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beköszöntô

Dr. Vígh Gábor
vezérigazgató 

nyári		
felüdülés
A	legmelegeBB	nyári	nApokon	is	élményt	jelent		
A	mAmmut:	egy	árnyékos,	hûs,	változAtos	szigetet	
Az	átforrósodott	BetondzsungelBen.

Jó szívvel invitáljuk Önöket, jöjjenek el hozzánk, élvezzék a felüdülést, a kényelmes, 

stresszmentes vásárlás, nézelődés élményét! fogják meg a párjuk kezét, hozzák 

magukkal a csemetét is, aki lehet, hogy inkább a játszótérre menne, de csak addig, 

amíg ki nem próbálja a megújult, klimatizált Kölyökparkot. Ne hagyják otthon a 

nagylányt se, hiszen amíg Önök elintézik a banki ügyeket vagy befizetik a csekket 

a postán, addig ő ehet egy egészséges hamburgert a freefromfinom snack and 

shop-ban. Aztán jöhet egy fantasztikus kávé a Tchibo-ban – ha látogatásuk épp 

szerdára esik, elsőként válogathatnak a minden héten megújuló non-food kínála-

tukból is. Az üzletek közötti tájékozódásban segíti az iPhone-ra leltölthető térkép-

rendszer, vagy az üzletközpont több pontján megtalálható, könnyen kezelhető érin-

tőképernyős terminál. A tovább bővülő egészségközpontban bőrdiagnosztikával 

segítenek a napozásra való felkészülésben és az utazási patika összeállításában.  

A divat- és technikai üzletek kínálatából az egész család csemegézhet, majd a be-

vá sárlás végeztével egy hűsítő koktél, mozi, egy finom grill vagy sushi vacsora... 

Hol máshol, mint a Mammutban!
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sztÁRVenDÉG

Ragyog, ahogy a világról, a kinti életéről, 
filmezésről, a zenéről, a munkáról beszél.  
Berlinről, a felkérésekről, hogyan tanulta 
első német szerepét. Magabiztosan 
válaszol, érezni, hogy nagyon otthon érzi 
magát a világban, itthon és külföldön.

fo
tó

: B
ur

ge
r 

B
ar

na



Mammut Magazin / 2011. nyár  7

sztÁRVenDÉG

család  
  nélkül 
egy lépést  
 sem

Éva szőke, sudár, ragyogó jelenség. Mosolyogva érkezik, nyoma sincs rajta hajszoltságnak vagy  
manapság divatos sztáralűröknek. Erőt, kiegyensúlyozottságot áraszt – az élet szeretetét.

Árulja el, honnan ez a szinte tapintható energia?
A lelkemet a család tartja karban. Jóféle géneket hoztam ma-
gammal, édesanyám az életet pozitívan élő asszony, de ilyen 
a nagyanyám és ilyen volt a dédim is. ezt a mintát láttam gye-
rekkoromban. Otthon a két örökmozgó gyerek, a hétéves 
Cristiano és az egyéves Marco mellett nem engedhetem meg 
magamnak, hogy lemerüljek. A férjem salvo pedig valahogy 
mindig megérzi, ha kibillenek az egyensúlyból. A nagyon ér-
zékeny szenzoraival és azzal, hogy figyel rám, azonnal felfe-
dezi, ha „billennék”, és amikor látja, hogy túl sok a teher raj-
tam, szervez valami kellemes programot.

Ahová végre kettesben elmehetnek…
szó sincs róla! Visszük a gyerekeket is. A munkánk miatt ko-
rántsem törvényszerűek a szabad hétvégék, a folytonos pör-
gés miatt kevés a szabadidőnk, de ha együtt vagyunk, azt 
nagyon intenzíven tesszük. eleinte még meghatározott napi-
rend szerint próbáltam alakítani ezeket az együttléteket, kü-
lönféle programokat szerveztem, de aztán rájöttem, az a leg-
jobb, ha hagyom, hogy alakuljanak a dolgok maguktól. Így 
aztán előfordul, hogy délelőtt tizenegykor még lusta regge-
lünk van, aztán kitoljuk a napot akár este tízig is. ilyenkor a 
gyerekek is később fekszenek, de nem baj. 

Ha kapna egy szabad hetet a Jó Tündértől, hová 
utazna legszívesebben?
A Balatonon és szicílián kívül? Horvátországba, ahol legutóbb 
négy fantasztikus napot töltöttünk el, pedig borzalmas volt az 
idő, végig esett. De együtt voltunk és ez volt a legfontosabb. 
A család nélkül nem vágyom sehová.

Hamarosan indul a közszolgálati televízióban a 
„Balatoni Nyár”, amelynek ön az egyik műsorvezetője. 
Csak nem azt akarja mondani, hogy a munkába is a 
gyerekekkel és Salvóval megy?
De bizony! Június 19-től augusztus 21-ig jelentkezik délelőt-
tönként Révfülöpről ez a szórakoztató, mégis informatív, 
programokat, érdekes beszélgetéseket kínáló magazin. igazi 
vakációs műsor lesz, amit Nagy Judittal, gundel Takács gá-
borral, gaskó Balázzsal, Jegyes Tóth Krisztával és Menczel 
Tamással vetésforgóban vezetünk. szerencsére megoldható, 
hogy a gyerekek ott legyenek velem, az adás idejére pedig 
lesz, aki vigyázzon rájuk. salvo is tervezi, hogy lejön hozzánk, 
a nagyobbik fiam pedig kifejezetten várja a kalandot, hiszen 
vízimádó. Kilenc hónaposan már megismerkedett a tengerrel 
szicíliában, ahol a férjem családja él. 

És a kisöccse?
Marco még jobban szereti a vizet. Ő akkor született, amikor 
éppen anyósoméknál vendégeskedtünk, az orvos már nem 
engedett repülőre szállni. A szomszédok nem tudták mire vél-
ni esténként az éktelen sivalkodást. Pedig csak azért ordított, 
mert vége volt a fürdetésnek.

Tó vagy folyó?
is-is. szarvason születtem, ott töltöttem a gyerekkoromat, 
ami fantasztikus volt. A szüleink óvtak bennünket, ugyanak-
kor nem tartottak búra alatt. egész nap lógtunk a folyónál. A 
Körös holtága egész évben fontos találkozópont volt. Ott ban-
dáztunk naphosszat, életre szóló barátságok és diákszerel-
mek szövődtek. Nyáron úsztunk, eveztünk, télen korcsolyáztunk, 

novodomszky	évávAl	A	mAgyAr	televízió		
közkedvelt	mûsorvezetôjével	A	„BAlAtoni		
nyárról”,	A	gyerekkor	szABAdságáról,		
A	„sAlvo	Biztonságról”,	A	csAlád	fontosságáról	
és	lustA	reggelekrôl	Beszélgettünk.
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a mólóról pedig bármilyen évszakban jó volt nézni a vizet. 
szentesen jártam gimnáziumba, Kecskeméten főiskolára, 
Marcaliba a Balaton mellé pedig nyaralni. A Balaton nekem, 
az alföldi gyereknek maga volt a csoda, egy külön világ. Ma is 
nagyon szeretem.

Szentendrén élnek, távol a nagyváros zajától…
Tudatosan választottuk ezt a tüneményes várost. szeretném 
a gyerekeimnek is megadni azt a szabadságot, amit én gye-
rekként átélhettem. Nem akarom velük nap mint nap átszelni 
a várost egy iskola, vagy különóra kedvéért. Azt szeretném, 
ha hazafelé a suliból volna idejük köveket rugdosni, vagy rá-
csodálkozni egy színes bogárra. Aztán a kertbe kiülve meg-
beszélnénk a világ dolgait. Cristiano szeptemberben iskolába 
megy, természetesen otthon, szentendrén. salvo is egyetér-
tett ezzel a választással, ő is kisvárosi gyerek, hasonlóak a 
gyerekkori emlékei. egyébként is együtt döntünk el szinte 
mindent, még a fagylaltkehely formáját és a gyertya színét is. 

Még a fagylaltkelyhet és a gyertya színét is?  
Éva, nem túlzás ez?
Nem, mert az éttermünk berendezéséről, han-
gulatáról van szó. Ott most nagy átalakítás előtt 
állunk, új név, új dizájn, új étlap. Amikor éppen 
nem a Híradót vagy más műsort vezetek, bese-
gítek salvónak. Na persze inkább a háttérmun-
kák maradnak rám, a csinosítás, az arculat. 
Amikor nem tud velem jönni, mobiltelefonon kül-
döm át neki a képet a gyertyatartóról, vagy a 
szalvétáról, amit én választanék.

Egy internetes szavazás alapján Magyar-
ország ötven legszebb hölgye között 
tartják számon. Vannak-e titkos receptjei, 
melyekkel a szépség konzerválható?
Tizennégy éve vagyok a pályán, így mint minden 
közszereplőnek, nekem is fontos, hogy ápolt le-
gyek, tiszta és rendezett. Nincsenek különö-
sebb szépségpraktikáim, talán az egyetlen, 
hogy a sok sminktől és alapozótól száraz bőrö-

sztÁRVenDÉG

„ tudom, kik azok, 
 akikkel igazán 
számíthatunk 
 egymásra.  
mondhatjuk 
mára már 
 összeállt  
a csapat, amelyik 
boldoggá tesz.  
a barátaim  
és a családom.  
miattuk érzem 
 magam  
szerencsésnek.”
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met megfelelően hidratáljam. Korábban rendszeresebben 
sportoltam, elsősorban kosaraztam. sajnos mostanában erre 
kevesebb időm jut, de ha csak tehetem karbantartó tornára 
elmegyek, vagy sétálok egy nagyot a gyerekekkel.

A Magyar Televízió egyik meghatározó arca,  
fegyelmezett, visszafogott, hiteles híradós.  
Ugyanakkor könnyedebb, lazább beszélgetős  
műsorokat is szívesen vezet. Melyik a szíve csücske?
Nem bírom a monoton dolgokat. Nem tudok egy vonalon ha-
ladni, muszáj „kacskaringózni”. ezért szerettem például a 

Hogy volt című műsort vezetni, korábban a főteret, vagy pél-
dául a Teadélutánt. Bármilyen műfajról legyen szó, a legfonto-
sabb számomra a felkészülés hírből, emberből, a témából. 
Nincs annál szánalmasabb, amikor valaki csak a rutinjára ha-
gyatkozik azzal, hogy „majd csak megy valahová” a beszélge-
tés. ez tévedés. Mert mi van, ha valami miatt csúszik az adás, 
esetleg a vendég nem érkezik meg időben, és a három percre 
tervezett beszélgetést tíz percre kell nyújtani anélkül, hogy a 
néző átkapcsoljon az unalomtól egy másik csatornára. Ha 

nem készülünk kellő alapossággal, az érdektelen álcsevej for-
májában lejön a képernyőről. A felkészületlenség tiszteletlen-
ség a riportalannyal és a nézővel szemben is.

Négy éve Kovácsi László Média díjat kapott.  
Mennyire fontos önnek az elismerés?
sokat jelentett nekem ez a díj. Nemcsak azért, mert Kovácsi 
László a tanárom volt és így különösen jólesett a Róla elneve-
zett díjat átvenni. De nemcsak az elismerés fontos, hanem 
minden visszajelzés, lehet akár őszinte kritika is egy-egy mun-
ka kapcsán. 

Harminchét éves. Komoly szakmai múlttal,  
remek munkákkal, két gyerekkel, egy szerető férjjel  
és nemzetközi nagyszülői hátérrel maga mögött, 
hogyan tovább? 
salvo és a nagyfiam szokták emlegetni, hogy jó lenne még 
egy kistestvér. igen, később talán egy kislány, akinek a fiam 
már nevet is adott, Leonettának keresztelné. Úgy érzem, hogy 
még nem tudnám háromfelé osztani a figyelmemet. ehhez fel 
kell nőni. 

Szokott már olaszul álmodni? 
Nem, még nem. Bár elég jól beszélek, azért még időnként a 
férjem segítségét kérem, egy-egy szó, vagy kifejezés fordítá-
sához. A nagyobb fiamnak könnyebb, ő magabiztosan „úsz-
kál” ebben a kétnyelvűségben. salvo is egyre jobban beszél 
magyarul, bár a kezdeti lelkesedését követte némi megtorpa-
nás. Mostanra már sok mindent megért, ebben sokat segítet-
tek a magyar barátai.

Azt mondják, hogy az emberek felnőttkorukban már 
nem igazán kötnek életre szóló barátságokat. 
Én éppen azt tartom, hogy bizony kötnek. sok barátom van a 
gyerekkoromból, a főiskoláról, akikkel ma is összejárunk, bu-
lizunk, gyerekezős programokat szervezünk. felnőttként is 
lettek olyan munkatársi kapcsolataim, amelyek barátsággá 
erősödtek. Persze vannak olyanok is, akik elmaradtak, akikkel 
megszakadt a kapcsolat. De tudom, kik azok, akikkel igazán 
számíthatunk egymásra. Mondhatjuk, mára már összeállt a 
csapat, amelyik boldoggá tesz. A barátaim és a családom. 
Miattuk érzem magam szerencsésnek.

sztÁRVenDÉG
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VeRO MODA nYÁRRA
Valahogy minden évben kell 
egy új fürdőruha, aztán egy  
új szandál, aztán pár póló,  
egy sort, egy ruha…  
A Vero Moda sokszínű nyári 
kínálatából mindent beszerez-
hetünk a nyaraláshoz és  
a strandoláshoz egyaránt.
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bAzár
 Itt a várva várt nyár! Van, ami már  
 a tavalyi forró hónapokban is divat    
 volt, de vannak egészen új trendek 

 is ebben a szezonban. Bazár  
oldalainkon megmutatjuk, hogy 

 milyen darabokba érdemes 
 beruházni idén, és azt is, hogy mi 
 kerüljön a fürdőszobapolcra és a 

 neszesszerbe a strandszezon előtt.
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DIVAt

Swarovski
A swarovski D:Light órája 2010-ben elnyerte  
a rangos Red Dot Awardot a legjobb dizájn 

kategóriában. idén három új verzió készült el. 
Nemesacél, arany PVD és gumi karkötő 

egészíti ki a 117 kristályból álló számlapot, 
amely egy gombnyomásra felvillan, belül pedig 

svácji technológia biztosítja, hogy ne csak 
divatosak, de pontosak is legyünk.

MARks & sPenCeR
Üdvözlet Miamiból!  
A Marks & spencer nyári 
kampánya az ’50-es 
évek napfényes 
Amerikájába röpít 
minket, ahol az autóktól 
a ruhákig minden annyira 
stílusos volt, hogy ez a 
korszak azóta is újra és 
újra visszatér a divat 
körforgásába. Miami 
pedig a napfény és a 
gondtalan jókedv városa, 
olyan, mint maga a nyár. 
A Marks & spencer új 
kollekciójából vásárolva 
csempészhetünk egy 
kicsit ebből az életérzés-
ből a mindennapjainkba.

sIsLeY
A hipszterek kedvenc márkája, a sisley minden 

szezonban a Benetton-csoport legtrendibb 
kollekcióval jelentkezik, idei meglepetésük,  

hogy nyári kampányukat a világhírű divatfotóssal, 
Terry Richardson-nal készítették. A női kollekció 

darabjai most is szexisek, a férfiaknak szánt 
farmerek és pólók idén a rockos vonalat követik.

divAthírek
mégiscsAk	vAn	új	A	nAp	AlAtt!	fôleg,	Ami	A	nyári	
nApot	illeti.	megmutAtjuk,	mi	A	legfrisseBB	trend	
A	ruhák	és	kiegészítôk	kApcsán.
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Longchamp
A francia táskacég új 
kollekciója a Darshan.  
A táskák az indiai kultúra 
szívébe repítenek, ragyogó 
fehér alapon az isteneknek 
áldozott virágszirmok jelennek 
meg, rózsaszínben vagy 
sárgában. egy ilyen bőröndnél 
vagy táskánál nőiesebb 
útitársat nem is találhatnánk!

DIVAt

Levi’s
A tavaly augusztusban bemuta-
tott Levi’s Curve iD farmerek 

forradalmian új, a női formát 
követő szabásmódja óriási sikert 
aratott a hölgyek körében. Most 
egy új derékmagasság debütál,  
a slight, a Demi és a Bold Curve 
fazon is kapható lesz klasszikus 
és modern, kissé alacsonyabb 
derékmagasságban. A méretsor 
is kibővül, 22-estől 34-es méretig 
kínálnak nadrágokat különféle 
szabás- és színvariációban. 

MICHAeL kORs
Az amerikai tervező 
divatórái a trendköve-
tők köreiben máris 
legendásak. egyszerre 
klasszikusak és 
glamúrosak, 2011-re 
pedig már egyetlen 
divatmániás sem 
nélkülözheti őket.  
A legmenőbbek a 
majdnem férfióra 
méretű, arany és rózsa-
arany darabok és az 
abszolút favorit fehér 
kerámiaórák, amikért 
biztosan minden 
barátnőnk irigyelni fog.
férfi és női órákat 
egyaránt találunk a 
Divatórák Boltjában.

CRIstHeLen b. / MUsette
Mintha a mennyországba lépnének a 

cipő- és táskamániások az új Musette 
üzletben! A Musette group exkluzív 

márkája egyaránt kínál kényelmes 
balerinákat, vadító tűsarkú szandálokat 

és gyönyörű táskákat. A luxusminőséget 
az olasz alapanyagok garantálják és 

bankot sem kell robbantanunk  
a vásárláshoz!
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DIVAt

Neo 
NAVY 
A	vitorlázás	stílusos!		
A	csíkos,	A	piros,		
A	fehér	és	A	kék	pedig	
örök		dArABok	és		
Bármikor	Bújunk	Bele	-	
Az	mAgA	A	luxus!

Csíkos póló, 
Benetton

Overall,  
Gant

Lenvászon ruha, 
Marks & Spencer

Vászoncipő,  
Lacoste Szalmatáska  

bőrfüllel, Gant 

Rövidnadrág,  
Gant

Csíkos cipő,  
Buffalo 

Farmerszoknya, 
Sisley

Wayfarer napszemüveg, 
Ray Ban

Ahhoz, hogy lazán,  
de nőiesen érezzük 
magunkat a parton, 
elég egy szűkített 
derekú overall,  
egy lenge csíkos  
kardigánnal.
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DIVAt

Idén nyáron felvehetünk akár csíkosat is  
a csíkossal, csak jól kell tudni párosítani a fazont,  
a színt és a mintát egymással.

