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Buda Orsolya 
marketing manager

Szôke Tamás 
marketing vezető 

ünnep és
ajándékok 
a mammutban
ajándékozzunk. szeretteinknek egy számukra 
kedves ajándékot. magunknak/magunkra idôt.  
és egy apróságot a rászoruló gyermekeknek.  
téli számunkban ehhez szeretnénk segítséget 
nyújtani.

indenek előtt köszönjük Önöknek az aktív részvételt az őszi nyereményjátékunkon, 
mely minden képzeletünket felülmúlta! A fődíjak – a full hybrid Lexus CT200h, a Miele 

utalvány, valamint a 6 db iPad 2.0-t fergeteges show műsor keretén belül kerültek kisorso-
lásra a Boros-Bochkor páros közreműködésével november 24-én, reggel 8.30-kor élő-
ben a Mammut II. előtti üvegstúdióban.

Téli számunkban Ónodi Eszterrel beszélgetünk filmes- és anyaszerepről, divatössze állí tá-
sunkban ajándékötletekkel, alkalmi kollekciókkal igyekeztünk segíteni az év végi partykon 
való minél csillogóbb részvételt. Böngésszenek utazási irodáink ajánlatai közül, hiszen 
nincs jobb ajándék egy közösen eltöltött pihenésnél – pláne ha az síeléssel vagy snow-
boardozással összekötött! Pihenjenek meg a karácsonyi lótás-futás közben, szánjanak egy 
kis időt saját magukra is: Csokoládé összeállításunk nemcsak ajándékötletekkel szolgál, 
de magukat is meglephetik pár falat különlegességgel, fegyelmezettebb látogatóink pedig 
kipróbálhatják a világszínvonalú Lite Wellness-t, ahol testedzés után szauna, masszázs és 
szolárium várja a felfrissülni vágyókat.

December 19-23. között pedig szakítsák meg a karácsonyi bevásárlást és látogas-
sanak el a Mammut II. 1. szintjére, ugyanis szem- és fültanúi lehetnek a Neo FM  
kitelepülésének 10:00-20:00 között, mely a látványosságon túl jótékonykodásra is  
lehetőséget biztosít: hozzák el a család egy vagy több megunt plüssállatát vagy me-
sekönyvét, amiket mi a Vöröskereszt segítségével eljuttatunk azokhoz a gyermekek-
hez, akiknek ez is óriási karácsonyi ajándéknak számít!

boldog ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk ÖnÖknek!
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Ónodi Eszter nem színésznőnek készült. 
Szorgalmasan kijárta a bölcsészkart,  
bár az utolsó évben már, a záróvizsgák 
mellett, a Színművészetin tanulta az életét 
meghatározó mesterséget. Az ember  
el sem tudja képzelni őt máshol, mint  
a világot jelentő deszkákon. Legfeljebb 
még a filmvásznon, olyan mozik  
meghatározó szereplőjeként például,  
mint amilyen a Valami Amerika volt.

 sztÁRVenDÉG
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„El kell számolnom 
magammal, ezen a 
vizsgán nem lehet 
hazudni”

Kiléptem a színházból, ki a szép szőke Eszter férfilelket melengető aurájából. Álltam a huzatos aluljáróban 
szemben a plakáttal, melyről egy hívogató tekintetű, fekete díva nézett vissza rám, vörösre festett szájjal. 
Mellette egy idézet: „Belülről építkezem, s ha jól játszom, szinte másik emberré változom.” 
Ez is ő, a fekete vadmacska, s hozzá a bársonyos önvallomás, mellyel Ónodi Eszter pártoló tagnak csábít 
minden érdeklődőt a Katona József Színházba. Hányféle arca, színe, fénye van ennek a könnyen szóra 
bírható, mégis megfejthetetlen nőnek?

Különleges nap a mai, hogy már két órával kezdés 
előtt a színházban találom?
Csak annyi, hogy A mizantrópot játsszuk. Ez volt az a darab, 
amely tavaly télen különös körülmények között került színre, 
mert szünetelt a fűtés a színházban, úgyhogy a bulvársajtóba 
is sikerült bekerülnünk a premier hírével. Azóta is telt házzal 
megy Molière darabja, annak ellenére, hogy talányosabb, kü-
lönlegesebb, mint a harsány vígjátékok. Izgalmas a szerepem, 
de nagy munka, nehéz szöveg. Azért is jövök a színházba jó-
val korábban, hogy legyen időm, készen álljak, mire felmegy  
a függöny.  

Mégis, mennyi idő kell, míg átlényegül egy ilyen 
szerepre?
Jaj, ne gondoljon valami fennkölt dologra, egyszerűen kifújom 
magam, aztán elmondom a hosszabb monológokat, hogy 
bemelegedjen a szöveg a számban. Ennyi az egész. 

Elszegényedő világunkban az emberek még mindig 
járnak színházba, és a jobb darabokra két-három 
héttel korábban elkel minden jegy...
Igen, valóban vannak olyan előadások – a Katonában is leg-
alább három darabot említhetnék –, amelyekre hetekkel ko-
rábban sem lehet már jegyet kapni. Azonban ha jobban körül-
nézünk, azért azt látjuk, hogy az emberek érdeklődése jóval 
nagyobb, mint amit a pénztárcájuk megengedne. Jól mutatja 

mindezt, hogy mikor egy darab lekerül a színről, és az utolsó 
előadásokat kedvezményesen lehet megnézni, egy nap alatt 
elkapkodják a jegyeket.

Nem színésznek készült, vagy ha igen, erősen 
titkolhatta, hisz az ELTE magyar–angol szakára 
jelentkezett, és szépen ki is járta az egyetemet.
A lelkem mélyén talán mindig színész akartam lenni, már egé-
szen kicsi korom óta. A szüleim ugyan nem tiltottak tőle, de 
nem is nagyon biztattak, nyilván abból indultak ki, hogy túlsá-
gosan rögös a pálya. Jó kislány voltam, végeztem szépen  
a bölcsészkart, de mindvégig úgy voltam vele, hogy nem lá-
tom magam tisztes angoltanárnőkét húsz év múlva. Végül is 
odakeveredtem az Egyetemi Színpad közelébe, és úgy érez-
tem, meg kell próbálnom. A harmadik felvételi rostán hullot-
tam ki, de addigra már eldöntöttem, ez kell nekem. Mikor má-
sodjára fölvettek a Színművészetire, utolsó éves voltam  
a bölcsészkaron, így aztán mindkettőt befejeztem. 

Megfigyeltem, ahogy berobbant ide, a színház kihalt 
zsibongójába, és azonnal futott a színházi titkárhoz, 
hogy kerítsen valahonnan két nagyméretű sima 
füzetet, mert másnap vinnie kell a fiának az óvodába. 
Mekkora a legény?
Zsigmond hatéves lesz a télen.

ónodi eszterrel két diplomájáról,  
légtornászsikerérôl, zsigmond fiáról 
és egy Csehov-idézetrôl beszélgetünk 

sztÁRVenDÉG 
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Hogyan tudja összeegyeztetni a művésznő és az anya 
szerepét?
Folyamatos szervezéssel, a nagyszülők aktív segítségével és 
állandó készenléti állapottal. A párom is részt vesz ebben a 
társasjátékban, bár rendezőként gyakran vidéken dolgozik. 

Milyen szerepet tölt be az életében a Katona? 
Biztonságos, jó közösség. Nem járok össze a kollégáimmal, 
de dolgozni kiválóan tudunk együtt. Előadás után nem spric-
celünk azonnal szét, hanem jókat beszélgetünk. Ez a színház 
az egyetlen munkahely az életemben. Még nem nagyon dol-
goztam máshol. Úgy látszik, hűséges típus vagyok. 

Mindenféle díjak és kitüntetések tulajdonosa, közülük 
nyilván kiemelkedik a fiatalon elnyert Jászai Mari-díj. 
Pár éve pedig volt egy választás, ahol Ónodi Esztert 
az 50 legsikeresebb magyar fiatal közé sorolták. 
Akkor még fiatal voltam, akkor még sikeres voltam…

Miért, mi a helyzet most?
Á, csak idéztem a Három nővérből.

Ezért nehéz magukkal színészekkel. Egy pillanat alatt 
Csehov mögé bújik, én meg bedőlök az egésznek… 
Látjuk színpadon, filmben, címlapokon, mi ez, ha nem 
maga a siker?
Na, ezzel foglalkozom legkevésbé. Szerencsére bőven van 
munkám, ami kitölti a gondolataimat. A siker illékony, változó 
dolog. Valószínűleg azért kerültem fel arra a listára, mert ab-
ban az időben játszották a Valami Amerikát vagy a Meseautót, 
azokat a sikerfilmeket, melyek felismerhetővé tettek sokak 
számára. Mostanában nem tudok ilyen zajos sikereket felmu-
tatni, bár két filmem is bemutatóra vár. 

Melyik a kedvence a filmek közül?
Mondhatnám, hogy mindig az, amin éppen dolgozom, de 
mert most nincs ilyen, talán a Boldog születésnapot, Fazekas 

Csaba alkotása. Másik nagy kedvencem Deák Kriszta új film-
je, az Aglaja, első anyaszerepeim egyike.  

Ez az a mozi, ahol légtornászt alakít? Mondja, sportolt 
azelőtt, hogy ilyesmire vállalkozik?
Dehogy, eleinte rettegtem az egésztől! A legendás Fuditól tanul-
tam. Nem akárki volt ám ő aktív korában a cirkuszban, a nyolc-
vanas években az angol királyi tévében kilencperces magán-
száma futott. Két hétig jobban félt, mint én, láttam rajta a teljes 
kétségbeesést, hogy vajon hogyan fog boldogulni ezzel a cirku-
szi analfabétával. Én meg közben győzködtem a rendezőt, hogy 
figyelj, Kriszta, ott a dublőr, majd megcsinálja a kényesebb jele-
neteket, de ő hajthatatlan volt. Végül mikor ott lengtem a Nagy-
cirkusz légterében – na, az mindenért kárpótolt. 

Ezek szerint nagy akaraterővel rendelkezik.
Ha olyan a feladat, van hozzá lelkierőm, és kellő 
edzettségem is, hiszen lényegében minden máso-
dik napon játszom. A film manapság szinte illegális 
művészeti ág idehaza, mert nincs rá pénz. 

Figyeltem, ahogy a kollégám fotózta. 
Feltűnő volt, mennyire tud bánni a vonásai-
val, mennyire használja az arcjátékát. 

Szűken játszik, mint egy filmszínész. Adódik a kérdés: 
melyik az igazi? A színház vagy a film?
Mindkettőt imádom, miközben valóban nagyon más. Engem 
inkább a filmszerepeimmel azonosít a közönség, mégis úgy 
érzem, a színház nélkül nem tudnék létezni. Úgy vagyok vele, 
hogy ezt a pályát gyakorolni kell, különben berozsdásodik  
az ember. El sem tudnám képzelni magam szabadúszóként, 
alkalmi munkákkal. 

A sikeres emberről általában elhisszük,  
hogy elégedett. Hogy van ezzel?
Folyamatosan elégedetlenkedem. Az a színészet halála, ha 
valaki hátradől, és azt mondja, nyugi, megoldom rutinból.  
Nekem el kell számolnom magammal, és ezen a vizsgán nem 
lehet hazudni. 

 sztÁRVenDÉG
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Nagy művészeket rendszerint beskatulyáznak egy-egy 
karakterbe. Nem tart ettől?
Ha azt nézem, általában mit gondolnak rólam, akkor azt 
mondhatom, én vagyok a lány a szomszédból típus. De ezt 
leginkább az újságírók erőltetik. Most éppen játszom naivát, 
vampot, beszáradt menedzsernőt, depressziós tanárnőt – 
soroljam még?  

Eszter, a hölgyek életkoráról jót vagy semmit. Mégis 
ott motoszkál a kérdés a fejemben: egy feltűnően szép 
nőnek vajon milyen a viszonya az öregedéssel?
Azt hiszem, az egészséges kereteken belül vagyok. Itt a szín-
házban még nem a klasszikus anyaszerepeket osztják rám. 
Persze eljön az az idő is, amikor ez majd új kihívást jelent. 

Színház, gyereknevelés, nyaranta filmezés – mindezek 
mellett marad ideje másra is? Van-e valamilyen 
kedvtelése?
Kevés a huszonnégy óra arra, hogy legyen. Találok valameny-
nyi időt magamra, muszáj vigyáznom a kondíciómra. Jó lenne 
utazni, legalább pár napra idehaza. Korábban szerettem fil-
meket nézni, mostanában erre is ritkán jut energiám. A kisfiam 

igazi bagoly, sokszor velem egy időben alszik 
el. Ami mostanában izgat, az a sütés, főzés, 
szerencsére ízlik a főz töm a családomnak. 
Megvan a magam világa, melyben rendkívüli 
szerepet tölt be a színház, ahova tényleg úgy 
jövök be, mint egy menedékbe, ahol szívesen 
fogadnak, ahova csak szűrten jut be mindaz  
a rossz, az a negatív, ami a külvilágban meg-
keseríti a hétköznapokat. Nagy értéknek tar-
tom mindezt, amire vigyázni kell.

Karácsony közeledtével kívánjon magának valamit!
Mit kívánjak?... Talán energiát, mikor úgy érzem, hogy lemerül 
az elem, és nem leszek képes adni magamból a gyerekem-
nek, a közönségnek. Igen, energiát kérek, meg talán egy he-
tet egyszer az életben, mikor a szeretteimmel elmehetek  
a komor hidegből a meleg nyárba.

 „Gyozködtem 
      a rendezot, hogy 
figyelj, Kriszta, ott 
        a dublor, majd 
    megcsinálja a 
kényesebb jelenete
ket, de hajthatatlan
   volt. Végül mikor  
ott lengtem és 
             pózoltam  
a Nagycirkusz 
légterében, nagy 
     szeru érzés volt.”  

sztÁRVenDÉG 
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bIJOU bRIGItte  
A karácsonyi ünnepségek,  
a szilveszteri mulatságok és  
a farsangi időszak is kitűnő al-
kalom arra, hogy felvonultas-
suk csodás alkalmi ruhatárun-
kat. Az összkép azonban csak 
akkor lesz teljes, ha ruháink-
hoz a megfelelő kiegészítőket 
párosítjuk. A Bijou Brigitte kí-
nálatában biztos, hogy megta-
lálunk mindent, amire szüksé-
günk lesz a partiszezonban. 
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bazár
 Az ünnepek közeledtével egyre 
 sürgetőbbé válik a karácsonyi 

 ajándékok beszerzése. Divat- és 
 szépségápolás-oldalainkon egy kis 

 segítséget szeretnénk nyújtani 
 ahhoz, hogy az év ezen időszaka 

 kapkodás helyett nyugodt percekkel   
 és örömteli pillanatokkal teljen.
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 DIVAt

Only
Partizz, akár egy rocksztár! – ez a jelmondata 
az Only elnevezésű márkának, amely garantál-
tan elhozza a tél legdögösebb trendjét. Bőr ha-
tású anyagok, vagány printek, csillogó flitterek, 
és persze az imádott farmer minden mennyi-
ségben megtalálható a Vero Moda üzletben  
a Mammut II. földszintjén. A srácok ugyanitt  

a Jack & Jones kollekcióból csemegézhetnek.

bALAnCe
A Balance kollekciója stí-
lusos jegyeivel és sokszí-
nűségével a kortalanságot 
biztosítja minden férfi  
számára. A fiatalos és a  
komoly elegancia harmo-
nikusan párosul a meré-
szebb, extrémebb  
darabokkal, így minden 
alkalomra találhatunk  
öltözetet, legyen az üzleti 
megbeszélés, romantikus 
vacsora vagy akár a  
legmenőbb évvégi buli.  
A Balance-ot novembertől 
megtalálhatja a Brazia  
üzletében a Mammut I. 
első emeletén.

