-
tezik: a Tchibo Espresso Sicilia Style az erős, karakteres délolasz ízvilág, 
és a Tchibo Espresso Milano Style az elegáns, enyhén gyümölcsös ér-
zetű északolasz íz. A Tchibónál folyamatosan dolgoznak azon, hogyan 
tehetik a kávét a lehető legfinomabbá, így a vásárlók számos kávébab, 
kávéfajta és elkészítési mód közül választhatnak. Vigyük haza a 
tökéletes kávézás élményét az elegáns Tchibo Cafissimo kap-
szulás kávéfőzőkkel és kiegészítőkkel! Egy cappuccino vagy 
latte macchiato tökéletes állagú tejhabbal, elegáns dupla falú 
üvegpohárban biztosan szebbé teszi a napunkat! 
Az eszpresszók világáról bővebben: www.tchibo-espresso.hu

  www.tchibo.hu     .  
  Mammut II. 1. emelet     . 
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nemzeTkö  zi delikáT cenTrum 
a bevásárlóközponT kissé eldugoTT, de annál  
izgalmasabb szegleTében mindenT megTalálunk, 
ami szem-szájnak ingere.

Már csak párat kell aludni, és itt vannak az első friss tavaszi 
zöldségek. Ahogy a természet is erőre kap ilyenkor, úgy van 
szüksége szervezetünknek is a megtisztulásra, az évek során 
felhalmozódott vegyszerektől való megszabadulásra és  
a rengeteg tápanyagra. A bátrabbak belefoghatnak egy ko-
molyabb léböjtkúrába, de már sokkal kevesebbel is jót tehe-
tünk a szervezetünkkel: már az is elég, ha naponta préselünk 
magunknak valami finomságot, és megisszuk. 

Miért	igyunk	leveket?
Évente legalább egyszer, tavasszal érdemes pár napot arra 
szánni, hogy feltöltődjünk, újraélesszük sejtjeinket, és meg-
újuljunk. Testünk afféle hibernált állapotból kecmereg kifelé, 
úgyhogy itt az ideje egy gyors starttal beindítani az aktívabb, 
egészségesebb életet. Ha megijeszt minket a szakszerű 
léböjtök szigorúsága, akkor sem kell félresöpörni a lehetősé-
get: egyszerűen igyunk minél több friss zöldség- és gyü-
mölcslevet néhány napig, és mellette együnk annyira keveset, 
amennyi még éppen jólesik. A friss levek rengeteg vitamint, 
ásványi anyagot és enzimet tartalmaznak koncentrált formá-
ban, amelyek azonnal beindítják az intenzív méregtelenítést. 
Egy hosszú hétvége kiválóan alkalmas erre, és a rákövetkező 
héten már könnyebb lesz rádolgozni. Az első néhány nap 
alatt kitisztíthatjuk a „járatainkat”, legyen szó az emészté-
sünkről vagy a vérkeringésünkről.

Tipp:  Dr. Steinberger búzafűlé 
Beutelsbacher, EOS, Höllinger, Vitaverde zöldséglevek 
Frissen facsart és préselt biogyümölcs- és zöldséglevek 
a Biokertésztől

Mire	ügyeljünk?
A „léhétvége” előtti napon csak könnyű ételeket fogyasszunk, 
a hétvégén pedig minél több olyan zöldség- és gyümölcslevet 
vegyesen, amiket igazán szeretünk. A lényeg, hogy jólessen, 
amit iszunk! Ne együnk húst, gombát, sajtot vagy zsíros dol-
gokat; ha lehet, inkább csak zöldséget, levest fogyasszunk  
a friss levek mellé. Legyen elég időnk pihenni, és ne akarjuk 
az első délután kirobbanó formában érezni magunkat. Két tel-
jes napra lesz szükségünk, hogy a méregtelenedés esetleges 
első tünetei (fáradtság, émelygés, fejfájás) elmúljanak. Utána 
viszont varázsütésre megváltozik minden, és sokkal, de sok-
kal jobban fogjuk érezni magunkat, mint előtte. Ha tehetjük,  
a rákövetkező héten is igyunk sok friss levet és fogyasszunk 
tápláló, könnyű ételeket.

Tipp: Tea (La Pacho, csalántea) 
Máriatövismag-olaj (a vegyszerek és gyógyszerek okozta 
májkárosodás utáni regenerálódást segíti) 
Csalánmagolaj (serkentheti és stabilizálhatja a májfunkciókat)

Tavaszi  
méregTeleníTés  
kívül-belül
lassan, de bizTosan iTT a Tavasz. élesszük újra TesTünkeT  
Téli álmából: méregTeleníTsünk, energizáljunk és szépüljünk  
a zöldségek és gyümölcsök Tápanyagaival!
A cikk a Mammut Egészségközpont szakmai támogatásával készült
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fürdôszobAi		
wellnesstrükkök
A nyirokrendszer serkentése érdeké-
ben mindennap dörzsöljük át a tes-
tünket a szívünk irányába egy masz-
százskefével. Legalább egy alkalom 
teljes testmasszázs ezen időszak 
alatt szinte kötelező! A szaunázás, 
infraszaunázás szintén elengedhetet-
len kiegészítője a méregtelenítésnek: 
ha tehetjük, iktassunk be valamilyen 
fürdőprogramot is, akár egy well-
nesshétvége keretében. Hideg-meleg 
vizes váltófürdővel, bőrünk rendsze-
res krémezésével otthon is hasonló 
hatást érhetünk el. 

Tipp: Dr.organic arc- és testradírok 
Herbline testradír  
Kawar holt-tengeri bőrradír és iszappakolás

Mozogjunk!
A méregtelenítés hatását a többszörösére növeli bármilyen 
mozgás vagy sporttevékenység: élénkíti a keringést és a lég-
zést, ezáltal felpörgeti az egész szervezet anyagcseréjét, ja-
vítja az általános erőnlétet. Bármilyen mozgásforma megteszi, 
ami alkatunknak, korunknak és aktuális közérzetünknek meg-
felel: a heti háromszori dinamikus sétától kezdve a jógán és  
a tajcsin át az ugrókötelezésig vagy akár a minitrambulinon 
való ugrálásig.

Tipp: Kezdjük a napot egy kis tornával nyitott ablak mellett – egyből 

jobban fogjuk érezni magunkat, és máris másként indul a nap!

egészségesen	olAsz	MódrA
Ha már sikerült annyira erőt vennünk magunkon, hogy bele-
vágtunk egy tavaszi méregtelenítésbe, ne álljunk meg félúton! 
Próbáljuk meg nem egyszeri csodaszerként kezelni, hanem 
hosszú távon fenntartani és egy egész sé gesebb, vegyszer-
mentesebb életforma kezdetének tekinteni. Az olasz konyha 
alapvető nyersanyagai tökéletesen beleférnek a tavaszi tisztí-
tókúrákba. A teljes kiőrlésű kenyér és a durumbúzából ké-
szült tészta gazdag rostokban, vitaminokban, ásványi anya-
gokban. Előnyei megkérdőjelezhetetlenek: a durumbúza rost-
tartalma magasabb, mint a hagyományos búzáé, a vércukor-
szintet is lassabban emeli, a belőle készült tésztákba pedig 
tojást sem kell rakni, így azok koleszterintartalma is nullára 
csökken. 

Tipp: Morelli kézzel készített, ízesített tészták 
Borghi dél-olasz tészták

Az olívaolaj előnyeit felesleges ecsetelni. Az olajbogyó első 
sajtolásának eredményeként megszülető folyékony arany 
mentes minden vegyi eljárástól, így íze megőrzi természetes-
ségét, kedvező élettani hatását pedig hosszasan lehet sorolni.

Tipp:  Farchioni szűretlen extraszűz olívaolaj 
Taggiasche ligúr olívabogyóból készült olaj 
Banfi toszkán extraszűz olívaolaj

Tavaszi salátáinkat dobjuk fel új ízekkel, és máris nem érezzük 
magunkat rágcsálónak! A balzsameceteket már ismerjük, vi-
szont kaphatók balzsamecetkrémek is, ráadásul rengeteg 
ízvariációban: bazsalikomos, hagymás, fügés, pepperonis, 
aszalt paradicsomos, epres, fehérboros… Ezekkel igazán 
ínyenc salátákat készíthetünk!

Tipp: Monari Federzoni balzsamecetkrémek

nemzeTkö  zi delikáT cenTrum 
a bevásárlóközponT kissé eldugoTT, de annál  
izgalmasabb szegleTében mindenT megTalálunk, 
ami szem-szájnak ingere.

      www.olaszbolt.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      Bio Sétány, Biokertész  
      Mammut I. 1. emelet 
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Vallás és történelem
MAgyArAbok

A térség egyik leglátogatottabb országa IZRAEL, hiszen 
a Szentföld minden utazni vágyót vonz már évszázadok 
óta. A történelmi és vallási témájú látnivalók egymást 
váltják a változatos látképű országban. Galilea zöldellő, 
érintetlen bibliai hangulatot árasztó dombjai után Jeru-
zsálem környékén a júdeai homokkőhegyeket koptathat-
ja az odalátogató. A Holt-tenger (élővilága nincs, a többi 
tengerhez képest tízszeres a sótartalma) környékét pe-
dig sok gyógyulni vágyó keresi fel. Az ínyencek még 
„magyarabokkal” is találkozhatnak, ha Meliyia faluba lá-
togatnak, mivel lépten-nyomon Lajosokba botlanak.  
Az arab falut nem a múlt századi kivándorlók népesítet-
ték be, hanem még a keresztes korban letelepült magyar 
katonák leszármazottai őrzik az ősi magyar nevet. 
Sokan választják Izraelt JORDÁNIÁVAL kombinálva.

Tavasz  
a közel-keleTen!
aki úgy érzi, hogy a Tavaszi napfény  
még nem ad elég energiáT, az pakoljon  
be a bôröndjébe, és vegye az irányT 
a közel-keleT felé! 

      www.chemoltravel.hu   

      Mammut I. 3. emelet  

A	„legek”	városAi
dubAi	és	Abu-dHAbi	
Az Arab-félsziget délkeleti részén fekvő olajmilliomos EGyE-
SÜLT ARAB EMIRÁTUSOK legismertebb fővárosai Dubai és 
Abu-Dhabi. Itt találkozik Kelet és Nyugat, a modern építészet 
és életforma az évszázados hagyományokkal. De ezek a vá-
rosok egyben a „legek” városai is – itt találhatók a legmoder-
nebb üvegpaloták, a legkülönösebb luxusszállodák, a legkü-
lönlegesebb Forma–1-es versenypálya, a világ legszenzáció-
sabb hullámvasútja, a Formula Rossa, a legnagyobb fedett 
sípálya (!); de Abu-Dhabi központi mecsetje büszkélkedhet 
a világ legnagyobb alapterületű szőnyegével és legnagyobb 
átmérőjű csillárjával is. Hagyja magát elvarázsolni! 
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élMények	tárHázA	–	egyiPtoM
A	kultúrA	bölcsôje
Egyiptom neve hallatán a kristálytiszta Vörös-tenger, 
a piramisok, fáraók, Tutanhamon kincsei és egy rég 
letűnt, dicsőséges civilizáció titokzatos képei eleve-
nednek meg szemünk előtt! Az országban a progra-
mok sokasága nem hagy unatkozni egyetlen ideuta-
zó turistát sem: Ha ellátogat Kairóba, megismeri  
az egyiptomi kultúra bölcsőjét, részt vehet egy szé-
dületes és élménydús száguldáson a kősivatagban, 
és ízelítőt kap a beduinok nem mindennapi életéből. 
Csodálja meg üvegfenekű hajóval a víz alatti korall-
szigetek világát, engedjen az Ezeregyéjszaka csábí-
tásának egy beduin sátorban elköltött finom vacsora 
és folklórest során! Vagy csak tevegeljen, vízipipáz-
zon, alkudozzon az egyiptomi portékákra a bazár-
ban, és felejthetetlen élményekkel gazdagodik uta-
zása során! 

török	gyerekPArAdicsoM
otiuM	eco	club	side	****	+

Mára Side az egyik legkedveltebb nyaralóhellyé fejlődött, 
ahol sekély, homokos tengerpartot, kristálytiszta, türkiz-
kék vizet és virágzó kerteket találunk. Klub Oázis = játék, 
móka, vidámság, ingyenprogramok a klubszállodákban! 
Változatos gyermekprogramok egész hétre, jókedv, tár-
saság és kaland, magyar animátorok, gyermekbarát 
szállodák közvetlenül a tengerparton, all inclusive ellá-
tással. Az egyik legkiemelkedőbb klubszálloda, az Otium 
Eco Club Side **** + közvetlenül a gyönyörű, homokos 
tengerparton fekszik, és 3 200 m2-es Kids Worlddel,  
5 külön gyermekmedencével, csúszdákkal, minidiszkóval, 
mini mozi val, miniklubbal igazi gyerekparadicsom! 

      www.bestreisen.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.neckermann.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

öt	érv	egyiPtoM	Mellett
le	ne	MArAdjon!
1. A szállodák kb. 20%-kal csökkentették áraikat a tavalyi év-

hez képest.
2. Számtalan szálloda komplexumban minden kényeztető 

szolgáltatás megtalálható a hotelen belül. 
3. A kultúra szerelmesei keresve sem találnak jobb helyet 

a sok ezer éves történelmű Egyiptomnál. 
4. Az egyiptomi gasztronómia is tartogat meglepetéseket. 