Rövidnadrág,  
Marks & Spencer

Maxipulóver, 
Benetton

Csíkos ruha, Mango 

Overall,  
Gant

Pöttyös bikini,  
Calzedonia 

Kötélöv,  
Mango

Madeirás top,  
Benetton

Rövidnadrág övvel,  
Mango 

Steppelt táska,  
Mango 

Egy szalmakalap,  
hogy ne égessen a nap  
és egy, a tóparti szellőben 
libbenő kisruha.
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DIVAt

A háromszög 
melltartós bikini sosem 
megy ki a divatból és 
csak ott takar, ahol kell 
- a tökéletes barnulás 
kedvéért.

A szalmakalap mindig 
tökéletes nyári 
kiegészítő. Nemcsak 
trendi, de az égető 
napsugarak ellen is 
védelmet nyújt. 

irány A 
strAnd!
csíkos,	pöttyös,	virágos,	
egyrészes,	kétrészes	-	idén	
nyáron	is	óriási	A	fürdôru-
hAválAszték.	hA	megtAlál-
tuk		A	kedvencünket	már	
kezdôdhet	is	A	nyArAlás!		

Csíkos bikini, 
Calzedonia

Bikini  
fémdíszekkel, 

Calzedonia

Franciabugyis bikini, 
Calzedonia

Bikini csík fazonú 
felsővel, Calzedonia

Napszemüveg, 
Mango

Flipp-flop papucs, 
Havaianas

Karkötőszett,  
Jackpot & Cottonfield
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DIVAt

Bikini, Calzedonia

Csíkos bikini,  
Marks & Spencer

Mintás bikini, 
Calzedonia

Bikini csík fazonú 
felsővel, Benetton

Egyrészes fürdőruha, 
Calzedonia

Alakformáló fürdőruha, 
Marks & Spencer

Strandlepedő,  
Jackpot & Cottonfield

Trópusi mintás top, 
Bershka

Flip-flop papucs, 
Havaianas

Szalmatáska, 
Bershka

Gyümölcsmintás top, 
Benetton

Oversize napszem-
üveg, Mango
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DIVAt

Akár egy toll is elég  
a szalmakalapra tűzve, 
hogy nyári szettünket 
indiánossá varázsoljuk.

indiAn 
nyár
idén	A	forró	hónApok	
meghAtározó	trendje		
Az	ApAcsok	világát	idézi.	
Bôr,	toll	és	gyöngy	kell	
csAk	Ahhoz,	hogy	szexi	
indián	lánnyá	váljunk.

Ha csak sejtetni 
szeretnénk az indi-
án stílust, kössünk 
bőrövet a romanti-
kus fehér ruhára  
és bújjunk fűzős  
szandálba.

Totemes póló,  
Vero Moda

Gyöngyös nyaklánc, 
Mango

Kapucnis bőrmellény, 
Vero Moda

Farmersort, Vero 
Moda

Maxiruha,
Marks & Spencer
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DIVAt

Ebben a szezonban minden divatház 
kollekciójában felbukkan az indián stílus, így  
aztán nem hiányozhat a mi ruhatárunkból sem. 

Fülbevaló tollakkal, 
Bershka

Tollas nyakék, 
Bershka

Sál bojtokkal,  
Jackpot & Cottonfield

Lenvászon ruha,  
Jackpot & Cottonfield 

Mintás kaftán,  
Vero Moda

Rojtos top, Bershka

Bőr kistáska, 
Bershka

Bronz szandál, 
Vagabond

Fatalpú szandál, 
Mango

Hajpántunkat  
dobjuk fel egy-egy 
tollal vagy gyöngy-
gyel és máris kész  
a különleges fejdísz. 
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DIVAt

lezser  
elegAnciA
itt	Az	ideje,	hogy	A	szekrényBen	
hAgyjuk	A	sötét	öltönyöket	és		
A	vAstAg	ingeket.	A	shortok,	lAzA	
pólók	hétvégére,	A	világos	ingek		
és	könnyû	nAdrágok	Az	irodáBA		
is	tökéletesek.

Mintha Milánóban 
sétálnánk: ha felhajtott 
szárú  nadrágunkhoz 
mokasszint és 
hosszúujjú inget 
viselünk, a legendásan 
stílusos olaszok is 
megirigyelnek majd 
minket. Egy divatos 
táskában pedig elfér  
a laptopunk is.

Rövidnadrág, 
Calzedonia

Nadrág, Benetton

Rövidnadrág, 
Calzedonia

Kockás ing, 
Jackpot & Cottonfield

Selyem nyakkendő, 
Andrew’s Ties

Ing fehér gallérral, 
Andrew's Ties

Ing fehér gallérral  
és mandzsettával,  
Andrew's Ties
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DIVAt

Egy igazi férfi is viselhet rózsaszínt!  
A pink szetteket hagyjuk a kifutón,  
de egy inggel vagy pólóval bátran  
színesíthetjük ruhatárunkat.

Bőröv,  
Marks & Spencer

Pamutpóló,  
Jackpot & Cottonfield

Piképóló,  
Jackpot & Cottonfield

Vitorláscipő, 
Vagabond

Flip-flop papucs, 
Humanic

Sapka,  
Marks & Spencer

Póló,  
Marks & Spencer

Vászonkalap, 
Benetton

Rövidnadrág,  
Jackpot & Cottonfield

Vászoncipő, 
Vagabond

Rövidnadrág, Gant

Rövidnadrág, Sisley
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szÉPsÉG

beAuty 
Hírek

egy	csokorBA	szedtük	A	legújABB	szépségápolási		
termékeket,	Amelyek	mostAnáBAn	nem		
hiányozhAtnAk	fürdôszoBánk	polcAiról.	

szÉPsÉG

A teRMÉszet 
eReJe

A Bourjois BiO Detox 
szériájának új tagja is 
100% -ban természe-
tes összetevőkből áll 
és szép, egyenletes 
arcbőrt eredményez. 

A 360˚-ban elforgatha-
tó tükör pedig csak 

tovább növeli a fehér 
kompakt vonzerejét. 

HIDRAtÁLÁs FeLsôFOkOn
Nyáron az erős napsütés és a meleg 

miatt a szokásosnál több vizet 
veszítük. fogyasszunk sok-sok 

folyadékot, de bőrünknek is fokozott 
hidratálásra van szüksége.  

A Hydroceutical szérum Holt-tengeri 
ásványokkal segíti az arcbőr 

sejtjeinek mélyhidratálását, emellett 
ránctalanító hatású és elősegíti a  

kollagénképzést a bőrben. 

AnGYALI AJkAk
Az essence miniszájfény készletének 

tagjai a legkisebb táskában is 
elférnek és  ideális társnak  

bizonyulhatnak, akár egy laza kerti 
partira, akár egy őrületes esti buliba 

indulunk. A gyümölcsös íz  
és a vidám színek egyszerűen  

ellenállhatatlanok!
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szÉPsÉG

PAszteLL PALettA
A sisley új kollekciójában található lágy 

földszínek és rózsás tónusok segítségével 
egyaránt varázsolhatunk visszafogott vagy 
hódító sminket. A háromféle szemhéjpúder 

a különböző szemszínek kiemeléséhez 
tökéletes, a rúzsok pedig a nyár legdivato-

sabb árnyalataiban pompáznak.   

szÉPsÉG

FÉRFIAsAn tökÉLetes
Carolina Herrera új, férfiaknak 

szánt illatát az utazás inspirálta. 
igazi kalandoroknak szól, 

szenvedélyes és elegáns. A 
mandarin, bergamott és grapefruit 
könnyedségét a kasmírfa, bőr és 

égetett cukor jegyei teszik 
melegebbé. A CH Carolina Herrera 

Cologne for Men üvegének 
tapintásását a monogrammos 
bőrbevonat teszi különlegessé.

sPORtOs FRIssessÉG
A klasszikus Polo Ralph 
Lauren életérzést immár 
egy új generáció is 
felfedezte magának.  
Az újraértelmezett 
illatokat új köntösbe 
öltözette a tervező, 
feltűnő, színes alapon 
láthatjuk viszont a jól 
ismert pólójátékost.  
A Big Pony kollekció, 
tagjai a fiatal férfiak 
szenvedélyeit képviselik: 
sport, csábítás, kaland  
és stílus. A dezodorok  
a nyári napokon felfrissí-
tenek és magabiztossá 
tesznek.

FRAnCIA kAPCsOLAt
A kozmetika történetében 
a L'Occitane-nak sikerült 
először kinyerni az 
angyalgyökér hatóanya-
gait, amelyek mind a bőr 
hidratáltságára, mind  
a vitalitására hatnak.  
A Drôme régióból 
származó organikus 
angyalgyökér olajesszen-
ciái hatékony pajzsként 
működnek a káros 
környezeti hatások ellen, 
az angyalgyökérvíz pedig 
javítja a nedvesség 
keringését a bőrben.

RÚzs COCO
Az új rúzskollekció minden 
tagja gabrille Chanel 
életének valamely fontos 
szereplőjére vagy színhelyére 
utal. A könnyen olvadó,  
az ajkakat kiemelő textúra 
ragyogóvá teszi a sminket,  
és kiemeli a mosolyt, a  
18 színárnyalat között pedig 
biztosan mindenki talál 
legalább egy kedvencet.
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szÉPsÉG

A szép és egészséges barnuláshoz elengedhetetlen 
a jó minőségű napvédő használata. A választék 
óriási a krémtől a spray-ig. Ha pedig gyönyörű 
barnává vált arcunk, elő a bronzosító púderrel  
vagy a barnás szemhéjfestékkel - de mindenből 
csak módjával! A „kevesebb több”, aranyszabály  
itt is érvényes.

Legyél szőke, barna vagy vörös hajú,  
a bronz szín visszafogott melegséget kölcsönöz  
minden típusnak.

Gyorsan száradó  
körömlakk, Essence

Önbarnító krém,
Clarins 

Dior Addict Crystal 
Gloss szájfény, Dior

Bronze Goddess púder, 
Estée Lauder

Sun Club Highlighter 
arcpúder, Essence

Capital Soleil  
napvédő spray,  
Vichy

Barnító spray lábra, 
Lancome

bArnulj És 
bronzosíts!
Bronz	A	lelke	mindennek	Az	idei		
sminktrendet	illetôen.	ez	A	szín	A	fehér	
Bôrnek	nApcsókoltA	hAtást	kölcsönöz,		
hA	pedig	már	leBArnultunk,		
Belülrôl	rAgyogóvá	teszi	ArcunkAt.		
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szÉPsÉG

Bronzosító púder, 
Shiseido

Ambre Solaire színezett  
napvédő spray gyerekeknek, 
Garnier

Ambre Solaire Light & Silky 
napozóspray, Garnier

Naptej, Biotherm

Bronze Goddess szemhéjpúder 
paletta, Estée Lauder

Citromos tusfürdő, 
Marks & Spencer

Szemhéjpúder, Guerlain

Anthelios  
 színezett fluid,  

La Roche-Posay

Bronze Goddess Soleil 
parfüm, Estée Lauder



UtAzÁs
Legyen az tengerpart vagy város,  
a közeli országokban is csodaszép 
helyeket találni. Rögtön másképp 
érezzük magunkat, ha néhány 
pálmafa közt sétálhatunk a kellemes 
esti szellőben.
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Életmód
 Hogy hogyan hűtsük le magunkat 

 a nyáron, hol együnk egészségeset 
 és finomat, hová utazzunk, ha nem 
 szeretnénk messzire menni, mégis 
 tengerparti élményre vágyunk, mik 
 az újdonságok a technika világában 

 – ezekre mind választ kapunk 
 Életmód oldalainkon.
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GAsztRO

Nem meglepő módon, mint annyi eredetileg egészséges és természetes dolog 
újragondolását, ezt is az amerikaiaknak köszönhetjük. Az 1900-as évek elejéig 
a tengerentúliak főleg Kínából származó zöld teát fogyasztottak, amikor is a st. 
Louis-i Világkiállításon egy angol úriember, Richard Blechynden, megpróbálta 
népszerűsíteni indiát és a fekete teát. A rendkívüli hőségnek köszönhetően nem-
igen akadtak, akik a forró, gőzölgő italt kipróbálták volna, így pár nap elkesere-
dett kűzdelem után Bleychynden jeget tett a teába, hogy rávegye az embereket 
a kóstolásra. A kísérlet olyannyira sikeres volt, hogy ez az ital lett a kiállítás sztár-
ja és a tea újfajta elkészítési módja azonnal szárnyra kapott, de innentől keltező-
dik a fekete tea térhódításának kezdete is.

A szesztilalom alatt, 1920 körül, a jeges teának tovább nőtt a népszerűsége, 
majd megjelentek a különböző kiegészítők is, kifejezetten a jeges tea készítésé-
hez és fogyasztához. Azóta pedig nincs megállás, a jeges tea népszerűsége 
máig töretlen, ami nem véletlen, hiszen ez egy fantasztikusan frissítő ital! Két-
ségtelenül továbbra is az egyesült Államokban a legelterjedtebb, ahol alapvető-
en kétféle variációja létezik: a sweet Tea, ami a forró Dél itala és gallonszám fo-
gyasztják, valamint a sima iced Tea, ami általában édesítés nélkül készül, fekete 
teából. sokan ez utóbbit is ízesítik, citrommal és mentával. 
A teák többségének aromája forrón érvényesül igazán. Vannak teák, amelyek-
nek furcsa íze van hidegen, vagy pedig opálos lesz a színük. Vásároljunk olyan 
füvet, amelyben kevés a tannin, így szép tiszta színű jeges teát készíthetünk. 
Amennyiben forrázzuk a teát, hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni és csak utána 
tegyünk hozzá jeget. Tipp: Mindig készítsünk a szokásosnál erősebb főzetet, 
hogy a jég víztartalmát kompenzáljuk!

jegesteA
édes	kísértés		

A	forró	nApokrA
idestovA	5000	éve,	hogy	kínA	második	császárA,		

shen	nung	meglepetten	tApAsztAltA,	milyen	frissítô		
itAl	készült	pár,	véletlenül	egy	csésze	forró	vízBe		

esett	levélkéBôl.	Bár	európáBAn	csAk	A	xvi.	százAdBAn		
ismerték	meg	A	teát,	népszerûsége	AzótA	is	töretlen.		
de	vAjon	mennyi	idô	telt	el	A	jeges	teA	„feltAlálásig”?
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Minden bizonnyal a jeges verzió népszerű-
ségének is köszönhető, hogy a világon több 
teát fogyasztanak, mint bármilyen más italt. 
A teafüvek a rengeteg variációnak köszönhe-
tően mindig új és új ízélményt nyújtanak 
számunkra, ráadásul nemcsak finomak és 
különlegesek, de rendkívül egészségesek is, 
élettani hatásaikat hosszan sorolhatjuk: 
   A tea teljes mértékben természetes anyag, 

sem mesterséges színezéket, sem 
tartósítószert nem tartalmaz

   Kalóriamentes, ha cukor és tej nélkül 
fogyasztjuk

   segíti a méreganyagok kiszűrését és 
eltávolítását

   Megakadályozza a vérrögök kialakulását 
és a koleszterin felszívódását a véráramba

   Kutatások bizonyítják, hogy a zöld, de 
még a fekete tea fogyasztása is csökkenti 
a rák kialakulásának kockázatát

   A benne lévő koffein enyhén stimulálja  
az érrendszert és a szívet

   Csökkenti az érelmeszesedés kialakulását

nAPÉRLeLte JeGes teA:
egy zárható üveget töltsünk meg négy bögre hideg vízzel, majd tegyünk 
bele 6 teafiltert vagy 6 tk teát és tegyük rá szorosan a kupakot. Tegyük 
napra 2-4 órára (attól függően, hogy mennyire szeretnénk erős teát). 
Vegyük ki a filtereket vagy szűrjük le és öntsük jéggel teli poharakba.

Hûtött teA:
Mennyiségek tekintetében a fentiek szerint járunk el, csak a keveréket napfény 
helyett a hűtőszekrénybe tesszük kb. 8 órára.

Jeges teánkat nemcsak fekete teából, hanem zöldből is készíthetjük, ami lehet 
natúr vagy ízesített. A gyümölcsteát áztathatjuk forró, langyos vagy hideg vízbe. 
forrónál 10 perc, langyosnál 25-45 perc áztatási időre van szükség. Hideg víz-
ben akár egy éjszakát is ázhat, ebben az esetben a hűtőbe is betehetjük. fo-
gyasztáskor a poharakba tegyünk jégkockákat, és erre öntsük rá a teát. Citrom-
karikával, mentalevéllel vagy ízlés szerint bármilyen gyümölccsel díszíthetjük az 
italt. Van, amelyiket egy pici hideg pezsgővel is ki lehet próbálni. Még izgalma-
sabb lesz a jeges teánk, ha a jégkockát is gyümölcsteából készítjük!
Akár rooibos teafűből is készíthetünk hideg italt. forrázzuk le a rooibost és 5-8 
perc elteltével, miután az ízek kioldódtak, édesítsük ízlés szerint. szűrjük le és 
töltsük egy kancsóba, majd tegyük hűtőbe. fogyasztáskor a poharakba tegyünk 
jégkockákat, és erre öntsük rá a hideg teát. Citromkarikával, mentalevéllel, cit-
romfűvel, vagy bármilyen gyümölccsel díszíthetjük az italt.

A Mammut ii. első emeletén megnyílt Darlington teaboltban a teafüvek nem min-
dennapi választékából válogathatunk. Az ízletes zöld és fekete teák mellett gyü-
mölcsteák széles választékából is készíthetjük hideg és meleg italunkat.

GAsztRO

 Íme két  
egyedi  

elkészítési  
mód:

      www.darlingtonteabolt.hu   
      Mammut II. 1. emelet  
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RÉGI Ízek ÚJ köntösben
A grill- és a rostonsült ételek, a könnyű 
saláták nem hiányozhatnak egyetlen 

étterem étlapjáról sem. Legyen az steak, 
borda, porhanyós csirkefalatok, vagy rákok 

- a sült finomságok ínycsiklandozó ízei a 
nyárhoz tartoznak. A T.g.i. friday’s, azaz  
a hagyományos amerikai ízvilág titka a 

világhírű Jack Daniel’s szósz, amely 
különlegessé varázsolja a könnyű ételeket.