PROMOD
A magyar piacon már 
hosszú ideje jelen levő 
francia cég, a Promod  
a 2011–12-es őszi–téli 
szezonra tartogat né-

hány kellemes meglepe-
tést. Az irhakabátok,  

a pihe-puha kötött puló-
verek, kardigánok, sálak 
és kesztyűk garantáltan 
a kedvenc darabjai lesz-
nek a márka híveinek.  

A hatvanas évek hangu-
latát idéző kollekció pil-
lanatok alatt vidámmá 
varázsolja minden nő 

ruhatárát.

divathírek
ÖsszegyÛjtÖttük a szezon izgalmas és trendi  
újdonságait, hogy legyen miben pompáznunk  
a kÖzelgô ünnepi idôszakban.

Swarovski
Az osztrák kristálymogul 
ebben a szezonban is 
csodálatos karácsonyi 
kollekcióval kedveskedik 
vásárlóinak. Az ünnepi 
kollekcióban ékszerek 
és dísztárgyak egy-
aránt megtalálhatók.
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DIVAt 

beRsHkA
A fiatalok egyik kedvenc márkája, a Bershka 

ebben a szezonban a népszerű Disney-figurát, 
Mickey Mouse-t ábrázoló kollekciójával szeret-
né üzleteibe csalogatni a trendeket előszere-
tettel követő fiatalságot. A több színben és fa-

zonban kapható rajzfilmfigurás darabokkal 
nagy örömöt szerezhetünk karácsonykor.  

CROss & FIeLD
A 2011-es őszi–téli szezonra a Cross & 
Field a korábbi éveknél is szélesebb vá-
lasztékot biztosít a Bugatti kabátokból, 
zakókból, nadrágokból, pulóverekből és 
ingekből. Az ingkollekció most kiegészül 
a svájci, pamutból készített, vasalást 
nem igénylő Eterna márkával. A Cross & 
Field men's fashion a Mammut I. első 
emeletén a Notebook Store-ral szemben 
várja kedves vásárlóit. 

UnUsual
A Secret Fehérnemű üzlet-

ben megtalálja a Felina leg-
újabb márkáját az UnUsualt, 

amely ötvözi a fiatalos len-
dületet a cég immáron 126 
éves tapasztalatával. Diva-

tos formák, izgalmas szí-
nek, új fazonok, figyelemfel-

keltő minták jellemzik az új 
kollekciót, mindez a 

Felinától megszokott mó-
don a kicsitől egészen a 
legnagyobb méretekig.

Saxoo
A Saxoo London név- 
re keresztelt márka  
1998 óta jelen van a kö-
zép-kelet-európai pia-
con. Tizenöt éves múltja 
során a márka a tradicio-
nális brit klubviseletből 
nőtte ki magát igényes, 
elegáns branddé. 
Termék kínálata kiterjed 
az alsó- és felsőruházat-
ra, illetve a kiegészítőkre. 
A Saxoo olyan életérzést 
közvetít, amely egyaránt 
kielégíti a magas elvárá-
sú üzletemberek és a di-
vatorientált, urbanizált  
fiatalok igényeit. 

FeLInA
A Felina az igényes és 

öntudatos nők márkája, 
akik tökéletes szabású 
és minőségű fehérne-
műt és ezáltal elegáns 

külsőt szeretnének nagy 
méretben is. A Mammut 

1. földszintjén a meg-
újult Felina üzlet várja 

vásárlóit. 



 DIVAt
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Ami a partiöltözetet illeti, 
ebben a szezonban két fő 
divatirányzat az uralkodó. 
Az egyik a kissé maszkulin 
nadrágkosztüm, a másik  
pedig a nőies estélyi ruha.

party  
fever 
bár kint hÛvÖs az idô,  
az ünnepi idôszakban bent  
garantáltan forró a hangulat.

Masnis kardigán,  
Mango

Estélyi ruha,  
Mango

Csipkeruha,  
Marks & Spencer

Clutch,  
Mango

Flitteres ruha,  
Mango

Sál,  
Mango

Flitteres tűsarkú,  
Mango
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 A szűk partidresszek alá érdemes beszerezni 
egy mostanában nagyon divatosnak számító 
alakformáló fehérneműt.

Fülbevaló,  
Thomas Sabo

Flitteres felső, 
Marks & Spencer

Ruha,  
Mango

Szandál,  
Mango

Pliszírozott ruha,  
Vero Moda

Nyakláncok, Bijou Brigitte

Blúz,  
Marks & Spencer

Ruha, 
Marks & Spencer

Szaténtáska,  
Bijou Brigitte

Alakformáló fehérnemű, 
Marks & Spencer

Nyakék,  
Bijou Brigitte

A partiszezon legfontosabb kellékei a 
csillogó fülbevalók, a díszes nyakékek, 

gyűrűk és különleges fejdíszek.

Cipő,  
Salamander

D
O
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 DIVAt

snow 
board 
ezekben a színes ruhákban 
garantáltan nem maradunk 
észrevétlenek a pályán.

Ahogy az utcai divat, 
úgy a sportolásra 
szánt ruhák divatja is 
szezonról szezonra 
változik. Jelenleg a 
80-as évek hangula-
tát idéző színes, laza, 
kissé bő szabású 
darabok hódítanak  
a sípályákon.

Kötött sapkák,
Heavy Tools

Hótaposó,
Lacoste/Office Shoes

Snowboardkabát,
O'Neill

Kardigán,
Tatuum

Pufimellény,
Tatuum

Snowboardnadrág,
O'Neill

Kardigán,
Levi's

Kapucnis dzseki,
Levi's

Pulóver,
Heavy Tools

Bugyi,
J.Press

Pulóver,
Heavy Tools

Pufikabát,
Levi's

Hátizsák,
Heavy Tools
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Hátizsák, 
Heavy Tools

DIVAt 

A srácok körében 
egyre népszerűbb  
az úgynevezett free-
style síelés, amelyhez  
szintén sajátos stílus 
dukál. A laza nadrágok 
és kabátok alá  
vegyünk egy menő 
kockás inget,  
és már indulhatunk is 
a félcsőbe.

Hótaposó,
Vagabond

Táska,
Heavy Tools

Sál,
Jack & Jones 

Síkabát,
O'Neill

Póló,
Levi'sKardigán,

Levi's

Snowboardnadrág,
O'Neill

Pufikabát,
Tatuum

Mellény,
Levi's

Kockás ing,
Heavy Tools

Kötött sapka,
Heavy Tools

Bakancs, 
Caterpillar/Office Shoes

Sapka,
Marks & Spencer

Sapka, 
Jack & Jones

Táska, 
Heavy Tools



 szÉPsÉG
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tökÉLetes ILLeszkeDÉs
 Végre egy alapozó, amely  

a minden árnyalatához hozzáadott 
gyöngykeveréknek köszönhetően 
tökéletesen illeszkedik az arcszín-
hez, maszkhatás nélkül kiemelve 
annak természetes ragyogását.

GYORs szÉPÜLÉs
A Sisley új, szupergyorsan ható 
maszkja fekete rózsa kivonatá-

val feszesíti a bőrt. Könnyen 
felszívódik, tökéletesen tisztít, 

és gyengéden eltávolítja  
a szennyeződéseket. Búcsút 

mondhatunk a petyhüdt, szín-
telen arcbőrnek, mindössze  

öt perc alatt. 

VALentInA
Az olasz divatház új parfümjé-
nek ihletője a csábító, kifino-
mult, karizmatikus Valentino- 
nő. A virágos-keleties illatban 
látszólag ellentmondásos je-

gyek alkotnak tökéletes harmó-
niát, a virágokkal díszített 

couture-üveg pedig fésülködő-
asztalunk dísze lehet.

ÉDes ILLAtOk
A L'Occitane ínycsiklandó utazásra hív Provence földjeire. A limitált kiadású,  

cukorba mártott virágszirmok és kandírozott gyümölcsök által inspirált termékeket 
vibráló színű ajándékdobozokban vihetjük haza idén karácsonykor is.

beauty 
   hírek 
a téli szezon szépségápolási  
újdonságaival ÖrÖmÖt sze-
rezhetünk, akár magunknak, 
akár szeretteinknek. 



szÉPsÉG 
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PRObLÉMÁs bôRRe
A hideg, szeles idő különö-
sen megviseli az érzékeny, 
allergiás bőrt. Az Allergika 

gyulladáscsökkentő hatású 
ligetszépeolajat tartalmazó 

testápolója glicerinnel és 
ureával csökkenti a bőr ki-

száradását, és egy perc múl-
va már öltözhetünk is. 

ÜnnePI HAnGULAt
A Max Factor elbűvölő díszdobozában 
három limitált kiadású mini körömlak-
kot találunk a téli divat legtrendibb szí-
neiben. A neves sminkmesterek által 

összeállított gyöngyházfényű fehér, ra-
gyogó szürkés bézs és csillogó fekete 

minden ünnepi sminkhez tökéletes.

AJÁnDÉkötLet
Az Estée Lauder négy terméket tartal-
mazó karácsonyi csomagja komplett 
ránctalanító programot kínál, és az 

arctisztító, szérum, szemránckrém és 
fényvédő nappali krém mellé még egy 
csodás piros táskát is kapunk aján-

dékba.

IDôtLen szeReLeM
Jacques Guerlain 1925-ben al-
kotta meg a Shalimart, a Tádzs 

Mahalt is ihlető múlhatatlan 
szerelem előtt tisztelegve.   

Az újragondolt Shalimar Parfum 
Initial a fiatalabb közönséget 
vezeti be a rejtelmes, keleties 
illatvilágba – modern, könnye-
debb, de nem kevésbé igéző.

CsODAPÚDeR
A Guerlain karácsonyi  
kollekciójának egyik darabja 
ez a különleges, Vol de Nuit 
illatot árasztó púder, amely-
nek nemcsak állaga, de  
csomagolása is csodálatos. 
Igazán exkluzív karácsonyi 
ajándék lehet.  
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White Caviar krém, szérum és 
szemkörnyékápoló, La Prairie

Hidratáló szérum, 
Hydroceutical

Hydramax+ aktív hidratáló 
szérum, Chanel

Skin Vivo Uniformity  
tónushelyreállító hidratáló, Biotherm

Turnaround éjszakai 
hidratáló, Clinique

Turnaround  
ragyogásfokozó  
koncentrátum,
Clinique

Skin Supplies 
szemkörnyékápoló  
férfiaknak,
Clinique

Skin Vivo Uniformity pigmentfoltok 
elleni koncentrátum, Biotherm

Hidratáló balzsam  
férfiaknak, Clarins

Hydrabio hidratáló  
szérum, Bioderma

Hydralife  
hidratálókrém, 
Dior

hidratálás felsôfokon 
ÖsszegyÛjtÖttük a legnépszerÛbb hidratálókrémeket,  
amelyek nem hagyják szomjazni bôrünket. 

A száraz és hideg időben arcbőrünk az átlagosnál jóval több gondos-
kodást igényel. A hidratálókrémek rendszeres használatával szabá-
lyozhatjuk bőrünk nedvességtartalmát, és elkerülhetjük, hogy arcunk 
rugalmatlanná és száraz tapintásúvá váljon. A nappali krémek mellett 
használjunk kifejezetten éjszakára kifejlesztett zsírosabb, táplálóbb 
készítményeket is.

      www.douglas-parfumeria.hu  
      Mammut II. 1. emelet 
      www.marionnaud.hu 
      Mammut II. fszt. 
      Mammut Patika 
      Mammut II. -1. szint 
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 AJÁnDÉk

TalpiG GENTlEmaN

ajándékÖtletek  
személyre szabva
problémát okoz a karáCsonyi ajándékok beszerzése? 
íme néhány remek Ötlet, amely garantáltan mosolyt 

Csal majd az arCokra a fenyôfa alatt.

Parfüm, 
CH Men, Carolina Herrera/ 
Marionnaud

Cipő,
Marks & Spencer

Falióra,
Butlers

Mellény,
Tatuum

Parfüm,
Marks & Spencer

Bőrkesztyű,
Gant

Karóra,
Gant

Vasalást nem igénylő ing,
Marks & Spencer

Ing,
Andrew's Tie

Sál,
Marks & Spencer

Füzet,
Butlers

Nyakkendő, 
Andrew's Ties

Kötött pulóver,
Tatuum

Nyakkendő,
Gant
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AJÁnDÉk 

szülETETT fElEséG

Rúzs,
YSL/Douglas

Szappantartó,
Butlers

Táska,
Tatuum

Pulóver,
Camaieu

Fülbevaló,
Bijou Brigitte

Kesztyű,
Mango

Alakformáló body, 
Marks & Spencer

Poncsó,
Orsay

Parfüm,
Nina Ricci/Douglas

Papucs,
Scholl

Arcápoló krém,
L'Oréal

Velúrkabát,
Mexx

Kesztyű,
Camaieu

Táska,
Ulla Popken

Szarvasdísz,
Swarovski
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Bőrcipő,
Scholl

COOl KalaNdOr

 AJÁnDÉk

Fülhallgató,
Bershka

Parfüm,
Decibel, Azzaro/Douglas

Karóra,
Diesel/Divat Órák Boltja

Zokni,
Marks & Spencer

Pulóver,
Gant

Nyakkendő,
Andrew's Ties

Pulóver,
Marks & Spencer

Cd,
Butlers

Melegítőpárna,
Butlers

Ing,
Balance Store/Brazia

 Alsónadrág,
Jack & Jones

Veuve Clicquot pezsgő,
Borárium

Kardigán,
Balance Store/Brazia

Pulóver,
Tatuum

Bőröv,
Jack & Jones

Póló,
Levi's

Fondüszett, Butlers

Parfüm, Ralph Lauren/Douglas

Pulcsi és ing,
Dockers
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AJÁnDÉk 

dizájNdíVa

Táska, Mango

Balerinacipő,
Musette

Karkötőcharm,
Thomas Sabo

Arcpirosító gyöngyök,
Guerlain/Marionnaud

Gyűrű,
Silwear

Poncsó,
Camaieu

Ékszerdoboz,
Marks & Spencer

Karkötő,
Swarovski

Óra,
Butlers

Sál, 
Camaieu

Karkötő,
Thomas Sabo

Parfüm,
Ricci Ricci, Nina Ricci/
Douglas

Üvegmelegítő,
Butlers

Kesztyű,
Mango

Masnis blúz,
Marks & Spencer

Fényképezőgép,
Canon/Extreme Digital
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 AJÁnDÉk

Tornacipő,
Converse

Fülhallgató,
Adidas/Istyle

Gumikacsa,
Butlers

Blúz,
Benetton

Horgolt sál,
Bijou Brigitte

Karkötő,
Bijou Brigitte

Hajpánt,
Bijou Brigitte

Pénztárca,
Swarovski

Póló,
Bershka

Cipő,
Humanic

Felső,
Bershka

Nyaklánc,
Benetton

Adventi kalendárium,
Marks & Spencer

Baseballsapka,
Benetton

Rágótartó,
Butlers

Ti
N

is
rá

CO
K

Fülbevaló,
Swarovski

TiNiláNyOK
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Már egyáltalán nem lepődünk meg azon, 
hogy a nagy nemzetközi márkák termékeit a 
legvonzóbb és legfelkapottabb hollywoodi 
sztárok hirdetik. De hogy kik is azok a hulló-
csillagként röpködő lányok, akik manapság 
„It-Girl” elnevezéssel mosolyognak ránk a ki-
rakatokból, az némi magyarázatra szorul. 
Az „It-Girl” tulajdonképpen divatikont jelent, 
valakit, akinek stílusa egyedi, jellegzetes, aki 
kerüli a megszokott sémákat, kilóg a sorból, 
és aki megjelenésével és karizmatikus alakjá-
val gyakran inspirálja még a legnagyobb 
nemzetközi tervezőket is. Ők azok a lányok, 
akik meghökkentő ruháikban ott mosolyog-
nak a bulvárlapok címlapjain, akiknek lesi-
fotósok által készített képei öltözködési min-
taként jelennek meg a divatlapok hasábjain, 
és ők azok a lányok, akik végül sok millió dol-
láros kampányszerződéseket kapnak a világ 
legnagyobb cégeitől, hogy népszerűsítsék 
termékeiket. 