Sok egyiptomi étel eredete a fáraók korába nyúlik vissza.
5. Kisgyermekes családok részére: a szülők pihenését meg-

könnyítheti, hogy sok helyen szakképzett animátorok fog-
lalkoznak a kicsikkel, akár egész nap.

      www.vista.hu   
      Mammut II. 2. emelet  
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nAgy	Múltú	tudás

A gyönyörű, míves, aprólékos gonddal elkészített, kézzel fes-
tett porcelánok ma reneszánszukat élik. Bár a fiatalabb gene-
ráció képviselői közül sokan luxusnak gondolják a porcelán 
étkészletek, bonbonierek vagy kedves kis figurák megvásárlá-
sát és használatát, ez azonban koránt sincs így. A többnyire 
egyedi, kis szériás porcelán étkészletek valóban drágábbak, 
mint a nagykereskedelemben fellelhető milliós darabszámú 
társaik, ám velük nem csupán egy kivételes étkészlettel, ha-
nem igazi műkincsekkel lehet gazdagabb szerencsés tulajdo-
nosuk. De hol keressük ezeket a kincseket?
A hazai illetőségű Haas & Czjzek üzlethálózat talán az egyik 
legrégebben működő, ismert porcelánmárkákat forgalmazó 
cég Magyarországon. Olyan, külföldön is méltán ismert már-
kák köszönnek vissza a polcokról, mint az Alföldi, a Herendi, 
a Zsolnay vagy a Hollóházi porcelán, melyek igencsak nagy 
múltra tekintenek vissza. A jól csengő hazai nevek mellett  
a Haas & Czjzekben fellelhetők Villeroy & Boch, Goebel dara-
bok, a természet ihlette míves Franz porcelánok vagy a szen-
vedélyes gyűjtők legnagyobb kedvencei, a Hummel porcelán-
figurák. A választék tehát hatalmas, mindenki találhat kedvére 
valót. Az olcsóbb, akár pár ezer forintos daraboktól kiindulva 
a határ a csillagos ég. Keresse bár nászajándékba, házassági 

évfordulóra, céges ajándéknak, külföldi ismerősnek szuvenír 
gyanánt, a Haas & Czjzek kínálatában szinte lehetetlen szem 
elől téveszteni a tökéletes ajándékot. 
A Haas & Czjzek nemcsak termékeit tekintve emelkedik ki  
a hazai üzletek sorából. Különféle szolgáltatásokkal igyekszik 
ugyanis megkönnyíteni  vásárlói választását. Honlapján alka-
lom, kategória, gyártó és ár szerint segíti a termékpaletta szű-
kítését, míg üzletében az eladók rendkívüli szakértelemmel 
állnak rendelkezésre ugyanebben. A honlapon a jegyespárok 
online nászajándéklistát vezethetnek, mely egyszerűvé vará-
zsolja a nászajándék-vásárlást, és biztosítja azt, hogy a meg-
hívottak a pár által is vágyott ajándékot adják. Az üzlet vezetői 
ezen szolgáltatások mellett Hummel gyűjtőklubot is működ-
tetnek. Ezen a platformon keresztül akár kereskedelmi forga-
lomba nem kerülő figurákat is megvásárolhatnak a szenvedé-
lyes gyűjtők. 
A Haas & Czjzek szezonális kedvezményekkel, különleges 
szakértelemmel vár mindenkit, aki szerelmese a szépnek,  
a különleges mestermunkáknak és az egyedi dizájnnak. Érde-
mes benéznie, hátha igazi kincsekre bukkan.

a porcelán  
reneszánsza

napjainkban isméT egyre népszerûbbek  
a por celán Termékek. nemcsak a királyi csalá-

dok Tagjai, de már a szTárok is elôszereTeTTel 
vásárolnak porcelánokaT, hiszen elegáns,  

egyedi, és ha vigyázunk rá, örök kincs marad. 

 Haas & Czjzek     .   
 Mammut II. –1. szint     .

 www.porcelan.hu/hu/     . 

Franz porcelánváza,
Haas & Czjzek

Hummel figurák,
Haas & Czjzek Hummel figurák, 

Haas & Czjzek
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Porcelánkülön	legességek	tárHázA
A Mammut I. épületének első emeletére költözik az Art Szalon 

Herend Porcelán, mely továbbra is Herendi porcelánkülönlegessé-
gekkel várja az érdeklődőket. Az üzlet mesterien kimunkált 

darabokat, igazi porcelánritkaságokat kínál vásárlói számára.  
Az időtálló formavilággal, csodás motívumokkal megáldott vázák 
és szervizek, valamint a kedves állatfigurák széles választékban 
megtalálhatók az üzletben. Különlegesség, hogy az Art Szalon 

egyedi monogramozást és a vásárló által megálmodott porcelán-
készletek összeállítását is szívesen vállalja. Akkor sincs baj, ha már 

meglévő készletünkből hiányzik egy-egy fontos, a herendi 
mesteremberek munkáját dicsérő darab, ugyanis ezek pótlására is 

lehetőség nyílik az Art Szalonban. 

nAgyszerû	ötletek	
elérHetô	áron
Egyszerűen nagyszerű porcelán-
termékeket kínál a Butlers üzlete 
a Mammut I. épületének nulladik 
szintjén. A praktikus ötletek, 
a könnyen használható, eklektikus 
készletek, a modern formavilág 
szerelmesei itt biztosan megtalál-
ják számításukat. Érdemes 
benézni a hangulatos lakberende-
zési tárgyakat árusító üzletbe, 
hiszen olcsó, mindenki számára 
elérhető áron kínált termékeik 
közül biztosan akad olyan, ami 
megmozgatja a konyha és az 
ünnepi asztaltársaság fantáziáját, 
és mosolyt csal az arcokra.

      Butlers – Mammut I. földszint 
      www.butlers.hu 

Mix it! tejkiöntő,
Butlers

Mix it! teásbögre,
Butlers

Mix it! tojástartó,
Butlers

Puro horpadt pohár,
Butlers

Puro mini felfújtforma
tetővel, Butlers

Puro mártogatótálka,
Butlers

Mix it! desszerttányér,
Butlers

Elefánt figura,  
Art Szalon Herend Porcelán

Herendi porcelánszerviz,  
Art Szalon Herend Porcelán

      Art Szalon Herend Porcelán  
      Mammut I. 1.szint 
      www.artherend.hu 
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high- 
tech 
hírek
Teafôzés vagy ruha-
mosás egy gombnyo-
mással, koncerTélmény 
oTThon vagy meneT 
közben, levegôben is 
mûködô egér… íme pár 
Tavaszi újdonság  
a küTyük rajongóinak! 

felsô	kAtegóriás	
Hd	Minôségû	szórAkozás
Satellite P755

A Satellite P755 minden igényt 
kielégít a szórakoztatás terén.  
A második generációs Intel® 
processzortechnológia és  
az NVIDIA® videokártya hihetetlen 
teljesítményre teszi képessé. 

PénztárcAkíMélô	és	
környezetbArát	Mosás
Miele W 1900 WPS 

Automata mosószeradagolóval 
felszerelt mosógépével akár 30% 
mosószert takaríthat meg. Önnek 
csak a ruha súlyát és szennyezettségi 
fokát kell beállítani. Egyedülálló 
textilkímélő dobbal rendelkezik.

teAMáMor	A	cAtler	
teAfôzôvel
tM 8010 autoMata teafőző

A teafőző 5 programmal rendelkezik 
a zöld, fekete, fehér, gyógynövény-  
vagy oolong típusú teák készítéséhez, 
személyes ízlésünktől függően.  
A főzet erősségének szabályozását 
további 3 program teszi lehetővé. 

új	diMenzió	nyílt		
A	térbeli	vezérlésben
logitech MX air 

A Logitech MX Air lenyűgözően 
futurisztikus formájával az első olyan 
egér, mely asztalon és levegőben 
egyaránt használható. Beépített 
giroszkóp segítségével élvezhetjük a 
térbeli vezérlés fantasztikus előnyeit.

stílusosAn	elegáns	
Megoldás	nAgy	
tárkAPAcitássAl	
SaMSuNg S2 Portable új 

külSő MerevleMez

Könnyű, áramvonalas, de mindenek-
előtt gyors a SAMSUNG S2 Portable 
új külső merevlemeze. Esztétikus 
megjelenés, több színben választható.

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

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

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

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

      www.notebookstore.hu   
      Mammut II. –1. szint  
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lenyûgözôen	stílusos
cyber-Shot™ WX50  

digitáliS féNykéPezőgéP 

A SONy WX50 digitális fényképező-
gép lenyűgözően stílusos, kompakt 
és rendkívül felhasználóbarát. 
Kivételes képfeldolgozási funkciókat 
és korlátlan kreatív lehetőségeket 
kínál. Igazi csodamasina.

A	vezeték	nélküli	csodA	
logitech WireleSS touchPad

Mutatás, görgetés, húzás – még 
a munka is játék a nagyméretű 
multitouch touchpadnek (12 cm) 
köszönhetően, melynek segítségével 
könnyen eljuthatunk bárhová 
a weben, jobban esik a böngészés, 
és nincs kábelrengeteg.

intelligens	szárítás
Miele t 8801 WP

Elfoglalt háziasszonyok kedvence 
lehet ez az egyedülálló, textilkímélő 
szárítógép, amelybe 1–7 kg közötti 
ruhamennyiséget tölthetünk be. 
Energiafelhasználása igen alacsony, 
két irányba forgó dobja pedig lazítja 
és kíméli a szárítandó ruhát.

nokiA	windows	AlAPon		
és	kedvezô	áron
Nokia luMNia 710 éS luMNia 800

A Nokia Lumnia 710 ugyanazokat 
a funkciókat tudja, mint a Lumia 800, 
az első Windows Phone 7-es modell, 
mondhatni a kistestvére. Ám jóval 
olcsóbb. A dizájn is más, gömbö-
lyűbb, fiatalosabb, igazi kis vagány.

tökéletes	HAngzás
beatS by dr dre Studio  

froM MoNSter

Dr. Dre olyan fejhallgatót akart, 
melynek köszönhetően zenéje bárki 
számára ugyanolyan tökéletes 
minőségben válik élvezhetővé, ahogy 
ő megalkotta, vagy ahogyan saját 
stúdiójában hallgatja.

teAkészítés	felsôfokon
boSch filtriNo forróvíz-

adagoló

2012-es újdonságként érkezett ez  
az igazi különlegesség, amely nem 
hiányozhat egy háztartásból sem.  
Egy gombnyomásra 5 különböző 
hőmérsékleten és mennyiségben 
képes forró vizet előállítani.

  www.edigital.hu     .   
  Mammut I. 2. emelet     . 

  www.edigital.hu     .   
  Mammut I. 2. emelet     . 

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

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

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

      www.saturn.hu   
      Mammut II. –1. szint 
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42  Mammut Magazin / 2011. ősz

nézz	egy	nAgyot!
Bábszínházi előadások 
minden mennyiségben: 
márciusban és áprilisban a 
Marcziban az óvodások és 
kisiskolások biztosan nem 
fognak unatkozni!

42  Mammut Magazin / 2012. tavasz



program
 Egy jó könyv vagy film egy esős  
 délutánra? Színes programok a  

 Marczibányi téren vagy a Millenárison?  
 Programajánlónkból kiderül ez 

 is, de tippeket kapunk arra is, hol 
 tartsunk rögtönzött pálinkakóstolót, 

 sportosabb olvasóink pedig a tavaszi 
 szépségápolással kapcsolatos 

 újdonságokkal ismerkedhetnek meg.
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jorge	bucAy:	
elgondolkodtAtó		

történetek
Életünk mekkora része az, amit igazán 

életnek nevezhetünk? Meg tudjuk-e 
jósolni a jövőt, s elkerülhetjük-e 

a tragédiát, amely látszólag elkerülhe-
tetlen? Hogyan szabadulhatunk meg 

kínzó gondolatainktól? Mekkora 
áldozatot vállaljunk szerelmünkért? 
„Semmi, ami jó, nem adatik ingyen.” 

dee	brown:	
wounded	knee-nél		

teMessétek	el	A	szíveM	
A kötet Magyarországon utoljára 
a hetvenes években jelent meg 

A Vadnyugat története indián szemmel 
címmel. A jelenlegi kiadás azonban 

nem a korábbi kötet változatlan 
utánnyomása. Az 1973-as verzió 

szövegének átdolgozásán túl a könyv 
két további, a korábbi kiadásokban 
nem szereplő fejezettel egészült ki. 
2007-ben az HBO megrázó filmet 

készített a dokumentumregény alapján 
yves Simoneau rendezésében. 

PHiliPPA	gregory:	
A	vörös	királyné

Az 1400-as évek második felében 
járunk, angol földön javában zajlik a 

Rózsák háborúja. A trónért két család 
verseng: a yorkok és a Lancasterek, 
vagyis – jelképeik alapján – a fehér és  
a vörös rózsa. A yorkok már készen 
állnak arra, hogy kihasználják a király 

betegségéből adódó bizonytalan 
helyzetet. S ezzel megkezdődik a 

Rózsák háborújának újabb fejezete… 
A második Boleyn lány szerzőjének 
újabb lenyűgözően izgalmas, életteli 
kötete ezt a korszakot mutatja be. 

wAlter	isAAcson:	
steve	jobs

IPod, iPhone, IPad, ITunes, Mac – és 
egy név mindezek mögött: Steve Jobs. 

Az Apple és a Pixar társalapítójá-
nak első hivatalos életrajza egy nem 
mindennapi ember életébe enged 
betekintést. Több mint negyven 

személyes beszélgetés és több mint 
száz – a családtagokkal, barátokkal, 

ellenségekkel, vetélytársakkal és 
kollégákkal készített – interjú alapján 

bontakozik ki Steve Jobs események-
ben gazdag élettörténete. 

szendi	gábor–	
Mezei	elMirA:	

PAleolit	szAkácskönyv	ii.
A szerzőpáros új szakácskönyve 

ezúttal is bizonyítja az olvasóknak, 
hogy a paleolit étrend és a kulináris 
örömök jól megférnek egymással – 

miközben minden egyes ízletes paleo 
falattal közelebb jutunk egészségünk 
helyreállításához vagy épp a gyó gyu-
láshoz korunk jellegzetes betegségei-
ből. S mindez a természet csodálatos 
rendje. Az új kötetben olyan recept-

gyűjteményt kapunk, amelyből 
bármikor válogathat az olvasó.

dAn	MillMAn:	
szókrAtész	utAzásAi

Hogyan válik egy fiúból férfi és 
a férfiből harcos? Mi vagy ki formálja 

a sorsunkat, és mi ad értelmet 
az életünknek? Mi a jó és mi a rossz?  
Hol nyílik a menny és a pokol kapuja? 
Mi az, ami egy legyőzhetetlen harcost 
még erősebbé tehet…? A könyvben 

megismerhetünk egy rejtélyes bölcset, 
Szókratészt. A Szókratész utazásai 
olvasható, lebilincselően izgalmas 
regény, amely a kihivásokkal teli 
világban az élet értelmét keresi. 

44  Mammut Magazin / 2012. tavasz Mammut Magazin / 2012. tavasz  45

Ajánló



zene

dAft	Punk:		
interstellA	5555

A Daft Punk duóról 2001-es  
Discovery című lemezük óta nem 
hallottunk túl sokat, de valahogy 

mégis a mai napig az elektronikus 
zene jelentős képviselői közé tartoz-

nak. Persze tény, hogy első két 
nagy lemezük zseniálisra sikeredett. 

A már említett Discovery című album 
vizuális megvalósítása az Interstella 

5555: A 5tory of the 5ecret 5tar 
5ystem egy egész estét betöltő 

animációs film, mely egy csillagközi 
popzenekar kalandjait meséli el, 
elrablásuktól megmentésükig, 
párbeszédek nélkül, minimális 
hangeffektusokkal tűzdelve.