Az	ízek	titkA		
Az	éttermek	titkA
A	mAmmut	éttermei	is	készülnek	A	nyárrA,		
méghozzá	könnyû	finomságokkAl.		

gyorséttermek	válAsztékáBól	és	könnyed	
desszertekBôl	egyAránt	válogAthAtunk.	
és	tAlán	titkos	összetevôkre		
is	fény	derül…

kÁVÉ MeLLett LIMOnÁDÉ
A bőség zavarába eshetünk, ha 101 kávé közül 
választhatunk. A Legend Café & Bar ennyi féle 
kávét és kávékülönlegességet kínál nekünk, 

köztük a földünk legízletesebb kávéjának tartott 
„Jamaican Blue Mountain” is. Nyáron pedig 

szinte kötelező üdítő a limonádé. egy könnyed 
nyári délutánhoz már csak egy szendvics, 

hangulatos zene és barátságos környezet kell.

GAsztRO

Személyre szabott 
élmény 

A starbucks vendégei mostan-
tól saját ízlésüknek megfelelően 
keverhetik kedvenc hűsítőjüket. 
Változtathatjuk a kávé intenzitá-

sát, a tej zsírtartalmát és az 
ízesítést egyaránt, így az 

alkotóelemektők függően akár 
1000 féle variációját ismerhetjük 
meg a frapuccinonak. engedjük 

szabadon fantáziánkat!

      www.starbucks.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.fridays.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      Mammut II. 3. emelet  
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Az aranyszínû  
palacsinták világa

A Mammut i. 3. emeletén nemrég nyitott 
a Palacsintaclub®.  Kínálatában több, 

mint negyven fajta 40 cm átmérőjű sós 
és édes óriáspalacsinta-különlegesség 

szerepel. A bőséges adagok, a különbö-
ző töltelékek, raguk és mártások,  

a vegetáriánus kínálat, a változatos 
palacsintaformák mind-mind az ízek 
világát dicsérik. Ha pedig csak pár 

nyugodt percre vágyunk, próbáljuk ki  
a kávé- és teakülönlegességeket is!

GAsztRO

Egészséges és finom
A saláta az egyik legjobb nyári 
fogás. Könnyű, friss, és a sok 

zöldség – főként nyersen – fontos 
vitaminokat, ásványi anyagokat 

biztosít szervezetünknek.  
A gURU éttermeiben kedvükre 
válogathatnak a nyári szezonra 

megújuló, kizárólag frissen 
készült, tartósítószer- és 

adalékanyag-mentes saláták, 
szendvicsek és tálak között a zöld 

ízek rajongói.

A kFC sIkeRÉnek kULCsA  
A tItkOs ReCePt…

…amit a KfC alapítója, Harland sanders 
alkotott meg 70 évvel ezelőtt. Ma is e 

recept alapján sütik a csirkét, hazánkban 
kizárólag friss, magyar csirkehúsból. 

Olyan különlegességeket is kínálnak, mint 
a Hot&spicy strips, az egyedülálló Twister 
és a hatalmas grander szendvics, vagy a 
kényeztető Krushers desszertital. A KfC 

rajongóinak jó hír: június 3-tól már a 
Mammutban is fogyaszthatják a ropogós 

csirkefinomságokat!

      www.palacsintaclub.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

      www.guru.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.kfc.hu   
      Mammut II. 2. emelet  
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sushi aBc
Íme pár alapfogalom és szokás, 
amellyel nem árt, ha tisztában 

vagyunk, mielőtt megrendelnénk 
sushinkat:

 Gari 
Savanyított gyömbér vékony szeletekre vágva.  
A rózsaszíntől a halvány bézs árnyalatig külön-
böző színű lehet, ez utóbbi a jobb minőségre utal.

 Maki sushi 
Szárított tengeri algalapokba (nori) tekert rizs 

hallal és / vagy zöldséggel. Az elkészítés módja 
alapján ide tartozik még a Futomaki (vastag  
tekercs), Hosomaki (vékony tekercs) és az 

Uramaki (kifordított tekercs).

 Nigiri sushi 
Téglalap alakú rizscsíkok, rajta wasabi  

és egy szelet nyers vagy főtt hal, illetve a tenger 
gyümölcseinek húsa. 

 Pálcikák 
A közhiedelemmel ellentétben a sushi  

elfogyasztásához nem szükséges a pálcikák 
használata. A jól elkészített sushit könnyedén 

meg lehet fogni kézzel, nem fog szétesni,  
viszont szinte szétolvad az ember nyelvén.  
A sushi etikett szerint csak a sashimit kell  

pálcikák segítségével fogyasztani.

 Sashimi 
Nyers hal felszeletelve, esetleg egyéb kiegé  szí-
tőkkel tálalva, ami viszont semmi esetre sem rizs. 

 Shiso 
Nagy zöld levél, melyet rendszerint a sashimihoz 
tálalnak és itthon feketecsalán, illetve kínai ba-

zsalikom néven ismert.

 Temaki sushi 
Sushi-tölcsérek, melyek algalapra helyezett rizs 
és hal vagy zöldségek feltekerésével készülnek.

 Wasabi 
Rendkívül csípős japán torma. A világoszöld 

pasztát kis tálban kapjuk az étel mellé,  
a szójaszósszal összekeverve egészen különle-

ges élményt nyújt. 

kézzel	tekert		
mennyország	
nyers	hAl,	szárított	AlgA		
és	lAngyos	rizs.	ez	leírvA	nem	hAngzik	túl	
étvágygerjesztôen,	A	sushi	mégis	roppAnt	
népszerû	Azok	köréBen,	Akik	szeretik		
A	friss,	kifinomult	ízeket,	és	persze	nincs	
kifogásuk	A	tengeri	herkentyûk	ellen	sem.
Bár több mint egy évezreddel ezelőtt a hal tartósítására kifejlesztett eljá-
rásként indult a folyamat, azóta a sushi művészeti alkotássá lépett elő – 
már a tálalása is az egyszerűségét és természetes szépségét hivatott ki-
emelni. Az elkészítés módja, a forma és az ízvilág pedig attól függ, hogy 
Japán mely régiója inspirálta a sushi séfet.
A tökéletes sushi titka három tényezőn múlik: a hal minőségén, a hozzá-
valók arányán és a hőmérsékleten. A jéghideg rizs például biztos jele an-
nak, hogy sushink pár órával ezelőtt készült, nem pedig frissen, ahogy ez 
elvárható lenne. A kulináris élményen túl ezek a különleges falatkák a leg-
egészségesebb ételek közé tartoznak, hiszen alacsony zsírtartalom mel-
lett gazdagok antioxidánsokban, nyomelemekben és Omega-3 zsírsa-
vakban, de említésre méltó a wasabi és a gyömbér antibakteriális tulaj-
donsága is.
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MODeRn tRADÍCIÓ
A Planet sushiban a tradicionális japán ételművészet 
keveredik a modern gasztronómiai elemekkel, melynek 
eredményeként különleges csemegék várják a távol-keleti 
ország konyhájának híveit. Az Unagi Onigara Maki (füstölt 
angolna, krémsajt, pácolt jégretek, rizs, unagi szósz, 
szezámmag) a kozmopolita sushirajongóknak lehet találó 
választás, azok pedig, akik az egészség oldaláról szeretnék 

megközelíteni a sushizást, válasszanak friss zöldspárgás 
fitness Maki-t (zöldspárga, jégsaláta, uborka, avokádó, 
tamago omlett rizspapírba tekerve, citrus öntettel tálalva). 
A vállalkozó kedvűek kísérőként japán rizs- vagy árpapálin-
kát, esetleg dinnyelikőrt és szilvabort kortyolhatnak,  
a zöldtea-fagylalt pedig méltó megkoronázása lehet az itt 
eltöltött gasztro kiruccanásnak.

A sushi  
a részletekben rejlik
A Leroy sushi hitvallása szerint a 
lényeg a részletekben rejlik, így csak 
annyit árulnak el, hogy ételköltemé-
nyeik a legkiválóbb alapanyagokból, 
aprólékos kézi munkával készülnek, 
melyek garantáltan elkápráztatják  
a vendégeket. idelátogató sushi 
hívekként választhatunk a normál, 
vastag, speciális tekercsek közül, 
melyek szójapapírba tekerve is 
rendelhetők. Ínyencként megkóstol-
hatjuk a szuszo makit (angolna, 
lazac, süllő, avokádó, lazacba 
göngyölve és tempurában sütve) 
vagy a Rainbow tekercset (lazac, 
tonhal, tengeri süllő, zöldségek 
kombinációja). Abszolút hedonisták-
nak pedig kötelező a Chirashi sushi 
tál (tonhal, lazac, tengeri süllő, 
tigrisrák, édesrák, lazackaviár 
rizságyon tálalva). Az étteremben 
nemcsak a sushi választék elsőran-
gú, de érdemes kipróbálni a wok 
specialitásaikat is! 

      www.planetsushi.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.leroy.hu   
      Mammut II. 2. emelet  
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Biovilág 
dióhéjban

GAsztRO

      Mammut I. 1. emelet  

A	Bio	ételek	igenis	finomAk,		
nem	utolsósorBAn	pedig	egészségesek,	
hisz	vegyszermentesek	és	ellenôrzött	
gAzdálkodásBól	szármAznAk.	

Jegeskávé,  
Café Bio

vöröslencseleves, 
Natur Compagnie

Eperlekvár, Clearspring

Bio nektárok,  
Dr. Steinberger

Szendvicskrém, 
GoodLife

Birslekvár, Tarpa Magkeverék, Rapunzel
Szárított paradicsom, 
Rapunzel

Bodza üdítő,  
Höllinger

Cseresznyés,  
mákos müzli, 

Szójaolaj, Rapunzel

Indiai fűszer, 
Sonnentor

Malátasör,  
Neumarkter 
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Teljes kiőrlésű  
tönkölykenyér,  
Pékműhely

Málnás fehértea, 
Clipper

GAsztRO

a Biosétány gazdag választékot kínál  
prémium biotermékekbol, legyen szó 

ételrol, italról vagy borünk védelmérol.  
éljünk természetesen!

Alma-sárgabarack püré, 
Clearspring

Vörösáfonya nektár, 
Pölz

Zöldségkoktél,  
Biopont

Bodzás üdítő,  
Höllinger

Tejcsokoládé, 
Green&Black’s

Fokhagymás olíva, 
Rapunzel

Sushi rizs, Clearspring

Rizs chips, Teriyaki

Durumtészta  
kenderliszttel,  
NatuVia Bio

Zabtej, Oatly

napozás

borbarát 

módon

chilis tortilla, Trato

natúr chips, Trato

naptej spray spf 20, 
Lavera

öregedést 
késlelető 
naptej spf 15, 
Lavera

ajakápoló spf 10, 
Lavera

Napozókészítmények, 
Annemarie Börlind
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A Tchibo 1949 óta a kávé elismert szakértője. A világ különbö-
ző országaiból származó Tchibo exclusive Origins kávék spe-
ciális receptúrák szerint készülnek, szem előtt tartva a kávé-
szemek származását, termesztését, fajtáját, szüretelésének 
módját és feldolgozását. 
Az autentikus eszpresszónak két fő fajtája létezik: az erős, ka-
rakteres délolasz ízvilág, és az elegáns, gyümölcsös észak-
olasz íz. Az előbbi képviselője a Tchibo espresso sicilia style, 
amely a legnemesebb arabica és robusta kávé keveréke és 
sötét, gazdag aromájú kávé készíthető belőle, míg az utóbbié 
a Tchibo espresso Milano style, amely tisztán arabica kávé-
szemekből áll, enyhén gyümölcsös karakterrel és étcsokolá-

déra emlékeztető zamattal. Mindkét fajta megvásárolható a 
Tchibo üzleteiben, az espresso sicilia style-t meg is kóstol-
hatjuk, hiszen a kávébárban minden kávé ebből készül.

A Tchibo nemcsak kávékkal kényeztet bennünket, hanem kü-
lönleges és sokoldalú termékkínálatával is. A különböző té-
mák köré csoportosított árukínálat hetente frissül, minden 
megtalálható benne: biopamutból készült gyermekholmik, di-
vatos női- és férfiruházat, sportszerek és játékok, konyhai, 
lakás vagy kerti eszközök, dekoráció. A termékek kizárólag itt 
kaphatók, és a tapasztalt rajongók már tudják, hogy érdemes 
az üzletekben lévő katalógusokból a következő hét árukínála-
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Nemcsak kávé
Akik	szeretik	A	finom	kávét,	és	közBen	szívesen		
BogArásznAk	A	minden	héten	megújuló		
termékkínálAtBAn,	mostAntól	BudA	szívéBen	is		
megtAlálhAtják	A	tchiBo-t.	A	német	üzletlánc	májusBAn	
nyitottA	meg	hAtodik	üzletét	A	mAmmutBAn.

tchiBo
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táról tájékozódni. Aki inkább az internetes megoldást kedveli, 
feliratkozhat a hírlevélre a www.tchibo.hu oldalon. 

Ha szeretnénk a tökéletes kávézás élményét is hazavinni, az 
elegáns Tchibo Cafissimo kapszulás kávéfőzővel ezt is meg-
tehetjük. Készíthetünk filteres kávét, hosszú kávét vagy erős 
eszpresszót, amelyek minőségéről az aromazárt kapszulák 
gondoskodnak. 
Hogy mitől lesz tökéletes állagú a tejhab, ínycsiklandó a tete-
jén a kakaó vagy fahéjszórás és milyen bögrében mutat leg-
jobban a kedvenc kávénk, arról még többet megtudhatunk a 
www.tchibo-espresso.hu oldalon.

      www.tchibo.hu   
      Mammut II. 1. emelet  

sir Terence Conran,  
a Habitat és a The Conran shop 

alapítója egyike a világ legnevesebb 
tervezőinek. filozófiája – miszerint a 

modern és kiváló minőségű 
termékek nem túl magas költséggel 
is legyárthatók – találkozott a Tchibo 
hasonló törekvésével. Így jött létre a 
Tchibo praktikus és trendi kávékészí-

tő kollekciója, melyet fiával, 
sebastian Conrannal  

együtt tervezett.
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UtAzÁs

      www.chemoltravel.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

      www.bestreisen.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

tenGeRRe MAGYAR!
Úszó szállodával beutazni európa tengereit? Velencében bo-
lyongani, az ókori görög világ csodáival ismerkedni Mykonoson 
és  santorini szigetén? Megmászni az Akropoliszt és a korfui 
sissi-palotát, dzsip szafarizni, vagy Dubrovnik utcáit bejárni?  
sorrentóból képeslapot küldeni, a szicíliai Palermóban fa-
gyizni, két keréken csavarogni Mallorcán? Pompei, Karthago 
romjai közt idézni a történelmet és gaudí nyomában járva fe-
dezni fel Barcelonát? Az MsC vagy a Pullmantur luxushajóin 
színvonalas elhelyezés, pazar ellátás, számtalan szabadidős 
fedélzeti tevékenység és fakultatív kikötői programok várják a 
vendégeket, a családokat. A kicsikre is gondoltak: legtöbb 
hajójukon a 18 év alatti, szüleikkel közös kabinban utazó gyer-
mek után nincs részvételi díj. sőt, több „úszó szálloda” gon-
doskodik speciális menüről a lisztérzékenyek számára is.

tenger	és	nApsütés
legyen	meleg,	legyen	tenger	és	legyen	hol	nézelôdni.		
ezeket	várjuk	egy	nyArAlástól,	és	szerencsére	nem	kell	messzire		
utAznunk	Ahhoz,	hogy	mindezt	egyszerre	élvezhessük

Mallorca - kis szikla, 
nagy nyaralás

Kis szikla. Így nevezik kedvesen a spanyol nyár és a föld-
közi-tenger egyik legszebb szigetét. Évszázadok óta hí-
rességek kedvelt üdülőhelye, valaha Habsburg-főherce-
gek, sissi királyné, Robert graves költő, Chopin, vagy 
királyok és filmsztárok tartoztak a rendszeres látogatók 
közé. Palma óvárosában a romantikus terek, régi kolos-
torok között sétálhatunk, az öblök és dűnék közötti kis 
strandok pedig a vízi sportok szerelmeseit várják. s ha 
már Mallorcán töltjük a szabadidőnket, ne felejtsük el 
megkóstolni az igazi, hamisíthatatlan spanyol paellát, 
amelyet aztán bőséges sangría gyümölcsborral tehetünk 
emlékezetessé!
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      www.questor.hu   
      Mammut I. 0. szint  

      www.neckermann.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.vista.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

Nosztalgia  
Opatijában

Valami vonzza a nyaralni vágyót erre a területre! Karinthy fri-
gyes, Mahler és Csehov is így volt ezzel - kedvenc nyaraló-
helyük volt ez a valaha magyar tengerparti város, Opatija. Az 
Abbázia néven is ismert nagyvilági üdülőhelyen a Monarchia 
korát idéző épületek, színvonalas szállodák és éttermek, a vi-
rágokkal és pálmafákkal teli Lungomare parti sétány és a kö-
zelben fekvő Ucka hegység visszarepítik a múltba a pihenni 
vágyókat. A kevésbé nosztalgikus, de mégis elit és trendi kör-
nyezetre vágyó fiatalabbak pedig nemcsak az újabban egyre 
divatosabb bárok és lounge-ok sorából válogathatnak, ha-
nem a minden igényt kielégítő üzletek gazdag kínálatából is. 
Így nagyon jól megfér egymással a klasszikus és a modern az  
idelátogató turisták legnagyobb örömére.

sPAGettIPARtY bIbIOnÉbAn
Végre egy igazi gyerekbarát nyaralóhely! Az óriási 
stand mentén a tenger sekély és a homokos partnak 
köszönhetően a lurkóknak paradicsom ez a város, 
de az aktív mozgásra vágyók sem fognak unatkozni.  
Az 58 km hosszú kerékpárúton egész Caorléig te-
kerhetnek, de golf-, tenisz és tekepályák is várják 
őket. A víz kellemes hőmérséklete hosszas fürdő-
zésre csábít, a város klímája pedig annyira kedvező, 
hogy májustól szeptemberig élvezhetjük itt a nyara-
lást. Az üdülőhely emellett számtalan lehetőséget 
kínál a kikapcsolódásra, csak győzzünk választani a 
szórakozóhelyek, éttermek és a termálfürdő között. 
érdemes felkeresni a tarkabarka piacot, ahol úgy 
érezzük majd, mintha egy nagy üzletben sétálgat-
nánk a szabad ég alatt, és mindent, de tényleg min-
dent meg lehet találni, ami kimaradt a bőröndből.  
És ha már Bibione, tilos kihagyni a spaghettiparty-t, 
ahol zenével, tánccal, italokkal és természetesen 
olasz tésztákkal várják a Neckermann vendégeit.