Alexa Chung, a brit „It-Girl” ebben a szezon-
ban úgy döntött, hogy a dán divatcég, a Vero 
Moda fiatalos és trendi ruháinak hirdetései-
hez kölcsönzi helyes kis pofiját. Vagy talán 
fogalmazhatnánk inkább fordítva: a Vero 
Moda úgy gondolta, hogy Alexa lenne a leg-
megfelelőbb arc legújabb partikollekciójuk 
népszerűsítésére. 

A VERO MODA idei partikollekcióját a hetve-
nes évek csillogó vintage stílusa jellemzi. 
Katja Hundrup, a VERO MODA nemzetközi 
PR- és image-felelőse azt mondja: „Nagyon 
inspiráló volt a közös munka Alexa Chunggal 
– remek érzékkel kombinálja a dizájner dara-
bokat az egyszerűbb utcai viselettel és 
vintage kiegészítőkkel, és belecsempészi a 
személyiségét mindenbe, bármit is viseljen. 
Ez nemcsak ránk hat inspirálóan, de nők ez-
reire is világszerte.” Az Alexával való fotózás-
ra kiválasztott termékek a kollekciónak csak 
egy kis részét képviselik, ugyanakkor ezek a 
darabok tükrözik leginkább az ő egyedi, emb-
 le matikus stílusát.

A kOLLekCIÓ
Katja Hundrup három darabot emel ki a kol-
lekcióból: a galléros, krémszínű blúzt, amely 
ideális a kifinomult, ugyanakkor divatos meg-
jelenéshez; a pöttyös szoknyát, amely a most 
trendi lapos férficipővel mutat igazán stíluso-
san; és végül, de nem utolsósorban a buk lé-
blézert, ami bármilyen összeállítást feldob. 

A FOtÓzÁs
A fotózást maga Alexa inspirálta, az ő stílusa 
és külseje, illetve Woody Allen örökzöldje, az 
Annie Hall. A helyszínt egy klasszikus New 
York-i apartman adta. A fotózás alapötlete az 
volt, hogy minden egyes képen átragyogjon a 
divat és az öltözködés szeretete. „Öltözködj 
szerelemből” – ez volt a mottó, és arra a pilla-
natra fókuszált a csapat, amikor kilépsz az 
otthonodból egy partira indulva: magabizto-
san, ragyogóan és bulira készen. Ez az érzés 
vibrál a meleg fényekkel operáló  képeken, 
melyek tökéletesen visszaadják Alexa Chung 
egyedi stílusát és magabiztos nyugalmát  – 
mindezek révén Te is alig várod majd, hogy 
nekiláss annak, ami minden parti legizgalma-
sabb része: a készülődésnek.

„It-GIrl”  
         korszak

Bár nálunk még kevésbé  
ismert Alexa Chung, a fiatal 
angol modell-műsorvezető 
egyedi stílusának köszönhe-
tően előkelő helyet foglal el  
a nemzetközi divatvilágban, 
folyamatosan inspirálva a  
legnagyobb tervezőket is.

 DIVAt
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UtAzÁs
Ha tél, akkor síelés! Jobb-
nál-jobb ausztriai pályák 
várják a téli sportok szerel-
meseit és a hófödte csú-
csoknál csak a bulik zaja 
ér majd magasabbra. 
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 A tél érkezése egyben a karácsonyi 
 ünnepek közeledtét is jelzi és persze 
 minden jóét, ami ezzel jár: különleges 

 finomságok az éttermekben és az 
 üzletekben, elbűvölő dekorációk a 

 dizájnboltokban és lenyűgöző  
 technikai újdonságok a fa alá 

életmód



ünnepre készülve
 az ünnepek elôtti rohanásban bizony jólesik egy finom falat,  
egy kÖnnyÛ desszert. kényeztesse magát, hogy megújult erôvel 

folytathassa a karáCsonyi vásárlást.

      www.guru.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.planetsushi.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.etagerestaurant.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

      www.konopizza.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

 GAsztRO
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tÉLI FAGYI OLAsz MÓDRA
A karácsonyi bevásárlás közben, kirakatokat 
nézegetve is elfogyaszthatjuk a KonoPizza 
édes újdonságát, a csokis, vaníliakrémmel 

töltött, mogyorós Konót!

tRADICIOnÁLIs És FInOM
Az Etage étterem svédasztalos rendszerében 
korlátlanul válogathatunk a hagyományos ma-
gyar ételek és az olasz konyha finomságaiból 

És még mákos guba is van!

PARtIszeRVIz  
A GURUnÁL!

A karácsonyi készülődés szá-
mos családi, baráti és céges 
rendezvény időszaka is egy-
ben. A Party GURU családi 

eseményekre, baráti összejö-
vetelekre, munkahelyi rendez-
vényekre tökéletes megoldást 
kínál. Egyedi ajánlatokkal és 
tanácsadással segít az alka-

lomhoz legmegfelelőbb ételek- 
italok kiválasztásában vagy 

akár a rendezvény helyszíné-
nek biztosításában.

neM CsAk sUsHI  
A sUsHI

A japán konyha nem csak 
sushiból áll a Planet Sushiban. 
Itt az idő, hogy megkóstolják  
a japán gasztronómia más 

csodáit is. A finom rákfarkak, 
az ízletes sake teriyaki akár  

az ünnepi asztalra is kerülhet.
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      www.palacsintaclub.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

      www.fridays.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.kfc.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

GAsztRO 

kRUMPLIMeGLePetÉs A kFC-ben!
A KFC Classic kosár két személyre szól. Friss csir-
kehús az eredeti recept szerint, csípős Hot&Spicy 

csirkemellcsíkok és Hot Wings... Karácsonyra most 
70%-kal több burgonyával kedveskedünk.

szÓRAkOzzOn  
És eGYen!

Novembertől minden aznapra 
szóló, Mammutban vásárolt 
mozijeggyel a főételek vagy 

előételek mellé választhat még 
egyet ajándékba. Megújult ét-
lapunkon a hamisítatlan ameri-
kai ízek mellett új ételkülönle-
gességeket is talál. Érdemes 

megkóstolni az érdekes és pi-
káns Bacon Wrapped Shimps-

et vagy a citrusos, könnyed 
Key Lime Pie-t.

VÁRJA A  
PALACsIntA CLUb®!
Egy biztos: a frissen készített 
palacsinta mindig finom. Óri-

áspalacsinta az ünnepi hangu-
latot idéző rumos-meggyes-
gesztenyés töltelékkel a nap 

bármelyik szakában fogyaszt-
ható. A Palacsinta Club® csa-
pata karácsonyi ajándékötle-

tekkel is készül, november 
közepétől az étteremben ün-

nepi csomagolásban kávé, tea 
és forraltbor-fűszerkeverék is 

kapható.

eGÉszsÉGesen  
A ROHAnÁsbAn

A FreeFromFinom bolt igazi sziget 
mindazoknak, akik a rohanó kará-
csonyi vásárlás idején szeretné-
nek egy finom ebédet elfogyasz-

tani, de glutén-, tej-, cukor- és 
minden mesterséges ada lé koktól 
mentesen. A különleges sütemé-

nyeket pedig haza is vihetik  
az ünnepi asztalra. Talán így mi 
egy kicsit is részesei lehetünk  

az Önök karácsonyának. 

      Mammut I. 1. emelet,  
      a Bio Sétányon  
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forrest Gumptól  
Gombóc artúrig  
a mammutban

„az élet olyan, mint egy doboz Csokibonbon:
nem tudhatod, hogy mit veszel ki belôle.” forrest gump elhíresült

mondatát mindenki ismeri, és bár a mammutban pont olyan 
változatos a Csokoládékínálat, mint egy óriási doboz desszert,

megnyugodhatunk: rossz választás ninCsen.

Csokoládé – mindenkinek, minden alkalomra, minden-
hol: szerelmünknek, barátunknak, szüleinknek, szeretetből 
vagy csak figyelmességből, szívből jövően vagy kötelező jel-
leggel, szerelmi csalódásra vagy évfordulóra, boldog pillanat-
ban vagy boldogtalanban, egyedül vagy együtt... A variációk 
száma végtelen, egy dolog azonban közös: ebben is, mint 
minden másban, keressük az Igazit. Az utóbbi években a ha-
zai gasztro-robbanás alaposan megrázta a csokoládéüzletágat 
is. Míg nemrégiben a Boci, Tibi, Milka szentháromság jelle-
mezte a kínálatot, manapság a csokoládérajongók – és ki 
nem az? – számára távolról sem csengenek ismeretlenül  

a Godiva, Varlhona, Caffé-Tasse, Lindt márkanevek, csokolá-
dé- és édességfesztiválra megyünk, és egy jóféle vörösbor-
hoz nem sajtot, hanem kézműves-csokoládét választunk.  
A választék folyamatosan bővül, az ízlésünk egyre kifinomul-
tabb, a trendek pedig egyre vadabbak. Idén pl. a San 
Franciscó-i kiállításon bemutattak olívaolajjal és tengeri sóval 
készült, illetve PMS elleni csokit, valamint csokoládés teát is. 

Mammut-beli kalandozásaink során érdemes kipróbálni új, 
számunkra ismeretlen márkákat is, csak győzzük energiával. 
Egy biztos: Gombóc Artúr nem menne máshová!

 GAsztRO
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GAsztRO 
CHOCOLAnD –  

CsOkIFÜGGôknek
A Lindt fűszeres forró csokija és sós-kara-
mellás táblás csokoládéja mindenkinek köte-
lező idén, csakúgy, mint a belga székhelyű 
Galler cég csoki krémje, melyért garantáltan 
megéri félretenni a jól bevált Nutellát. Vagy 
válasszuk a Divine fantasztikusan krémes 
epres fehér csokoládéját, melynek érdekes-
sége, hogy a farmerek nemhogy Fairtrade 
árat kapnak a kakaóért, de 45%-ban tulajdo-
nosok a cégben! Próbáljuk ki Spanyolország 
első csokoládémanufaktúrájában, az élvezet 
jegyében készült Amatller táblákat is, me-
lyekben a ghanai és ecuadori kakaó igazán 
kiemelkedő élvezetet nyújt. Aki még nem 
próbálta a FIAT Tipo 4 gyártására megalko-
tott, négyrétegű kis Majani kockát, az ne ha-
bozzon: a mogyoró- és mandulakrémből, 
cso koládéból álló cremino találkozása az 
olasz eszpresszóval új távlatokat nyit csoko-
ládéról alkotott elképzeléseinkben.
 www.chocoland.hu
 Mammut I. 1. emelet

CHOCOMe –  
HAtÁR A CsILLAGOs ÉG!