ArcAngeli
Az Arcangeli időutazásra hív: egy 

letűnt polgári világ hétköznapjait idézi 
a hangzás, ami a háború előtti magyar 
könnyűzene gyökereiből táplálkozik, 

de újra és újra groteszk, meghökkentő 
fordulatokkal vezet vissza a mai 
Buda pestre, miközben a képi 

meg jelenés és a színpadi produkció 
biztos ízléssel lavíroz a hatásvadász 
giccs és a költőien szürreális mese-
világ díszletei között. A hang és kép 
egységet alkot, a megjelenés a szó 

szoros értelmében lételeme a produk-
ciónak, így csempészi be a gondolatot 
a kizárólag audiovizuális információra 

befogadókész ifjabb generációk fejébe 
is. Mert a gondolat a fontos: hogy 
tudjunk és merjünk úgy élni, mint 

legendás elődeink itt a világ közepén. 

Pet	sHoP	boys:	forMAt
A válogatásalbum az 1981-ben  

alakult és azóta is aktív szinti-pop duó 
1996 és 2009 között született, 

újra maszte relt B-oldalas dalaiból áll 
össze. A gyűjtemény az 1995-ös 

Alternative válogatást követi, amely az 
1985 és 1994 között készült B-oldalas 
szerzeményeket mutatta be. A füzet-
ben interjút olvashatunk a formáció 

tagjaival, Neil Tennant és Chris Lowe 
Jon Savage kérdéseire válaszolt.

kisPál	és	A	borz:		
nAPozz	HolddAl

2010-ben bejelentették, hogy 
az együttes befejezi pályafutását. 

Búcsúkoncertjüket 2010. augusztus 
9-én, a Sziget Fesztivál „mínusz 

egyedik” napján tartották.  
A dupla CD-n a banda búcsúkoncert-

jének szinte teljes anyaga szerepel. 
Mindössze néhány szám maradt le, 

egyrészt terjedelmi, másrészt 
technikai okokból, de gyakorlatilag 

a Kispál-életmű aktuálisnak és 
jelentősnek ítélt dalai és momentumai 
mind rajta vannak a két kiadványon.

Az ajándék DVD tartalma:  
A felvétel a Fishing on Orfű fesztivál 
utolsó Kispál és a borz-koncertjén 

készült 2010-ben.

Pink	floyd:		
tHe	wAll	eXP.ed.

1979-ben jelent meg a Pink Floyd 
kultikus albuma, a The Wall – A Fal,  

és azonnal kirobbanó siker lett, 
számos országban az album chartok 
élén kötött ki. Ez a bővített újrakiadás 
a lemez eredeti demó- és munkapél-

dány-felvételeivel egészült ki,  
továbbá a rajongók számára igazi 
csemege, hogy a demóanyagokon 

keresztül nyomon tudják követni 
a végleges dalok kialakulásának 

folyamatát.

MotörHeAd:		
world	is	ours	vol.1

Amióta 1977-ben kijött a zenekar nevét 
viselő bemutatkozó album, a világ 

sokat változott – a Motörhead 
azonban semmit. Az angol hard rock 

csapat 20. stúdióalbumának (The 
World Is yours) megjelenését követően 

világ körüli turnéra indult, melynek 
során rögzítették a legemlékezetesebb 

rock’n’roll pillanatokat. A különböző 
fellépésekről összeválogatott anyag 

teljes koncertélményt biztosít.

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

2 CD+DVD 

BLu-RAY/PAL 
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oTThonra varázsolT TökéleTes 
moziélmény

A SAturN DVD- éS Blu-rAy AjáNlAtA

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

csAk	tudnáM,	Hogy	csináljA
I Don’t Know How She Does It

Kate Reddy élete elsősorban 
a munkája körül forog, bár esténként 
megnyerő, ám munkanélküli férje és 

gyönyörű gyerekei várják haza.  
Kate élete álladó egyensúlyozás.  

Feje felett már éppen összecsapnának 
a hullámok, mikor úgy dönt, hogy 
rendezi életét. Ám munkahelyén 

a jóképű, újonnan kinevezett főnök 
személyében kísértés lép színre... 

loPott	idô	
Minden másodpercnek ára van

Abban a világban, ahol az idő az új 
pénznem, minden másodpercnek ára 

van. És mindenért meg kell fizetni: örök 
élettel vagy gyors halállal. A nem túl 
távoli jövőben az orvostudománynak 
sikerül kikapcsolnia az öregedésért 

felelős génállományt. Ennek a tudomá-
nyos bravúrnak előnyei mellett 

legnagyobb hátránya az, hogy maga 
az idő vált a legértékesebb valutává. 

A	grAce	klinikA	–		
A	teljes	Hetedik	évAd	

Egy szívdobbanás,  
és megváltozik az élet

Kezdődhet a gyógyítás! A televíziós 
főműsoridő legkedveltebb orvosai egy 
fordulatokban és érzelmi viharokban 
bővelkedő, kivételes évadban térnek 

vissza. Ez a gyűjtemény minden 
emlékezetes pillanatot együtt kínál 
– és még sokkal többet. A seattle-i 

klinikán ez az újrakezdés évada. 

A	segítség	
Egy szenzációs könyvsiker alapján

A New york Times bestsellerlistáján is 
1. helyezett regényt ragyogó színészek 

keltik új életre. Emma Stone, Viola 
Davis, valamint Octavia Spencer és 

Bryce Dallas Howard főszereplésével 
izgalmas, szívderítő és lelkesítő film 

készült négy egymástól nagyon 
különböző nőről, akik a hatvanas évek 
elején, az USA déli vidékén egy titkos 

könyv miatt kötnek barátságot. 

született	feleségek	–		
A	teljes	Hetedik	évAd	

Vadócok a Lila Akác közben

A Született feleségek perzselő hetedik 
évada a szokásosnál is vadabb: 

humorban, rejtélyekben és izgalmak-
ban bővelkedik a 6 lemezes gyűjte-

mény. A Lila akác közben egy 
vadonatúj vetélytárs érkezése, 
izgalom, csalárdság és románc  

hozza lázba a lakókat. De a világ híres 
háziasszonyait köti a barátság.

vAsököl	
A bátorság erősebb az acélnál

A nem túl távoli jövőben a boksz már 
nem hús-vér emberek küzdelme – 

a ringben 900 kilós, 4,5 méter magas 
robotok ütlegelik egymást! Hugh 
Jackman alakítja Charlie Kentont, 

akinek ígéretes ökölvívópályáját éppen 
az acélharcosok megjelenése törte 

derékba. Charlie kénytelen beismerni, 
hogy karrierje végleg padlóra kerül,  

ha nem áll össze a fiával. 
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      www.cinemacity.hu   
      1–8. terem Mammut I. 3. emelet, 
      9–13. terem Mammut II. 3. emelet  

Az	éHezôk	viAdAlA
aMerikai akciófilM

Szereplők: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson és Liam Hemswoth

A jövőben járunk, amikor Észak-Amerika romjain Panem országának ti-
zenkét körzete osztozik. A kegyetlen Kapitólium évente minden körzetből 
kiválaszt egy-egy tizenkét és tizennyolc év közötti fiút és lányt, akiknek 
részt kell venniük Az éhezők viadalán. Az életre-halálra zajló küzdelmet 
élőben közvetíti a tévé. A tizenhat éves Katniss Everdeen egyedül él hú-
gával és anyjával a Tizenkettedik Körzetben. Amikor a húgát kisorsolják, 
Katniss önként jelentkezik helyette, ez pedig felér egy halálos ítélettel. 

AMerikAi	Pite	–	A	tAlálkozó	
aMerikai vígjáték

Szereplők: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein, Tara Reid

Ebben az új vígjátékban az Amerikai pite szereplőit egy kicsit több mint 
egy évtizeddel később látjuk viszont, amikor újból összejönnek az érett-
ségi találkozó apropóján. Egy nagyon hosszú hétvége alatt kiderül, ki 
változott, ki nem, valamint hogy az idő és a távolság nem szakíthatja szét 
a baráti kötelékeket.
Most ezek a régi barátok felnőttként térnek haza, hogy emlékezzenek 
a hormonoktól duzzadó tinédzserekre, és arra, akik voltak. 

titAnic	3d!	
aMerikai roMaNtikuS dráMa

Szereplők: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet 

1912-ben indul útjára a világ legnagyobb, legelegánsabb, legbiztonságo-
sabbnak vélt óceánjárója, a Titanic. A csodálatos hajón sokféle ember 
utazik, köztük Jack és Rose, akik két teljesen különböző világból érkez-
tek, mégis összehozza őket a sors. Amikor a száguldó hajó jéghegynek 
ütközik, már nemcsak szerelmükért, hanem életükért is meg kell küzde-
niük. Egy látványos, izgalmas és romantikus történet most 3D-ben.

réM	HAngosAn	és	irtó	közel		
SzíNeS, feliratoS aMerikai filMdráMa

Szereplők: Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow, James gandolfini,  
John goodman 

Oskar nem átlagos fiú. Amatőr feltaláló, felfedező, csillagász, zenész és 
ékszertervező. Imádott apja (Tom Hanks) a 2001. szeptember 11-i terror-
támadás idején az egyik toronyházban dolgozott. A temetése után fia 
talál egy kulcsot, és meggyőződésévé válik, hogy apja hagyott számára 
egy üzenetet: csak meg kell találnia a zárat, melyet a kulcs nyit.
Útnak indul, bebarangolja New yorkot, hogy felfedezze a világot. 
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marczibányi Téri mûvelôdési közponT  
2012. tAVASz
a marczibányi Téri mûvelôdési közponT a ii. kerüleTi önkormányzaT 
fennTarTásában és kulTúrapárToló TámogaTásával mûködik.

konzervnyitó	AkciócsoPort
Több mint jazz…  
– interaktív zenés beszélgetés

MárciuS 10. SzoMbat 20.00

Téma: ÁLLATKERT  
Vendég: PERSÁNyI MIKLÓS, a Buda-
pesti Állatkert főigazgatója

áPriliS 21. SzoMbat 20.00

Téma: TEHETSÉG 
Vendég: GESZTI PÉTER dalszövegíró, 
reklámszakember

A csoport tagjai: Ávéd János – szaxofon, Ba-
csó Kristóf – szaxofon, Barcza Horváth József 
– nagybőgő, Dés András – ütőhangszerek, 
Lukács Miklós – cimbalom, Oláh Szabolcs – gi-
tár, Szabó Dániel – zongora

A	kAlákA	együttes		
koncertjei	

MárciuS 31.,  

áPriliS 28., MájuS 26.

Az akusztikus koncerten megzenésített 
verseket hallhat a felnőtt közönség.

keX	és	teA		
A	MoMentán	társulAttAl
Kortárs irodalmi est „fogyasztha-
tó stílusban”

áPriliS 3. 19.00 

ÖRKÉNy ISTVÁN-EMLÉKEST  
az író születésének 100. évfordulója 
alkalmából

MájuS 8. 19.00 

Vendég: TÓTH KRISZTINA költő

sziAMArczi!

MárciuS 31. SzoMbat 10.30–12.00

Motolla játszóház és bábelőadás
Naszreddin Hodzsa, a furfangos – török mese
A bábelőadás a csavaros észjárású híres török 
népmesei alak két tanulságos történetét dol-
gozza fel. 
A bábelőadás után kézműves-foglalkozás ki-
csiknek és nagyoknak.
 

sziAMArczi!		
nézz	egy	nAgyot!
Gyermekszínházi előadások 
óvodásoknak, iskolásoknak 

MárciuS 12. hétfő 10.30

A hAlhATATlANSÁG OrSzÁGA  
– népmese bábokkal

Fabókmancsi Bábszínháza és az ESZME kö-
zös produkciója

MárciuS 12. hétfő 14.30

A SzéKely MeNyeCSKe  
MeG Az örDöG  
– népmese bábokkal

Fabókmancsi Bábszínháza és az ESZME kö-
zös produkciója

áPriliS 2. hétfő 10.30 éS 14.30

hAMUPIPŐKe
a Vojtina Bábszínház előadása

áPriliS 11. Szerda 10.30 éS 14.30

lÁzÁr erVIN:  
A leGKISeBB BOSzOrKÁNy
a szombathelyi Mesebolt Bábszínház 
előadása

MArczi	MuzsikA	–	klAsszi-
kus	zene	kisiskolásoknAk
Klasszikus zenéről kisiskolások-
nak. 

Házigazda: LUKÁCSHÁZI GyŐZŐ

áPriliS 12. 10.00 éS 14.30

Az ArANySzŐrŰ BÁrÁNy  
– mese ütőhangszerekkel

Közreműködik a Csinnadratta Ütőegyüttes

MájuS 10. 10.00 éS 14.30

reNeSzÁNSz UDVArI TÁNCOK 
– a kor csodálatos zenéje, tánca és ruhái

Közreműködik a Company Canario együttes.

X.	berczik	sárA-	
eMlékverseny

MárciuS 24. SzoMbat 9.30

A Berczik Sára Budai Táncklub és a Berczik 
Sári Néni Alapítvány 2012-ben tizedik alkalom-
mal rendezi meg az országos emlékversenyt.

helyszín: 
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Műfaji kategóriák: 
Mozdulatművészet, művészi torna kéziszer 
gyakorlat, klasszikus balett, jazztánc és karak-
tertánc, modern tánc és kortárs tánc

A verseny nyilvános, jegyek a művelődési köz-
pontban kaphatók.

ii.	tánckiállítás	
A BerCzIK SÁrA BUDAI TÁNC-
KlUBBAN

áPriliS 29. vaSárNaP

A tánc világnapja alkalmából több táncművé-
szeti workshop, képzőművészeti kiállítás és 
szakmai előadás szerepel a programban. Idei 
újdonság az amatőr rajz- és fotópályázat 
„Tánciskolám” mottóval. Ismételten lesz tipog-
ráfiai pályázati kiírás „Tánciskola” címmel. 
További információk és a program a www.
budai-tancklub.hu honlapon megtekinthető.
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millenáris ProgrAMAjáNló
a millenáris közép-európa egyedülálló  

Tudományos, kulTurális és szórakozTaTó inTézménye. 
programjain minden érdeklôdôT szereTeTTel vár!

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

fábry	A	Millenárison
A Magyar Televízió Fábry című műsorá-
nak felvételére a Millenáris Teátrumában 
kerül sor, este hat órától a meghirdetett 
időpontokban. A közönséget a műsor 
két zavargenerátora, Badár Sándor és 
Szőke András fogadja, akik kíméletlenül 
megdolgoztatják a jelenlévők értelmi és 
fizikai erőforrásait, csakúgy, mint a re-
keszizmokat, ezt követően pedig szín-
padra... dehogy színpadra: utcára lép 
Fábry Sándor, aki Los Angeles fényeit 
egy budapesti bérház itt-ott kopott, de 
patinás múltjában mégis csillogó díszle-
tére cserélte. 