Aranyhomok és Napos-part 
Bulgáriában
Állítólag a kalózok kincseket ástak el a mai Aranyhomok 
területén, ám a vidék bosszút állt rajtuk és aranyukat 
gyönyürű homokká változtatta. És valóban, Bulgária 
legnépszerűbb nyaralóhelyén a legjobb minőségű ho-
mokon napfürdőzhetünk. A Napospart az ország másik 
közkedvelt üdülőterülete, ahol minden rendelkezésünk-
re áll, amit egy nyaraláson csak kívánhatunk. A régi szál-
lodák gyönyörűen felújítva várják a vendégeket, a stran-
dok ingyenesek. A fekete-tenger vize kevésbé sós, mint 
az Adriáé, a lassan mélyülő víz ideálissá teszi a nyaraló-
helyet a családok számára. A Bulgáriába visszatérő 
nosztalgiázók kellemesen meglepődnek majd, az elő-
ször idelátogatókat pedig biztosan rabul ejti az ország.
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      www.saturn.hu   
      Mammut II. -1. szint 

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

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

      www.www.notebookstore.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

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

HigH-
tecH 
Hírek
itt	vAn	egy		
táBláBól	lett		
noteszgép,	otthoni	
moziélményt	Adó	
televízió	és	AutomAtA	
mosószerAdAgoló.	
és	még	Azt	mondják,	
nincsenek	csodák…

HAtÁRFeszeGetôk
TOShiBA QOSmiO NOTeBOOk

Mostantól az egész világot HD 
minőségűvé alakíthatjuk a Resolution 
technológia és a Blu-ray újraíró 
meghajtók segítségével. A Qosmio 
sorozat legújabb videokártyákkal 
működő tagjai lenyűgöző játékél-
ményt kínálnak.

tAkARÉkOs tIsztAsÁG
mieLe AuTTOdOS AdAgOLó 

egySég

Világújdonság a Miele mosógépekhez 
csatlakoztatható automata 
mosószeradagoló egység, melynek 
segítségével 30 %-kal kevesebb 
mosópor vagy folyékony mosószer 
felhasználásával válhatnak tisztává 
ruháink és a környezetet is óvjuk.  

ÁLLÍtHAtÓ HÁzIMOzI
Lg hX806Pe 3d BLu-rAy  

házimOzi

Az Lg új 3D Blu-ray házimozi 
rendszere állítható magasságú elülső 
hangszóróival bútorainkhoz és 
televíziónkhoz is illeszkedik. A zenék 
és filmek hangját tökéletes minőség-
ben varázsolja szobánk közepére. 

tRenDI És PöRGôs
BrAuN SiLk éPiL 7 ePiLáTOr

A Braun és a világ első kettős hatású 
epilátora ötvözi az epilálás tartóssá-
gát a gilette Venus technológiája által 
nyújtott tökéletes simasággal. A kis 
készülék vízálló, így akár a fürdőkád-
ban is használható, lábunk pedig 
egész nyáron ragyogóan sima lesz.

3D-ben keRek A VILÁG!
Lg LW570S CiNemA 3d™ TV

Az  Lg új 3D technológiás televíziója  
a kétdimenziós adásokat is képes 
három dimenzióban megjeleníteni, 
természetesen széles látószögben.  
A hozzá való CiNeMA 3D™ szemüve-
gekkel pedig biztosan nem fájdul meg 
a fejünk filmnézés közben.
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      www.edigital.hu   
      Mammut I. 2. emelet  

      www.edigital.hu   
      Mammut I. 2. emelet  

      www.www.notebookstore.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.edigital.hu   
      Mammut I. 2. emelet  

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

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

A nYÁR OkOsteLeFOnJA
NOkiA X7

A  Nokia X7 nagy kijelzője ideális a 
játékokhoz, 8 megapixeles kamerája 
pedig fotók és HD-minőségű videók 
rögzítéséhez. Üveg és rozsdamentes 
acél ötvözésével készült, ami 
tartósságot és biztos fogást kölcsö-
nöz a készüléknek.

UtAt MUtAt A nYARALÁsHOz!
WAyTeQ X850 gPS

Minden nyaraláson legalább egyszer 
szükség van útbaigazításra . Az x850 
navigáció új menüjében több funkció 
a főképernyőn is megtalálható.  
A készülék 4,3 colos kijelzővel, óriási 
tárterülettel és memóriával rendelke-
zik, de térképszoftvert nem tartalmaz! 

önÉ A FôszeReP!
VOSTrO 3300 SzériA

A13 colos Vostro 3350 laptop 
pehelykönnyű, elegáns és megbízha-
tó. Az új generációs Core-i procesz-
szorral, beépített optikai meghajtóval, 
világszínvonalú szoftverekkel 
felvértezett „mini” mobil erőmű 
hatékony segítőtárs.

tÁbLÁbÓL nOteszGÉP 
ASuS eee PAd TrANSfOrmer

Az eee Pad Transformer alap táblagé-
péhez opcionális dokkolót csatolha-
tunk, mely teljes billentyűzetet, UsB 
csatlakozókat és kártyaolvasót is rejt, 
kiegészítő akkumulátorként pedig 
akár 16 órára növeli a használati időt 
egyetlen feltöltéssel. 

eGY LÉPÉsseL eLôRÉbb
SAmSuNg gALAXy S2

A ma a piacon lévő egyik leggyorsabb 
mobiltelefon 4.27 colos sUPeR 
AMOLeD Plus érintőkijelzője és  
a kétmagos processzor rendkívüli 
játék- és böngészésélményt kínál,  
a 8 megapixeles kamerával pedig  
full HD-s videókat rögzíthetünk. 

tenYÉRnYI könYVeCske
kOOB3 Be free

Nyáron is bárhol hódolhatunk olvasási 
szenvedélyünknek. A KooB3 Be free 
készülék modern kialakítása és a 
legújabb fejlesztésű kijelzője mellett 
Wifi kapcsolattal is rendelkezik, így 
bármikor elérjük kedvenc könyveinket 
az interneten.



csAk	egy	érintés,		
és	már	indulhAtunk	is.

2010	decemBer	ótA	technikAi	újdonság	könnyíti	A	tájékozódást		
A	mAmmutBAn.	Az	érinôképernyôs	információs	táBlák		

látványosságnAk	is	Beillenek,	miközBen	minden	eddiginél	egyszerûBB		
és	gyorsABB	eligAzodást	nyújtAnAk	Az	üzletek	között.

szOLGÁLtAtÁs

eLIGAzODÁs MAGAsAbb FOkOn!
Nagy népszerûségnek örvend az eligazodást segítô  

iPhone szoftver a Mammutban.

Már látványnak is érdekes. Alapeset-
ben a képernyőn az aktuális szint szí-
nes térképét láthatjuk, amelyen pulzáló 
kis ikon jelzi, hogy hol állunk. Ha tudjuk 
mit keresünk, baloldalon kiválasztjuk 
az épületszárnyat vagy szintet. Amint 
rátalálunk a keresett boltra, a képernyő 
alsó sarkában információkat kapha-
tunk profiljáról, szolgáltatásairól. 
De kereshetünk név és profil szerint is.
A listából bármely tételt kiválasztva - 
például kávézók, éttermek, vagy bár-
milyen szolgáltatás, fodrász, kozmetika 
– a hozzá tartozó összes üzlet megjele-
nik. innen már csak egy érintés az 
adott bolt nevére, és máris láthatjuk a 
térképen az elhelyezkedést, az adatla-
pot. Kereshetjük az üzleteket név vagy 
termék szerint is, ha tudjuk hol szeret-
nénk vásárolni. Beírjuk a keresett bolt 
vagy termék nevét a képernyőn megje-
lenő interaktív billentyűzeten, s máris a 

keresett oldalon vagyunk. Nagy hasz-
nát vehetjük a gyorskeresésnek. A kép-
ernyő bal alsó részében található gyors-
 kereső ikonok segítségével egy gomb-
nyomással elérjük a stratégiai fontos-
ságú helyeket, például a gyógyszertárat, 
postát, a vészkijáratokat vagy az ATM 
automatákat.
Lehet, hogy akik nem szeretik vagy is-
merik a technika csodáit, most hátra-
hőkölnek, túl nehéz, túl komplikált a 
kezelése. Használata annyira egyszerű, 
hogy idős és fiatal egyaránt könnyen 
kezeli különösebb technikai ismeretek 
nélkül. Csupán annyi kell, hogy ne ide-
genkedjünk tőle. 
Ma már több terminál segíti a tájékozó-
dást, mostantól lehetetlen lesz eltéved-
ni. Amikor nem használják a térképet, 
színes hirdetések, információk futnak 
rajta, kedvet csinálva a vásárláshoz, 
szórakozáshoz. 

Az iPhone, iPad és az iPod touch tulajdonosok kategóriánként és név sze-
rint, térképes keresővel juthatnak el az üzletekhez. Nyitvatartási adatok és 
egyéb információk állnak rendelkezésükre: kártyahasz nálat, akciók, törzs-
vásárlói lehető sé gek, Mammut ajándékutalvány elfogadás. A tájékoztatást 
olyan hasz    nos funkciók egészítik ki, mint a liftek, mozgólépcsők, mosdók, 
elsősegélynyújtó helyek, kijáratok, nyilvános telefonok, információs pultok, 
vagy Wi-fi hot spot-ok térképes megjelenítése. Az Apple store-ból ingye-
nesen letölthető szoft ver az üzletházon belül, offline módban fut, így a fel-
használó számára semmiféle inter net használati költséggel nem jár. 
Letöltésre fel tehát, és irány a Mammut!
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A Lite Wellness Clubban biztos, hogy mindenki 
megtalálja a számára tökéletes mozgásformát, le-
gyen szó intenzív kardiotevékenységről vagy ellazu-
lást segítő kikapcsolódásról. A lehetőségek tárháza 
óriási - ha aktív mozgásra vágyunk, ott a modern 
géppark, ahol nemzetközi minősítéssel rendelkező 
edzők személyre szabott gyakorla-
tokkal segítenek, de részt vehetünk 
számos hagyományos vagy alter-
natív csoportos órán is. Ha annyira fáradtak va-
gyunk, hogy mozdulni sincs erőnk, a wellness blokk-
 ban található szauna, gőzkabin és relaxációs terem 
lehetőséget nyújt a tökéletes ellazulásra. 

A Lite Wellness Club nagy előnye, hogy a legkiseb-
beket sem kell otthon hagynunk, hiszen az ingye-
nes gyermekmegőrzőben szakképzett személyzet 
foglalkozik a kicsikkel. Az sem gond, ha reggel nem 
maradt elég hely táskában vagy egyszerűen nem 
akarunk mindent magunkkal cipelni, a klub ugyanis 
biztosít törölközőt, tusfürdőt és szaunalepedőt.  
A klub egész területén elérhető internet pedig lehe-
tőséget nyújt arra, hogy még a taposógépen is 
böngészhessük kedvenc oldalainkat.

Hogy az átépítési időszakban se kelljen lemondaniuk a mozgásról, 
a Lite Wellness Club a Mammut fitnesztermébe járó vendégeit kü-
lönleges ajánlatokkal várja 2011. július 1-jén, pénteken. ezen a na-
pon a Xii. kerületi Lite Wellness Club – Hegyvidék 5. alkalommal 
rendezi meg éjszakai eseményét, a NiVeA fitness Night-ot.

itt az egész éjjel tartó változatos programok között mindenki talál 
megfelelőt, legyen szó sportemberekről, kihívást kereső verseny-
őrültekről vagy éppen relaxálni vágyó vendégekről. Az egészséges 
életmód iránt elkötelezett szervezők célja egy olyan rendezvény lét-
rehozása, amely összekapcsolja a mozgást a szórakozással, és új 
trendet teremt a budapesti fiatalok körében. 

Július 1-jén kipróbálhatunk csoportos órákat, mint a kültéri, kongás 
ZUMBA®, a fáklyás bodyART™, Pilates, NiA, és a kültéri, fáklyás 
spinning®. A squash játékosok benevezhetnek az éjszakai squash 
kupára, az új trendek szerelmeseit pedig szabadtéri Boot Camp és 
TRX® órák várják. Két edzés között érdemes részt venni a különbö-
ző egészségügyi szűréseken és talán szerencsénk lesz az értékes 
nyereményeket felsorakoztató tombolasorsoláson.

      www.litewellness.hu  
      mammutsales@litewellness.hu  
      tel.: +36 70 370 0045  
      Mammut Információs Pultok,  
      Mammutban található Lite  
      Információs Stand 

újrA	mozgás		
A	mAmmutBAn	
A	fitneszrAjongók	nAgy	örömére	újrA	
lehetôség	nyílik	ArrA,	hogy	A	Bevásár-
lóközpont	területén	sportoljunk.	
szeptemBerBen	ugyAnis	megnyitjA	
kApuit	A	lite	Wellness	cluB,	Ahol	egy	
fárAsztó	munkAnAp	után	gArAntáltAn	
felfrissülhetünk.

NIVEA Fitness Night, az őrületes edzések éjszakája! 



COwbOYOk  
És ûRLÉnYek
A vadnyugaton játszódik a 
2011-es nyár moziszenzációja.  
A Vasember rendezőjének új 
filmje  a klasszikus westernt 
ötvözi a sci-fivel, bámulatosan 
eredeti módon.
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progrAm
 Milyen táborba menjenek idén 

 a gyerekek? Milyen hétvégi  
 programok lesznek a Millenárison? 
 Milyen könyvet vigyünk magunkkal 

 a strandra? Mit nézzünk meg 
 mindenképpen a moziban? 

 Milyen koktélokat készíthetünk 
 pezsgőből? Ezt a rengeteg kérdést 

 segít eldönteni Ajánló rovatunk. 
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PeR OLOV enQUIst: 
eGY MÁsIk ÉLet

Éppolyan egyéni és meglepő könyv, 
mint a világhírű svéd szerző minden 
műve. Önéletrajzi krónika harmadik 
személyű előadásmóddal a pályája 

delén egyre súlyosabb alkoholizmusba 
süllyedő író válságáról, mélypontokról 
és felemelkedésről. A mozaikszerű-

ségben is egységes történetből valódi 
regény lesz, alanyából regényhős.

kURt VOnneGUt: 
kÉkszAkÁLL/bLUebeARD – 

kÉtnYeLVû kIADÁs
Amikor Circe Berman betéved Rabo 
Karabekian, a félszemű örmény festő 
otthonába, minden megváltozik. Az 
asszony fenekestül felforgatja életét, 
és bár az idős művész nemcsak a 

burgonyacsűrjében őrzött titkait zárta 
be, hanem az emlékeit is, ráveszi arra, 
hogy önéletrajzot írjon. Így kezdődik el 

Rabo varázslatos utazása a sötét 
magányból az érzelmi újjászületés,  

az életöröm felé. 

PAULO COeLHO: ALeF
2006-ban Paulo Coelho spirituális 

válságba került: úgy érezte egyedül 
van, lelki fejlődése megakadt. Ha 

követi Mesterének tanácsát és olyan 
helyre megy, ahová a szíve vágyik, 

talán rátalál a megoldásra.  
Több országban megfordult, végül 
Oroszországban találta magát. Úgy 

döntött, a hatalmas távolságot 
vonaton teszi meg. Három ember 
kísérte útján: egy taomester, orosz 
kiadója és egy különleges török nő, 
Hilal. Útja az első állomástól kezdve 

spirituális kutatássá válik. 

AnDRzeJ sAPkOwskI: 
VAJÁk – Az UtOLsÓ kÍVÁnsÁG
A Vaják valójában a The Witcher nevű 
világszerte sikeres számítógépes játék 

hőse, geralt. A mutáns varázsló és 
bérgyilkos köré épül Andrzej 

sapkowski fantasy-világa, amely sokat 
merít a kelet-európai mitológiából is. 

ebbe a színesen felépített univerzum-
ban enged most bepillantást a 

novellagyűjtemény a cinikus és nemes 
főhős kalandjain keresztül, de a játék 

rajongói sem fognak csalódni, ha 
nyomtatásban is találkoznak hősükkel.

JeFFReY GItOMeR: 
Az ÉRtÉkesÍtÉs  

bIbLIÁJA – MInDen, AMIt  
Az ÉRtÉkesÍtÉsRôL tUDnI  

ÉRDeMes
„Az emberek nem szeretik, ha el 

akarnak nekik adni, viszont imádnak 
vásárolni.” Minden értékesítő íróaszta-

lán ott a helye ennek a könyvnek. 
Különösen hasznosak a szerző 

tanácsai a pangó gazdasági helyzet-
ben történő értékesítést illetően.  

A klasszikusnak számító könyv egy 
évtizede szerepel a bestseller listákon. 

wAtzAtkA ÁGnes: 
bUDAPestI sÉtÁk  
LIszt FeRenCCeL

1823 májusában látogatott először 
Liszt ferenc a magyar fővárosba. ezt 
az utat huszonöt rövidebb-hosszabb 

itt-tartózkodás követte. Vajon mit látott 
a világvárossá váló Budapestből a 
kétszáz éve született zeneszerző, 
magyar barátai, kik a tanítványai.  
Útikönyvünk városnéző sétára hív, 
közel háromszáz fotó, térkép és 

névmutató segítségével. 
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DePeCHe MODe – ReMIxes 2: 
81-11

7 év után a Depeche Mode júniusban 
újra egy remixalbummal jelentkezik.  