Egy igazi magyar sikersztori, mely nem ki-
sebb célt tűzött ki maga elé, mint A Tökéletes 
Csokoládé megalkotását. Lényege, hogy ki-
választjuk az alapot, ami a belga Callebaut 
cég fehér, tej- vagy étcsokoládéja, utána  
a feltéteket, majd a kreációt odaajándékoz-
zuk egy kiválasztottnak, aki kellő áhítattal el-
fogyasztja azt. Csak a fantáziánk szab határt, 
hiszen 68-féle feltét közül lehet választani,  
a gyümölcsöktől és fűszereken, valamint 
magvakon át az olyan különlegességekig, 
mint az arany és a rózsaszirom. Ne hagyjuk 
figyelmen kívül az előre elkészített és elegán-
san csomagolt táblákat se: próbáljuk ki a tej-
csokoládés szeletet eperrel, fekete ribizlivel, 
vagy a fehér csokoládét mandulával, kandíro-
zott jáz  min szirommal és kókuszforgáccsal.
 www.chocome.hu
 Borárium, Mammut I. 1. emelet

beLGA PRALInÉ –  
„A beLGA CsOkOLÁDÉ VILÁGA 

A-tÓL z-IG”
Belgiumban minden faluban több csokoládé-
készítő műhely is van, melyek 60-80-féle 
bonbont állítanak elő. A mai rohanó, ámde 
különlegességekre éhes világ a belgákat is 
újításokra  késztette. Olyan csokoládétálká-
kat, -kelyheket dobtak piacra, amelyek pu-
dinggal, gyümölccsel, fagylalttal megtöltve 
pillanatok alatt tálalhatók. A kibővült Belga 
Praliné üzletben kapható Cachet csokoládé 
is bizonyítja, hogy az afrikai kakaóbab nem 
véletlenül tartozik a legjobbak közé, és teljes 
ízorgiát élhetünk át az egzotikus fűszerekkel 
készített Dolfin tábla kóstolásakor is. Válasz-
ték cukorbetegeknek: belga forró csokoládé 
és csokiba mártott gyümölcsök!
 www.belgapraline.hu
 Mammut I. földszint

bIO sÉtÁnY – Az Íz És  
Az eLVek HARMÓnIÁJA 
A Green & Black’s története 1991-ben kezdő-
dött, amikor Craig Sams, a Whole Earth 
bioélelmiszer-cég alapítója és bevallottan 
csokifüggő párja, Jo megkóstolt egy 70%-os 
biokakaóbabból készült csokoládét. Az in-
tenzív íztől egyenes út vezetett egy Belizében 
felfedezett maja kakaóbabültetvényig, mely-
nek termését „fair”, azaz méltányos áron vá-
sárolták fel a helyiektől – így született meg az 
Egyesült Királyság első Fairtrade csokoládé-
ja. Na és az elnevezés? Nem, Green és Black 
urak sosem léteztek, az előbbi – azaz  
a „zöld” szó – a szigorú organikus elveket,  
az utóbbi – azaz fekete – a csokoládé intenzi-
tását hivatott képviselni. Ha nyugodt lelkiis-
merettel szeretnénk nassolni, próbáljuk még 
ki a Rapunzel nádcukorral édesített tábláit is 
– a gyerekek imádni fogják!
 Bio Sétány, Mammut I. 1. emelet

AntHOn beRG –  
A MInôsÉG eLköteLezettJe
„Nem lehetsz eléggé nagyvonalú” – így szól  
a cég hitvallása, és ehhez következetesen 
tartják is magukat, hiszen termékeik a cso-
magolástól kezdve az ízkombinációkig min-
den ízükben a luxust sugallják. Európában  
a csokoládé a 18. században lett igazán nép-
szerű, és Anthon Berg úgy döntött, meglova-
golja ezt a divathullámot. A mércét igen ma-
gasra tette, és minőségi termékei nagyon 
hamar rendkívüli népszerűségre tettek szert 
Koppenhága közép- és felső osztályán belül. 
Amíg a vásárlók hosszú sorokban álltak az 
üzlet előtt, a mester és csapata kis finom-
ságokat, falatnyi marcipánbonbonokat osz-
togatott a türelmes törzsvendégeknek.  
Az Anthon Berg édességek a mai napig a 
nagyvonalúság és elkötelezettség szellemé-
ben készülnek. Végezetül még egy kis érde-
kesség: a cég honlapján megnézhetjük, mit 
tesz a csoki Hámori Gabi színésznőnkkel...
 www.anthonberg.hu 
 Mammut II. 2. emelet

CAPRI – LUxUsUtAzÁs  
A CsOkOLÁDÉk VILÁGÁbAn
Ha valami egészen különleges ízélményre 
vágyunk, esetleg csak kényeztetnék magun-
kat pár falat krémes csokival, és erre nem 
sajnáljuk a pénzt sem, akkor nincs más dol-
gunk, mint egy doboz Caffarel luxusbonbon 
beszerzése. A cég 1826 óta működik egy To-
rinóhoz közeli kis faluban, és ők találták ki 
1865-ben a gianduia nevű háromszögletű 
mogyorókrémes édességet, ami azóta világ-
hírre tett szert. Ideális ajándék karácsonyra  
a Duc d’O karácsonyi krémes belgatrüffel- 
kollekciója vagy a Meybona tiszta, natúr cso-
koládéi, esetleg Simón Coll hagyományos 
módszerekkel feldolgozott, Ghanából és 
Ecuadorból származó kakaómagvakkal ké-
szült ínyencségei. A Cavalier csokoládéi pe-
dig sztíviával édesítettek, így nyújtva teljes 
élvezetet, korlátok nélkül!
 Mammut II. –1 szint.
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panettone 
és pandoro

 GAsztRO

Kávés panettone, 
Albertengo

Kandírozott  
gyümölcsös 
panettone,
Albertengo

Kézzel csomagolt  
cukormázas panettone,
Balocco

Panettone  
Juventus  
szurkolói sállal,
Balocco

Milánói panettone,
Tre Marie

Panettone díszdobozban, Balocco

Mini mazsolás 
panettone,
Balocco

Csokoládé-  
és tejszínkrémes 
pandoro, Bauli

Minden népnek van olyan süteménye, amely nélkül elképzel-
hetetlen a karácsonyi asztal, Olaszországban a panettone és 
a pandoro édesíti meg az ünnepet.
 
A kicsit a mi kuglófunkra emlékeztető, ám jóval lazább, köny-
nyebb tésztájú édességet hagyományosan kandírozott gyü-
mölccsel, mazsolával készítik, de létezik rengeteg egyéb vál-
tozata is (csokoládédarabos, kávés, erdei gyümölcsös, tej-
színkrémes, mogyoróval, mandulával szórt.)
 
A hagyományok szerint már a középkorban sütöttek efféle 
édességet. A lombard fővárosban úgy mondják, egy bizonyos 
Antonio milánói sütödéjéből kerültek ki az első panettonék.  
A mester, akit barátai Toninak becéztek, kenyértésztát da-
gasztott, mazsolát, mézet adott hozzá, majd forró kemencé-
ben kisütötte. Úgy tartják, övé volt az első panettone, amely 
nevét is így kapta: a pane szóhoz – magyarul kenyeret jelent 
– ragasztották a pék becenevét. S mivel Lombardiában já-
runk, megszületett helyi dialektusban a „panettun” elnevezés, 
vagyis: Toni kenyere.
 
A Pandoro eredeti velencei különlegesség, melyet szintén ka-
rácsonykor fogyasztanak. A neve, „aranykenyér” arra utal, 
hogy az előkelők kiváltsága volt ez a tojással, vajjal készített 
foszlós tészta. A Velencei Köztársaság fénykorában lehelet-
vékonyan aranyporral szórták. Manapság vaníliás porcukorral 
hintik meg felvágás előtt. Ezt a süteményt nem gazdagítják 
kandírozott gyümölccsel és mazsolával, viszont megtölthetik 
különböző csokoládés vagy likőrös krémekkel (limoncello, 
Gran Marnier). Több olasz cég még manapság is kézzel készí-
ti és csomagolja ezeket a kalácsokat kis kézművesüzemekben. 
Minőségi alapanyagokat használnak, mint a friss tanyasi to-
jás, nádcukor és természetes élesztő. A Culinaria Italia olasz 
delikátboltban széles választékot talál ezekből a kalácsokból, 
melyeket akár fémdobozban vagy több olasz focicsapat szur-
kolói sálával is meg tud vásárolni.

Gran Bon panettone 
piemonti mogyoróval, 
Albertengo

nemzetk   Özi delikát Center 
a bevásárlókÖzpont kissé eldugott, de annál  
izgalmasabb szegletében mindent megtalálunk, 
ami szem-szájnak ingere.
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Homoktövis: egyedülállóan ma-
gas C-vitamin-tartalmú, májvé-
dő, antioxidáns, fontos szerepe 
van a rákos daganatok kialakulá-
sának meggátolásában.

Nyáron kertjeinkben, valamint az üzletek kí-
nálatában élettel teli, lédús gyümölcsökkel és 
szebbnél szebb zöldségekkel találkozunk. Té-
len azonban a természet ajándékaiban meg -
található nélkülözhetetlen tápanyagokhoz, vi-
taminokhoz dobozba zárt kapszula, illetve 
por formájában juthatunk hozzá. Napjainkban 
a rohanás, a stressz, a mozgásszegény élet-
mód, az egészségtelen táplálkozás, a kemi-
káliákkal teli élelmiszerek számos betegséget 
eredményeznek. Ezek kivédéséhez, illetve ke-
zeléséhez a Bio Sétányon sokféle étrend-ki-
egészítő, ital, lekvár közül válogathatnak vá-
sárlóink. Hogy mitől jobbak a biotermékek az 
általános eljárással készített élelmiszereknél? 
Szerencsére már sokan vagyunk, akik felis-
merjük a bio „mondanivalóját”, mert ugye 
sokkal jobb érzés egy olyan terméket elfo-
gyasztani, amelyről tudjuk, hogy ökológiailag 
ellenőrzött, vegyszermentes környezetből szár  -
mazik, ahol nem alkalmaznak génmanipulált 
vetőmagokat. 
Színezékektől, ízfokozóktól, káros anyagoktól 
mentes termékeket kínálunk, amelyek erősítik 
az immunrendszert a téli napokon is!

      Bio Sétány  
      Mammut I. 1. emelet 

Algák: fontos szerepet játsza-
nak a fogyókúrákban, méregte-
lenítési folyamatokban. Magas  
a B- és C-vitamin-tartalmuk.

Goji bogyó: keringésjavító, májvé-
dő, koleszterin- és vérnyomáscsök-
kentő. Tartalmaz aminosavakat, 
ásványi anyagokat és az ilyenkor 
különösen fontos C-vitamint.

Biomézek: torokfájásra,  
kimerültségre, álmatlanságra.

Egészségesen 
      télen is! 

nemzetk   Özi delikát Center 
a bevásárlókÖzpont kissé eldugott, de annál  
izgalmasabb szegletében mindent megtalálunk, 
ami szem-szájnak ingere.
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      www.questor.hu   

      Mammut I. 0. szint  

 UtAzÁs

kARIntIAI kIkAPCsOLÓDÁs 
GAstHOF MICHAL/GODeRsCHACH
A Budapesttől 545 kilométerre fekvő Nassfeld mára a tíz leg-
jobb sícentrum egyike a karintiai régióban. 30 sífelvonó bizto-
sítja a mintegy 110 km-nyi pályarendszer besíelését. Az egyik 
pálya alsó harmada minden szerdán este az Alpok egyik leg-
hosszabb éjszakai világítással ellátott lesiklópályájává és igen 
kedvelt szórakozóhellyé alakul át. Hangulatos alpesi éttermek 
és menedékházak veszik körül, teljessé téve az éjszakai ki-
kapcsolódást, a központi lifttől 10 km-re található barátságos 
alpesi panzió diákcsoportokat is szívesen fogad, így semmi 
sem állhat egy bulizással egybekötött sítúra útjába.

luxusra vágyóknak
HOteL ARLbeRG*****

Az osztrák Alpok szívében található, öt faluból álló 
Arlberg a világ egyik legjobb síterepének számít. A 280 
km ratrakolt és a 180 km mélyhavas pályarendszerben 
mindenki megtalálja a tudásszintjének megfelelő terepet, 
síelés után pedig várnak a hangulatos bárok és kávézók. 
A pihenésre nincs tökéletesebb hely a Lech központjá-
ban található Hotel Arlbergnél, ahol a különféle aromate-
rápiás és ájurvédikus masszázsok, arckezelések és test-
pakolások tengerében alig lehet kiigazodni, de szeren-
csére bármelyiket választjuk is, nem fogunk csalódni.

ausztriai 
síparadiCsomok
a téli sportok szerelmesei most Cseme-
gézhetnek az utazási irodák külÖnleges 
ajánlatai kÖzÖtt, de aki meleg helyre  
vágyik, annak sem kell a szobában ülnie.
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UtAzÁs 

sÍeLÉs És WeLLness eGY HeLYen 
HOteL VIeRJAHReszeIten**** +

A Zelli-tó partján 3000 m fölé magasodó hegycsú-
csok, 138 km hosszú, karbantartott sípályarendszer 
és a Kitzsteinhorn-gleccser garantálja a változatos 
síelés élményét! A régió a téli sportok szerelmesei-
nek és – modern wellnessoázisai révén – a pihenés-
re vágyó hozzátartozóknak is ideális választás.  
A szabadban aktív sporttal vagy a kényeztető 
wellness-szalonok valamelyikében pihenéssel töl-
tött napokat egyaránt az egyik hangulatos bárban 
érdemes befejezni. A kapruni vár is megér egy láto-
gatást, a közelében fekvő Hotel Vierjahreszeiten pe-
dig tökéletesen ötvözi a hagyományos osztrák ven-
dégszeretetet a luxussal.

tÉLbôL A nYÁRbA 
Bár a síelés remek időtöltés, mégis van, aki inkább egy 
kellemes klímájú, egzotikus országba vágyik a hideg hó-
napok idején. Ha hófehér homok, forró napsütés, jéghi-
deg koktélok szerepelnek a vágyaink között, irány a kari-
bi térség! Itt napelemeink feltöltése közben természeti 
csodákkal, évezredes történelmi emlékekkel találkozunk. 
Mexikó azték és maja romvárosai, Taxcó, az ezüstváros, 
Guadalupé, a kontinens legnagyobb búcsújáró helye után 
megérdemeljük az acapulcói üdülést. Kubában pedig Ha-
vanna megfakult fényeit, a málló vakolatok látványát feled-
tetik a régi amerikai autómatuzsálemek, az utcákon lép-
ten-nyomon felcsendülő latin ritmusok és a világ legjobb 
dohányültetvényei. S ha megismertük a sziget valódi ar-
cát, jöhet a pihenés Varadero azúrkék tengerpartján.

IRÁnY A GeRLItzenI sÍPARADICsOM!
FeRIenDORF OssIACHeRsee***

Az osztrák–olasz–szlovén hármas határhoz közeli Gerlitzen 
síparadicsom a gyönyörű Ossiachi-tó fölött található. A tó 
partjától induló kabinos felvonó egy 26 km-es változatos pá-
lyarendszerhez visz fel, ahol az 1000 méteres tengerszint fe-
letti magasság garantálja az egészen április közepéig tartó 
szezont. A széles pályák és a szinte állandó napsütés igazi 
családi síterepet kínálnak, és a snowboardosok minden igé-
nye is teljesül, hisz a funparkban található félcső, sáncok és 
slider. A síelés után a villachi termálfürdő nyújt felüdülést, vagy 
kirándulhatunk a környékbeli tavak partján valamelyik hangu-
latos kisvárosban. Az Ossiachi-tó mellett fekvő barátságos 
panzió kitűnő kiindulópontot biztosít majd, az aktív kikapcso-
lódás bármilyen formáját válasszuk is.
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 DIzÁJn

  dizájnos
ünnepek

itt az ideje, hogy lakásunkat 
karáCsonyi hangulatba ÖltÖz-
tessük. az ünnepi dekoráCióhoz 
nem kell más, Csak néhány jól 
kiválasztott apróság, amely 
mosolyt Csal az arCokra.

A Marks & Spencer karácsonyi aján-
dékkínálatában sokféle üdvözlőlapot 
találunk, amelyeknek a közelben  
és távolban élő rokonok és barátok 
egyaránt örülni fognak. 
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      Butlers – Mammut I. 0. szint 
      Boszorkánykonyha – Mammut I. 1. szint 
      Gárdos – Mammut I. 1. szint 
      Home Fashion – Mammut I. 0. szint 
      Haas & Czjzek – Mammut II. –1. szint 

DIzÁJn 

Bonbon,
Haas & Czjzek

Mécsestartó,
Gárdos

Bögre,
Home Fashion

Adventi füzér,
Butlers

Karácsonyfa-alátét,
Butlers

Melegítőpárna,
Butlers

Magyalág dekoráció,
Butlers

Karácsonyfadísz,
Butlers

Hógömb,
Gárdos

Díszítőszalag,
Butlers

Karácsonyfadísz,
Butlers

Rákpáncélnyitó,
Home Fashion

Fonott ajtódísz,
Home Fashion

Agancs dekoráció,
Butlers

Textilmaci,
Boszorkánykonyha

Fa képkeret,
Butlers

Karácsonyfadísz,
Haas & Czjzek

Porcelánangyal,
Gárdos

Karácsonyfadísz,
Butlers

Üvegpálcák,
Butlers

Hajpánt,
Butlers
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 HIGH-teCH

DÉLCeG DOkkOLÓ
PhiliPS FideliO dS3020 iPhOne 

éS iPOd dOkkOló

Az asztalon vagy bárhol máshol – ez 
a délceg dokkoló kristálytiszta hangot 
biztosít, amely garantáltan kitölti a kö-
rülötte lévő teret. Rajta keresztül 
szinkronizálhatja is iPhone vagy iPod 
készülékét számítógépével. 