Lesz monológ, vagy ha úgy tetszik, 
stand-up, igen, lesz design center, bár 
lehet, hogy ezt most a hét műtárgyának 
elemzése váltja fel időnként, lesznek ér-
dekes rekordok, vendégek, tudósok, 
bolondok, művészek, emberek, akik 
furcsa, vicces vagy éppen csodálatra 
méltó eredményeket értek el. Lesznek 
sztárvendégek, a szó igazi értelmében, 
olyan művészek, gondolkodók, tudósok 
vagy csak hihetetlen agykapacitással 
rendelkező vendégek, akikkel a néző 
nevetve ismerheti meg az egyetemes 
kultúra részét képező tudást, szinte 
észrevétlenül a nochdazuk és über-
hauptok csomagolásában.

helyszín: Millenáris Teátrum
Kezdés 18.00
Időpont: 2012. március 20., április 03., 
április 15., április 28., május 15.,  
május 29.

egy	este	devA	PreMAl,	Miten	
és	MAnose	társAságábAn	
helyszín: Millenáris Teátrum
Kezdés 18.30
2012. május. 26.

Deva hangja az Európa legkiválóbb fiatal 
jazz-zenészei által hangokból teremtett 
tájképeken szárnyal keresztül, és hívo-
gat minket haza, a szívünk rejtekébe.

Az utóbbi években a szanszkrit mantrák 
kántálásának Nyugaton gyakorlatilag 
addig ismeretlen szokása a jóga nyom-
dokaiba lépett a nyugati mainstream 
kultúrában, s ma már koncerteken és 
jógafesztiválokon egyaránt hatalmas kö-
zönségeket vonz a közös éneklés, a szív 
és elme felfrissítésének lehetősége.
Deva legújabb varázslata a Password 
címet viseli. A Miten és Manose közre-
működésével készült album 2010-es vi-
lág körüli turnéjukat zárta le, és izgalmas 
új irányt jelöl ki kelet-nyugati útkeresé-
sük során. Ennek részeként az ősi 
mantrák hatalmas energiáit a hang és 
a csend gazdag fúziójával elegyítik Miten 
és Rishi (a The Essence producerének) 
irányításával. Turnéjukon Manose nepáli 
banszuri fuvolavirtuóz is csatlakozik  
a zenekarhoz. A Katmanduból szárma-
zó zenész a klasszikus indiai rágák szi-
gorú hagyományát követve kapta zenei 
alapképzését.

További információ: 
www.DevaPremalMiten.com 
www.millenaris.hu

gyerekProgrAMok
Minden szombaton színes programok-
kal várjuk a gyerekeket és családju- 
kat! Cirógató, csiribiri kézművesműhely,  
az Apró Színház drámafoglalkozásai, 
bábelőadások és koncertek várják  
az idelátogatókat.
Jeles napjainkon népi hagyományainkat  
elevenítjük fel játékkal, kézműves-fog-
lalkozásokkal.
Szokásos gyerekprogramjaink mellett 
kellemes időt tölthetnek a vasárnapi 
Padlás matiné, valamint a Játéksziget 
programjain!

És természetesen folytatódik Csoki 
koncert sorozatunk!

További információkat olvashat  
a www.millenaris.hu, valamint  
a www.jateksziget.hu oldalakon.
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a gyümölcsben  
rejlô TiTok
avagy a pálinka 
újratöltve
a pálinka évszázadok óTa a minden-
napjaink része, egyik legjellemzôbb 
nemzeTi sajáTosságunk. de hogyan 
érTelmezzük ma, az uTóbbi idôk 
„gaszTro-robbanásának” Tükrében? 

A pálinka védett név: kizárólag a Magyarországon termett és 
termelt nemes és vadgyümölcs, szőlő- és aszú szőlő tör köly fel-
használásával, itthon készült párlat viselheti. Eredetét – mint oly 
sok más jelentős dologét is – homály fedi. Egyes 15. századi 
írásos emlékek a pálinka őséről már említést tesznek: akkoriban 
gabonából, burgonyából, borból, majd törkölyből készült, a 17. 
században viszont már a szilva szolgált legfőbb alapanyagául, 
de egészen a közelmúltig mintegy kármentésként a maradék, 
kissé már rohadt gyümölcsöket használták erre a célra. Manap-
ság, a pálinkatörvénynek köszönhetően kizárólag szép, érett 
gyümölcs kerülhet a hordókba: egy liter 40 fokos pálinkához 
7-8 kg cseresznye vagy szilva, 15 kg kajszi szükségeltetik, de 
egyes vadgyümölcsök esetében, mint a kökény vagy a vadmál-
na, akár 35-40 kg-t is „belegyömöszölnek” az üvegbe! 
A jó pálinkát igyuk jól! Egyrészt tilos behűteni, mert a hideg ital-
ban neutralizálódnak az illóanyagok, másrészt pedig használ-
junk tulipánpoharat, amely segíti az íz- és illatvilág kibontakozá-
sát. Pár apró korttyal szoktassuk hozzá a szánkat az alkoholhoz, 
és utána már érezni fogjuk a gyümölcs ízét és zamatát. A pálin-
kakészítés külön tudomány, két egyforma főzet nem létezik. Fel-
fedezni, összehasonlítani a pálinkafajtákat óriási élvezet – tegyük 
ezt szorgalmasan a Mammut egyik szórakozóhelyén!
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jAM PuB
Budapest-szerte jól ismert pub, mely 
egész nap nyitva áll! 9–12-ig svédasztalos 
reggeli, déltől à la carte + menü, hétvégén 
családi ebéd, esténként 21 órától élő ze-
nei koncertek, éjféltől pedig retróparti vár-
ja a nagyérdeműt. A hely a Rézangyal pá-
linkákra esküszik, nem alaptalanul…
 www.jampub.hu, Mammut II. –1. szint

DoKK CAfé
A DOKK Café tavasszal is a Dokk Room-
ban várja törzsvendégeit minden pénte-
ken és szombaton, a szokásos hangulat-
tal, zenékkel és társasággal, díjtalan belé-
péssel! A hely továbbra is a fekete zenék 
fellegvára, minőségi italok, egyedi környe-
zet és dübörgő R’n’B várják a betérőket. 
A Dokk Café – New Edition garancia arra, 
hogy ha egyszer belekóstolunk egy itteni 
partiba, nem vágyunk majd máshová! Egy 
finom, ultratrendi Fütyülős biztosan dob 
egyet az amúgy is emelkedett hangula-
tunkon!
 www.dokkroom.hu, Mammut II. 2. emelet

MAMMut 
BoWlINg CluB
Ha többre vágyunk sima partizásnál,  
akkor irány a Bowling Club! 24 automa- 
ta pályával, a legmodernebb kijelző-
rendszerrel és ízletes nemzetközi ételek-
kel, helyben sütött pizzákkal, változatos 
italokkal várja az éhes és szomjas 
bowlingozni vágyókat. Aki mégis igényel 
némi bulihangulatot, az a késő esti UV-
fényben, dübörgő zenére guríthat. A fan-
tasztikus pálinkaválasztékból csemegéz-
ve válasszunk egy igazi különlegességet!
 www.bowlingclub.hu, Mammut II. 2. emelet

ProMENáD
Egy hely a Mammut oldalában, ami akár 
egy tengerparti sétányon is lehetne. Pál-
mafák, hangulatos zene, reggeli, ebéd 
vagy kiadós vacsora az étlapról, amely 
vaslapon sült húsokat és házi pizzákat, 
valamint tapasokat is tartalmaz. Dőljünk 
hátra a kényelmes kanapén, és kóstol-
junk meg egy zamatos Zwack ágyas mál-
na pálinkát.
 www.promenadcafe.hu, Mammut II. fszt.

Kóstoláskor  
nem árt tudni

A cél az ízélmény és az illat össz-
hangja, ami elsősorban a főzési 

technológiától függ. A kisüsti 
technológiánál az illat nem olyan 

hivalkodó, az íze viszont tovább tart, 
míg a tornyos főzés esetében az illat 
parfümös és csábító, az íz viszont 

sokszor elmarad mögötte. Sok 
helyen készítenek egyedi cuvée-t, 

a két technológiával készült pálinka 
keverésével. Érdemes ezeket is 

kipróbálni!

kisüsti	PálinkA	
Legfeljebb 1000 liter űrtartalmú, rézfelüle-
tet is tartalmazó lepárló berendezésben, 
legalább kétszeri szakaszos lepárlással 
előállított törköly- és gyümölcspálinka.

óPálinkA	
Legalább egy évig 1000 liternél kisebb, 
vagy legalább két évig 1000 literes vagy 
annál nagyobb térfogatú fahordóban ér-
lelt törköly- és gyümölcspálinka. 

érlelt	PálinkA	
Legalább hat hónapig 1000 liternél ki-
sebb, vagy legalább 12 hónapig 1000 lite-
res vagy annál nagyobb térfogatú fahor-
dóban érlelt törköly- és gyümölcspálinka.

gyüMölcságyon	érlelt		
PálinkA	vAgy	ágyAsPálinkA	
Legalább három hónapig gyümölccsel 
együtt érlelt gyümölcspálinka. A gyü-
mölcságy lehet a párlat fajtájával azonos, 
de többfajta gyümölcsöt is tartalmazhat. 
100 liter pálinkához legalább tíz kilo-
gramm érett, jó minőségű gyümölcsöt kell 
felhasználni.

 1. rézangyal Mézes Ágyas Meggy 

A Rézangyal cég a hazai pálinkakultúra 
megteremtését tűzte ki céljául. A saját ma-
guk által ellenőrzött legjobb minőségű pár-
latokat vásárolják fel, melyeket saját pincé-
ikben érlelnek, ágyaznak és blendelnek. 
Vallják, hogy a pálinkafőzés művészet, a jó 
pálinka pedig műalkotás. A Mézes Ágyas 
Meggy lágy színű ital, kellemes illatában  
az érett meggy zamatát érezhetjük. Intenzi-
tása a friss gyümölcságyon való érlelésnek, 
harmóniája pedig a hozzáadott minőségi 

virágméznek köszönhető. 

 2. Fütyülős barackpÁlinka 

A jellegzetesen egyedi fütyülős palack már 
a 18. században megjelent Magyarorszá-
gon. Eredetileg csak borok felszolgálására 
használták, és annak köszönheti népszerű-
ségét, hogy mivel alul volt a súlypontja, na-
gyon stabilan állt, és ha a palack nyakát 
megfújták, fütyülő hangot adott ki – a kocs-
mában ezzel jelezték a vendégek, hogy 
szeretnének még inni. A Fütyülős pálinka 
zamatos, eredetvédett kecskeméti kajszi-
barackból készül, a páratlan gyümölcsös 

illat és íz azonnal rabul ejti fogyasztóját.

 3. MÁrton és lÁnyai  
 irsai olivér szőlőpÁlinka 

Miért érdemes a Márton pálinkákat meg-
kóstolni? Mert minden egyes üvegben ta-
lálkozik a pálinkafőző mesterek tudása, 
a szakma szeretete, a válogatott gyümöl-
csök, az alapanyagok és a töretlen kísérle-
tező kedv. A dél-balatoni tájon termelt Irsai 
Olivér szőlőből készült szőlőpálinka új íz  
a piacon, mely megőrizte a fajta kirobbanó 
illatát és átütő zamatát. Egy rendkívüli pá-
linka, melyet nemcsak a közönség, de  
a szakma is a szőlőpálinkák etalonjának 

tekint, és már számos díjjal jutalmazott.

 4. zwack Ágyas MÁlna 

A Zwack család több mint 200 éves törté-
nete régóta szorosan összefonódik a pálin-
kagyártással. Kecskeméten – Európa egyik 
legfejlettebb létesítményében – fajtaazo-
nos hagyományos és különleges erdei gyü-
mölcsökből főzeti az egyedülálló italokat. 
Az érett gyümölcsöt a mai napig kézzel vá-
logatják, magozzák, felezik, ezzel is óvva 
annak különleges értékeit. Kellemesen tes-
tes ital a friss málna édeskés világával, cit-

romos, cukorkás jelleggel ötvözve. 

1. 2. 3. 4. 

Pálinka  
Mi  

Micsoda
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A tavaszi napfénnyel együtt új feladatokkal is szembe kell 
néznünk bőrünket illetően, mely, ha nem óvjuk megfelelően, 
barna foltokkal, ráncokkal fogja „meghálálni” a bánásmódot. 
Bár kellemes, és alig várjuk, a napfény felgyorsítja a bőr öre-
gedését, arról nem is beszélve, hogy a túlzásba vitt napozás 
milyen súlyos következményekkel járhat. Közvetlenül és köz-
vetetten is ki vagyunk téve a napsugárzásnak, ne sajnáljuk 
tehát az időt egy alapos anyajegyszűrésre!

Tipp:
•	 Az	anyajegy-	és	bőrrákszűrés	során	kiderül,	van-e	olyan	

anyajegyünk, amitől érdemes vagy egyenesen fontos megszaba-
dulni a napsütéses szezon előtt, és melyek azok, amelyeket 
esztétikai okból célszerű eltávolítani. Amennyiben a beavatkozá-
sok fényérzékenyítő hatásúak, csak késő ősztől kora tavaszig 
szabad őket elvégeztetni!

Testregenerálás
Ilyenkor általában hófehér lábunkon sokkal hamarabb észre-
vesszük a zavaró szépséghibákat, de szerencsére ezektől 
ma már nagyon egyszerűen megszabadulhatunk!

Tipp:
•	 A	hajszálerek,	seprűvénák	kezelése	lézeres	vagy	injekciós	

érelzárással történik, mely gyorsan eltünteti lábunkról e 
szépséghibákat.

Szőr mentén...
Tegyük a szívünkre a kezünket: a téli időszakban távolról 
sem kaptunk minden pillanatban a borotva vagy az epilátor 
után, és a kozmetikusunkat is csak akkor kerestük fel gyan-
táztatás céljából, ha már nagyon muszáj volt. Itt az ideje 
örökre megszabadulni ettől a kellemetlen jelenségtől!

Tipp:
•	 Tartós	szőrtelenítés	lézertechnikával.	Ez	a	kezelés	is	többszöri	

beavatkozást igényel, és a testen lévő nem kívánatos szőrszálakat 
tünteti el: gyorsan, egyszerűen és hatékonyan állítja le  
a szőrtüszők működését.

Tavaszi arcélénkítő kúra:
A radírozás kulcsfontosságú a sima, puha, kellemes tapintá-
sú bőr érdekében. Míg a testünkre nyugodtan használha-
tunk durvább, szemcsésebb állagú peelingeket, krémeket, 
addig egyes szakemberek szerint az arcunkat sokkal jobban 
kímélik a kémiai hámlasztók, mivel ezek nem okoznak mik-
roszkopikus sérüléseket, ami a télen elfáradt bőr esetében 
kifejezetten kerülendő. 