A tavaly 20. évfordulóját ünneplő zene-
kar stílusa ezúttal olyan előadókat 
inspirált, mint a Röyksopp, UNKLe, 
 és Alex Metric. A mixek az együttes 
teljes karrierjét lefedik. Az album egy 

és háromlemezes verzióban is 
kapható, a háromlemezes deluxe 

kiadás különlegessége, hogy exkluzív 
feldolgozások találhatóak rajta a 
banda korábbi tagjaitól, Vince 
Clarke-tól és Alan Wilder-tól is. 

sOnGs FOR JAPAn
A Japánt sújtó földrengés és az azt 

követő természeti katasztrófa 
világszerte kiváltotta az emberek 

együttérzését. A nemzetközi zenei élet 
is összefogott az áldozatok megsegí-
tése érdekében. ennek eredménye-
ként hamarosan megjelenik a songs 
for Japan című lemez több, mint 30 

ismert zenész 37 toplistás slágerével. 
Az elkészítésében részt vevő 

művészek és lemezkiadók a kiadvány 
eladásából származó bevételt a Japán 

Vöröskeresztnek ajánlják fel, hogy a 
természeti katasztrófák áldozatainak 

megsegítésére, illetve a károk helyreál-
lítására használja fel. A kiadvány  
2 CD-s formátumban is kapható.

JennIFeR LOPez: LOVe?
A LOVe? a popsztár hetedik stúdióal-
buma. Új lemezén a tőle megszokott 
latinos ritmusokat keveri az R&B-pop 
ütemeivel, olyan előadók közreműkö-
désével, mint Pitbull, Lil Wayne vagy 
az egyszerre három dallal is a rádiós 
listákon szereplő Taio Cruz. Új, mégis 
furcsán ismerős hangzása biztosítja 
helyét napjaink legsikeresebb pop 

előadói között.

bUDAPest bÁR: HOPPÁ!
egy öltözőben született meg a Hoppá! 

című lemez ötlete, egy nagyszerű 
hangulatú koncert alatt. A sokszínű 
társaság úgy döntött, hogy olyan 

dalokat fogalmaznak át, amelyek vagy 
a cigány kultúrájához kötődnek, vagy 
bennük rejlik a lehetőség, hogy egy 
cigányzenekar formálja őket saját 
ízlésére. Az új műsort a zenekar 
koncertekkel mutatja be a nyári 

fesztiválokon, majd az őszi lemezbe-
mutató turnén folytatja. 

bRÓDY JÁnOs: 
Az UtCA MÁsIk OLDALÁn 

VOLt eGYszeR eGY 
 bRÓDY JÁnOs-kOnCeRt 

kOCkÁzAtOk És 
 MeLLÉkHAtÁsOk

A magyar könnyűzenei élet kezdetei-
nek egyik meghatározó alakja 65-dik 

születésnapját három legutóbbi 
lemezének újrahangszerelt kiadásával 
ünnepli. ez a három anyag tartalmazza 

a zenész legtöbb ismert dalát; a Volt 
egyszer.. koncertfelvétel. A már régóta 

csak nehezen fellelhető lemezekhez 
most a dalszövegeket is megkapjuk, 
az újdonságra váróknak pedig jó hír, 
hogy Bródy vadonatúj szólólemezére 

csak szeptemberig kell várni.

sADe:  
tHe ULtIMAte COLLeCtIOn  

sade-rajongók, figyelem! elérkezett  
az idő, hogy egy újabb kiadvánnyal 
gyarapodjon a lemezgyűjtemény: a 
csodatorkú énekesnő „The Ultimate 

Collection” címmel adott ki válogatás-
lemezt. Most először találhatják meg  

a rajongók egyazon kiadványon a 
fátyolos hangú énekesnő legjelentő-

sebb slágereit. A klasszikus sade 
dalokon kívül pedig három vadonatúj 
szerzemény is felkerült a korongra, 
valamint a Moon & The Sky Jay-Z 

közreműködésével. 

      www.saturn.hu   
      Mammut II. -1. szint 
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otthonrA	vArázsolt	tökéletes	
moziélmény

a saturN DvD- és Blu-ray ajáNlata

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

szeReLeM És MÁs DROGOk
Jamie (Jake gyllenhaal) sármos pasi,  
egy nap találkozik Maggie-vel (Anne 
Hathaway), aki szabad szellem; nem 
hagyja, hogy bárki az útjába álljon.  

A páros szenvedélyes viszonyba kezd. 
Jamie képtelen az elkötelezettségre, 
válságba kerül, mikor kapcsolatuk 
komolyra kezd fordulni. Maggie is 

vonzódik hozzá, bármennyire is küzd 
az érzései ellen,  ez a szerelem 

mindent megváltoztathat körülöttük.

Fekete HAttYÚ
Darren Aronofsky pszichothrillerében 
Natalie Portman pályája legérettebb 
alakítását nyújtja Nina, a sikerre éhes 
balerina szerepében. Koreográfusa 

(Vincent Cassel) rábízza az álomszere-
pet, ám azt kívánja tőle, hogy vegyen 

példát vetélytársnőjéről (Mila Kunis), és 
hozza felszínre saját sötét oldalát. A 

felkészülés keserves kínokkal jár, Nina 
démoni erőkkel harcol, és nem biztos, 

hogy végül győzni tud.

HOnnAn tUDOD
Lisa (Reese Witherspoon) élete 
legrosszabb periódusában van, 
amikor találkozik a nagydumás 

baseballjátékos Matty-vel (Owen 
Wilson). A kapcsolat épp kezdene 

komolyra fordulni, de Lisa megismer-
kedik george-al (Paul Rudd), aki 
szintén nem élete legvidámabb 

szakaszát éli. Ám épp, amikor minden 
összekavarodna, kiderül, hogy talán 

van megoldás. Vagy mégsincs…

A kIRÁLY beszÉDe
Vi. györgy brit király története, aki 
bátyja lemondása után foglalta el a 

trónt – igen kelletlenül. george (Colin 
firth) nem érezte magát méltónak erre 

a szerepre, mert dadogása miatt 
képtelen volt beszédet mondani. sok 
eredménytelen beszédterápia után 

találkozott Lionel Logue-gal (geoffrey 
Rush), aki szokatlan kezelésein 

nemcsak királya hangját, hanem 
bátorságát is segített visszaszerezni. 

Az UtAzÓ
frank (Johnny Depp), az amerikai 
turista útban Velencébe találkozik 

elise-zel, a lélegzetelállítóan szép és 
titokzatos nővel (Angelina Jolie). 

Románcuk nem tart soká, átverések, 
csapdák és váratlan fordulatok 

sorozatává válik, mivel az interpol, az 
olasz rendőrség és egy gátlástalan 

gengszter is üldözőbe veszi őket. Az 
utazó feszültséggel és izgalommal teli, 

csavaros film - vérbeli akció-thiller.

zöLD DARÁzs
Britt Reid (seth Rogen) laza srác, ám 
apja halála után úgy dönt: akcióhős 
lesz. Neve Zöld Darázs, társa pedig  
a ravasz eszközök gyártásában és 

harcművészetben egyszerre verhetet-
len Kat (Jay Chou). segítsé gükrevan 

még Rei titkárnője, Lenore  
(Cameron Diaz). Így szállnak szembe  
a város legkeményebb maffiózóival és 
az őket vezető kegyetlen gengszterrel, 

Chudnofskyval (Christophe Waltz).
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      www.cinemacity.hu   
      1-8 terem Mammut I. 3. emelet, 
      9-13 terem Mammut II. 3. emelet  

HARRY POtteR És A HALÁL eRekLYÉI II. RÉsz
SzíNeS, SziNkrONizáLT AmerikAi fiLm

Főszereplők: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes,  
Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Bill Nighy, John Hurt, Michael Gambon, 

Maggie Smith, Rhys Ifans 

Nincs tovább: Harry, Ron és Hermione a végső összecsapásra készül.  
A három jóbarát visszatér a Roxfortba, hogy összecsapjon Voldemorttal. 
Megkezdődik a Roxfort ostroma – és már soha semmi nem lesz ugyan-
olyan, mint volt. Minden idők egyik legsikeresebb mozifilmsorozata im-
már a végéhez ér.

AMeRIkA kAPItÁnY: Az eLsô bOsszÚÁLLÓ
SzíNeS, SziNkrONizáLT AmerikAi fiLm

Szereplők: Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell,  
Dominic Cooper, Stanley Tucci

A gyengécske steve Rogers (Chris evans) jelentkezik egy kísérleti prog-
ramba, ahol átváltozik az Amerika Kapitányként ismert szuperkatonává. 
Amerika Kapitány egyesíti erejét Bucky Barnesszal és Peggy Carterrel 
hogy szembeszálljanak a gonosz HiDRA nevű szervezettel, melyet az ör-
döngös Vörös Koponya vezet.

sUPeR 8
SzíNeS, feLirATOS AmerikAi SCi-fi ThriLLer

Szereplők: Kyle Chandler, Elle Fanning, Amanda Michalka, Gabriel Basso,  
Noah Emmerich

1979-ben az Amerikai Légierő laz 51-es körzetből minden anyagot elszál-
lított, a tehervonat azonban balesetet szenvedett; a szállítmány sorsa a 
máig rejtély. Titokzatos erő bujkál az átlagos kisvárosban, ismeretlen kor-
mányügynökök érkeznek. egy átlagos család az események csapdájába 
kerül. Minden feltárt titok csak még több kérdést vet fel…

COwbOYOk És ûRLÉnYek
SzíNeS AmerikAi AkCió-ThriLLer

Szereplők: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell

1873, Arizona. egy férfi támolyog be a sivatagi kisvárosba, és semmire 
nem emlékszik a múltjából. A városka lakói nem szívlelik az idegeneket, 
amikor azonban égi fosztogatók támadnak, hirtelen ő lesz az egyetlen 
reményük. A revolverhős lassacskán emlékezni kezd arra, ki is ő, honnan 
jött és rájön, hogy a birtokában van egy titoknak, amely esélyt adhat a 
városnak a földönkívüliek ellen…
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JÚNiuS 20-24., 9.00-16.00 

ShAkeSPeAre TáBOr 

közéPiSkOLáSOkNAk

14-18 éveseknek

Gyerünk a reneszánszkori Angliába, kövessük 
végig a legnagyobb drámaíró életét! Pillant-
sunk be a Globe Színház kulisszái mögé! Ra-
gadjunk ki egy-egy jelenetet Shakespeare mű-
veiből, játsszuk el úgy, ahogy akkoriban tehet-
ték és úgy is, ahogy mi gondoljuk!
Táborvezetők: Lukács Gabriella drámatanár, 
Lakatos Zsombor Információ:  
06-30-996-3233; lg@szinjatszoter.hu 
Részvételi díj: 22.000 Ft

JÚNiuS 27 – JÚLiuS 1. 9.00-16.00 

AgyAgOS TáBOr

7-12 éveseknek

Játékos ismerkedés az agyaggal, a megmun-
kálás különböző technikáival, a formázás és a 
díszítés lehetőségeivel. Edények, dobozkák, 
bögrék, faliképek, szobrok készítése.
Táborvezető: Urbán Krisztina fazekasmester
Információ: 06-70-317-5767
Részvételi díj: 22.000 Ft

JÚLiuS 4-8. NAPONTA 9.00-13.00

4-6 éveseknek

JÚLiuS 11-15. NAPONTA 9.00-16.00

7-10 éveseknek

kôkeTáNC gyermekTáBOr

Idén is várják az óvodás és kisiskolás korú 
gyermekeket! A táborba bárki jelentkezhet, hi-
szen egész idő alatt, „csak” játszani fogunk! 
A szervezők ebben az évben is azt szeretnék, 
hogy a gyerekek jó hangulatban játsszanak, 
tán coljanak, barkácsoljanak a segítségükkel, 
majd a tábor után otthon, barátaikkal is foly-
tassák a játékot.
Táborvezetők: Prekler Kata és Péter Julianna
Információ: 06-70-335-6284
Részvételi díj fél napos tábor: 15.000 Ft
Részvételi díj egész napos tábor: 22.000 Ft

JÚLiuS 18-22., 9.00-16.00 

réBuSz TáBOr 

10-14 éveseknek

Aki eljön, kap egy hét gondolkodási időt! Logi-
kai feladatok, rejtvények, logisztorik, memória- 
és figyelem játékok, összerakós, szétszedős, 
tekerős, stratégiás játékok, versenyek, bajnok-
ságok, játékkészítés.
Táborvezető: Kósa Tamás a Lauder Iskola 
matematika tanára
Információ: 06-30-547-9103 
Részvételi díj: 22.000 Ft 

JÚLiuS 25-29., 9.00-16.00 

ökO-ArT TáBOr –  

körNyezeTTudATOSSág  

éS mûVéSzeT

10-15 éveseknek

Kalandozások a felelős gondolkodás, tudatos 
vásárlás, magunk készítette tárgyak és élelmi-
szerek világában, melyhez a művészetet sajá-
tos minőségében használjuk.
Mit tehetsz a Földért? Mit tehetsz magadért és 
a közösségért? Hagynál egy üzenetet a világ-
nak arról, hogy mit gondolsz Te ma a Földről és 
a rajta élő emberről?
Táborvezető: Pilinger Zsuzsa kézműves, 
drámajáték-vezető  
Információ: 06-70-328-8053
Részvételi díj: 22.000 Ft

AuguSzTuS 8-12., 9.00-16.00 

kézzeL-BáBBAL – BáBOS TáBOr 

6-10 éveseknek

Gyere, ülj a szőnyegemre, amit mesékből szőt-
tem és a fantázia szárnyán repül!
Útitáskánkat megtöltjük minden nap mesék-
kel, és kalandokkal! Különböző kézműves 
technikákkal bábokat, jelmezeket, és kelléke-
ket készítünk.  
Táborvezető: Krista Anita bábszínész
Információ: 06-30-470-6615
Részvételi díj: 22.000 Ft

mArcziBányi	téri	mûvelôdési	központ  
Nyári táBorok a marcziN
A	mArcziBányi	téri	mûvelôdési	központ	A	ii.	kerületi	önkormányzAt	
fenntArtásáBAn	és	kultúrApártoló	támogAtásávAl	mûködik.

A Marczibányi Téri Művelődési 
Központ idén 25 egyhetes  
tábort szervez a 4-18 éves 

gyerekeknek, budapesti és vidéki 
helyszíneken.

A tematikus táborokban hétfőtől 
péntekig 8-17 óráig fogadjuk  
a gyerekeket, a programok  

9 és 16 óra között zajlanak, reggel 
és délután ügyeletet biztosítunk. 

A félnapos táborok  
9-13 óráig tartanak.

Az egész napos táborokban  
a részvételi díj tartalmazza egyszeri 
meleg étel költségét gyümölccsel 

vagy desszerttel. 

JELENTKEZÉS:
személyesen Vankó Krisztinánál  

(a művelődési központ titkárságán, 
naponta 9-16 óráig)  

információ: 212-4885
Jelentkezést elektronikus úton is 
elfogadunk. A jelentkezési lapok 

letölthetők a www.marczi.hu 
oldalról.
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bARÁtsÁGOs PARk –  
JÁtszÓtÉRI PROGRAMOk

keddeNkéNT

Helyszín: Manó játszótér
időpont: 9.00–19.00
Idén is folytatódnak a már hagyományosnak 
számító nyári játszótéri programjaink. A játszó-
tér nyári nyitvatartási időszakában „játszótéri 
csőszök” segítik a nyugodt kikapcsolódást, fi-
gyelnek a biztonságra, és különféle játékokkal 
kedveskednek a gyerekeknek. Kölcsönözhető 
tőlük homokozó készlet, ugrókötél, labda, 
könyv stb. A csőszök naponta 9–13 óráig és 
15–19 óráig várják a családokat.

JÚNiuS 11. SzOmBAT,  

25. SzOmBAT

Szabad SzOMbat,  
Szabad SzíNpad! 
Helyszín: Park, Zenepavilon
időpont: 17.00–20.00
Bemutatkozási lehetőség versmondók, „stand-
up” fellépők, zenészek, színészek, előadómű-
vészek számára a Kultúr Part színpadon! Rá-
adásul fenntartható, környezetbarát módon, a 
Kultúr Part bringaszínpadán. Lépj fel, és hozd 
el a rajongóidat is! Amíg te előadsz, ők teker-
nek egyet!

JÚNiuS 14. kedd

apró SzíNHÁz: béKaKirÁly
Helyszín: Manó Játszótér
időpont: 17.00
Vásári komédia Grimm meséje alapján. 

JÚNiuS 28. kedd

bÁbaKalÁCS bÁbSzíNHÁz 
elôadÁSa 
Helyszín: Manó Játszótér
időpont: 17.00
Figyelem, figyelem! Világ körüli útjáról vissza-
tért, és most ide is ellátogat a világ legkisebb 
cirkusza, a Jambóza Bábcirkusz. Tessék csak, 
tessék! Tekintsék meg a világ összes tájáról 
ide sereglett művészek fantasztikus produkcióit! 

kOnCeRtek

JÚNiuS 19. VASárNAP

CSOKi KONCerteK 2011 
Helyszín: fogadó 
időpont: 11.00
A gyerekeknek szóló klasszikus zenei sorozat 
célja, hogy játékos formában ismertesse és 
kedveltesse meg a legkisebbekkel a zenetör-
ténet legnagyobb komponistáinak műveit. 
Júniusban egy újabb hangszerrel, a hegedűvel 
bővül a – korábban már megismert – cselló és 
zongora közös világa.
Fellépnek: Deák Anna, Nagy Anna Ágnes, 
Szelcsényi Ágnes
Hangszerek: hegedű, cselló, zongora
A program ingyenesen látogatható!
Ültetett koncert, helyfoglalás érkezési 
sorrendben!

JÚNiuS 21. kedd

a GÁGOGó zeNeKar  
KONCertje
Helyszín: Manó Játszótér
időpont: 17.00
A zenekar elsősorban az általuk kiválasztott 
versekre írt dallamait adja elő, de helyet kap-
nak már elfogadott, klasszikusnak tartott gyer-
mekdalok, népdalok, saját szövegek is a mű-
sorban. 

zene, kIÁLLÍtÁs, tÁnC

JÚNiuS 21. kedd  

a zeNe európai ÜNNepe
Helyszín: Park, európa Pont
időpont: 16.00–22.00
A program ingyenesen látogatható!