Az APPLe beMUtAtJA…
iPhOne 4S

Bár mindenki az ötödik szériát várta, 
az Apple az iPhone 4 még szuperebb 
kiadásával jelentkezett idén ősszel. 
Minden még jobb lett: a kétmagos 
processzor még gyorsabb, van hang-
vezérelt üzenetküldés vagy keresés, 
és a kamera is még tökéletesebb.

RöVIDen Az IGAzI
PhiliPS SaecO intelia FOcUS 

kávéFôzô

A Philips „Kávébabtól a csészéig” soro-
zatának legújabb tagja tökéletes eszp-
resszó-élményt nyújt. Az ízélmény foko-
zá sát az előforrázó funkció, a kávé 
aromájának megőrzését pedig a kerá-
mia őrlőbetétek garantálják. 

OkOsteLeFOnt MInDenkInek!
nOkia n9 mObilteleFOn

A Nokia újdonsága egy csodásan 
egyszerű, teljes képernyős 
okostelefon sima, egy darabból álló 
készüléktesttel. A öné lesz vele egy 
gyors böngésző, az ingyenes navigá-
ció és gyárilag telepített kihagyhatat-
lan alkalmazások.

A PILLAnAt VARÁzsA
nikOn 1 J1 FénykéPezôgéP

Mozgalmas az élete, telis-tele meg-
örökítésre méltó pillanatokkal?  
A gyors gondolkodásra és még gyor-
sabb cselekvésre tervezett Nikon 1 
J1 cserélhető objektíves fényképező-
gépben mindent megtalál, amivel jó 
képeket és videókat készíthet. 

high- 
tech 
hírek
íme néhány teChnikai 
újdonság, amelyeket 
érdemes karáCsonyi 
kívánságlistánkra írni, 
és reménykedni benne, 
hogy ott találjuk ôket 
szenteste a fa alatt. 
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HIGH-teCH 

tAkARÉkOs És CsenDes
SiemenS kg 39 eSi 40  

alUlFagyaSztóS kOmbinált 

hûtôSzekRény

A Siemens hűtőszekrénye rendkívül 
alacsony energiafogyasztásával, 
elektromos hőmérséklet-szabályozá-
sával és mindössze 38 dB-es zaj-
szintjével hívja fel magára a figyelmet. 

HAtÉkOnY És HAJLÉkOnY
SamSUng

Az ámulatba ejtő dizájnt a repülőgép-
gyártásnál is alkalmazott különleges 
duralumínium adja. A kecses és köny-
nyű formák elképesztő teljesítményt 
takarnak. A megvilágított billentyűzet-
nek köszönhetően pedig éjjel-nappal 
használhatjuk ezt a formás laptopot. 

sIMAsÁG FÉnYsebessÉGGeL
RemingtOn iPl 5000 i-light 

taRtóS SzôRtelenítô

Hogy bőre mindig tökéletesen sima 
legyen, a fájdalmas és ideiglenes 
módszerek után most itt a vezető 
dermatológusokkal kifejlesztett 
I-LIGHT, mely gyors és tartós szőrte-
lenítést biztosít fájdalommentesen.

DIzÁJnOs MUnkAtÁRs
XPS 15z laPtOP

Galvanizált alumíniumból készült tok, 
háttérvilágítással rendelkező billen-
tyűzet – az XPS 15z egyesíti a klasszi-
kus mestermunkát a kortárs dizájnnal. 
A legjobb  teljesítményért pedig a má-
sodik generációs Intel processzorok  
a felelősek. 

CsÚCsMOzI A nAPPALIbAn
SamSUng led d8000 SOROzat

Dőljön hátra, és hagyja, hogy a Smart 
TV-k új dimenziót nyissanak otthoná-
ban. Mostantól közvetlenül a televízió-
ra tölthet le alkalmazásokat, böngész-
heti az internetet,. A 3D technológia 
pedig még valósabb moziélményben 
lehet része a saját kanapéján.

sOkOLDALÚ APRÓsÁG
iPOd nanO 8 gb éS 16 gb

A Multi-Touch kijelző és a nagy ikonok 
most még egyszerűbbé teszik a Nano 
használatát. Ez jól jöhet sportolás 
közben is, hiszen a beépített fitnesz 
funkciónak köszönhetően rögzíthető 
minden mozdulat, majd a számítógé-
pen is nyomon követhető az edzés.  



MIkOR Jön A MIkULÁs?
A téli szünetben is rengeteg  
izgalmas programot kínál a  
Millenáris és a Marczibányi Téri 
Művelődési Központ, melyeken 
a kicsik megismerhetik az  
ünnepváró hagyományokat  
és együtt szórakozhat az egész 
család

44  Mammut Magazin / 2011. tél

gyertek el az egész  
Családdal deCember 6-án,  
itt lesz a mikulás 12.00. és 19.00. 
kÖzÖtt, valamint 17.00-kor 
kezdetét veszi a mazsola és tádé 
zenés bábjáték. 
helyszín: mammut ii.  
a szÖkúkút mellett.
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program
 A tél nem azt jelenti, hogy otthon 

 kell ülnünk, bár könyv-, zene- és dvd- 
 ajánlóink kellemes szórakozást ígérnek 
 a leghidegebb napokra is. Ha mégis 

 kimozdulnánk, jobbnál-jobb programok 
 és finom röviditalkoktélok várnak a 

 Mammutban 
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 AJÁnLÓ

teA stILtOn 
A kORALLOk HeRCeGnôJe

Kalea hercegnő az ősi elsüllyedt vá-
rosban őrzi az Álom dalának rá bízott 
sorait, mely sorsát összeköti a Fantá-
zia Birodalmának másik négy herceg-

nője sorsával. Boldogan él két egy-
mástól elválaszthatatlan öccsével.  

A titokzatos Kaliq érkezésével azon-
ban a vers eltűnik, s ezzel a Korallok 

Birodalma is veszélybe kerül.

DRÁbIk JÁnOs 
A kIVÁLAsztOttAk

Egyes társadalomkutatók vitatják, 
mégis megállapíthatjuk, hogy a kivá-

lasztottság tudata megnövelte a zsidó 
közösségek összetartását és elősegí-
tette túlélési stratégiájuk sikerre vitelét. 

A történelem során hozzájárulhatott  
a zsidó közösségeket sújtó hátrányos 
megkülönböztetés és az ebből fakadó 
alacsony önbecsülési szint leküzdésé-
hez. Ma már ez veszített jelentőségé-
ből, hiszen a zsidó közösségek világ-
szerte az előnyös helyzetű társadalmi 

csoportokhoz tartoznak. 

bARnA DÁVID 
eGY MAGYAR ReGÉnY

„Megengedheti-e magának Móricz 
Zsigmond, a nemzet nagy írója, hogy 
egy kis lelenccel, egy kis utcalánnyal 
hozzák szóba?” – hangzik el Barna 

Dávid első regényében a kérdés, mely 
aztán szalonokban, kávéházi asztalok 
között és garniszállók folyosóin vissz-
hangzik tovább, hogy végül a könyv fi-
atal szerzőjének személyes családtör-

ténetét is meghatározza. A könyv 
egyszerre lenyűgöző vallomás és kép-
zeletbeli portré egy íróról és szerettei-

ről, akiket ismerni véltünk.

JULIe ORRInGeR 
LÁtHAtAtLAn HÍD

Amit lerombol a történelem,  
fölépíti a szerelem

A regény magával sodor és felkavar, 
kétségbe ejt és megvigasztal, elveszi 
és visszaadja az életbe és az ember-

ségbe vetett hitünket. Arról mesél, 
amiről csak a fontos könyvek tudnak: 
hogy minden ember egyedi és megis-
mételhetetlen – és szükségünk van va-
lakire a boldogsághoz és a boldogu-

láshoz. Letehetetlen nagyregény, 
megrázó, nagy erejű, sodró. 

keLeCsÉnYI LÁszLÓ 
AkI Az ÉLetÉVeL JÁtszOtt – 

LAtInOVIts
Rómeó és Cipolla. Savonarola és 

Ványa bácsi. Szindbád és Miska főpin-
cér. Szóvillant titán – fogalmazta meg 

egy nyelvész professzor, Latinovits 
Zoltán nevének anagrammájával, szí-
nészete lényegét. Ki volt ez az ember, 
aki halála után negyedfél évtizeddel 

sem hagyja nyugodni az utókorát? Írt, 
játszott, rendezett, szavalt – mellesleg 

mérnöknek sem lett volna utolsó. 
Kelecsényi László összeállításában  
a szem- és fültanúk vallanak róla.

VARRÓ DÁnIeL 
AkInek A FOGA kIJött

Még korszerűbb, de ismert mondókák 
kevésbé kicsi babáknak. Mászogató, 
Etetgető, Tudodgató, Rosszalkodó, 
Ünnepi gondolatok… Csak néhány 

téma a játékos, kedves, és mégis  fej-
lesztő, Maros Krisztina rajzaival díszí-
tett mesekönyvből. Mindegyik versiké-

hez tréfás útmutató, hogyan 
versel jünk, mondjuk, olvassuk a babá-
nak. Garantáltan jó szórakozás kicsik-
nek és nagyobbaknak egyaránt! Tanul-

ságos a felnőtteknek.   
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CD-N ÉS DVD-N! 

CD/DVD-N ÉS  

2D/3D BLU-RAYEN

AJÁnLÓ 

HOLDVIOLA: VÁnDORFeCske 
LeMezbeMUtAtÓ kOnCeRt

A Holdviola együttes üstökösként rob-
bant be a hazai zenei életbe. A 2011-
ben Az év felfedezettje FONOGRAM-

díj nyertese lett, debütáló albuma 
pedig rögtön platinalemez. Ezt a siker-
szériát a második, Vándorfecske című 
cédéjükkel sem törték meg, a közön-

ség érdeklődése ismét platinalemezzel 
jutalmazta őket. Stílusuk elektro-folk, 

de dalaikban fellelhetők rock-, pop- és 
alternatív zenei elemek is. Tökéletes 
közvetítője ennek a világnak a banda 

bájos énekesnője, Barta Zsófi.     

RItMO CALIente
Hangulatos, temperamentumos, négy 

lemezből álló latin válogatás, amely 
vérpezsdítő dallamaival a hideg téli na-
pokon is felidézheti a nyár forró han-

gulatát! Salsa, rumba, mambo, 
merenge – e műfajok mindegyike 

megtalálható a cédéken, előadók szé-
les skálájának tolmácsolásában, mint 
például a világhírű Buena Vista Social 

Club tagjai, Juanes vagy Dj Bobo.

FOOt In tHe DOOR –  
tHe best OF PInk FLOYD 

November 7-én jelent meg a Pink 
Floyd válogatásalbuma, melyen 16 
„himnusz” található, köztük olyan  

szuper, korszakalkotó dalok, mint a 
Money, a Time vagy a Wish You Were 
Here. A rocktörténelem egyik legsike-
resebb zenekara több mint 300 millió 

albumot adott el világszerte, ebből 
74,5 milliót csak az USA-ban. 

kYLIe MInOGUe:  
APHRODIte Les FOLIes LIVe In 

LOnDOn kOnCeRt 
A popszakma állócsillaga, aki a nyolc-
vanas években kezdte pályafutását, 
töretlen sikernek örvend. Aphrodite 

című zseniális lemezének megjelené-
sét követően minden idők egyik leglát-

ványosabb turnéját indította el.  
Az APHRODITE LES FOLIES LIVE név-
re keresztelt koncertsorozatnak tavaly 

áprilisban az impozáns londoni O2 
Aréna adott otthont, ahol felvétel is ké-

szült, mely november 29-én jelenik 
meg CD-n, DVD-n, blu-rayen, a hang-
anyag pedig digitális letöltésben. A le-
mez szinte mindegyik száma ritmusos 
és kellemes dallamú, megkoronázva  

Kylie bársonyos hangjával. 

HOteL COstes: xV
A legendássá vált párizsi Hotel Costes 
1999 óta adja ki lounge-válogatásait. 
Az albumokon ambient, chill-out, acid 
jazz, trip-hop, dub, house és electro 
stílusú számokat egyaránt találunk a 

sorozatot a kezdetek óta játszó és ke-
verő Stéphane Pompougnac francia 

DJ összeállításában. A most megjelent 
15. lemez visszatér a kezdetekhez, egy 
lehelletnyi modern beütéssel. Friss és 

kifogástalan mid- és down tempo  
számokat hallhatunk, olyan előadóktól, 
mint a Pink Martini, Jethro és a Variety 

Lab. Tökéletes zene pihenéshez. 

L.L. JUnIOR: best OF
2011 szeptemberében került a boltok-
ba L.L. Junior Best of albuma, mely 
eddigi legjobb dalait tartalmazza.  

A vagány énekes kivételes tehetsége 
már kiskorában megmutatkozott – hiá-

ba, azt mondják, az éneklés, a zene 
és a tánc a vérében van. Az első csa-
pata a Fekete Vonat volt. Sikerük csú-

csán kiszállt, és mindent itthagyva  
egy évre Amerikába ment. A pihenés, 

tanulás meghozta az eredményt.  
Az alkotói szünet után visszatért, és 

szolókarrierbe kezdett. 2002-ben  
a Magic World teammel elkészítette 

első szólóalbumát. Sikert sikerre  
halmoz, és kifogyhatatlan energiával 
sorra adja ki jobbnál jobb lemezeit.  
Már számos díjjal is jutalmazták..
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 AJÁnLÓ

A MAJMOk bOLYGÓJA: 
LÁzADÁs

Az emberiség egyik legnagyszerűbb 
felfedezése soha nem látott veszélyt 
hordoz magában. Egy kutatóorvos új 
gyógyszert fejleszt ki, és kísérleteit 

csimpánzokon végzi. Kutatásai döb-
benetes eredménnyel járnak: Cézár, 

az egyik majom elképesztő intelligen-
ciára tesz szert, agya teljesítőképessé-

ge az emberi agyét is túlszárnyalja.