Tipp:
•	 Kémiai	hámlasztások	AHA-val,	gyülölcssavval,	triklórecetsavval,	

geen-peel (gyógynövényes mélyhámlasztás), yellow peel. Ezek  
a beavatkozások a bőr felületét mélyhámlasztással teszik 
bársonyossá, üdévé.

Amennyiben problémás a bőrünk, illetve régebbi hegek, ér-
tágulatok találhatók rajta, számos megoldás közül választ-
hatunk.

Tipp:
•	 Pattanásos	bőr,	hegek	kezelése	fagyasztással
•	 Pattanások,	pigmentfoltok	kezelése,	bőrfiatalítás	hámlasztással:	

lézer, mikrodermabrázió (arccsiszolás) 
•	 Bőrfiatalítás,	hegek,	akne,	pigment	kezelése	villanófényes	(IPL)	

lézertechnikával főleg az arc, a nyak, de egyéb régiókban 
megjelenő, esztétikailag zavaró értágulatok eltüntetésére.  
A készülék által kibocsátott fény a vörösvértestecskékben lévő 
hemoglobinban nyelődik el, aminek következtében a vérerek 
roncsolódnak, majd felszívódnak, miközben a hám és a környező 
szövetek sértetlenek maradnak.

Választási lehetőség van tehát bőven, s a Mammut Egész-
ségközpont szakembereinek segítségével mindenki megta-
lálhatja a neki legmegfelelőbb kezelést, hogy a legjobb for-
mában vágjon bele a nyárba!

Arccal  
a tavasz felé
TesTünk-lelkünk ki van éhezve 
a langyos Tavaszi napsüTésre,  
de vajon a bôrünk is így van  

ezzel? vegyük alaposan szemügyre 
az arcunkaT, kezünkeT, lábunkaT: 
elképzelheTô, hogy száraz, pikke-
lyes, színTelen, akár új ráncok is 

megjelenTek… iTT van háT  
a megújulás ideje!
      www.mammutegeszsegkozpont.hu  
      Mammut II. 4. és 5. emelet  
      Bejelentkezés: 06-1/345-8085 
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Az elhízás az okozott rossz közérzeten és az esetleges 
esztétikai problémákon túl az egészséget is veszélyez-
teti. Súlyosan megterheli például a szívet, az érrend-
szert. Ma már tudjuk, hogy a testtömegindex (BMI) 
nem ad kellő információt arra vonatkozóan, hogy  

az adott elhízástípus mennyire kockázatos a szív-ér 
rendszert illetően, ezért fontos, hogy olyan vizsgálato-

kon vegyünk részt, amelyek megfelelő adatokkal 
tudnak szolgálni. Az Euromedic Diagnosztika a 

Mammut II.-ben ebben is a segítségünkre lehet.

egészséges 
csonTokkal  
az egészséges 
éleTérT

ilyenkor Tavasszal mindig eszünkbe juT a megújulás, a felTölTôdés,  
és elôTérbe kerül az egészség. ennek kapcsán beszélgeTeTT jakupcsek 
gabriella a mammuT ii. 4. emeleTén TalálhaTó euromedic diagnoszTikai 
közponT orvos igazgaTójával, dr. bács évával.

Képalkotó diagnosztikai 

vizsgálatok a Mammutban:

CT-vizsgálat • Ultrahangvizsgálat

Röntgenvizsgálat • Mammográfia

Csontsűrűségmérés

      Euromedic Diagnosztika  
      Mammut II. 4. emelet  
      www.euromedic.hu 
      Tel.: 06-40/91-81-91  
      E-mail: mammut@euromedic.hu 

A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok nagyon 
speciális eljárások, amelyekkel komoly betegségeket 
lehet megelőzni. Az egészséges emberek 
egészségük megőrzése érdekében, állapot-
felmérésre kérhetnek ilyen jellegű vizsgálatokat, 
például csontsűrűségmérést. Miért fontos a csontok 
állapotának, állagának ellenőrzése? 
Környezetünkben gyakran tapasztalhatjuk, hogy a változó-
kort követően, az idő előrehaladtával egyre könnyebben tör-
nek a csontok. Ez már a csontritkulás leggyakoribb és leg-
súlyosabb szövődménye. A gerinc csigolyáinak összerop-
panása sérülés nélkül is kialakulhat, pusztán azért, mert 
a csontállomány szinte elfogyott. Ha tisztában vagyunk 
a csontjaink állapotával, lehetőségünk van idejében olyan 
szakorvosi kezelést kapni, amellyel megelőzhetjük, enyhít-
hetjük ezeket a tüneteket. 
Kinek javasolt ilyen szűrésen részt vennie? 
A csontvesztés már 35-40 éves kor környékén elkezdődik. 
Nőknél a menopauzát követően azonban a csonttömeg 
csökkenése felgyorsul, ezért ez a korosztály veszélyeztetet-
tebb. Akiknek a családjában előfordult már csontritkulás, 
azoknak már 25-30 éves kortól célszerű elvégeztetni  
az első, úgynevezett alapvizsgálatot. Szintén érintett lehet 
az, aki nagyobb hormonkezelésen esett át.   
Ha jól tudom, a Euromedic Diagnosztika 
központjában lévő csontsűrűségmérő berendezés 
a csontok állapotának felmérésén túl a fogyó-
kúrázóknak vagy az aktívan sportolóknak is hasznos 
vizsgálatot is el tud végezni. 
Igen, a berendezés képes a teljes testzsír/testtömeg arány 
mérésére. Ez nagyon hasznos lehet azoknak, akik sportol-
nak vagy fogyókúráznak, mert az alapállapot meghatározá-
sán túl lehetővé teszi az edzések eredményességének kö-
vetését is. Remélem, ezekkel az ismeretekkel és a figyelem-
felhívással együtt tehetünk a kiegyensúlyozottabb és tuda-
tosabb életért. A többi már rajtunk múlik.
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Ha Te is így érzel, akkor gyere el a Lite Wellness Clubok 
egyik legnépszerűbb csoportos edzésére, a fantasztikus 
hangulatú SPINNING® órára! A SPINNING® varázsa már  
az első néhány alkalom után magával ragad. A zene ritmusa 
viszi a lábad, a félhomály és a fények segítenek kiszakadni 
a hétköznapokból, az edzői motiváció pedig átlendít az eset-
leges holtpontokon. A Lite Wellness Clubokban kiváló hang- 
és fénytechnika mellett, a legjobb minőségű, speciálisan erre 
a célra kifejlesztett SPINNER® kerékpárokon tekerhetsz. 
A profi oktatói csapat minden segítséget megad, hogy elérd 
céljaid! Megismerheted őket a Lite Spinning Team Facebook-
oldalán.
Nincs bonyolult koreográfia, a 45-50 perces folyamatos moz-
gás közben kizárólag saját magadra kell figyelned! Az edzés 
során különböző ritmusú, dinamikus zenékre tekerhetsz, ülve 
vagy akár állva. Az ellenállás mértékét, a nehézséget saját 
magad állíthatod, így az óra intenzitása kizárólag rajtad múlik. 
Ami a legfontosabb, hogy ezt az ízületkímélő mozgásformát 
kortól, nemtől és edzettségi állapottól függetlenül bárki el-
kezdheti. Így közösen sportolhatsz barátaiddal és családtag-
jaiddal, ami még inkább megkönnyíti, hogy rászánd magad 
a testmozgásra. 

A SPINNING® fejleszti a keringési és légzőrendszered álla-
potát, növeli állóképességedet, segít megszabadulni a min-
dennapi stressztől, és remek kikapcsolódási lehetőséget 
biztosít. Kiváló zsírégető hatású, formálja az egész testet, 
különösképp a láb- és farizmokat. Az edzések során nincs 
szükséged speciális felszerelésre, csak egy kényelmes 
edző  ru hára, egy lehetőleg kemény talpú sportcipőre, töröl-
közőre és legalább fél liter folyadékra. 

Pár hét múlva pedig nincs más dolgod, mint bezsebelni a ta-
vaszi kiskabát alól kivillanó izmos lábadnak kijáró elismerő 
pillantásokat.

      Lite Wellness Club – Mammut. Mammut II. 4. emelet  
      Hétköznap: 6.00–22.00, hétvégén: 8.00–21.00  
      Telefon:  +36-1/345-8544  
      www.litewellness.hu 
      E-mail: mammutsales@litewellness.hu   
      www.facebook.com/litewellnessclub  

kezdd a TavaszT  
fiTTen és  
egészségesen! 
spinning® edzések a mammuT ii. 4. emeleTén
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TarTós és  
gyors fogyás 
a physiomins-módszer  
már bizonyított  
kinek ajánlják, és hogyan érik el a kívánT  
haTásT? errôl kérdezTük a népszerû módszer  
hazai nagyasszonyáT, kóbor-deme zsókáT.

Elsősorban azoknak ajánlom ezt a fogyasztó-
programot, akik már nem bírják tovább a meg-
erőltető koplalást, vagy minden porcikájuk fáj 
az intenzív tornától. Módszerünkkel hat kilót is 
leadhatnak egy hónap alatt.

Mi a titok?
Nincs titok! Van viszont alapos állapotfelmé-
rés, melynek során megmérik a testsúlyt és 
a testzsírszázalékot, majd szakembereink 
egyénre szabott programot állítanak össze. 

Ehhez speciális gépekre, eljárásokra van szükség?
Igen. A fogyni vágyókat egy kapszula alakú Physiomins fogyasztógépbe fek-
tetjük, de előtte zsírbontó méregtelenítő krémet használunk a kritikus helye-
ken. A gép működésének hatására a krém bekerül a bőr alatti mélyszövetek-
be, és ennek következtében fellazulnak a zsírsejtek, elindul a méregtelenítés, 
az általános fogyás, a sejt- és szövettömörítés.

Mi következik ezután?
A francia módszer második szakaszában a kényes pontokat, mint a fenék, 
comb vagy has, elektrolipolízissel dolgozzuk meg, tehát a lerakódott zsírsejte-
ket elektródák segítségével bontjuk. Ezután gyorsan kell cselekednünk, mert 
a zsírsejtek két nap alatt képesek visszaépülni a helyükre: egy speciális 
nyirokútmasszázst végző csizma segítségével kihajtjuk a szervezetből az ösz-
szetört zsírsejteket, méreganyagokat. Sok folyadékot kell inni ez idő alatt, hogy 
a salakanyagok mielőbb távozzanak a testből. 

Annak is ajánlható a Physiomins, aki narancsbőrrel küzd?
Természetesen. A narancsbőrproblémákat 80%-os hatékonysággal orvosolja 
a módszer. A vákuumfej segítségével oxigénnel látjuk el a kötőszöveteket, illet-
ve átjárhatóvá tesszük a nyirokutakat. Ezután következik a kötőszövet-feszesí-
tő program. Ez azt a célt szolgálja, hogy a fogyásból adódóan a bőr ne eresz-
kedjen meg. Végül, de nem utolsósorban, ha szükséges, havi egy alkalommal 
szinten tartó kezelést végzünk, hogy stabilizáljuk az elért karcsúbb alakot.

Tavaszi  
kedvezmény 

Minden kedves  
olvasónak, aki bemutatja  

a magazin ezen  
számát, vagy a cikkre hivatkozik 

35%  
kedvezményt  

biztosítunk a kezelések árából.

      Physiomins – Mammut II. –1 szint  
      Telefon: +36-30/431-9866  
      www.physiomins-fogyas.hu 
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bAMbini:	lányok,	figyeleM!
A legújabb Shnooks szőrmókok  
ölelni való varázslatos kis plüssfigurák, 
melyek kibontás után akár nyolcszoro-
sukra nőnek! A LEGO újdonsága, 
a LEGO Friends kimondottan 
lányoknak készült, így az építés öröme 
már nem csak a fiúké! A Lotti Karotti 
társasjátékban a nyuszik mindent 
megtesznek azért, hogy övék lehessen 
az óriási répa a mezőn, ám nincs 
könnyű dolguk, ugyanis tele a rét 
lyukakkal, ahová  
bezuhan hatnak  
a nagy ugrálásban...

Mesevilág	és	kirAkó	
A	játékszigetben
A Sylvanian Families varázslatos 
világában életre keltheted saját 
mesédet a cica, mókus, nyuszi, 
sündisznó és egér figurákkal, 
valamint a hozzájuk tartozó, 
egészen apró részletekig kidolgo-
zott, életszerű kiegészítőkkel, mint 
a pici ruhák, babakocsi, babaágy, 
íróasztal, konyhaszekrény és 
evőeszközök... Minden kor osztály 
megtalálja a számára megfelelőt a 
Trefl puzzle bőséges kínálatából, 
melyben a gyerekek nagy 
kedvencei, a Disney kirakók is nagy 
választékban megtalálhatók. 

      www.jateksziget.com   
      Mammut II. 3. emelet  

      www.bambini.hu   
      Mammut II. 3. emelet  

Gyerekek világa 
a Mammutban

lego lányoknak, karköTôbôl állaTka, családi 
nyuszimóka, sajáT mesevilág – íme pár újdonság 
Tavaszi jáTékkínálaTunkból!

Trefl puzzle

LEgO Friends

Lotti Karotti

Shnooks

Sylvanian Families

Sylvanian Families

Lego Friends
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játékvár:		
állAtok	A	közéPPontbAn!
Bizu: csillogó állatka és karkötő egyben! 4-féle 
témából és sok egyedi karakterből válogathatsz! 
A Merliah Barbie lenyűgöző szörföslányból 
gyönyörű sellővé alakul át, messze földön híres 
rózsaszín szörfdeszkája csodálatos sellőfarokká 
változik. A Schleich élethű állatfiguráival szafarit 
rendezhetsz, vagy gyűjtheted a Hexbug Nano 
bogarakat, melyek 12 gumilába nem ismer 
akadályt: összevissza rohangálnak, és ha 
felborulnak, lábra állnak maguktól!

kölyökPArk	A	bAbákért	
Minden gyerek, legyen kicsi vagy nagy, elámul, 
amikor belép a megújult szórakoztatóparkba: 

lehet kúszni, mászni, csúszdázni, és még 
számtalan más, a mozgáskoordinációt és 
egyensúlyérzéket javító játékot játszani! 

Mindezeken túl a jó hír az, hogy egy új, kulturált, 
békés, nyugodt babaetető és szoptató helyiség 

kialakításával a Kölyökpark látogatóinak régi 
vágyát sikerült megvalósítani!

      www.kolyokpark.hu   
      Mammut II. 3. emelet  

      www.jatekvar.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

Bizu

Schleich állatfigurák   

Merliah Barbie

Hexbug Nano

Hexbug Nano
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kincses	könyvtár	
elsô	szAvAk

A Kincses Könyvtárban található  
nyolc könyvecske játékos, színes 

képeinek segítségével megismerheted  
a körülötted lévő csodálatos világot. 