JÚNiuS 24. PéNTek

MilleNÁriS tÁNCHÁz 
a CSillaGSzeMû  
tÁNCeGyÜtteSSel  
éS a tÜNdöK zeNeKarral
Helyszín: fogadó
időpont: 18.00
Minden hónap utolsó péntekén hajnalig tartó 
táncház. 
Program:
18.00–19.00 Aprók tánca
19.30-tól Felnőttek táncháza

nAPközIs tÁbOR
ismét indul a Millenáris nyári napközis 
tábora A Jövő iskolája szervezésében!
időpont: június 20. és augusztus 12
között, minden nap 8.00–15.00
Várjuk a kikapcsolódni, szórakozni vágyó 6-14 
éves gyerekeket. A tábori turnusok hétfőtől 
péntekig, reggel 8-tól délután 5 óráig tartanak. 
A részvételi díj összege, amely tartalmazza a 
foglalkozásokat (csoportonként 2 fő pedagó-
gus vezetésével), valamint a napi háromszori 
étkezést: 30 000 Ft/fő. Testvéreknek fejenként 
10% kedvezményt biztosítunk.
Jelentkezési határidő:  
turnuskezdés előtt 10 nappal!
E-mail: jovoiskolaja@millenaris.hu
Telefon: +36 1 336 4090; Fax: +36 1 336 4078

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 



szÓRAkOzÁs

nyári	pezsgés		
A	mAmmutBAn
egy	fülledt	nyári	nAp	után,	
Amikor	Bárhogy	is	szeretnénk,	
nem	tudunk	kiszABAdulni	A	
BetondzsungelBôl,semmi	sem	esik		
olyAn	jól,	mint	egy	jéghideg,		
gyöngyözô	frissítô.	próBáljuk	ki		
A	pezsgôkoktélok		
minden	változAtát!

sóvárgunk egy tenyérnyi zöld terület vagy egy hűvös hely és egy enyhén pezsgő, 
zamatos, testet-lelket felüdítő ital után, amit lassan, élvezettel kortyolgatunk a 
kedvesünkkel vagy pár jóbaráttal. Zavarba ejtő a lehetőségek száma: végtelen 
variáció áll rendelkezésünkre a pezsgőtől a habzóboron át a fröccsig. Bár sokan 
hajlamosak vagyunk a jól bevált csapolt sörhöz vagy fröccshöz ragaszkodni, 
érdemes kipróbálni párat a nyári pezsgőkoktélok közül: a friss gyümölcsök és 
fűszernövények zamata némi pezsgővel vegyítve kiváló választás akár délutánra, 
akár egy forró nyári éjszakára. egyes megrögzött pezsgőimádók teljesen eluta-
sítják kedvencük keverését bármi mással, de a koktélok kedvelőinek egy fan-
tasztikus lehetőség, mely által izgalmas ízek kelnek életre; gondoljunk csak a 
friss barackpürével készült Bellinire vagy a rendkívül népszerű epres Testarossára. 
A keserűk és a brandyk egy kis friss melegséget csempésznek a buborékok 
közé, így érdemes ezekkel is kísérletezni. Legyen szó akár nyitott, akár kelleme-
sen hűtött helyiségről, meleg nyári napról vagy forró éjszakáról; a szomjas város-
lakó biztosan megtalálja a Mammutban a neki éppen megfelelő helyet és italt. 
Alábbi körképünkkel ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.
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mi az a flote?
A flőte magas, keskeny, talpas 

pohár. főleg pezsgőhöz,  
vagy azzal készült koktélokhoz 

használatosak. ezekben 
ugyanis – alakjuk miatt –  
hosszabban, szebben  
gyöngyözik a szénsav.

jam puB
egy 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 élőzenei 
koncertek, éjféltől pedig retro parti várja a nagyérdeműt. A nyári hőségben nemcsak 
az ernyőkkel árnyalt, nézelődésre csábító terasz, hanem egy egyszerűségében nagy-
szerű Bellini koktél is segíti a hűsölést.

beLLInI kOktÉL
3 rész száraz pezsgô – lehetôleg prosecco, 1 rész friss ôszibarackpüré, 
1 tk málnapüré dekorációnak. a barackpürét kanalazzuk lehûtött pezs-
gôs pohárba, majd öntsük fel a pezsgôvel. 

A koktélt giuseppe Cipriani, a velencei Harry’s Bar tendere találta ki, amikor 1934-
ben kiállítást rendeztek a híres 15. századi festő, giovanni Bellini emlékére. Az ital 
egyedi színvilága emlékeztette Cipriánit Bellini egyik festményén látható naplementé-
re, ezért adta ezt a nevet neki. 

leroy caFé
A Leroy egyike a Mammut gyöngyszemeinek: egy, a mindennapi nyüzsgéstől elszige-
telt, hangulatos félhomályba burkolózó étterem-kávézó, ahol a szecesszió és az art 
deco találkozik. Klimt és Mucha felnagyított képei, egy egyedi Zsolnay kerámiaék-
szer... Amerikai, marokkói, ázsiai és hazai ízekben tobzódhat a vendég, de érdemes 
pusztán elidőzni a kellemes félhomályban egy különleges, minden cseppjében frissí-
tő nyári koktél mellett!

APeROL sPRItz
0,9 dl aperol, 0,3 dl szódavíz, 0,3 dl prosecco. a jeget beletesszük a po-
hárba, erre jön a bor, a szóda, végezetül a likôr. Narancskarikával díszitjük.

Viszonylag kevéssé ismert itthon a több mint 30 féle gyógynövényből készült Aperol, 
ami a Camparihoz hasonló narancsos keserű likőr. ez a könnyű és frissítő ital állítólag 
a 19. században Olaszország osztrák megszállása alatt született Veneto tartomány-
ban, ahonnan egyébként a Prosecco is, így kézenfekvőnek tűnt a két italt vegyíteni 
– és ez remekül sikerült is. Alacsony alkoholtartalma miatt aperitifnek is kíváló.

promeNáD
A Promenád a nevéhez híven valóban egy tengerparti nyaralást idéz: kényelmes fote-
lek, pálmafák, kellemes zene és egy rendkívül változatos étlap, mely lehetővé teszi, 
hogy a nap bármely szakában, a reggelitől az ebéden át a vacsoráig bármikor betér-
hessünk és izgalmas kulináris élményben legyen részünk. A helyben készült pizzát 
semmiképp se hagyjuk ki! Ásványvíz helyett pedig válasszuk az alábbi koktélt, hogy 
a nyaralás-élmény még teljesebb legyen.

MOJItO
1 teáskanál cukorszirup, 4 cl fehér rum, feltöltéshez nagy adag szénsa-
vas ásványvíz, 4-5 db mentalevél, 1 db lime 

Kubából ered ez a koktélfajta, és állítólag a helyi fiatalok találták ki a nagy szesztila-
lom idején, a i. világháború után. A szeszt friss gyümölcslevekkel helyettesítették, 
jobb híján... Így robbant be a köztudatba európát is meghódítva a Mojito. Az alap-
anyagokat az ásványvíz kivételével a pohárba tesszük, törőfával összenyomjuk. 
A poharat tört jéggel, majd ásványvízzel felöntjük.

      www.promenadcafe.hu   
      Mammut II. földszint  

      www.mammutleroy.hu   
      Mammut II. 2. emelet 

      www.jampub.hu   
      Mammut II. -1. szint  
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eGÉszsÉG

napozz okosan!
isteni	érzés	kifeküdni	A	nAprA,	elnyújtózni	A	nyugágyon,	és	
élvezni,	Ahogy	A	meleg	simogAtjA	A	Bôrünket.	A	Bikiniszezon	

elôtt	AzonBAn	nem	árt	tudni	néhány	fontos	szABályt.	

első és legfontosabb, hogy mértékkel élvezzük a nap-
fényt - csak így érvényesülhet egészségmegőrző hatá-
sa. A legjobb, ha inkább többször rövidebb időt, legfel-
jebb fél órát töltünk az erős fényben. Reggel kiülhetünk 
a napra, de húzódjunk árnyékba 11 és 15 óra között. A 
jótékony napfürdőzésre felkészülve végeztessünk egy 
alapos bőrtisztítást kozmetikusunkkal és az sem árt, 
ha szakemberrel megnézetjük anyajegyeinket. Hetente 
egyszer pedig mértékletes, 3-4 perces szoláriummal 
edzhetjük bőrünket. Kötelező észben tartani, hogy min-
dig a lehető legerősebb, legmagasabb faktorszámú 
napvédő szerrel kenjük be a bőrünket! Az a fényvédő 
kozmetikum mondható megbízhatónak, amely számos 
klinikai teszten, vizsgálaton esett át és bőrgyógyász 
szakorvos ajánlja. fokozottan kell figyelniük az érzé-
keny bőrűeknek a napvédő krém választásakor; nekik 
ajánlottak a színezék- és illatanyagmentes termékek.

LeheTNek VereJTékCSePPek NéLküL  

feSzeSek Az izmOk, LAPOSABB A hAS,  

kiSeBB A zSírPárNA?

A Mammut egészségközpont szépészetén 6 különbö-
ző technológia áll rendelkezésre a látványos változások 
eléréséhez. Az egyénre szabott kezeléseket ingyenes 
állapotfelmérés előzi meg. A bérletet vásárló vendégek 
ajándékkezelésekben részesülnek, illetve az összes itt 
alkalmazott technológiát kipróbálhatják: a rádiófrek-
venciás zsírbontást, testtekercselést, méregtelenítő 
nyi  rok masszázst, biostimulációs fogyasztó-feszesítő 
kezeléseket és a szülés utáni rehabilitációt. Ha az 
„alakregeneráláson” átesett vendég ügyel a táplálkozá-
sára, időközönként tisztítókúrát alkalmaz, akkor hosz-
szú ideig megtartható az elért eredmény.

Vigyázz A Bôrödre!

Az egészségközpontban anyajegyeinket, bőrelváltozásainkat is megvizsgáltathatjuk. Ha csak egy kis bőrelválto-
zást észreveszünk magunkon, rögtön forduljunk szakemberhez!  Napozás közben a bőrünket érő UV sugarak 
eltérő mértékben károsíthatják a bőrt. egy egyszerű leégés is károsítja a bőrt, de egy anyajegyből akár melanoma 
is kialakulhat, ami a bőrrák egyik formája. A dermatoszkópos anyajegyszűrés segít abban, hogy pontos képet 
kapjunk anyajegyeink állapotáról, a vizsgálat pedig teljesen fájdalommentes.

      www.mammutegeszsegkozpont.hu  
      Mammut II. 5. emelet  
      Telefon: 06 1 345 8085 
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gyorsAn,		
finomAt		
egészségesen

FreeFromFinom 
snAck 
And sHop

Beugrunk	egy	hAmBurgerre	és	egy	
shAke-re	A	mAmmutBA?	–	mAjdnem	
mindenkinek	vAn	olyAn	liszt-	vAgy	
lAktózérzékeny	BArátjA,	Aki	eddig	
erre	A	kérdésre	nemmel	válAszolt.	
ételAllergiávAl	vAgy	speciális	
étrendhez	rAgAszkodvA	normál		
éttermet	sem	könnyû	tAlálni,		
A	gyorséttermek	pedig	egyáltAlán	
nem	jöhetnek	szóBA.	ezen	változtAt	
most	A	freefromfinom	snAck	And	
shop	étterem.

Hol van az már, hogy az ételallergiásoknak vagy valamelyik 
összetevőre érzékenyeknek ne lenne lehetősége jót enni, 
akár gyorsan is. 
ezt az elgondolást hivatott képviselni a freefromfinom 
snack and shop bolthálózat, akik olyan áruválasztékot kínál-
nak, amely ötvözi a „free from”, azaz valamitől mentes ételek 
választékát és a gyorséttermek lehetséges előnyeit.
itt senki sem fog ránk furcsán nézni, ha ételallergiára, glutén-, 
cukor-, tejmentes, vagy PKU érzékenységgel együtt járó dié-
tára hivatkozva az ételek pontos összetételéről érdeklődünk 
és mások számára talán meglepő kéréseink vannak. A vege-

tariá nusokat és a bioételeket kedvelőket szintén kényezteti a 
bolt, hisz ők is találnak itt életmódjuknak megfelelő finomsá-
gokat. Az üzlet kínál friss süteményeket, salátákat, szendvi-
cseket és egyéb nassolnivalókat, valamint különböző snack 
ételeket, mint hamburger, sajtburger, hot dog, pizza, de a 
bevásárlást is elintézhetjük itt a száraz, hűtött és fagyasztott 
speciális élelmiszerek bőséges választékából.
Ha pedig nemcsak egy snackre van időnk, hanem egy 
komplett ebédre is, a Mammutban nyíló, saját konyhával 
ren delkező üzletükben a freefromfinom snack and shop 
naponta frissen, helyben készült ételeket is kínál.

      Mammut I. 1. szint  
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szOLGÁLtAtÁs

„Már megint késésben vagyok!” – gon-
dolta lemondóan. Utált kapkodni, most 
is csak azért nem indult el időben, mert 
még össze kellett írnia a napi teendő-
ket. „istenem, hol és mikor fogom ezt a 
rengeteg mindent elintézni ennyi idő 
alatt?!” Kocsiba ült és már robogott is a 
közeli, bevált helyszínre, a Mammutba.
A parkolóházban szlalomozva jött rá, 
hogy a kocsimosást persze kifelejtette 
a listából, de már kanyarodott is az au-
tómosó felé, ahol kedvesen biztosítot-
ták arról, hogy az autó egy óra múlva 
csillogni-villogni fog.

„Jaj, a csekkek!” - volt a következő 
gondolata, de előbb még gyorsan el-
szaladt az aprócska varrodába a szok-
nyákért. A kellemes, tágas postán ha-
mar sorra került. Nem volt sok ideje a 
kisebb vagyon befizetésén bánkódni, 
mert futott tovább a tisztítóba. Még 
szerencse, hogy az utolsó pillanatban 
bedobta a csomagtartóba a kis bézs 
ballont, amit másnap már fel is akart 
venni. „Uh, a Zoli cipőit most már tény-
leg le kell adni sarkaltatni, mielőtt hu-
szadszorra is megkérdezi mi van ve-
lük…” Megkönnyebbült, mikor a kelle-
mes külsejű srác mosolyogva mondta, 
fél óra múlva mehet is a kész cipőkért.
„esetleg egy jó kis kávé még belefér” - 
gondolta. Rápillantott az órájára, de 
mintha megállt volna az idő. Persze, 
lemerült az elem… Na, akkor a kávé-
nak lőttek, helyette jöhet az órás: gyors 
elemcsere, na és egy színes, trendi 
nyári szíj, aminek nem tudott ellenállni. 

A pénztárcájában az apróért kotorász-
va megtalálta azt a számlát, amit már 
napokkal azelőtt le akart fénymásoltat-
ni. A fénymásolóban várakozva rájött, 
hogy névjegyei is fogyóban vannak. 
Nem habozott, rendelt gyorsan száz 
darabot. A listára pillantott. Már csak a 
házassági évfordulójukra szánt aján-
dék gravíroztatása maradt hátra. Na és 
persze a korábban elmaradt kávé, ami-
re még mindig maradt 10 perc! Vagy 
legyen inkább egy kényeztető talpmasz-
százs, egy szolival egybekötve?

hosszú		
listA,		
rövid		

idô

Autómosó Mammut I. mínusz 1. szint
Couture Expressz Mammut I. 2. emelet
Posta Mammut II. 3. emelet
Crystal Vegytisztító Mammut I. földszint
Mister Minit Mammut I. földszint
Casio Sziget Mammut II. mínusz 1 szint
óradoktor Mammut I. mínusz 1 szint
óra Guru Mammut I. 0. szint
Go Print Mammut I. földszint
Gravír Expressz Mammut I. 2. emelet
Szolárium Stúdió Mammut II. mínusz 1. szint

      Autómosó – Mammut I. mínusz 1. szint 
      Couture Expressz – Mammut I. 2. emelet 
      Posta – Mammut II. 3. emelet 
      Crystal Vegytisztító – Mammut I. földszint 
      Mister Minit – Mammut I. földszint 
      Casio Sziget – Mammut II. mínusz 1 szint 
      óradoktor – Mammut I. mínusz 1 szint 
      óra Guru – Mammut I. 0. szint 
      Go Print – Mammut I. földszint 
      Gravír Expressz – Mammut I. 2. emelet 
      Szolárium Stúdió – Mammut II. mínusz 1. szint 

ismerôs	Az	A	helyzet,	Amikor	A	teendôk		
listájA	hosszABB,	mint	A	rendelkezésünkre	álló	
idô?	számlák	Befizetése,	ruhák	A	tisztítóBól,	
fénymásolás,	cipész,	postA…	felesleges	külön-
Bözô	helyekre	rohAnni,	hiszen	A	mAmmutBAn	
mindent	el	lehet	intézni	kényelmesen.
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JÁtszÓtÉR

gyerekek világa 
a mammutban
vAgány	kismotor,	3d	krétA,	korong	lABdA,	
BuBorékok,	megújult	játszóház,	filmújdonsá	gok	
–	íme	egy	kis	ízelítô	nyári	meglepetéseinkBôl!

GULLIVeR A sAtURnbAn
Jack Black gulliver, a kisember bőrébe 
bújva hajótörést szenved Lilliputban. ideje 
felnőnie: nagy szájával bajba keveri a pöttöm 
népet, és csak ő tudja megmenteni őket.

HUPIkÉk töRPIkÉk 3D
Törpapa új főzetéhez anyagokra van 

szükség, de kinek jutott eszébe Ügyifogyit 
küldeni?! egy baleset folytán gyerekjátéknak 
nézik, így a törpöknek kell megmenteniük őt.

A Játéksziget sztárjai
fedezd fel a világot a vagány Ybike kismotorral: egyedülállóan fejleszti az egyensúlyt  
és a koordinációs készséget! Láss háromdimenzióban! Készíts magadnak fantasztikus 
rajzot, a 3D-s szemüveggel nézd meg, hogy leszel részese egy általad rajzolt világnak!

      www.cinemacity.hu   
      1-8. terem Mammut I. 3. emelet , 
      9-13. terem Mammut II. 3. emelet 

      www.jateksziget.com   
      Mammut II. 3. emelet  

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

Rajzolj és készítsd el a járdán, 
aszfalton a legújabb  

3D filmedet!

Mozibemutató:  
2011.  

augusztus  
25.



Mammut Magazin / 2011. nyár  59

JÁtszÓtÉR

Bambini:  
indul a strandszezon!
Élvezd órákon át a habzó 
vidámságot a gazillion buborék-
fújó bogárral: gombnyomásra 
elindul és szárnyait felemelve 
buborékokat fúj. itt a nyár!  
A strandoláshoz szükséges 
minden eszközt megtalálsz a 
Bambiniben óriási választékban 
és szuper árakon!