ROssz tAnÁR
Elizabeth Halsey mocskos szájú, lusta, 
igazi antitanár. Piál, füvet szív, és alig 
várja, hogy végre elvegye egy pénzes 
pasas, és otthagyhassa idióta tanítvá-
nyait. Csakhogy vőlegénye dobja, és ő 

mehet vissza kínlódni  az osztályte-
rembe. Ám míg egyik szeme sír, a má-
sik kacsint, méghozzá az új helyettesí-
tő tanerőre, aki nemcsak jóképű, de 
állítólag sokat is fog örökölni. S máris  

indul a hódítás, és a lecke...

MR. POPPeR PInGVInJeI
Az év egyik legmulatságosabb családi 
vígjátékában Mr. Popper, a sikeres üz-
letember szinte mindig hibázik, amikor 
élete fontos döntéseit kell meghoznia. 

Szerencsére megörököl hat imádni 
való és rendkívüli személyiséggel bíró 
pingvinfiókát. Lármás és féktelen lakó-
társai Mr. Popper menő belvárosi ott-
honát egykettőre idilli jégveremmé vál-

toztatják – és az egész életét is 
fenekestül felforgatják. 

VIzet Az eLeFÁntnAk
Az Oscar-díjas Reese Witherspoon és 

Christoph Waltz, valamint Robert 
Pattinson a főszereplői ennek az izgal-

mas, romantikus és különleges kör-
nyezetben játszódó történetnek. 

Jacob állatorvos szeretett volna lenni, 
de egy váratlan fordulat egészen más 

irányba sodorja az életét. Ő és 
Marlena, egy vándorcirkusz gyönyörű 

műlovarnője egymásba szeretnek.  
Ám Marlena férjnél van...

CsAJOk MOnte CARLÓbAn
Grace, a vagány végzős gimis legjobb 
barátnője, Emma és nyafka féltestvére, 

Meg társaságában párizsi vakációra 
indul. Az álomutazás nem akar össze-
jönni, minden tervük kudarcba fullad, 
és a lányok végül elvesznek a fény vá-
rosában. Szerencsére! Mert Grace-t 
ekkor tévesztik először össze egy el-

kényeztetett brit örökösnővel. A csajok 
belemennek a véletlen cserébe, hagy-

ják, hogy elsodorja őket a tévedés.

sHARPAY CsILLOGÓ kALAnDJA
New Yorkban akarsz híressé válni? 

Akkor csillognod kell! Egy tehetségku-
tató ügynök felfedezi a kutyájával fellé-

pő Sharpay Evanst, ellenállhatatlan 
ajánlatot tesz neki, és a lány máris 

csomagol, hogy New Yorkba siessen. 
Azt hiszi, már csak egy lépés választja 
el a hírnévtől. Ám kénytelen megtanul-

ni ő és a kutyája is, hogy a színházi 
élet nem fenékig tejfel.  S akkor érke-
zik egy jóképű, hódító filmestanonc...
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AJÁnLÓ 
ALkOnYAt: HAJnALHAsADÁs 1. RÉsz 

ameRikai ROmantikUS thRilleR

A világszerte népszerű nagyszabású vámpírmese várva várt folytatásá-
ban Bella és Edward végre az ifjú házasok boldog életét élhetné, ám 

árulások és tragédiák sorozata egész világukat romba döntheti. Az es-
küvő után nászútra utaznak, Bella pedig hamarosan észreveszi, hogy 

várandós. A kis híján végzetes szülés során Edward teljesíti a lány régi 
kívánságát: halhatatlanná teszi. Lányuk, a különleges Renesmee érke-

zése azonban veszélyes események lavináját indítja el. 

Az ADÓssÁG
ameRikai dRáma-thRilleR

Három fiatal Moszad-ügynök 1965-ben egy titkos küldetés során elfog 
és megöl egy hírhedt náci háborús bűnöst. Harminc évvel később fel-
bukkan egy férfi Ukrajnában, aki azt állítja, hogy ő az a bizonyos náci, 
így az azóta visszavonult ügynökök egyike, Rachel (Helen Mirren) ismét 
kénytelen kilépni az árnyékból, hogy felfedje az igazságot. Rachel két 
szövetséges ügynök társaságában nekivág, hogy végleg lerendezze  
három évtizedes tartozását.

MIssIOn: IMPOssIbLe – FAntOM PROtOkOLL
ameRikai thRilleR

Ez nem csupán egy újabb küldetés. Az Impossible Mission Force-ot le-
állítják, amikor felmerül a gyanú, hogy közük van egy globális terrorista 
összeesküvéshez. Beindul a Fantom Protokoll, és Ethan Huntnak és új 

csapatának be kell épülnie, hogy tisztára mossák a szervezet nevét. 
Nincs segítség, nincsenek összekötők, fű alatt kell akcióba lépniük. 

Ennél durvább küldetést még nem látott a világ. 

s.O.s LOVe! 3D – s.O.s szeReLeM! 2
ameRikai-magyaR-OROSz ROmantikUS vígJáték

Egy társkereső ügynökség munkatársai a hazai pályáról a mély vízbe 
csöppennek, amikor megbízást kapnak egy hollywoodi sztár behálózá-
sára. Jake fiatal amerikai színész, aki Magyarországon forgat. Egy orosz 
maffiózó azzal akar kedveskedni húgának, hogy az S.O.S. szerelem se-
gítségével összehozza a színésszel. A kerítőknek nehéz dolguk lesz, 
mert Jake filmje a hisztis főszereplőnő miatt szétesik, ő pedig hazauta-
zik Los Angelesbe. A kerítők azonban nem adják fel.  



50  Mammut Magazin / 2011. tél

marCzibányi téri mÛvelôdési kÖzpont  
téli progrAmok A mArczin
a marCzibányi téri mÛvelôdési kÖzpont a ii. kerületi Önkormányzat 
fenntartásában és kultúrapártoló támogatásával mÛkÖdik.

 AJÁnLÓ

FeLHÍVÁs kAMAszOknAk  
kÉRDezz! FesztIVÁL 

nOvembeR 26. SzOmbat 15.00

Tudsz jobbat?
Szeretnénk megtalálni a kérdések kérdését! 
Amit muszáj mindenkinek feltenni, ami kikerül-
hetetlen, ami igazán fontos! Ez nem fog menni 
a TE segítséged nélkül! Gyere el, hogy megta-
láljuk! Ami lesz: színházi jelenetek, kemény vi-
ták, szekciózás, videókészítés, és zárásként 
egy meglepetésesemény. 3–6 fős csapatok je-
lentkezését várjuk a kerdezz@marczi.hu címen, 
nevezni egy igazán blőd kérdéssel lehet, ami 
automatikusan indul a legértelmetlenebb kér-
dések versenyén! 
Információ: Fekete Judit (06-70/934-4554)

szÍnHÁz
DIÁkszÍnHÁzI estek  
És MûHeLYek 
Színház diákoknak diákokkal,  
módszertan pedagógusoknak. 

nOvembeR 25.

18.00 Sibylle Berg:  
Helgeélete és félelme (45’)
A győri Arrabona Diákszínpad „Nagy” csoport-
jának előadása, mely 15 lelkes fiatal és egy 
kortárs német dráma találkozásából született 
meg. Az előadás utáni beszélgetés moderáto-
ra: Gáspár Máté 

nOvembeR 29.

Momentán Társulat – Kex és Tea
Kortárs irodalom  
19.00 Kurt Vonnegut-emlékest
A Vonnegut-esten a Momentán első alkalom-
mal válogat külföldi szerző írásaiból.
Vendég: Borbás Mária műfordító és Szántó 
György Tibor műfordító, a Maecenas Könyvki-
adó igazgatója, a Kurt Vonnegut-életmű gon-
dozója

decembeR 13.

SZIAMARCZI! Gyermekszínház
14.30 József mondá Máriának  
– karácsonyi játék 
A kecskeméti Ciróka Bábszínház előadása 
óvo dásoknak, iskolásoknak (Az előadás idő-

tartama kb. 50 perc) A gyertyák fényében  
a bibliai történet elevenedik meg, a régi betle-
hemes hagyományok megújításával. Mint  
a címből is kitűnik, a Fényhozó Jézuska és  
a jóságos Mária mellett József, az egyszerű 
asztalos-ácsmester is fontos szerepet kap: 
úgy hírlik, az összes bábu – a mívesen faragott 
Figurásszekrényt is beleértve – az ő keze mun-
kája. Mi több, ezúttal a mesét is ő mondja! 
Megteheti, hiszen a Kisdednek annak idején ő 
melegítette a fürdővizecskét.

zeneI PROGRAMOk 
MARCzI MUzsIkA 
Klasszikus zene kisiskolásoknak
Ismeretterjesztő koncertjeink kisiskolásoknak 
szólnak, fiatal művészek közreműködésével. 
Az egyórás koncertek csütörtöki napokon 
14.30-kor kezdődnek.
Zenei vezető: Lukácsházi Győző

2011. decembeR 15.

Mese zongorára és énekhangra 
Műsoron: Mozart-, Beethoven-, Chopin-, Liszt-
művek, valamint Muszorgszkij: Gyerekszoba 
dalciklus. Közreműködők: Lukácsházi Pál – 
zongora; Kalafszky Adriána – ének

2012. JanUáR 12.

Tündérhárfa és gyémántfuvola
Ismerkedés a hangszerekkel a pengetős zene-
irodalom legszebb művein keresztül.

kALÁkA

nOvembeR 26. 

SzOmbat 19.00 óRa

decembeR 25.  

vaSáRnaP 19.00 óRa
A világhírű együttes – Becze Gábor, Gryllus 
Dániel, Gryllus Vilmos és Radványi Balázs – 
harminckilenc éve majd minden hónap utolsó 
szombatján a Marczin hallható. Akusztikus, 
felnőtteknek szóló dalaik régi és mai, magyar 
– közöttük számos határainkon túl élő – és más 
nemzetiségű költő verséből készültek. Kará-
csonyi koncertjük minden évben különleges: 
még szebbé teszi az ünnepet, és a meg lepetés 
produkcióknak köszönhetően rengeteg titok 
lengi körül.

kOnzeRVnYItÓ AkCIÓCsOPORt
Több mint jazz…  
– Interaktív zenés beszélgetés 

decembeR 10. SzOmbat 20.00

Téma: „Állj s felelj: ki vagy?” 
Vendég: Mácsai Pál

CsALÁDI PROGRAMOk
SZIAMARCZI! Motolla Játszóház
Szombatonként 10.30–12.00

nOvembeR 19.: agyagállatOk

nOvembeR 26.: ÖltÖztetô
Kézműves délelőttre várjuk a kisgyerekes csa-
ládokat, ahol a kicsik és szüleik együtt alkot-
hatnak. A kisgyerekek képességeihez igazod-
va játékos formában könnyen elkészíthető tár-
gyakat alkotunk. A korosztály számára ajánlott 
mesék, versek, mondókák is színesítik játszó-
házunkat. A legkisebbeket játszószőnyeggel 
és diavetítéssel várjuk.

SZIAMARCZI! 
Családi játszószombatok 

decembeR 3. SzOmbat 16.00 

„Majd a télapó!” – Vacka-dalok 
váratlan vendégekkel
Rutkai Bori és a Hébe-Hóba Banda ünnepi 
Vacka-koncertjén a már megszokott dalok 
mellett új, téli nóták is felbukkannak meglepe-
tésként, gazdagítva az eddigi műsortárat. És ki 
tudja? Talán még maga a Mikulás is betéved  
a nézőtérre. A koncert után kreatív foglalkozás 
a CSIPESZ ALKOTÓMŰHELY tagjaival.

Karácsonyi ajándékkészítő  
és kézművesvásár

decembeR 10.  

SzOmbat 10.00–14.00
Karácsonyi készülődésre várjuk a család min-
den tagját, kicsiket és nagyokat, alkotni vágyó-
kat. A résztvevők egyszerűen megvalósítható 
meglepetéseket, ajándékokat, ünnepi dísze-
ket, lakásdekorációt készíthetnek, kreatív ötle-
tekkel gazdagodhatnak. A kézművesvásáron 
iparművészek és kézművesek egyedi ajándék-
tárgyai, jó hangulat, zene, ízek és illatok várják 
a hozzánk látogatókat.
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millenáris progrAmAjánló
a millenáris kÖzép-európa egyedülálló  

tudományos, kulturális és szórakoztató intézménye. 
programjain minden érdeklôdôt szeretettel vár!

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

AJÁnLÓ 

nOvembeR 25. Péntek

MILLenÁRIs tÁnCHÁz 
A Csillagszemű Táncegyüttessel  
és a Tündök zenekarral
Időpont: 18.00–19.00 Aprók tánca;  
19.30-tól Felnőttek táncháza
Helyszín: Fogadó

Minden hónap utolsó péntekén – hajnalig tartó 
– táncházat tartunk a Magyar Örökség, Euró-
pa- és Prima Primissima Díjjal rendelkező Csil-
lagszemű Táncegyüttessel, illetve a Tündök 
zenekarral.
Szeretnénk, hogyha Timár Sándor koreográ-
fus-rendező, állami díjas, érdemes művész el-
járása – a világhírű Timár-módszer – segítsé-
gével minél több gyermek, fiatal és felnőtt 
mindennapi életébe épülne be sokkal inkább 
megélt tapasztalatként a még igazán „jelenva-
ló” néptánc és népzene hagyománya: olyan 
eleven élményként, amelyre – csodálatos ne-
velő ereje és közösségteremtő hatása miatt – 
különösen a felnövekvő nemzedéknek van na-
gyon nagy szüksége.

nOvembeR 26. SzOmbat

Marék Veronika-nap
Helyszín: Fogadó
Időpont: 10.00–17.00

10.00–17.00 Játszósarok, filmkuckó, 
kézművesség. 
Óriás-társasjáték Boribonnal és Annipannival. 
Kippkopp és Tipptopp, A kockásfülű nyúl – a 
legkülönbözőbb játékok Marék Veronika nevé-
hez kötethetően, amelyekkel mindenki kedvére 
játszhat. Lesz filmkuckónk is, ahol A kockás-
fülű nyúl és egyéb mesék filmváltozatát lehet 
megnézni a nap folyamán. Kézműves-foglalko-
zásunkon pedig a Jó játék a filc, a papír című 
könyv alapján készíthet mindenki ötletes és iz-
galmas játékokat, valamint használati tárgyakat.
10.00, 11.30, 12.30, 14.30 Diavetítés – vá-
logatva Marék Veronika legkedveltebb meséi-
ből. Tekeri az Apró Színház.
10.30 Marék Veronika meséli rejtvényrajzait, 
utána dedikálás
11.30 Kippkopp és Tipptopp – a Kolibri Szín-
ház előadása
Marék Veronika népszerű gesztenyehőseit kí-
sérhetjük el varázslatos, zenés kirándulásra. 
Kippkoppal közösen fedezhetjük fel az erdő-
mező lakóit, és szurkolhatunk azért, hogy 
meg találja-e, akit oly régóta keres, aki hozzá 
olyan nagyon hasonlatos. Az előadás időtarta-

ma: 40 perc, 3–5 éveseknek ajánlott. Az elő-
adásra korlátozottak a férőhelyek.
13.30 Marék Veronika mesepályázatának 
eredményhirdetése
14.00 Marék Veronika meséli rejtvényrajzait, 
utána dedikálás
15.00 Bonibon muzsikál – koncert