Íme a nyolc könyvecske: 
A házban. Állatok. Finomságok. 
Játékok. Öltözködés. Számok. 

Szavak. Színek.

féltve	ôrzött	titkAiM
Zárd lakatra,  

hogy senki ne lássa!

Ebbe a lakattal zárható tündéri  
kis könyvbe feljegyezhetsz minden 
fontos adatot, beleírhatod a jövőre 

vonatkozó terveidet, elképzeléseidet, 
gondolataidat, megtervezheted 
a ruhatáradat, beragaszthatod 

kedvenc képeidet, és még rengeteg 
titkot elrejthetsz a kíváncsi tekintetek 

elől. Legyen Neked is egy  
ilyen stílusos titokgyűjteményed!  

Illusztrálta: Katie Saunders

berg	judit:	
Meseleves

Berg Judit meseíró civilben négy 
gyerek édesanyja. Meseleves című 

új kötetében személyes tapasztalatai 
alapján szól a kicsikhez és szüleikhez. 

A remek illusztrációk és rövid 
párbeszédek az állandóan lapozni 

vágyó, türelmetlen gyerekek számára 
is élvezhetővé teszik a meséket. 

A Meseleves a nagy sikerű 
Hisztimesékkel megkezdett „problé-

mamegoldó” sorozat új kötete.

jeff	kinney:	
egy	roPi	nAPlójA

Itt a nyári szünet – hét ágra süt a nap, 
és minden kissrác a szabadban 
rohangál. Greg Heffley viszont  

a házban gubbaszt, és videojátékokat 
játszik, vagyis a leghőbb vágyai szerint 

él: nincsenek kötöttségek és szabá-
lyok. De Greg anyukájának más az 

elképzelése az ideális nyárról – olyan, 
ami dugig van kinti játékokkal és 
„családi együttlétekkel.” Kinek az 

akarata fog győzni? Netán a Heffley 
család új tagjáé?

esik	esô,	süt	A	nAP	–			
Mondókák,	versek	
APróságoknAk

Összeállította Gönczöl Andrea

Csipp, csepp, csepereg, villám 
csattan, megered: zápor függöny 

zuhatag, fut a felhő, süt a nap. Jött 
ment, jólesett: fűnek, fának jól esett. 
A bájos mondókákat és versikéket 
Benedek Virág rajzai teszik még 

színesebbé. Élvezet együtt lapozni 
a könyvet a legkisebbekkel! Szép 

kivitelű, kedves mesekönyv.

Máté	Angi:	
ez	egy	susogó	levél

„valahol, máshol volt egy másik hely, amelyik 

hely az erdőé volt. az erdő fái erőslombú, dús 

fák voltak. ezek a fák egy nap leültek, ágaikról 

lecsippentették egy-egy levelüket, és ráírták 

mindegyikre: ez egy susogó levél, aztán 

repülőt hajtogattak a megírt levelekből, és 

belelökték a levél-repülőket a levegőbe, 

sok-sok megírt levél pedig meg sem állt, míg 

arra a helyre nem repült, ahol a három csupasz 

fa állt. a megírt levelek odaértek, ráültek a 

három fa ágaira, és mutatták a rájuk írt betűket 

a szeleknek: ez egy susogó levél, és ez is, 

olvassátok, szelek…” (Máté angi)
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buborék:		
zenébe	zárt	világ	

Zenébe zárt világ címen jelenik meg 
a Buborék együttes harmadik lemeze, 

amellyel ismét a gyerkekekhez 
szólnak. No meg a szülőhöz,  

akik szeretik az igényes zenéket. 

Hazánk egyik legnépszerűbb 
gyerekzenét játszó zenekara vadonatúj 

saját szerzeményekkel és mellettük 
olyan népszerű dalokkal, mint az 

Icipici kis mese, a Baj van a részeg 
tengerésszel vagy a Hull a szilva a fáról 

kedveskedik a családoknak.
Korábbi, Hócsata című lemezüktől 

eltérően az új album nem tematikus. 
Minden megtalálható rajta, ami 

a Buborék együttes zenei világát 
jellemzi: a rock’n’rolltól a népdalon, 

a megzenésített Móricz Zsigmond-ver-
sen keresztül egészen a melodikus, 

szívmelengető gyermekdalokig. 

Érdekesség, hogy az albumon  
Xantus Barbara vendégszerepel:  
A Sárkánymese című klasszikus 
történetet hallhatjuk a népszerű 

színésznő előadásában.

susi	és	tekergô
Walt Disney egyik legbájosabb 

és legszeretetreméltóbb rajzfilmjének 
hősei kutyák. Tekergő, a bohém 

kedvű, vidám kóbor eb,  
valamint a törzskönyvezett, szép 

és elkényeztetett Susi. 
Bár kutyavilágok választják el őket 
egymástól, amikor a hölgy bajba 

keveredik, természetesen Tekergő 
az egyetlen, aki hajlandó vásárra vinni 

érte a (kutya)bőrét. Úgy látszik, az 
ellentétek a kutyák között is  

vonzzák egymást.

tintin
Az izgalomra éhes fiatal kalandor és 
riporter, Tintin, valamint hű kutyája 

kalandjait bemutató mozifilm az egész 
világon nagy sikert aratott. Hősünk 

rájön, hogy egy maketthajó veszélyes 
tikot rejt, ám ezzel egy ördögien ravasz 
gonosztevő célkeresztjébe kerülnek. 

Viharos óceánon és perzselő 
sivatagban, váratlan fordulatok és vad, 

izgalmas kalandok közepette tart 
a szerencselovagok küzdelme.  

Csupa játék, szellem és látványos 
meglepetés a film – azonnal az egész 

család kedvence lesz. 

HAlász	judit:	csiribiri
Tizennyolc megjelent lemez után 
először egész estés filmkoncertet 

forgattak a színművésznővel, 
amelynek zenéje a mozipremierrel 

egyidőben jelent meg CD-n is. 
A Csiribiri albumon a filmkoncert  

zenei anyaga hallható, amely csokorba 
fogja Halász Judit egyedülálló 
pályafutásának legnépszerűbb 

alkotásait. A dalok kiválasztása nem 
volt könnyű, hiszen több évtized zenei 

terméséből kellett összeállítani 
a repertoárt. „Szerettem volna minél 

több dalt elénekelni a filmben, de 
valahol meg kellett húzni egy határt. 

Azokat, amelyeket a gyerekek 
követelnek, semmiképpen sem 

hagyhattuk ki. Ilyen a Micimackó, 
Boldog születésnapot vagy 

a Sehallselát Dömötör” – meséli 
a művésznő. 

A DVD egy példátlan életművet mutat 
be Halász Judit több évtizedes 

szeretetmissziójáról, bemutatja varázs-
latos személyiségét, báját és azt, hogy 

zenéje örök, sőt, aktuálisabb mint 
valaha, hiszen a család fontosságára 

és a szeretre tanít.

CD-N ÉS DVD-N! 

koncerTélmény, filmek 
kicsiknek  

és nagyobbaknak
A SAturN CD- éS DVD-AjáNlAtA

      www.saturn.hu   
      Mammut II. –1. szint 
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irány a   
jáTszóTér! 
lassan közeleg a Tavasz, így iTT 
az ideje elrakni a TélikabáTokaT 
és beszerezni a gyerekek könnyû 
Tavaszi ölTözékeiT.

Az Okaidi üzletben még  
a legkisebbeknek is garantáltan 
találunk valami divatos darabot.

A kissrácok körében nagyon 
menő a mintás vagy feliratos 
póló, a laza military sort, a sza-
kadt farmer és a divatos sál. 

Baseballdzseki,
Okaidi

Baseballsapka,
Benetton

Kantáros nadrág,
Okaidi

Kapucnis kabát,
Benetton

Póló,
Okaidi

Kabát,
Benetton

Cipő,
Okaidi

Póló,
Tezenis

Kardigán,
Benetton

Sál,
Benetton
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A kislányok ebben 
a szezonban a min-
tás szoknyákban és 
nadrágokban lesznek 
a legdivatosabbak.

A pólyás babák köré-
ben is hódítanak  
az élénk színek.

Kistáska,
Benetton

Kisruha,
Benetton

Kabát,
Benetton

Ballonkabát,
Benetton

Bugyi,
Tezenis

Virágmintás nadrág,
Benetton

Kistrikó,
Tezenis

Trikó,
Benetton

Öv,
Benetton

Szandál,
Okaidi Tornacipő,

Benetton

Balerinacipő,
Okaidi

Nadrág,
Okaidi

Ing,
Benetton

Fodros blúz,
Benetton
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A Csoda- Csapat Közhasznú Alapítványt speciális szak-
emberek 2009-ben azért hozták létre, hogy elősegítsék 
a gyermekek és családok fejlődését, a gyermekek érzel-
mi és értelmi életének kiegyensúlyozását, illetve a ké-
pességeik maximális kibontakoztatását. Mindezekkel 
kapcsolatban iskolai, tanulási, szociális, érzelmi problé-
mákra nyújtanak segítséget.

Olyan önsegítő technikákat tanítunk meg, melyekkel a gyer-
mek képes lesz oldani az érzelmi stresszt, ezáltal megerősö-
dik az önbizalma, magabiztossága, figyelme, motivációja, 
testi koordinációja, ügyessége – mondják az alapítvány veze-
tői Szabó Edina és Szabóné Sipos Natália. 
Segítünk a gyerekeknek, hogy minél kiteljesedettebb, harmo-
nikusabb, egészségesebb életet éljenek, bármilyen adottsá-
gokkal is rendelkeznek. 
Fejlesztő programunk kiscsoportos (6-8 fő) formában zajlik, 
emellett lehetőség van az egyéni fejlesztésre is. Csoportjain-
kat 6–12 éveseknek szervezzük.
Tanfolyamainkon főként az Edukinesztetikán alapuló pedagó-
giai kineziológiára fektetjük a hangsúlyt. Ezenkívül alkalma-
zunk drámapedagógiát, szerepjátékokat, különböző tanulást 
könnyítő technikákat, valamint relaxációt, meditációt, ill. a po-
zitív gondolkodást és hozzáállást segítő módszereket.
Személyiségfejlesztő programunk egy komplex rendszerben 
egymásra épülve 3x6 alkalmas mo-
dulokból áll, összesen 18 alka-
lomból, heti 1x60 percben.

KISISKOLÁSKORBAN: Az iskolába lépéstől kezdve hosszú 
évekig a TANULÁS lesz a gyermek számára a fő tevékenységi 
forma. Minősége közvetlenül alakítja az iskolai karriert, a sze-
mélyiségfejlődést, és az életpályát. Kialakul a vágy, hogy jól 
tanuljanak, bizakodnak, hogy ennek meg tudjanak felelni.  
Ehhez kellő OPTIMIZMUS, ÖNBIZALOM kell.
Ebben a korban képesek a gyerekek a leghatékonyabban el-
sajátítani a tanulási technikákat, illetve most tudják leginkább 
megalapozni jövőjüket ahhoz, hogy hosszú távon pozitív 
eredményeket érjenek el az élet minden területén. Minden új 
helyzet szorongást válthat ki a gyermekben, így a felsorolt 
problémák mögött általában valamilyen félelem vagy stressz 
húzódik meg. A relaxációs technikák és a viselkedésterápiás 
módszerek alkalmazásával csökken a feszültség, ezáltal 
nagymértékben javul a gyerekek belső hozzáállása.
Fejlesztő programunk célja, hogy gyermeke kiegyensúlyozot-
tabb, nyugodtabb, energikusabb és vidámabb legyen! Min-
den hozzánk járó gyermekkortól és képességektől függetle-
nül jól érezze magát egy oldott, elfogadó légkörben. Foglalko-
zásainkon a gyermekeket játékos-mozgásos gyakorlatok se-
gítségével úgy fejlesztjük, hogy nekik abban minél több 
örömük legyen, és a tanulás számukra szinte észrevétlen ma-
radjon.
A csoportos foglalkozásokon kívül a nyári időszakban is tar-
talmas és hasznos személyiségfejlesztő napközis jellegű tá-
borokat szervezünk a gyerekeknek. Jövőbeni célunk, hogy 
előadások, klubok formájában folyamatosan segítsük és tájé-
koztassuk a szülőket az új alternatív megoldásokról a mai 
gyerekek nehézségeivel kapcsolatban. -PR-

www.csoda-csapat.hu, csodacsapat01@gmail.com, tel.: 06-20/2530-356, 06-70/9674-669
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Tavaszi  
kuponôrüleT  

a mammuTban!
kedvezmények napja havonta egyszer
írjuk be jó elôre a napTárunkba minden hónap elsô csüTörTökéT,  

és szóljunk a baráTnôinknek is, merT ezekeT a napokaT  
köTelezô a mammuTban TölTeni, hiszen ilyenkor minden rólunk szól!

Idén ugyanis minden hónapban óriási kuponakcióval kedves-
kedik nekünk – és persze a pénztárcánknak – a bevásárló-
központ. Mosassuk le végre autónkat, és amíg a négykerekű 
szépül, tegyük azt mi is: vár minket többek közt a Madonna 
Szalon, a Lite Wellness, a Douglas, a Marionnaud vagy a Szo-
lárium Stúdió. Lepjük meg magunkat – és a párunkat – egy új 
fehérneművel a Felinából vagy az Aranypókból, egy új, tava-
szias gönccel a Camaïeu-ből, Tatuumból, Tally Weijlből, 
Woodoo-ból vagy a Jackpotból, és mivel egy ilyen 
bevásárlókörút semmit sem ér egy új pár cipő nélkül, nézzünk 
be a Branchba, az Office Shoesba vagy a Schollba. Férfiis-
merőseink addig a Cottonfield,  Sprigfield, Cross & Field üzle-
tek kínálatát szemrevételezhetik. A sportos stílus kedvelőinek 

irány az O’Neill/Converse vagy a Dockyard, „almarajongók-
nak” az iStyle, könyvmolyoknak a Libri vagy az Alexandra, 
gyerekeseknek pedig a Bambini vagy a Játékvár. Ne feled-
kezzünk meg egy jó kávéról sem: akár a McCaféban, akár 
a Starbucksban érvényesíthetjük kuponunkat – de mivel 
hosszú a nap, lehet is-is! Otthonra vásároljunk különleges te-
ákat, kávékat a Big Ben Teházból, bio- vagy olasz ínyencsé-
get a Delikát Centrumból, és valami dizájnos használati tár-
gyat a Tchibóból...