JÁtÉközön  
A JÁtÉkVÁRbAn!  

Átalakuló korong labdával, a Phlat 
Ball-al, bukfencező, vicces Mighty 
Beanz babok újdonságaival, a kis 
masinákkal és a hatszögletű sejt 

elemből álló HexBug pályával 
valamint az egyedülálló képesség-
kártyákkal rendelkező, Bakugan 
golyókat kiegészítő fegyveres 

harcosokkal várunk a Játékvárban!

kölyökpark:  
nyári megszépülés!
Jó hír! Megszépül a KÖLYÖKPARK!  
A nyár második felében 2-3 hétig zárva 
tart, hogy egy még különlegesebb 
szórakoztatóparkkal, még vidámabb, 
játékosabb formában várja kis vendége-
it. ez idő alatt a bevásárlóközpontban 
keresd a KÖLYÖKPARK meglepetéseket 
és kihelyezett játékhelyét.

      www.kolyokpark.hu   
      Mammut II. 3. emelet  

      www.bambini.hu   
      Mammut II. 3. emelet  

Phlatt Ball

Gazillion  
Buborékfújó Bogár

Strandcikkek

Bakugan Battlegear

HexBug pálya

Mighty Beanz masina

      www.jatekvar.hu   
      Mammut I. 1. emelet  
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JÁtszÓtÉR

Egy kockás nadrág  
tökéletes a vízbe 
és a játszótérre is.  

Rövid szoknyák, mintás kisruhák, színes pólók teszik  
divatossá a kislányok nyarát – na és egy új táska a strandra

trendi 
táborozók
végre	vAkáció!	irány	A	strAnd,		

A	nAgyi,	A	táBor,	A	játszótér!	A	nyár	
legjoBB	dArABjAi	színesek	és	vidámAk.

Fürdőruha,  
Okaidi 

Strandtáska,  
Benetton

Feliratos póló,  
Benetton 

Kalap,  
Benetton 

Farmer rövidnadrág,  
Benetton 

Fürdőnadrág, 
Calzedonia 

Virágos szoknya,  
Benetton 
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A nyár a táborokról és a nyaralásról szól. 
Elég egy póló egy rövidnadrággal  

és indulhat a játék!

A babának az a fontos, 
hogy kényelmes legyen  
a szett, anyának pedig  
az, hogy csinos is legyen 
a csöppség  

Rövidnadrág,  
Benetton 

Kisruha,  
Benetton 

Fürdőruha,  
Calzedonia 

Ruha,  
Okaidi

Mintás rövidnadrág  
Benetton 

Póló,  
Benetton 

Hercegnőknek áll a nyár - kisruhában  
és szoknyában futkoshatnak egész nap!



JÁtszÓtÉR

      Halak-Hüllők díszállatkereskedés  
      Mammut I. fsz.  
      My Pet – állatkereskedés   
      Mammut II. 2. emelet

Mindenképpen édesvízi akváriummal érdemes kezdeni a halak 
tartásával történő ismerkedést, hiszen a tengeri uszonyosok 
már nagy gyakorlatot igényelnek. Az édesvízi halak közül is vá-
laszthatsz hideg – pl. aranyhal –, illetve meleg vízieket is, mint 
például a guppik és a mollik.  

Mi szükséges az induláshoz? először is egy stabil, huzatmen-
tes és közvetlen napfénytől védett, könnyen hozzáférhető hely, 
ahol kb. egy 60 cm hosszú, 38 cm magas és 30 cm mély akvá-
rium elhelyezhető. A megtervezésnél két célt kell szem előtt 
tartanod: legyen szép a szemnek és minél kedvezőbb élettér a 
lakóinak. Kövek és kavicsok mindenképpen szükségesek az 
aljára, mivel álcázást nyújt a halaknak és élőhelyet a növények-
nek. A halak szokásai különbözők. Némelyik a víz felszínén levő 
táplálék megszerzésén fáradozik, mások a középső részben 
cirkálnak, míg egy harmadik csoport szinte sohasem hagyja el 
az akvárium aljzatát. Ha mindegyik szintből választasz halakat, 
akkor teljesen ki tudod használni az akvárium mélységének és 
úszóterének minden részletét. 

Halaid egészsége érdekében az akvárium vizét mindig tisztán 
és frissen kell tartanod – ebben szűrő és szellőztető berende-
zés segít. Ne feledkezz meg a fényről! A világítás nem csak az 
akvárium jól láthatóvá tétele miatt fontos, elsődleges szerepe 
az életre serkentés; növényeknek és halaknak egyaránt. ete-
tésnél a célod az legyen, hogy minél jobban közelíts ahhoz a 
táplálékhoz, amit a hal a természetben enne. Az előrecsoma-
golt eleségen kívül te magad is beszerezhetsz táplálékot egy 
közeli tóból, de a kert, a folyópart és különösen a komposzt 
alkalmas helyek még a keresgélésre. A vizibolhák, tubifexek, 
hernyók, legyek, szöcskék ínyencfalatok sok hal számára! 
A jól berendezett akvárium nemcsak szemet gyönyörködtető, 
hanem mindennap jó érzéssel tölt el, hogy lakói úgy élnek ben-
ne, mint hal a vízben!

legyél	te	is		
AkvAristA!
mi	lenne,	hA	új	lAkók	költöznének	A	szoBádBA?		
BiztosAn	eszedBe	jutott	már,	hogy	milyen	klAssz	
lenne	egy	szép	Akvárium	telis-tele	vidámAn		
fickándozó	hAlAkkAl,	üde	zöld	növényekkel,	

izgAlmAs	dekorációkkAl	és	
persze	kristálytisztán	csillogó	
vízzel,	Ami	egy	kicsit	mindig	
A	mostAni	nyárrA	emlékeztet	
mAjd	téged.
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Tóth Krisztina az elmúlt két évtized 
egyik legjelentősebb költőnője, aki 
néhány éve markáns hangvételű és 
jelentős közönségsikert arató 
rövidprózáival is beírta nevét a 
magyar irodalmi életbe. 2007-ben 
megjelent Állatságok című 
könyvében játékos kedvből és 
sok-sok humorral született versei 
nemcsak gyerekeknek, hanem  
a nyelvi leleményeket nagyra 
értékelő felnőtteknek is szólnak. 
Persze a versektől ne várjunk 
tudományos igényű pontossá-
got. A szerző eleinte gyermekét 
és magát szórakoztatta a 
furcsa, ismeretlen állatokról 
szóló versekkel - most pedig 
már minket is.

tÓtH kRIsztInA:  

a repülo hal
Olykor a déli tengereken,

ha kiáll az ember a fedélzetre
az esti levegő megremeg

és arra száll egy hal lebegve,

legalábbis az utasok így mesélik,
miközben nevetnek a tengerészek:

„ott repül és a hasa fénylik!”
– de drága uram, maga részeg!

Pedig az volt, nem madár röpte,
mert a repülő hal tényleg ott él,
kitárt uszonnyal szálldos körbe

ha föltámad az esti sós szél,

így a levegőben kell pecázni
vagy a serpenyőnket a szélbe tartva,

de halatlanul sokat kell várni
egy-egy kifejlett repülő halra.



64  Mammut Magazin / 2011. nyár

A nyerôk ide járnAk!

APRÓ

A stressz káros hatásai sajnos nem időjárásfüggőek. Jó idő 
ide vagy oda, ilyenkor is szeretnénk egy nehéz nap után ella-
zulni és felfrissülni. A „spa” szó jelentése „gyógyulás a víz ál-
tal” és erre kevés dolog alkalmasabb, mint egy otthoni masz-
százsmedence. A víz legnagyobb kiterjedésű szervünkön, a 
bőrünkön keresztül stimulálja szerveinket, és hat a vegetatív 
idegrendszerre. A vízsugarak hatására fokozódik a vér- és 
nyirokkeringés, ami javítja a sejtek, szövetek anyagcseréjét, 
méregtelenítését. Mivel egy pezsgőkád egész évben hasz-
nálható, biztosítja a folyamatos testi-lelki feltöltődést, ami egy 
új, egészségesebb életforma kezdete is.

A Merkur Mammut DeLuxe nyerőteremben mindig történik valami… Már megszokhat-
tuk, hogy a hét minden napján elkápráztatnak minket valamilyen nyerési lehetőséggel 

- ha a gyönyörű környezet és a színvonalas kiszolgálás nem volna elég. 

De arra azért nem számítottunk, ami a májusi péntek 13-ai Lucky Day rendezvényükön 
történt, ahol sztárvendégek körében 3 millió forintot nyertek a szerencsére éhezők.

ekkor indult a 7th Heaven Jackpot is, mellyel június 24-ig minden héten 1 millió forint 
boldog tulajdonosa lehet bárki, aki betér hozzájuk. egyébként is kitűnik a nyerőterem 
a konkurencia zajából, hiszen havonta átlagosan 10 millió (!) forint feletti a jackpot 
összeg a Magyarországon egyedülálló Domino Jackpotnak köszönhetően, ahol egy-

szerre akár 20 másik szerencsés is nyereményhez jut.

Legközelebb június 24-én kápráztatnak el minket a szentivánéji álom rendezvénnyel, 
ahonnan senki sem távozik majd nyeremény és élmény nélkül, de abban is biztosak 
lehetünk, hogy ezt követően is érdemes lesz a Merkur Mammut DeLuxe nyerőterembe 

látogatni!

egy	életre	szóló		
mAsszázsBérlet

AvAgy	spA	élmény	otthon

      www.mammutspa.hu  
      Mammut II. -1. szint 
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A részvételi díjak a repülőtéri és a kikötői illetékeket, a fakultatív programok árát, 
a  vízumdíjat,  a kikötőbe utazás és visszautazás költségét nem tartalmazzák.

TELJES KÖRŰ UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJUK:
Mammut I. Üzletközpont III. emelet, a mozinál, tel.: 325-7903

REPÜLŐJEGY ÉRTÉKESÍTÉS — SZÁLLÁSFOGLALÁS — UTASBIZTOSÍTÁSOK

60napos 6%-os 
előfoglalási kedvezmény egész évben körútjainkra!

PORTUGÁLIA jún. 17–24., júl. 22–29., aug. 19–26., szept. 16–23.  209 000 Ft-tól
KÍNA – Császárvárosok júl. 27. – aug. 11., szept. 8–22., okt. 12–27.  399 000 Ft-tól
KÖRUTAZÁS IZRAELBEN, üdüléssel Eilaton aug. 15–25.  399 000 Ft-tól

TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK MÁS UTAZÁSSZERVEZŐK KÍNÁLATÁBÓL HORVÁTORSZÁGTÓL SPANYOLORSZÁGIG.

Részletes információk és foglalás honlapunkon is: 

www.chemoltravel.hu
facebook.com/Chemoltravel 

MEDITERRÁN HAJÓÚT MÁR  139 900 Ft-tól
Indulások: szombatonként. Útvonal: Barcelona – Villefranche (Nizza, Monte Carlo) – Livorno (Firenze) – Civitavecchia (Róma) – Nápoly – Tunisz – Barcelona

A részvételi díjak a repülőtéri és a kikötői illetékeket, a fakultatív programok árát, 

Chemol_Mamutmagazin_156x67_20110505.indd   1 2011.05.05.   15:41

APRÓ

Csontjaink 25 éves korunkig épülnek, majd a kor előreha-
ladtával a csonttömeg folyamatosan csökkenni kezd. A csont-
ritkulás a nőknél gyakoribb, a menopauza után alakul ki, 
amikor az ösztrogéntermelés megszűnésével a csontvesz-
tés felgyorsul. A folyamat 65 év felett már a férfiakat is érinti. 
Ritkább esetben előfordulhat gyerekeknél is, anyagcsereza-
varokkal összefüggésben.

A csontritkulásos törések megelőzése érdekében elsősor-
ban csontjaink szilárdságát és az izomzatot kell erősíteni. 
ennek legfontosabb elemei a megfelelő D-vitamin és a kalci-
um bevitel. szomorú tény, hogy a világ lakosságának kéthar-
mada D-vitamin hiányos. Napi 15 perc végtagokat érintő 
napozás kellő mennyiségű D-vitamint termel a szervezetben. 
Kalciumfogyasztásunk szintén hagy kívánnivalókat maga 
után, míg egy felnőttnek napi 1000-1500 milligrammra lenne 

szüksége, az átlagos napi bevitel hazánkban mindössze 600 
milligramm. A csontritkulás rendszeres szűréssel még idejé-
ben felfedezhető! A szűrővizsgálat teljesen fájdalommentes: 
egy asztalon fekve, röntgensugárral mérik meg a gerinc és a 
csípő csontjainak ásványianyag-tartalmát. Az 5 perces szű-
rés eredménye azonnal megvan, és az értékek ismeretében 
személyre  szabott kezelést és gyógyszerezést indít az or-
vos. Megfelelő gyógyszeres kezelés mellett is érdemes 
éven te egyszer elvégeztetni a mérést.

Amikor  
a csont 
magától  
törik
testünk	szilárd	vázát	töBB	
száz	csont	AlkotjA,	melyek	
szerkezete	életünk	során	
folyAmAtos	változásBAn	vAn,	
nem	árt,	hA	vigyázunk	rájuk!	

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

Az Euromedic Diagnosztika  
június végén új központot nyit  
a Mammutban.  
Nyitási akcióként  
csontsűrűségmérést kap 
ajándékba mindenki,  
aki valamelyik térítéses  
szolgáltatásukat veszi igénybe  
 július 31-ig az új központban! 
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 CIPő, BőRDíSZMű,  
 TÁSKA 

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

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

márkabolt
•  Scarpy
•  Scholl
•  Tredici
•  Vagabond

 FéRFI, NőI DIVAT 

•  Andrew’s Ties
•  Braga
•  Camel active
•  Devergo/ Woodoo
•  Emporium
•  Fanatiq
•  Feminé
•  Levi’s Store
•  Kristóf szalon
•  Mammola kismamadivat
•  Marks&Spencer
•  Martha May
•  Molett Molady
•  Mango
•  MariannTrend Divat
•  Nara Camicie
•  O’Neill/ Converse
•  NÜ by Staff Woman
•  Orsay

•  Promod
•  Rajnai Férfidivat
•  Retro Jeans
•  Special Selected 

Brands
•  Springfield
•  Turai Divat
•  T&T divat
•  Tatuum
•  Ulla Popken
•  Vero Moda  

and Jack & Jones

 DíSZÁLLAT 

•  Halak-hüllők
•  My pet

 éLELMISZER,  
 ITALOK, PéKSéG 

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

 óRA, éKSZER 

•  Aranygömb
•  Gárdos Ajándék  

/Mont Blanc
•  BL óraszalon
•  Créor
•  Extrametál
•  Gold Trend
•  Juta
•  Lukács ékszer
•  Syam Silver
•  Szerencse-Kő

 KÖNYV, CD, DVD 

•  Alexandra
•  Anima
•  Libri 

 LAKBERENDEZéS,  
 KONYHAFELSZERELéS 

•  Art Szalon Herend
•  Darvas képkeret
•  Haas&Czjzek
•  Tálal6
•  T-Rex

 PAPíR, íRóSZER 

•  Hobbyművész
•  Papír-sziget
•  Pirex

 FEHéRNEMű,  
 FÜRDőRUHA 

•  Aranypók
•  Calzedonia
•  Felina
•  Intimissimi
•  J.Press
•  Konkurencia fehérnemű
•  Tezenis

 FOTó, OPTIKA 

•  Optiris optika
•  Olivér Optika
•  Puskás Fotó

 HíRLAP, DOHÁNY 

•  CigarShop

 ILLATSZER,  
 SZéPSéGÁPOLÁS 

•  Clinique
•  dm drogéria
•  Douglas
•  Estée Lauder
•  L’Occitane
•  Marionnaud

 JÁTéK, AJÁNDéK 

•  Bambini
•  Gárdos Ajándék / Mont 

Blanc
•  Játéksziget
•  Játékvár

 SPORT éS éLETMóD 

•  Dr. Lenkei Életerő 
Centrum

 SPORT- éS SZABADIDő  
 RUHÁZAT, SPORTCIPő,  
 SPORTCIKKEK 

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

 SZóRAKOZÁS,  
 JÁTéKTEREM 

•  Mammut Bowling Club
•  Palace Cinema Mammut

 SZÁMíTÁSTECHNIKA,  
 MűSZAKI CIKK 

•  extreme digital
•  notebook.hu
•  Patronsarok
•  Saturn

 SZOLGÁLTATÁS 

•  Catwalk Szalon
•  Go Print
•  Kölyökpark Játszóház
•  Madonna Szalon
•  Mammut Patika
•  Szaffi Esküvői Szalon
•  Szolárium Stúdió
•  Thai Harmónia 

Tradicionális  
Masszázsszalon

 TELEKOMMUNIKÁCIó  
 éS TARTOZéKOK 

•  T-Pont
•  Vodafone

 UTAZÁSI IRODA 

•  Neckermann
•  Quaestor
•  Best Reisen

 VENDéGLÁTÁS 

•  Dokk Café
•  Leroy Café
•  McDonald’s
•  Promenád Café
•  Planet Sushi
•  T.G.I. Friday’s

A	mammut	vásárlási	utalvány		
továbbra	is	nagy	segítség		
az	ajándékozásban,	azokban		
a	helyzetekben,	amikor	ön		
nem	tudja	biztosan,	hogy	vajon		
milyen	meglepetéssel	okozhatna		
a	legnagyobb	örömet.
AjándékozzA  
A válAsztás élményét!
1000 és 5000 forintos vásárlási utalványainkat a 
megajándékozottak ezernyi fantasztikus dologra 
költhetik a Mammutban. Legyen az ruha, illatszer, 
könyv, de elköltheti egy hangulatos étteremben 
vagy szórakozóhelyen is. felhasználható fodrá-
szatnál, vagy más szolgáltatóhelyen – arról nem  
is beszélve, hogy az ízléses vásárlási csekk már 
látványában is szép. Az utalványokat a Bevásárló-
központ információs pultjainál vásárolhatja meg,  
és az alábbi üzletekben költheti el.

AZ ÜZLeTLisTA fOLYAMATOsAN BŐVÜL.