DeCeMbeRI PROGRAMOk

decembeR 1. cSütÖRtÖk

Rokonok: Grecsó Krisztián  
és Grecsó Zoltán estje
Helyszín: Fogadó
Időpont: 20.00

Az író-táncos testvérpár korábban már bemu-
tatkozott az áprilisi Margó Fesztivál Rokonok 
című programján, a Millenáris parkban most 
egész estés közös programmal állnak elő.

decembeR 3. SzOmbat

Mikulásváró
Helyszín: Fogadó
Időpont: 10.00–17.00

16.00 Szalóki Ági: Gingalló
ahogy azt Ágitól már megszokhatta a közön-
ség – népdalfeldolgozások és énekelt versek 
kaptak helyet, ezúttal József Attila, Tamkó Si-
rató Károly, Weöres Sándor és az erdélyi szár-
mazású fiatal költőnő, Szabó T. Anna tollából. 
A lemezen Cserhalmi György mesél. 

decembeR. 6. kedd

Rájátszás: Karácsony  
– irodalmi program
Helyszín: Fogadó
Időpont: 19.00

decembeR 10. SzOmbat 

Luca-nap 
16.00 Kolompos 
Helyszín: Fogadó
Időpont: 10.00–17.00

decembeR. 14. SzeRda

Börtönslam – slam poetry est
Helyszín: Fogadó
Időpont: 20.00

decembeR. 15. cSütÖRtÖk 

Fogadó Kávészünet:  
„Zenélő Versek” klub
Helyszín: Fogadó
Időpont: 20.00

decembeR. 17. SzOmbat 

Gyerekkarácsony 
Időpont: 10.00–17.00
Helyszín: Fogadó
16.00 Üveghegy Társulat: Nyughatatlan Micó- 
zenés mesejáték

Mese: Bátky András. Zene: Sárik Péter, Berdisz 
Tamás, Frey György, Szirtes Edina Mókus, 
Födő Sándor „Fodo”, Ávéd János
Blueport Nemzetközi Jazz Alapítvány, 
Innovative Artist Management

Sárik Péter és Bátky András meseíró sikeres 
meseimprovizációs gyermekelőadások kap-
csán már régóta dolgozik együtt, így termé-
szetesen merült fel az ötlet egy a mesét és  
a jazz-zenét ötvöző gyermekműsor elkészíté-
sére. Olyan zenésztársakat nyertek meg  
a munkához, akik tehetségükkel nagymérték-
ben járultak hozzá az elkészített anyaghoz.  
A színpadi produkció megjelenítésében az 
Apró Színház társulata játszik fontos szerepet. 
Az előadás zenei és meseanyaga CD-n is meg-
jelenik. Megjelenés, illetőleg a lemezbemutató 
előadás időpontja: 2011. december 17., Mille-
náris Központ.

decembeR. 19. hétFô

Vacsoraszínház
Helyszín: Fogadó
Időpont: 20.00

decembeR. 21

Palya Bea Karácsonyi koncertje
Helyszín: Teátrum
Időpont: 20.00

decembeR. 22. cSütÖRtÖk

Star Jam Session karácsonyi 
koncert
Vendég: Charlie
A házigazdák: Bársony Bálint és Németh Gá-
bor „Nemo” a legjobb hazai előadókat hívták el 
a közös örömzenélésre.
Helyszín: Fogadó
Időpont: 20.00



gyors  
lélekmelegítôk 

cSAk hAlADóknAk!

 hol vannak már a ráérôs koktélozgatásra Csábító 
 langymeleg ôszi napok? a tél beálltával drasztikusabb  

 eszkÖzÖkhÖz kell folyamodnunk: gyors, hatékony  
 megoldásra van szükségünk, ami azonnal felmelegíti  

 elgémberedett testünket-lelkünket, és látványával is megigéz. 

Egy télesti buliba csöppenve nincs jobb választás egy jókora 
korty röviditalnál, de a koktélok kedvelői általában nem érik be 
ennyivel. A shotokat vagy más néven shootereket épp ilyen 
időjárási viszonyok közé találták ki, hiszen a feles pohárban 
szervírozott, egy húzásra fogyasztott, többnyire rétegelt italo-
kat felhajtva már távolról sem látjuk annyira zordnak az éjsza-
kát. Ezek a szigorúan alkoholos italok szinte kizárólag tömény 
szeszek kombinációiból állnak, és kb. fél-egy dl mennyiségű-
ek. Az italok rétegelése viszonylag régi koktélkészítési mód, 
az 1800-as években volt a legnépszerűbb, elsősorban Euró-
pában, ahol a bartenderek ún. „pousse café”-kat látványos 
italokat készítettek különböző égetett szeszes italok rétegei-

vel és sziruppal, keskeny, hosszú fejű pohárban, szívószállal 
szervírozva. Ezek lassan kimentek a divatból, ám a 60-as és 
70-es években megújult formában, shooter néven tértek visz-
sza, és váltak a szórakozóhelyek kedvenceivé. A rétegelés 
nem bonyolult művelet, lényege, hogy a összetevőket egyen-
ként öntsük a stampedlibe, és mindig a legsűrűbb ital kerüljön 
legalulra. A látvány sajnos sokszor az íz rovására megy, ezért 
célszerű maximum három réteget önteni a pohárba, hiszen 
abban a pillanatban, hogy felhajtjuk a végeredményt, mind-
egyik ízt egyszerre érezzük. Összefoglalva tehát: hosszan 
nézni, majd minél gyorsabban legurítani. És hogy hol? Termé-
szetesen a Mammut egyik hangulatos szórakozóhelyén!
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 szÓRAkOzÁs
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szÓRAkOzÁs 

a feles 
pohár és a 
vadnyugat

Egy legenda szerint a feles pohár 
a vadnyugatról származik, 
ahol a szomjas cowboyok  

lőszert cseréltek kis  
mennyiségű szeszre.

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

      www.bowlingclub.hu   
      Mammut II. 2. emelet 

      www.dokkroom.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

jAm puB
Klasszikus pub: félhomály, hanyag ele-
gancia. A tulajdonosok célja egy gaszt-
ronómiai és kulturális űr betöltése a hét 
minden napján: 21 órától élő zenei kon-
certek: jazz, blues, rock, pop, reggae, 
oldies, rap, funky, soul, szerdánként ku-
bai salsaest! Éjféltől retróparti várja a 
nagyérdeműt. Mindenképpen tájékozód-
junk a szilveszteri programról, hiszen a 
helyhez méltó ismert fellépőkkel találkoz-
hatunk! Koktélválasztékuk egyenesen pa-
zar: hajtsunk fel egy klasszikus shootert, 
és irány a táncparkett! 

VÉRes AGY
 2 cl Peachtree (baracklikőr), 2 cl Baileys, 

 2 cl Grenadine szirup. Töltsük a barackpálinkát 
 a feles pohárba. Óvatosan rétegeljük a tetejére 
 az ír krémlikőrt (lehűtött likőrökkel könnyebb 

 dolgunk van). Csepegtessük bele a 
 Grenadine-t, amely lesüllyedve véres agyra 
 emlékeztet. Csupán egy vastag szívószálat 

 adjunk hozzá. 

Ez a koktél talán egyike azoknak, ame-
lyek a leginkább megosztják a közönsé-
get: egyesek szerint gyomorforgató, má-
sok viszont látványosnak, mi több: tet-
szetősnek tartják. A Véres Agy egy ún. 
layer shot, azaz rétegezett rövid ital. Egy 
biztos: nagy népszerűségnek örvend vi-
lágszerte, hiszen ízvilágát tekintve éde-
sen selymes, és semmi köze Hannibal 
Lecterhez – fogyasszuk bátran esti kok-
télként vagy partiitalként. Remek variáció 
a megszokott Bailey's-re - már persze ha 
el tudunk vonatkoztatni a látványtól.

mAmmut  
BoWling cluB

Ha még nincs határozott elképzelésünk 
szilveszterre, akkor érdemes fontolóra 
venni egy hatalmas baráti bowlingpartit, 
mely 2012-ben ér véget! 24 automata pá-
lyával, a legmodernebb kijelzőrendszerrel, 
na és persze nem utolsósorban ízletes 
nemzetközi ételválasztékkal, helyben sü-
tött pizzákkal, változatos italokkal várja 
az éhes és szomjas bowlingozni vágyó-
kat a klub. Sötétbe burkolózó pályák, UV 
fény, dübörgő zene és egy lángoló ital... 

COCROACH
 1,5 rész Tequila (gold), 1 rész Kahlúa. Először 
 a tequilát, majd a kávélikőrt öntsük a pohárba,
 és ízlés szerint gyújtsuk meg. Ahogy egy régi 

 vicc is mondja, kezdjük el énekelni a La 
 Cucarachát, amint megittuk az első adagot 

 (bónuszpont jár az eredeti spanyol verzióért!), 
 de hagyjuk abba az italozást, amikor már csak 

 annyi megy, hogy la-la-laaaaaaaa....

Ez a shooter nem más, mint maga Mexi-
kó. Kizárólag az ország két nemzeti italá-
ból áll: tequilá ból és Kahlúából, ami már 
önmagában garancia az élvezetre. Egy-
szerűségében nagyszerű: a kristálytiszta 
tequila találkozása a sötét, sűrű, krémes, 
kávéalapú likőrrel, melyet meggyújtva 
még látványosabbá tehetünk. Amint 
lángra kap, helyezzünk bele egy szívó-
szálat, és mielőbb szippantsuk fel, de 
lassan fogyasztva, vacsora utáni likőr-
ként is nagyszerű.

Dokk cAfé
A DOKK Café az újranyitásig a Dokk 
Roomban várja törzsvendégeit minden 
pénteken és szombaton, a szokásos han-
 gulattal, zenékkel és társasággal.
Nem sokan vannak, akik ne ismernék a 
helyet, hiszen a Dokk a fekete zenék fel-
legvára, ahol koktélok, egyedi környezet 
és dübörgő R’n’B várják a betérőket.  És  
ha egyszer belekóstolunk egy itteni parti-
ba, nem vágyunk majd máshová! Szil-
veszter éjszaka kötelező benézni! 
Indítsunk a shooterek shooterével, és 
par tiz zunk hajnalig!

b52
 0,5 rész Grand Marnier, Triple Sec vagy 

 Cointreau, 0,5 rész Kahlúa, 0,5 rész Baileys.
 Öntsük a kávélikőrt alulra, majd az ír krémlikőr 

 jön, végül pedig a narancslikőr, úgy, hogy a 
 három réteg ne keveredjen. Ehhez egy a pohár 

 falához szorított kiskanalat használjunk, 
 melynek domború felén csurgatssuk végig 

 az italokat. 

A B-52, vagy a bennfenteseknek csak 
„Bifi” valóban olyan bombasztikus, mint 
ahogyan a neve is sugallja. Az amerikai 
légierő interkontinetális nehézbombázó-
járól kapta a nevét, és a 70-es években 
lett nagyon népszerű, a mai napig több-
féle verziója ismert. A legnépszerűbb a 
Kahlúa-Baileys-Grand Marnier kombiná-
ció, de utóbbi ízlés szerint változtatható: 
a narancslikőr helyett lehet rum, gin, 
tequila... Különleges a lángoló verziója, 
amikor meggyújtják az italt, melyet aztán 
szívószállal szippantanak ki a pohárból.
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      www.mammutegeszsegkozpont.hu  
      Mammut II. 4. és 5. emelet  
      Bejelentkezés: 06-1/345-8085 
      www.főnixmed.hu 
      Mammut II. 4. emelet

 eGÉszsÉG

védelem az egész Családnak
érdemes a minden évben bekÖszÖntô influenzaszezonra idôben 

felkészülni. a mammutban most a vásárlás és szórakozás  
mellett már egészségünket is óvhatjuk, az új oltókÖzpontban.

Bár idén ősszel óriási szerencsénk volt a gyönyörű, napos 
időjárással, most novemberben már itt vannak az esős, hű-
vös napok, és velük együtt a kisebb-nagyobb megfázások 
időszaka is. A nátha inkább csak kellemetlen tünetekkel jár, 
ha azonban influenzásak leszünk, hosszabb időre kieshe-
tünk a munkából, felléphetnek súlyos szövődmények; a gye-
rekek és idősebbek esetében pedig még veszélyesebb lehet 
ez a könnyen terjedő vírusfertőzés. Szerencsére az oltás 
egészen magas, 90%-os védettséget nyújt ellene, csak arra 
kell figyelnünk, hogy időben megkapja minden családtag. 
A védettség kialakulásához 2-3 hét szükséges, tehát érde-
mes mielőbb beoltatnunk magunkat. Ha az elhatározás már 
megvan, két út áll előttünk: háziorvosunkkal felíratjuk az ol-

tóanyagot, patikában kiváltjuk (hazánkban az influenzaoltás 
ingyenes az ún. veszélyeztetett csoportokba tartozók szá-
mára), majd háziorvosunkhoz visszatérve megkapjuk az ol-
tást. Ha ez az akár több napot igénybe vevő procedúra nem 
fér bele az időbeosztásunkba, felkereshetünk egyet az ún. 
oltópontok közül, amilyen most már a Mammutban is talál-
ható, ahol akár 30 perc alatt az egész család túleshet az 
oltáson. Többé már az sem lehet kifogás, ha félünk a tűtől, 
hiszen a tavaly bevezetett mikrotűs védőoltással szinte fáj-
dalommentesen beadható a vakcina, a mellékhatásoktól 
tar  tóknak pedig jó hír, hogy a modern oltóanyagok már telje-
sen higanymentesek.
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a rendszeres  
emlôvizsgálat  
életet menthet

egészségünk megôrzése elengedhetetlen a mindenkori 
teljes élethez. az emlôvizsgálat fontosságáról és  
módjáról beszélget jakupCsek gabriella dr. báCs évával,  
a euromediC diagnosztika mammut ii. kÖzpontjának  
orvosigazgatójával.

      Euromedic Diagnosztika  
      Mammut II. 4. emelet  
      www.euromedic.hu 
      Tel.: 06-40/91-8191  
      E-mail: mammut@euromedic.hu 

Mikor és kinek ajánlott a mammográfiai szűrés?
Az emlő vizsgálati módszerek közül a klasszikus mammog-
ráfia az a diagnosztikus módszer, amelynek emlőrák szűré-
sére a legnagyobb a diagnosztikus pontossága, vagyis 
minden más módszernél nagyobb biztonsággal mutatja ki 
a kóros elváltozásokat.