És ez még csak  
a jéghegy csúcsa!
A kuponfüzetek több mint 210 kupont  
tartalmaznak, melyek 20, 30 és 50%-os  
kedvezményekre jogosítanak, de minden  
hónapban csak egyszer: az első csütörtökön.  
Elő tehát a naptárakkal, íme a tavaszi időpontok:

március 8., április 5., május 3.
A kuponfüzet minden hónap elején az információs 
pultoknál található, vagy letölthető a www.mammut.hu 
weboldalról. Ragadjunk meg egy kuponfüzetet,  
és irány a Mammut!
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A	sztárok	divAtjA
A Bódi Sylvi, Debreczeni Zita, Dukai 

Regina, Horváth Éva és Zimány Linda 
nevével fémjelzett márka végre már 
a Mammut ban is kapható! A trendi, 

limitált szériás ruhadarabokat árusító 
cég legújabb kollekcióját azoknak 
a nőknek ajánljuk, akik szeretik az 

élet minden területén különlegesnek 
és szexisnek érezni magukat. 

HArMonikus	külsô,	
MAgAbiztos	
Megjelenés
Francia és német elegáns ruhákat 
kínál a hölgyeknek a Marilyn 
Boutique. A divatos márkák, mint 
a Pause Cafe, Eugen Klein, 
Bandolera, Erfo, Lisa Campione 
között nemcsak a manökenalkatúak 
válogathatnak, hiszen a méretezésnél 
– akár 50-esig – az erősebb 
testalkatúakra is gondoltak.

környezettudAtos	elegAnciA
Szulák Andrea ajánlásával	

Nemcsak az étkezésben, de már az építkezésben, 
öltözködésben is figyelünk arra, hogy az anyagok, 

amiket használunk, természet- és emberbarát 
minőségűek legyenek. Szulák Andrea énekes-

színésznőről sokan tudják, hogy egészségesen él, 
odafigyel arra, mit használ, mit eszik.  

Fontos számára a minőség, a stílus, a divatos 
termékek, s szívesen válogat a greenC természetes 

alapanyagokból készült tavaszi modelljeiből.

      green Culture 
      Mammut I. Bio Sétány  
      www.greenculture.hu   

      Secret Fehérnemű   
      Mammut I. 1 emelet  

      Marilyn Boutique   
      Mammut I. földszint  

tökéletes	
elegAnciA

Az Emporium 
kiemelkedő minőségű 

kosztümjeiben igazi 
divatos nőnek érezheti 

magát. Akár 
a munkahelyén, akár 

otthon, legyen tele 
önbizalommal.  

Legyen nőies, egyedi 
és sikeres az 

Emporium és az Aura 
Collection ruháiban! 

Emporium,  
kosztümben  

az első!

      Emporium – Mammut I. 1. emelet   
      www.emporium.hu  

 Sugarbird     .
      Mammut I. földszint    .   

      www.sugarbird.hu    .  

cHArMline	–	HA	leHull	A	lePel…
Minden nő a legcsinosabban szeretne mutatkozni akkor is, 
amikor megszabadul a ruháitól. Ebben a  kihívásban 
nyújtanak segítséget a Charmline fürdőruhák és 
fehér neműk, melyek trükkös szabásukkal és erős tartást 
biztosító anyagukkal formálják a női alakot tökéletesre. 
A tavaszi modellek friss színekkel csábítanak, a már 
megszokott és bevált méretekben, de új fazonokkal.  
Az új szezonban a csili, a csili és fekete vidám kombi ná-
ciója, a levendulalila, az állatminta és egy aranyló testszín 
dominálnak.
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A Puskás Fotó a digitális fényépezés hajnalán indította fotó-
szolgáltatását a Mammutban, és a mai napig folyamatosan 
alkalmazkodik az új kihívásokhoz, újabb és újabb szolgálta-
tásokat kínálva azoknak, akik a megszokottnál többet szeret-
nének kihozni fényképeikből.
Jól sikerült fényképeit a lakása, irodája díszévé emelheti 
a vászonposzter segítségével. A készítés során az ön digi-
tális fényképét vászonra nyomtatják, és egy fából készült 
keretre feszítik fel. A képnek ez a keret mélységet ad, a vá-
szon pedig tartósságát biztosítja. A teljes munkafolyamat a 
Mammut ban zajlik, ezért akár órák alatt kezében tarthatja 
a kész képet.
A Mammut tavaszi-nyári kuponfüzeteivel most jelentős ked-
vezménnyel rendelheti meg első vászonposzterét a Puskás 
Fotó üzleteiben a Mammut I-ben és a Mammut II-ben, vagy 
akár a puskasfoto.hu oldalról letöltött rendelési szoftver se-
gítségével.

családias légkörben,  
magas színvonalon

úgy érzi, ma ön a szerencse fia, 
izgalmaT, igényes szóra kozásT keres, 
kikapcsolódna a napi ruTinból, valami 
izgalomra vágyik, hogy feledje 
a gondokaT, problémákaT?  

próbálja ki a kaszinózásT a mammuT i. 3. emeleTén!

vászonposzTer 
az ön 
fényképébôl

A MERKUR Mammut DeLuxe 2012-ben is non-stop nyitva 
tartással, változatlan gépszámmal, a legnépszerűbb nyerőgé-
pekkel, a csak náluk üzemelő, egyedi Domino Jack pot rend-
szerrel, családias légkörrel várja a nyerni vágyókat Buda leg-
színvonalasabb nyerőtermében! Az újonnan bevezetett do-
hányzási tilalom kicsit nehezíti dohányzó vendégeink szóra-
kozását, de erre válaszul a MER KUR az összes nyerőtermében, 
így a MERKUR Mammut DeLuxe-ban is igyekszik megoldást 

találni külön dohányzóhely kialakításával, illetve elektromos 
cigarettával kedveskedik a leszokni vágyó VIP-vendé geknek. 
De természetesen a nem dohányzó játékosok számára így is 
biztosított a (füst)felhőtlen szórakozás! 
A MER KUR minőség továbbra is garantált: kiemelkedő ven-
dégszervizzel, játékos barát nyerési esélyekkel, akciókkal és 
meglepetésekkel, valamint hűségkártya programmal várjuk 
kedves vendégeinket!

      green Culture 
      Mammut I. Bio Sétány  
      www.greenculture.hu   

     www.merkurhungary.hu 
      Mammut I. 3. emelet 

A nyerők hozzánk járnAk! 

      www.puskasfoto.hu 
      Mammut I. földszint 
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a mammut vásárlási utalvány  
továbbra is nagy segítség  
az ajándékozásban, azokban  
a helyzetekben, amikor ön nem  
tudja biztosan, vajon milyen  
meglepetéssel okozhatna  
a legnagyobb örömöt.

AjándékozzA A válAsztás élményét!
1000, 2000 és 5000 forintos vásárlási utalványainkat a megajándékozottak ezernyi 
fantasztikus dologra költhetik a Mammutban, legyen az ruha, illatszer, könyv, de 
beválthatják egy hangulatos étteremben vagy szórakozóhelyen is. Felhasználható 
fodrászatnál vagy más szolgáltatóhelyen – 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.

AZ ÜZLETLISTA FOLyAMATOSAN BŐVÜL.

ajándékozzon 
vásárlási utalványt!

ElfogADóhElyEK A MAMMutBAN
 CIPő, BőRDíSZMű,  
 TÁSKA 

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

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

márkabolt
•		Scarpy
•		Scholl
•		Tredici
•		Vagabond

 FÉRFI-, NőI DIVAT 

•		Astor	for	Men
•		Andrew’s	Ties
•		Babes
•		Braga
•		Carla
•		Camaieu
•		Camel active
•		Devergo/	Woodoo
•		Emporium
•		Fanny	Shop
•		Fanero
•		Fanatiq
•		Feminé
•		Intermoda
•		Irha-Szőrme-Bőr	Szalon
•		Jackpot	&	Cottonfield
•		Kaláka	Collection
•		Levi’s Store
•		Kristóf szalon
•		Madame	elegant
•		Marks & Spencer

•		Martha	May
•		Molett Molady
•		Mango
•		MariannTrend Divat
•		Marylin	Boutique
•		Nara Camicie
•		O’Neill/ Converse
•		Orsay
•		Premium	Labels
•		Promod
•		Rajnai Férfidivat
•		Retro Jeans
•		Sántha	Ruha
•		SES	Exclusive
•		Springfield
•		Turai Divat
•		T&T divat
•		Tatuum
•		ulla Popken
•		Woodoo

 DíSZÁLLAT 

•		Halak-Hüllők
•		My Pet

 ÉLELMISZER,  
 ITALOK, PÉKSÉg 

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

 ÓRA, ÉKSZER 

•		Aranygömb
•		Divat	órák	üzlete
•		gárdos Ajándék  

/Mont Blanc
•		BL Óraszalon
•		Créor
•		Extrametál
•		Juta
•		Lukács Ékszer

•		Miss	Moneypenny
•		Silwear	Ezüst	és	

Divatékszer
•		Syam Silver
•		Swarovski
•		Szerencse-Kő

 KÖNYV, CD, DVD 

•		Alexandra
•		Anima
•		Libri 

 LAKBERENDEZÉS,  
 KONYHAFELSZERELÉS 

•		Art Szalon Herend
•		Casa	Spain
•		Cilek
•		Darvas képkeret
•		Haas&Czjzek
•		Hobbyművész
•		T-Rex
•		WMF

 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

 HíRLAP, DOHÁNY 

•		CigarShop

 ILLATSZER,  
 SZÉPSÉgÁPOLÁS 

•		Clinique
•		DM drogéria
•		Douglas
•		Estée Lauder
•		L’Occitane
•		Marionnaud
•		Szappansziget
•		Yves	Roches

 JÁTÉK, AJÁNDÉK 

•		Bambini
•		gárdos Ajándék  

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

 SPORT ÉS ÉLETMÓD 

•		Dr.	Lenkei	Életerő	
Centrum

 SPORT- ÉS SZABADIDő-  
 RuHÁZAT, SPORTCIPő,  
 SPORTCIKKEK 

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

 SZÓRAKOZÁS,  
 JÁTÉKTEREM 

•		Mammut Bowling Club

 SZÁMíTÁSTECHNIKA,  
 MűSZAKI CIKK 

•		Extreme Digital
•		iStyle
•		Notebook.hu
•		Notebookstore

•		Patronsarok
•		Saturn

 SZOLgÁLTATÁS 

•		Catwalk Szalon
•		Céghmester
•		Euromedic	 

Diagnosz tikai Központ
•		Forever	Young
•		go Print
•		Kölyökpark Játszóház
•		Madonna Szalon
•		Mammut	 

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

Tradicionális  
Masszázsszalon

 TELEKOMMuNIKÁCIÓ  
 ÉS TARTOZÉKOK 

•		GSM	Aréna
•		T-Partner
•		T-Pont
•		Telenor
•		Vodafone

 uTAZÁSI IRODA 

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

 VENDÉgLÁTÁS 

•		KFC
•		Legend	Café	&	Bár
•		Leroy Café
•		McDonald’s
•		Palacsinta	Klub
•		Planet	Sushi
•		Sushi	Bár
•		T.g.I. Friday’s
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válTozások  
a bevásárlóközponTban

éPület szint üzletszáM Megszûnt/elköltözött új	üzlet

Mammut I.

 –1. L109 Fagyöngy Naturabolt –

fszt. L037 Szamos Marcipán –

fszt. L003 East Fashion –

fszt. L027 Mammola Kismama ruházat –

fszt. L021 Tálal6 –

fszt. L017 Vadon Sport Wpower akkumulátor és töltő

fszt. L057 Football - Fanshop Sugarbird

1. R140 Brazia –

1. R128 Hypnose Nosztalgia Home

1. R136 Minaro Art Szalon Herend Porcelán

1. R142 – Fanero

2. R210,11 Our Style Boutique –

2. R213 Prima Donna xtreme lashes

2. R216 Juta ékszer Óra

3. R308 Kono Pizza Il Treno

3. R312a Fruity Magic –

1. SP104 Szeremlei minőségi hústermékek green Culture

Mammut II.

–1. KP114 Mastic Spa Notebook Store

–1. KP105 Music Store –

2. K223b Sushi Bar Napszemüveg

2. K225 Dokk Café uPC

2. K229b Cilek Football fanshop

2. K240b Shearling irha, szőrme Nordsee

3. K336a Firenze női divat –
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CIPÔ, TÁSKA
SHOES, BAGS

Alberto Zago M I. fsz. L-063

Bizán shoes · cipő M I. 1. R-126

Branch shoes · cipő M I. 2. R-201/g

DáMoni · cipő M I. fsz. L-060

Deichmann · cipő M II. 1. 139

Horváth Cipő · cipő M II. fsz. 030

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-001

Musette M II. fsz. 027

Office Shoes · cipő M I. 0. R-008

Piella · táska és ajándék üzlet 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

Scarpy · cipő M I. fsz. L-018

Scholl · cipő M I. 0. P-005

Tredici · cipőbolt M I. fsz. L-040

Vagabond · cipőbolt M I. 0. R-011

FÉRFI-NÔI DIVAT
MEN’S WEAR, LADIES WEAR

7 camicie · di vat M I. fsz. L-061

Amsterdam Shop M I. 0. P008

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

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

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. L024 
L042

Bankomat

Információ

WC

Mozgáskorlátozott WC

Lépcső

Mozgólépcső

Panorámalift

Lift 

Pelenkázó

PICTOGRAMS
PIKTOGRAMOK

PARKOLÓK 
PARKING PLACES

Akadálymentes bejárat 

Telefon

Fizetô automata

Italautomata

Gyógyszertár

Elsôsegély

Csomagmegőrző

Gyalogos közlekedés 

Autós közlekedés 

-2 SZINT
Mammut I. (M I.)

-1 SZINT
Mammut I. (M I.)