InFORMÁCIÓ

elFogaDóhelyek a mammutBaN

Ajándékozzon	
vásárlási	utalványt!
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változások		
A	BevásárlóközpontBAn

InFORMÁCIÓ

ÉPÜLet szInt ÜzLetszÁM MeGszûnt/eLköLtözött ÚJ ÜzLet

Mammut I.   -1. SL104 - Mammut Spa

Mammut I. fszt. L003 óceán divat East fashion

Mammut I. fszt. L022 El Greco pitabolt Agykontroll

Mammut I. fszt. L034 Inter Moda Cserépváros

Mammut I. fszt. L035 Sirocco Drink & Ajándék - 

Mammut I. fszt. L057 Photo Hall - 

Mammut I. fszt. L059 Mirage Marilyn Boutique

Mammut I. fszt. L067 (GSM A-Z) Timibeauty

Mammut I. 0. R016 Nokia Swarovski

Mammut I. 0. P003 Ambiente/Happy Box Mariann Trend

Mammut I. 0. P008 Mastic Spa Amsterdam Shop

Mammut I. 1 R114 - Bolero

Mammut I. 1. R104 Goker Garage store

Mammut I. 1. R129 Mákszem pékség Online travel services

Mammut I. 1. SP105 (Bio batyu) Free From pékség, étterem

Mammut I. 2. R208 Terebess NOX női divat

Mammut I. 4. R434 - Mammut Squash Center

Mammut II. -1 KP101c - Mastic Spa

Mammut II. fszt. K024 New Generation Nila&Nila

Mammut II. fszt. K027 Sinequanone Musette

Mammut II. fszt. K041a Lia Bijou T-Pont

Mammut II. fszt. K045 - Le Makiage

Mammut II. 1. K138 Pepe Jeans Tchibo

Mammut II. 1. K144 Koltai bizsu Darlington Tea

Mammut II. 1. K130 Zumo bar Jump

Mammut II. 2. K227 Mexicanos étterem KFC étterem

Mammut II. 2. K229b LG Cilek gyerekbútorok és kiegészítők
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Cipô, táska
shoes, bags

Alberto Zago M I. fsz. L-063

Bizán shoes · cipô M I. 1. R-126

Branch shoes · cipô M I. 2. R-201/g

Deichmann · cipô M II. 1. 139

East Fashion M I. fsz. L003

Horváth Cipô · cipô M II. fsz. 030

Humanic Cipô · cipô M II. 1. 121

Jo ker Leather · bôr dísz mû M I. 1. R-110

MBT · cipô M I. 0. P-001

Musette M II. 0. 027

Office Shoes · cipô M I. 0. R-008

Piella · táska és ajándék üzlet M I. 2. R-205

Raj nai · cipô M I. 1. R-113

Re ál szisz té ma Me ne dzser Shop M II. 1. 140

Ryn · cipô M I. 1. R-102a

Salamander M II. 1. 141

Samsonite/Classic ·  
vi lág uta zók bolt ja

M I. 1. R-132

Scarpy · cipô M I. fsz. L-018

Scholl · cipô M I. 0. P-005

Tredici · cipôbolt M I. fsz. L-040

Vagabond · cipôbolt M I. 0. R-011

Westport · cipô, sportos ruházat M I. fsz. L-025

Wink · cipô M I. fsz. L-011

FérFi-nôi divat
men’s wear, ladies wear

7 camicie · di vat M I. fsz. L-061

Amsterdam Shop M I. 0. P008

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

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

Astor for men · fér fidi vat M I. fsz. L-033

Babes · nôi di vatáru üzlet  M I. fsz. L-047

Bershka · nôi divat M II. 1. 122

Bolero M I. 1. R114

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

Camel active M I. 0. R-015

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

Bankomat

Információ

WC

Mozgáskorlátozott WC

Lépcsô

Mozgólépcsô

Panorámalift

Lift 

Pelenkázó

piCtograms
piktogramok

parkolÓk 
parking plaCes

Akadálymentes bejárat 

Telefon

Fizetô automata

Italautomata

Gyógyszertár

Elsôsegély

Csomagmegôrzô

Gyalogos közlekedés 

Autós közlekedés 

-2 szint
Mammut I. (M I.)

-1 szint
Mammut I. (M I.)

-2nd Floor
Mammut II. (M II.)
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D.I.V.A. · nôi di vat M II. 2. 239

Dockyard Islands · di vat M I. 0. R-014

Emporium · nôi di vat M I. 1. R-109

Esp rit · di vat M II. fsz. 031

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

Fanny Shop · divat M I. fsz. L-005

Feminé · nôi divat M I. 0. P-020

Gant · fér fidi vat M I. fsz.
L-041, 
43, 44

Garage Store M I. 1. R104

Gaudí · di vat M I. 1. R-147

Hypnose M I. 1. R128

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

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

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

Kaláka Collection  
by Bodor Ágnes · di vat 

M I. fsz. L-052

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

Levi’s Store · far mer, cipô M I. 0. R-012

Lilifo · egye di ter ve zé sû ru hák M I. fsz. L-004

Lorin · exclusive nôi di vat M I. 1. R-139

Madame elegant · nôi kosztümök M I. 1. R144b

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

Mango · di vat M I. 0. P-014

Mariann Trend · di vat M I. 0. P-003

Marilyn M I. fsz. L059

Marks & Spencer M II. fsz. 033

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

Premium Selected Brands M I. fsz. L-060

Marilyn Boutique M I. fsz. L-059

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

My77 · nôi divat M I. 0. P-006 b

Nara Camicie M I. 0. R-009

Nila&Nila M II. 2. 024

NOX M I. 2. R208

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

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

Pri ma  Don na · di vat M I. 2. R-213

Promod · di vatáru M II. fsz. 023

Pussy Deluxe Store · nôi divat M I. fsz. L-026

Raj nai Fér fi di vat M I. 1. R-112

Replay Store M II. 3. 331

Retro Jeans M II. 3. 331

Sandy bizsu M I. 0. P-017

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

Saxoo M I. fsz L-003

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

Springfield · di vat M II. fsz. 037

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

Tatuum M II. fsz. 038/a

Tally Weijl M II. fsz. 026

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

T & T di vat · di vat M I. fsz. L-012

Ulla Popken · nagyméretû nô divat M II. 3. 344

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

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

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

Woodoo M I. 0. R-017

díszállat
pets

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

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

egészség, életmÓd
health, liFestyle

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

Aranykagyló Egészségbázis M I. fsz. L-024

Biokertész M I. 1. SP-106

Bio sétány M I. 1. SP-101

BioTech USA ·  
sporttáplálék kiegészítô szakbolt 

M I. fsz. L-030

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

Fa gyöngy Naturabolt M I. – 1. L-109

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

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

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

045

FÖldszint
Mammut I. (M I.)

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

groUnd Floor
Mammut II. (M II.)
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Cortesi lát vány pék ség M II. 2. 220

Culinaria Italia M I. 1. SP-103

Darlington Tea M II. 1. 144

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

MATCH Szu per mar ket M I. – 1. L-101

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

Sza mos Mar ci pán M I. fsz. L-037

Sza mos Mar ci pán M II. 1. 131

Szeremlei házi húskészítmények M I. 1. SP104

Vom Fass ·  
kimért exkluzív termékek

M I. fsz. L-056

Fehérnemû, FürdôrUha
Underwear, swimwear

Arany pók · nôi-férfi fehérnemû, 
divatáru

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

Calzedonia · ha ris nya, für dô ru ha M I. 0. P-011,12

Calzedonia · ha ris nya, für dô ru ha M II. 2. 238/b

Felina · fehérnemû M I. 1. R-119

Intimissimi · fehérnemû M I. 0. R-004

J.Press · fehérnemû M I. 0. R-003

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

Tezenis · fehérnemû M II. 1. 126

Women’secret · fehérnemû M II. fsz. 032

FotÓ, optika
photo, optiCian

Fotó Puskás M II.   -1. KP-137

Fotó Puskás M I.  fsz. L-038

Optic World M II.  fsz. 028

Optiris · op ti ka M I.   1. R-111

Oli vér expressz op ti ka M II.  1. 142

Vision Express M II.   2. 229/c

gyermek divat
kids wear

Baby Stúdió (Chicco) ·  
baba-mama áruház

M II. 3. 321

Benefit ·  
gyermekruha, gyermekcipô

M II. 3. 321a

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

Geox Kids · 
gyermekruha, gyermekcipô

M I. 1. R-136

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

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

hírlap, dohány
newspaper, tobaCCo

Cigar Shop · szi var, do hány M II. 3. 340/g

Chills Headshop · do hányáru 
és kiegészítôk

M I. 3. R 310, 
310a

Hír lap · ma ga zin M I. fsz. L-049

Inmedio M II. 2. 230

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

szépségápolás 
beaUty & FragranCe

Clinique · il lat szer M II. fsz. 043

Drogerie Markt ·  
illatszer és dro gé ria 

M II. 1. 123

Douglas · par fü mé ria M II. 1. 137

Estée Lauder · szépségsziget M II. fsz. 044

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

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

L.A. Makeup M II. 1. K124

Le Makiage M II. fsz. 045

Lulu Blonde ·  
hajkozmetikumok TIGI/Fudge

M II. 2. 279

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

Mastic Spa M II. – 1. KP-114

Olivanna M I. – 1. L-105

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

Seacret ·  
holt tengeri kozmetikumok

M II. 3. 370

Szappansziget M II. – 1. KP-126

Tinibeauty M I. fsz. L-067

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

Játék, aJándék, írÓszer
toys & giFts, stationery

Bambini · játéküzlet M II. 3. 332

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

Fruity Magic ·  
ehetô ajándékok gyümölcsbôl

M I. 3. R-312/a

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

Gyorsmintázó M I. fsz. L-062

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

Játékvár · játékbolt M I. 1. R-135

modellezz.hu M I. 3. P-422

Mont Blanc · aján dék M I. 1. R-134/b

Papír-Sziget ·  
papír-írószer szaküzlet

M I. 0. P-013

Party City · dekorációs bolt M I. 3. R-304

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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Pirex · pa pír bolt M II. 3. 322

Póló mintázás M I. 2. R-220

Szerencse Kô · ás vány M I. 2. R-218

kÖnyv, zene, Film
books, mUsiC, movie

Alexandra · Könyvesbolt M I. 2. R-201

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

Libri Könyváruház / Internet M II.  2. 237

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

lakberendezés
interior design

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

Bo szor kány kony ha · 
konyhafelszerelés

M I. 1. R-133

Butlers M I. 0. R-002

Capri · konyhafelszerelés M II. – 1. KP-112

Cilek gyerekbútorok és kiegészítôk M II. 2. 229 b

Cserépváros M I. fsz. L-034

Decorator Home · 
design függönyszalon

M I. 1. R-144/a

BRIC GROUP -  ingatlan befektetési  
és forgalmazó iroda

M II. 3. 351

Haas & Czjzek M II. – 1. KP-133

Home Fashion ·  
konyhafelszerelés, lakberendezés

M I. 0. P001b

Mammut Spa M I. – 1. SL-104

Tálal6 M I. fsz. L-021

Tchibo M II. 1. 138.

Top Shop M II. – 1. KP-104

T-Rex Bútorcity M I. fsz. L-028

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

Óra, ékszer
watCh, Jewellery

Apacs · ezüst ék szer M I. 0. P-007

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

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

Art Diamond · Lukács ék szer 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

Créor · óra, ék szer M I. 0. P-018

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

Ékszer Sarok M I. 1. R-121

Gold Trend · ék szer M II. 3. 340/m

Juta · óra, ék szer M I. 2. R-216

Juta · ék szer M II. 2. 238/a

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

Mont Blanc · óra M I. 1. R-134/b

Óra Doktor · óra M I. – 1. L-106

Óra Guru · óra M I. 0. R-020

Sandy bizsu M I. 0. P-017

Schmuck · ék szer M I. 0. R-010/a

Schmuck · ék szer M II. 1. 125

Silwear · ezüst ékszer M I. 0. P-004

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

Swarovski M I. 0. R-016

Szerencse Kô · drágakô ékszerek M I. 2. R-218

sport-és szabadidô divat
sports- and leisUre Clothing,

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

Garage Store · sportos szabadidô M I. 1. R-104

Heavy Tools · spor tos ruházat M II. 1. 129/a

Hervis Sports M II. 1. 135

Nautica · sportruházat M II. 3. 336/a

O’Neill · sportruházati üzlet M I. 0. P-017/a

Playersroom · sportruházati üzlet M II. 1. 128

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

Transfer M II. 3. 336/b

szabadidô, szÓrakozás
leisUre, entertainment

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

Mammut Bowling Club M II. 2. 236

Mammut Squash Center M I. 4. R-434

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

Cinema City 1–8 te rem M I. 3. P-401

Cinema City 9–13 te rem M II. 3. 350

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

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

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

M I. fsz. L-023

Grafológia, asztrológia, 
sorselemzés

M II. 2. 372

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

Gyorsmintázó M I. fsz. L-062

Gyorsnyomda · R Contact M I. 1. R-130

M I. 3. R-312b

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

Hobbymûvész és mûvészellátó 
bolt · kreatívbolt

M I. 3. P-424

Image Modell · modell stúdió M I. 4. R-432

Lottózó M I. – 1. L-104

Ma don na Szalon · 
mûköröm, fodrászat, kozmetika

M I. 3. R-320/d

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

Póló mintázás M I. 2. R-220

Raiffeisen Bank M I. 2. R-200

Szaffi Szalon · esküvôi/báli 
ruhaszalon és kölcsönzô

M II. – 1. KP-101/e

számításteChnika, mûszaki Cikkek 
CompUter, media, photo

576 KByte · videojáték szaküzlet M II. 3. 329

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

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

Notebookstore M I. 1. R137, 138

notebook.hu M I. 2. R203/a

Qwerty Computer ·  
számítástechnika 

M II. – 1. KP-106

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

M II. – 1. KP-120

szolgáltatás
ser vi Ces

Agykontroll MI fsz. L-022

Autómosó M I. – 1. SL-108

Bric Group M II. 3. 351

Casio sziget M II. – 1. KP-123

Catwalk Szalon · kozmetika, 
fodrászat, mûköröm 

M II. – 1. KP-108

Citibank · bankfiók M II. 3. K-343

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

Csillag Erotika M II. – 1. KP-109

Erste Bank M II. fsz. 035

Eurorisk · biztosítási szolgáltatások M I. fsz. L-006

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M II. – 1. KP-107

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M II. 2. 248/a

Szolárium Stúdió M II. – 1. KP-131

Talentis Group M I. 4. R-422

Tattoo & Piercing M I. 0. R0-F4

UniCredit Bank M II. 2. 233/a

Unipharma Iroda M I. 4. R-415

telekommUnikáCiÓ 
teleCommUniCation

LATEL GSM · 
rádiótelefon szaküzlet 

M II. 3. 340f

GSM Aréna · telefon M II. – 1. KP-116

Leila 2 GSM M I. 2. R-217

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

Telenor M I. 0. P-009

Telenor M I. 2. R-203

T-Pont M I. 0. P-002

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

T-Pont M II. fsz 041 a

Vodafone M II. 2. 229/a

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

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

3. szint
Mammut I. (M I.)

4. szint
Mammut I. (M I.)

3rd Floor
Mammut II. (M II.)
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Utazási iroda
travel agenCies

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

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

Kartago Tours · uta zá si iro da M I. fsz. L-008

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

Online Travel Services  
· uta zá si iro da

M I. 1. R-129

Quaestor · utazási iroda és 
értékpapír 

M I. 0. R-010

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

vendéglátás
restaUrants

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

Bacardi B-Bar · kávézó és étterem M II. 2. 228

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

Café Frei M II. 2-3.

Café Pro me nád M II. fsz. 036

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

Ciao M I. 0. P000

Édes Fini · ki mért édes ség M I. 3. R-347/b

Etage · étterem, kávézó M I. 3. R-307

Free From · pékség, reform étterem M I. 1. SP-105

Fruity Magic ·  
ehetô ajándékok gyümölcsbôl

M I. 3. R-312/a

Guru Sandwich – Gu ru Crêpes 
& Taco · szendvicsbár

M II. 2. 240/a

Jam Pub · music public house 
& restaurant

M II. – 1.
KP-102, 
117

KFC · étterem M II. 2. 227

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

Legend Café & Bár M II. 3. 371

Leroy Café · kávéház M II. 2. 235

Jóasszony · gyorsétterem M I. 3. R-302

McDonald’s · gyors kiszolgáló 
ét te rem és McCafé 

M II. 2. 231

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

Oliva · salátabár M II. – 1. KP-111

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

Pot’ Bourry · burgonyás 
gyorsétterem

M I. 3. R-306

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

Subway · szendvics és salátabár M I. 3. R-303

Sushi Bár M II. 2. 223/b

Starbucks · ká vé zó M II. 2. 280

Ta ver na Zorbas · gö rög ét te rem M I. 3. R-324

Tchibo M II. 1. 138

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

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

5. szint
Mammut I. (M I.)

4th Floor
Mammut II. (M II.)

5th Floor
Mammut II. (M II.)

nyitva tartási idôk
opening hoUrs

Hétfô–Szombat Vasárnap Minden nap

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

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

Szórakozás: Vasárnap–csütörtök Péntek–szombat 

10:00–02:00 10:00–03:00
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keresztrejtvény
A	helyes	megfejtôk	között	egy	AjándékcsomAgot	sorsolunk	ki,	
mely	tArtAlmAz	1	dB	5000	forint	értékû	AjándékutAlványt		
+	250	grAmm	tchiBo	exclusive	origins	Wiener	melAnge	prémium	
ArABicA	szemes	kávét	+	250	grAmm	tchiBo	exclusive	origins	peArl	
BeAns	prémium	ArABicA	szemes	kávét.

 
A megfejtést névvel, címmel, telefonszámmal, e-mail címmel ellátva nyílt 
postai levelezőlapon a következő címre várjuk:
Mammut Bevásárló- és szórakoztató Központ, Marketing igazgatóság, 
1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.
 
beküldési határidô: 2011. július 31.
 
A nyertest telefonon vagy levélben értesítjük.
A beküldők hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott adataikat a Mammut 
Zrt. további, saját marketing és promóciós célra felhasználhatja és 
nyilvánosságra hozhatja.

Az előző keresztrejtvény helyes megfejtője, aki egy darab, 5 alkalomra szóló squash bérletet nyert:  
Halász Zoltán, Budapest. A nyertest postán értesítjük. gratulálunk!

ÉLetMÓD
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