-2nd FLOOR
Mammut II. (M II.)
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Brazia M I. 1. R-140

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

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

D.I.V.A. · női di vat M II. 2. 239

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

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

Fanero · női di vat M I. 1. R142

Fanny Shop · divat M I. fsz. L-005

Feminé · női divat M I. 0. P-020

Firenze· női divat M II. 3. 336a

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

Green Culture · Öko-tex ruhák 
hölgyeknek

M I. 1. SP104

Hypnose M I. 1. R128

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

Irha-Szőrme-Bőr szalon · divat M I. 1. R-146

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

Kaláka Collection  
by Bodor Ágnes · di vat 

M I. fsz. L-052

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

Levi’s Store · far mer, 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

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

Mango · di vat M I. 0. P-014

Mariann Trend · di vat M I. 0. P-003

Marks & Spencer M II. fsz. 033

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

Marilyn Boutique M I. fsz. L-059

Mexx M II. 1. 128

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

My77 · nôi divat M I. 0. P-006 b

Nara Camicie M I. 0. R-009

Nila&Nila M II. fsz 024

NOX M I. 2. R208

Orsay · női divat, kiegészítők M I. 0. R-006, 7

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

Pri ma  Don na · di vat M I. 2. R-213

Promod · di vatáru M II. fsz. 023

Raj nai Fér fi di vat M I. 1. R-112

Replay Store M II. 3. 331a

Retro Jeans M II. 3. 331

Sandy bizsu M I. 0. P-017

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

Saxoo M I. fsz L-002

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

Springfield · di vat M II. fsz. 037

Sugarbird M I. fsz. L-057

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

Tatuum M II. fsz. 038/a

Tally Weijl M II. fsz. 026

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

T & T di vat · di vat M I. fsz. L-012

Ulla Popken · nagyméretű női divat M II. 3. 344

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

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

Woodoo M I. 0. R-017

DÍSZÁLLAT
PETS

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

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

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
HEALTH, LIFESTYLE

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

Aranykagyló Egészségbázis M I. fsz. L-058

Biokertész M I. 1. SP-106

Bio sétány M I. 1. SP-101

BioTech USA ·  
sporttáplálék kiegészítő szakbolt 

M I. fsz. L-030

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

Euromedic Diagnosztikai  
és Egészségközpont

M II. 4. 424D

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

Mammut Egész ségközpont  M II. 4. 424E

Mammut Egész ségközpont  M II. 5. 524

Mammut Fogászat ·  
fogászat, szájhigiénia

M II. – 1. KP-136

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

Vivamed egészségtár M I. 1. R-145

045

FÖLDSZINT
Mammut I. (M I.)

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

GROUND FLOOR
Mammut II. (M II.)
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ÉLELMISZEREK
FOOD

Anthon Berg · csokoládé M II. 2. 222

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

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

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

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

ChocoLand ·  
csokoládé, aján dékbolt

M I. 1. R-120

Cortesi lát vány pék ség M II. 2. 220

Culinaria Italia M I. 1. SP-103

Darlington Tea M II. 1. 144

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

MATCH Szu per mar ket M I. – 1. L-101

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

Sza mos Mar ci pán M II. 1. 131

Vom Fass ·  
kimért exkluzív termékek

M I. fsz. L-056

FEHÉRNEMÛ, FÜRDÔRUHA
UNDERWEAR, SWIMWEAR

Arany pók · nôi-férfi fehérnemű, 
divatáru

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

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

Felina · fehérnemű M I. 0. P-003

Intimissimi · fehérnemű M I. 0. R-004

J.Press · fehérnemű M I. 0. R-003

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

Magistral M II. 3. 340/m

Secret · fehérnemű M I. 1. R-119

Tezenis · fehérnemű M II. 1. 126

Women’secret · fehérnemű M II. fsz. 032

FOTÓ, OPTIKA
PHOTO, OPTICIAN

Fotó Puskás M II.   -1. KP-137

Fotó Puskás M I.  fsz. L-038

Napszemüveg 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

Baby Stúdió (Chicco) ·  
baba-mama áruház

M II. 3. 321

Benefit ·  
gyermekruha, gyermekcipő

M II. 3. 321a

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

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

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

HÍRLAP, DOHÁNY
NEWSPAPER, TOBACCO

Chills Headshop · do hányáru 
és kiegészítők

M I. 3. R 310, 
310a

Hír lap · ma ga zin M I. fsz. L-049

Inmedio M II. 2. 230

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

SZÉPSÉGÁPOLÁS 
BEAUTY & FRAGRANCE

Clinique · il lat szer M II. fsz. 043

Drogerie Markt ·  
illatszer és dro gé ria 

M II. 1. 123

Douglas · par fü mé ria M II. 1. 137

Estée Lauder · szépségsziget M II. fsz. 044

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

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

Lemaquillage M II. fsz. 045

Lulu Blonde ·  
hajkozmetikumok TIGI/Fudge

M II. 2. 279

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

Olivanna M I. – 1. L-105

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

Seacret ·  
holt tengeri kozmetikumok

M II. 1. 130

Szappansziget M II. – 1. KP-126

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

JÁTÉK, AJÁNDÉK, ÍRÓSZER
TOYS & GIFTS, STATIONERY

Bambini · játéküzlet M II. 3. 332

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

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

Gyorsmintázó M I. fsz. L-062

Happy Box M II. 1. 124

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

Játékvár · játékbolt M I. 1. R-135

modellezz.hu M I. 3. P-422

szökőkút

SP-105

0. SZINT
Mammut I. (M I.)

1. SZINT
Mammut I. (M I.)

MEZZANINE FLOOR
Mammut II. (M II.)
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Mont Blanc · aján dék M I. 1. R-134/b

Papír-Sziget ·  
papír-írószer szaküzlet

M I. 0. P-013

Party City · dekorációs bolt M II. – 1. KP-1112

Pirex · pa pír bolt M II. 3. 322

Szerencse Kő · ás vány M I. 2. R-218

Wish Box M II. 3. 370

KÖNYV, ZENE, FILM
BOOKS, MUSIC, MOVIE

Alexandra · Könyvesbolt M I. 2. R-201

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

Libri Könyváruház / Internet M II.  2. 237

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

LAKBERENDEZÉS
INTERIOR DESIGN

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

Bo szor kány kony ha · 
konyhafelszerelés

M I. 1. R-133

Butlers M I. 0. R-002

Casa Spain · exclusive 
bőrülőgarnitúrák, lakberendezés

M II. 2. 224

Cserépváros M I. fsz. L-034

Decorator Home · 
design függönyszalon

M I. 1. R-144/a

BRIC GROUP -  ingatlan befektetési  
és forgalmazó iroda

M II. 3. 351

Haas & Czjzek M II. – 1. KP-133

Home Fashion ·  
konyhafelszerelés, lakberendezés

M I. 0. P001b

Silent Design · 
fürdőszobafelszerelés, lakberendezés

M I. fsz. L-025

Tchibo M II. 1. 138.

Top Shop M II. – 1. KP104

T-Rex Bútorcity M I. fsz. L-028

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

ÓRA, ÉKSZER
WATCH, JEWELLERY

Apacs · ezüst ék szer M I. 0. P-007

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

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

Miss Moneypenny M II. 1. 131/a

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

BL Óraszalon M I. 2. R-219

Casio sziget M II. – 1. KP-123

Claire’s M I. 0. R013

Créor · óra, ék szer M I. 0. P-018

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

Juta · óra, ék szer M I. 2. R-216

Juta · ék szer M II. 2. 238/a

Luk ács Ék szer · drágakő M II. 2. 223/a

Mont Blanc · óra M I. 1. R-134/b

Óra Doktor · óra M I. – 1. L-106

Óra Guru · óra M I. 0. R-020

Sandy bizsu M I. 0. P-017

Schmuck · ék szer M I. 0. R-010/a

Schmuck · ék szer M II. 1. 125

Silwear · ezüst ékszer M I. 0. P-004

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

Swarovski M I. 0. R-016

Szerencse Kő · drágakő ékszerek M I. 2. R-218

SPORT-ÉS SZABADIDÔ DIVAT
SPORTS- AND LEISURE CLOTHING,

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

Football - Fanshop M II. 2. 229b

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

Playersroom Gold M II. 1. 136

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

Transfer M II. 3. 336/b

SZABADIDÔ, SZÓRAKOZÁS
LEISURE, ENTERTAINMENT

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

Lite Wellness Club M II. 4. 422

Mammut Bowling Club M II. 2. 236

Mammut Squash Center M I. 4. R-434

Merkur Mammut Deluxe · 
játékterem

M I. 3. 
R-320, 
P-421

Cinema City 1–8 te rem M I. 3. P-401

Cinema City 9–13 te rem M II. 3. 350

SP-105 SP-105

2. SZINT
Mammut I. (M I.)

1st FLOOR
Mammut II. (M II.)

2nd FLOOR
Mammut II. (M II.)
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Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M II. – 1. KP-107

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M II. 2. 248/a

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

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

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

M I. fsz. L-023

Grafológia, asztrológia, 
sorselemzés

M II. 3. 372

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

Gyorsmintázó M I. fsz. L-062

Gyorsnyomda · R Contact M I. 1. R-130

M I. 3. R-312b

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

Hobbyművész és művészellátó 
bolt · kreatívbolt

M I. 3. P-424

Lottózó M I. – 1. L-104

Ma don na Szalon · 
mûköröm, fodrászat, kozmetika

M I. 3. R-320/d

Mammut Kilátó Club M I. 4. R432-2

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

M I. fsz. L-048

MKB · bank fi ók M I. 1. R-101, 131

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

Óra Guru · óra javítás M I. 0. R-020

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

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

Polgár tisztító M I. fsz. L-007

POSTA M II. 3. 342

SZÁMÍTÁSTECHNIKA, MÛSZAKI CIKKEK 
COMPUTER, MEDIA, PHOTO

Almás Konzolos M II. 3. 340g

576 KByte · videojáték szaküzlet M II. 3. 329

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

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

Notebookstore M II. – 1. KP114

notebook.hu M I. 2. R203/a

Qwerty Computer ·  
számítástechnika 

M II. – 1. KP-106

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

M II. – 1. KP-120

Wpower akkumulátor és töltő M I. fsz. L017

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

Citibank · bankfiók M II. 3. K-343

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

Csillag Erotika M II. – 1. KP-109

Elektronika Vonala Vagyonvédelem M I. fsz. L-032

Erste Bank M II. fsz. 035

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M I. 0. R-022

Party City · dekorációs bolt M II. – 1. KP104

Raiffeisen Bank M I. 2. R-200

Szaffi Szalon · esküvői/báli 
ruhaszalon és kölcsönzô

M II. – 1. KP-101/e

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

UPC M II. 2. 225

TELEKOMMUNIKÁCIÓ 
TELECOMMUNICATION

LATEL GSM · 
rádiótelefon szaküzlet 

M II. 3. 340f

GSM Aréna · telefon M II. – 1. KP-116

Leila 2 GSM M I. 2. R-217

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

Telenor M I. 0. P-009, 10

Telenor M I. 2. R-203

T-Pont M I. 0. P-002

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

T-Partner M II. fsz 041 a

UPC M II. 2. 225

Vodafone M II. 2. 229/a

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

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

UTAZÁSI IRODA
TRAVEL AGENCIES

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

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

3. SZINT
Mammut I. (M I.)

4. SZINT
Mammut I. (M I.)

3rd FLOOR
Mammut II. (M II.)
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Kartago Tours · uta zá si iro da M I. fsz. L-008

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

Online Travel Services  
· uta zá si iro da

M I. 1. R-129

Quaestor · utazási iroda és 
értékpapír 

M I. 0. R-010

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

VENDÉGLÁTÁS
RESTAURANTS

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

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

Café Frei M II. 2-3.

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

Ciao M I. 0. P000

Dokk room M II. 2. 228

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

Jam Pub · music public house 
& restaurant

M II. – 1.
KP-102, 
117

KFC · étterem M II. 2. 227

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

Legend Café & Bár M II. 3. 371

Leroy Café · kávéház M II. 2. 235

Jóasszony · gyorsétterem M I. 3. R-302

McDonald’s · gyors kiszolgáló 
ét te rem és McCafé 

M II. 2. 231

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

Nordsee M II. 2. 240b

Oliva · salátabár M II. – 1. KP-111

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

Pot’ Bourry · burgonyás 
gyorsétterem

M I. 3. R-306

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

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

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

5. SZINT
Mammut I. (M I.)

4th FLOOR
Mammut II. (M II.)

5th FLOOR
Mammut II. (M II.)

NYITVA TARTÁSI IDÔK
OPENING HOURS

Hétfő–Szombat Vasárnap Minden nap

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

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

Szórakozás: Vasárnap–csütörtök Péntek–szombat 

10:00–02:00 10:00–03:00

A MAMMUT WEBOLDALT  
ELÉRHETI, 

HA LEOLVASSA A KÓDOT  
OKOSTELEFONJÁVAL!

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK
Március 15. ZÁRVA kivéve a vendéglátó- és szórakozóhelyek

Április 8-9. Húsvét ZÁRVA kivéve a vendéglátó- és szórakozóhelyek

Május 1. ZÁRVA kivéve a vendéglátó- és szórakozóhelyek

Május 27-28. Pünkösd ZÁRVA kivéve a vendéglátó- és szórakozóhelyek
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kereszTrejTvény
a helyes megfejTôk közöTT a liTe Wellness club – mammuT 
jóvolTából 1 db kombinálT havibérleTeT 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: 2012. május 10.

A nyertest telefonon vagy levélben értesítjük.
 
A beküldők hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott adataikat,  
a Mammut Zrt. további saját marketing- és promóciós célra  
felhasználhassa, és nyilvánosságra hozhassa.

Az előző keresztrejtvény helyes megfejtője: Nádai Béláné, Budapest 
aki 1 db 5000 forint értékű Horváth Cipő vásárlási utalványt nyert.

A nyertest postán értesítjük. Gratulálunk!
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UTAZÁS FELSÔFOKON
Foglalja le utazását online! 

www.bestreisen.hu

Mammut I., 1. emelet R 102., a panorámalifttel szemben 
Telefon: 06-1-899-9864 · E-mail: mammut@bestreisen.hu 

www.bestreisen.hu · R-1214/95/1999

MEGJELENTEK

KATALÓGUSAINK!
2012-ES NYÁRI

TUNÉZIA
EGYIPTOM

TÖRÖKORSZÁG
RODOSZ

MALLORCA

Klubhotelek magyar nyelvû 
animációval!

TUNÉZIA
EGYIPTOM
TÖRÖKORSZÁGRODOSZ

KRÉTA
SZICÍLIA
MALLORCA
TENERIFE
GRAN CANARIA
COSTA DEL SOL
BULGÁRIA
MÁLTA
CIPRUS
MADEIRA

KERESSE NYÁRI
ELÔFOGLALÁSI AKCIÓINKAT
IRODÁNKBAN!

TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK · KÖRUTAZÁSOK · HAJÓS UTAK · REPÜLÔJEGY FOGLALÁS
SZÁLLÁSFOGLALÁS · UTASBIZTOSÍTÁS

ÚJDONSÁG!
BULGÁRIA

DINOCLUB
2012
N YÁ R

TÖRÖKORSZÁG, EGYIPTOM, TUNÉZIA, 
RODOSZ, MALLORCA, VELENCEI-TÓ

www.dinoclub.hu · www.bestreisen.hu

REPÜLŐS
2012

N YÁ R–Ő S Z

UTAZÁSOKMEDITERRÁN
2012

N YÁ R–Ő S Z

ÜDÜLÉSEK