Mivel jár egy ilyen vizsgálat, van-e  
kellemetlen velejárója, fájdalmas-e?
A vizsgálatok speciális röntgenberendezéssel történnek, kétirányú felvétel ké-
szül mindkét emlőről. A jó képminőség és a sugárterhelés csökkentése érde-
kében a felvételek során az emlőt speciális műanyag lemez segítségével  
néhány másodpercre egyenletes vastagságúra összenyomják. A vizsgálat  
elő   készítést nem igényel, teljes időtartama általában öt perc. Az emlők össze-
nyomása járhat kisebb kellemetlenséggel, ritkán fájdalommal, de az át tekint -
hetőséghez és a korrekt eredmény eléréséhez ez feltétlenül szükséges. Mivel 
az emlők mirigyállománya a menstruációs ciklus első felében a legkevésbé 
érzékeny, célszerű a vizsgálatot az első tíz napban végezni.

Az általános mammográfia mellett  
miért fontos a komplex emlővizsgálat? 
A emlőrák relatíve gyakori, agresszív betegség, amelynek minél korábbi diag-
nózisa a sikeres kezelés alapja. A mellrák általában fájdalmatlan csomó for-
májában jelentkezik, esetleg a bimbó váladékozása, az emlő bőrének meg-
vastagodása, kifekélyesedése kelti fel a gyanút. Bármilyen elváltozás esetén 
keressük fel nőgyógyászunkat, aki komplex vizsgálattal pontos képet tud kap-
ni. Az első lépés a fizikális vizsgálat, majd 35 éves kor alatt ultrahang, 35 éves 
kor felett mammográfia következik. Az ultrahangvizsgálat nagyon hasznos ki-
egészítője, de nem alternatívája a röntgen-mammográfiának!

Gondoljon szeretteire, 
ajándékozzon 

Euromedic 
ajándékutalványt 

karácsonyra! Tegyen 
azért, hogy még sokáig 

gondoskodhasson 
családjáról, együtt 

élvezhesse az életet 
barátaival!

eGÉszsÉG 
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A Lite Wellness Club csapata ezúttal is egyedit alkotott, jóval 
többet egy egyszerű fitneszközpontnál: különleges helyet kü-
lönleges embereknek, emelt szintű szolgáltatásokkal. A mai 
kor egészségközpontjai egyszerre célozzák a testet és a lelket 
– a Lite Wellness Club sem tesz másképp. Impozáns, 1500 m2-
en elhelyezkedő fitneszterem várja a tartalmas edzésre és  
kikapcsolódásra vágyó vendégeket. A kardiotréninget kedve-
lők a legfrissebb trendek szerint kialakított környezettel és  
profi eszközökkel találkozhatnak. Kiemelt figyelmet kapnak  
a SPINNING® szerelmesei, akik mostantól egy professzionális 
fény-, hang- és légtechnikával felszerelt, szinteltolással kialakí-
tott teremben, Spinner NXT kerékpárokon edzhetnek. Külön 
említést érdemel a Technogym Pure Strength géppark, amely 

több olimpián is segítette a világ legjobb sportolóinak felkészü-
lését. Letisztult formák, csúcsminőség és minden eddiginél 
hatékonyabb izomépítés jellemzi ezeket az innovatív gépeket, 
melyek használatához szakképzett személyi edzők nyújtanak 
segítséget. Ha pedig valaki még mindig bizonytalan, a klub 
kedvezményes 7 napos kipróbálási lehetőséget biztosít. A Lite 
Wellness Club kedvezményes bérletvásárlási lehetőséggel, ka-
rácsonyi akciókkal és új élményekkel vár minden érdeklődőt.

      Lite Wellness Club - Mammut. Mammut II . 4. emelet  
      Hétfő–péntek: 06.00–22.00, hétvége: 08.00–21.00  
      Telefon: +36-30/351-5109, +36-30/511-8077  
      E-mail: mammutsales@litewellness.hu   
      www.facebook.com/litewellnessclub, www.litewellness.hu  

mozgásra fel!
2011 novemberében új lite wellness Club nyitotta meg kapuit  
a mammut bevásárló- és szórakoztató kÖzpontban.

 szOLGÁLtAtÁs
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jól érzem magam,  
élvezem az életet,  
ÖrÖm tÖlt el…
ez a wellness szó jelentése szabad fordításban.  
rohanó világunkban a wellness betegségektôl mentes,  

boldog, kiegyensúlyozott állapotot jelez, 
olyan tudatos életformát, amely megteremti  
a test, a lélek és a szellem harmóniáját.
Nem kell tehát azon csodálkozni, hogy a stresszmentes élet után áhítozva min-
denre vevők vagyunk, ami egy kis kiegyensúlyozottsággal kecsegtet, legyen az 
akár egy könnyű sporttal töltött hosszú hétvége vagy egy kellemes masszázs! 
Kukkantsunk hát bele a különböző masszázsfajtákba, amelyekkel a testünket és 
a lelkünket kényeztethetjük.

A thai masszázs során különböző testhelyzetek segítségével a masszőr nyújtja 
az izmokat, és nyomó mozdulatokkal biztosítja a szabad energiaáramlást, oldja  
a merevséget és a fájdalmat, valamint rugalmas, hajlékony, elengedett állapotot 
hoz létre. A test meghatározott pontjaira irányuló masszázs elősegíti a teljes rela-
xációt. Nemcsak az izmokat, hanem az akupresszúrás pontokat is ingerli nyomá-
sos technikával, masszázsruhán keresztül. Ez az úgynevezett szárazmasszázs 
nem használ olajat vagy krémet, a kétórás szeánsz során minden testrészen vé-
gigmegy a masszőr, aki a tenyerén kívül a térdét, a könyökét és a talpát is hasz-
nálja. A végén teljesen kicserélve, energiával feltöltve indulhatunk a napi teendő-
ink intézésére.

Variációk 
masszázsra:

SVÉDMASSZÁZS

Az egyik legismertebb masszázsfajta, ere-
dete a római korig vezethető vissza. Gyógyí-
tó, rehabilitáló hatása miatta a sérülések 
utáni lábadozást is megrövidíti. A simító, 
gyú ró, dörzsölő és a végén ütögető mozdu-
latok hatására visszanyerjük a test rugal-

masságát, ellenálló képességét.

FRISSÍTŐ MASSZÁZS

Svédmasszázsalapú masszázsfajta, amely 
az egészség megőrzésére törekszik. 

A masszőr simító, dörzsölő és gyúró moz-
dulatokkal frissíti fel a szervezetet.

CELLULITISZMASSZÁZS

A kötőszövetekben felhalmozódó zsírsejtek 
miatt lesz rücskös, gödrös a bőr felszíne. 
Leggyakrabban a hason, csípőn, fenéktájon 
és a combokon alakul ki. A masszázs javítja 
a keringést, a nyirokkeringést és a szövetek 
oxigénellátását. Elősegíti, hogy a nyirok  
a nyirokcsomókon keresztül a véráramba 
jusson, és onnan ki ürüljön. Speciális kré-
mek és olajok használatával tovább fokoz-

ható a jótékony hatás.

ÁJURVÉDA

Az ősi indiai gyógymód olajfürdővel, szink-
ronmasszázzsal, a szervezet igényeihez ren-

delt táplálkozással méregteleníti a testet.

AROMATERÁPIA

Alkalmazható masszázzsal kombinálva, für-
dővel vagy aromaterápiás kabinban. A kü-
lönféle illóolajok illatukkal befolyásolják  

a hangulatot, oldják a feszültséget.

BIOLIFTING

A ráncok kisimítása növényi vagy más sejt-
kivonatokkal. Hogy kizárják az esetleges 
allergiás reakciót, kezelés előtt a készítmény 
hatását a karba adott próbainjekcióval el-
lenőrzik. Sajnos a bőr alápárnázása fél év-
nél hosszabb ideig nem tart. Nem elhanya-
golható előny viszont, hogy fájdalommentes, 

és az eredmény azonnal látható lesz.

szOLGÁLtAtÁs 

      Thai Harmónia Masszázs szalon 
      Mammut II. –1 szint 
      www.3harmonia.hu 
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MeGLePetÉsek A JÁtÉkVÁRbAn
Megállíthatatlan száguldás! Az Air Hogs szupergyors járműve mind a két oldalán tud 
haladni, tuti forgásokra és pörgésekre képes! A HexBug robotikus bogarak mérete  
lényegesen nagyobb, mint Nano társainak, ráadásul érzékelőkkel, illetve távirányítóval 
vannak felszerelve. Varázsold át a szobádat a Gelarti matricakészítő újdonságával!  
A matricák átragaszthatók, így a változatosság garantált!

MOzIÉLMÉnY kICsIknek
Hogyan tud a télapó egyetlen 

éjszaka alatt annyi gyerekszo-
bába bejutni? Végre választ ka-

punk Karácsony Artúrtól!  
A Csizmás, a Kandúr pedig a 

hős cicus Shrek előtti kalandjait 
mutatja be. Mindkettő 3D-ben!

      www.jatekvar.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

Gyerekek világa 
a mammutban

téli napokra 3d filmpremier, a mesterséges  
intelligenCia alapjai, kirándulás a halálCsillagra 
vagy Családi délután egy nevetô polippal...

kALAnD És neVetÉs  
A bAMbInIben!

Lego Star Wars Halálcsillag!  
Barangold be a Halálcsillag vezérlő- 
helyiségét, nézd meg a forgatható 

turbolaser tornyokat, a hangár-  
öblöt, a császár tróntermét és még 
sok mást! Jolly Octopuss-szal nincs 
unalmas délután! Csend el a rákokat 

Jollytól, de nehogy hozzáérj!

Lego Halálcsillag

Jolly Octopus

      www.bambini.hu   
      Mammut II. 3. emelet  

      www.jatekvar.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.cinemacity.hu   
      Mammut I-II. 3. emelet  

Gelarti

HexBug

Air Hogs autó

 JÁtszÓtÉR
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sAtURn:  
MOzIÉLMÉnY OttHOnRA

Kövesd Szimbát a csodás Afrikába, izguld 
végig trónig vezető kalandjait, kísérd el a kis 

kék törpöket New Yorkból Aprajafalvára, 
vagy látogass el a Százholdas Pagonyba, 

ahol garantáltan sok vidámság vár, na meg 
persze egy kis méz is...

JÁtÉkszIGet: FÓkUszbAn  
A kReAtIVItÁs

Készíts óriásalkotásokat  
a Geomag térbeli építős játékával! 

Formázz meg bármit a Moon Sand 
homokszerű gyurmájával! A sok 
színnel igazán látványos dolgok 
hozhatók létre! A Moon Dough 

habkönnyű textúrája pedig a pici 
kezekre lett kitalálva: hippoallergén 

és búzamentes.

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

      www.kolyokpark.hu   
      Mammut II. 3. emelet  

A köLYökPARk 
CsODÁI!
Minden gyerek, legyen az ki-
csi vagy nagy, elámul, amikor 
belép a megújult szórakozta-
tóparkba: lehet kúszni, 
mászni, csúszdázni, és még 
számtalan más, a mozgásko-
ordinációt és egyensúlyérzé-
ket javító játékot játszani!

      www.jateksziget.com   
      Mammut II. 3. emelet  

      www.jatekvar.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

Moon Dough

Geomag

Moon Sand

JÁtszÓtÉR 
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 JÁtszÓtÉR

minik 
divatja 

a szarvasok, a hópelyhek és 
a jegesmedvék a legfiatalabb 
Családtagok téli ruhatárának 
kÖtelezô elemei.

A kislányok körében 
télen is hódít a meg-
unhatatlan virágminta. 

Farmernadrág,
Benetton

Felső,
Benetton

Kardigán,
Benetton

Kistrikó  
és alsó, Tezenis

Kordnadrág,
Okaidi

Trikó és bugyi, 
Tezenis

Kötött pulóver,
Benetton

Cipellő,
Okaidi

Felső,
Okaidi

Cipő,
Okaidi

Sál és sapka, 
Okaidi

Fülvédő,
Benetton
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JÁtszÓtÉR 

A legkisebbek körében nemcsak 
divatos, de praktikus is a réteges 
öltözködés. A farmeranyagból 
készült ruhák különösen jól illenek a 
vastag, kötött, színes pulóverekhez.

Egy sötét nadrág, 
egy laza ing, egy 
nadrágtartó, és 
máris kész az 
ünnepi viselet. 

Szőrmellény,
Benetton

Kabát,
Benetton

Sapka,
Benetton

Mellény,
Okaidi

Nadrág,
Okaidi

Trikó és nadrág,
Tezenis

Sapka,
Benetton

Bakancs,
Benetton

Sál és sapka,  
Okaidi
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Eme szimpatikus kis állatkák az Egyesült Államok déli és Me-
xikó északi részéből érkeztek hozzánk, ahol a jól felmelegedő, 
nyugodt vizekben, mocsarakban, tavakban élnek, a közhiede-
lem szerint 100-150 évig – ám az ékszerteknősök élettartama 
általában csak 15-20 év. Eleinte jó ötletnek tűnhet a pici csillo-
gó házi kedvenc tartása – kiskorában mindössze 4-6 cm hosz-
szú –, de ne felejtsd el, hogy ennyi év alatt a testhossza elérhe-
ti akár a 20-25 cm-t is, ami már távolról sem az apró hobbiállat 
kategória! 
Ha mégis elszántad magad, akkor ún. akvaterráriumot kell lé-
tesíteni számára, ami azt jelenti, hogy az egyik felében tisztán 
tartott, úszkálásra alkalmas víz legyen, közepén a vízből ki-
emelkedő kővel vagy faággal, esetleg külön teknősök részére 
kialakított pihenővel. A másik felében pedig lejtős kavicsaljza-
tot kell kiképezned, amelyre a kis lakó ki tud mászni. A páncé-
losok nagyon szeretnek sütkérezni, ezért szerelj fölé egy 60 
wattos égővel ellátott lámpát is, nyáron pedig helyezd a terrári-
umát olyan helyre, ahol sok napfény érheti. Az ékszerteknősök 
ragadozó állatok, ezért táplálásuk során elsősorban élő ele-
ségről kell gondoskodnod. Szívesen fogyasztják a vízibolhát, 

tubifexet, a nagyobb példányok pedig a lisztkukacot, lepkéket, 
legyeket, de legjobban a fagyasztott apróhalat szeretik. Na-
gyon vigyázz, nehogy túletesd kedvencedet – nem az a cél, 
hogy mielőbb óriásira nőjőn! A teknősök rendkívül érzékenyek 
a piszkos vízre, így ha táplálékmaradványok kerülnének kis ba-
rátod medencéjébe, mielőbb tisztítsd ki alaposan, ellenkező 
esetben akár el is pusztulhat! 
Mivel ezek a helyes kis állatok szeretnek szárazon is lenni, 
ezért eleinte egy dobozban, később, ha már elég nagy a tekid, 
akkor a szobában ki lehet rakni „sétálni”, és bár eleinte rémül-
ten bemenekül az útjába eső első tereptárgy alá, idővel meg-
szokott látvánnyá válik majd, amint ráérősen cammog a szobá-
ban. Ha mindennap azonos időben kap enni, szinte már rohan 
az etetés helyére, és nyakát nyújtogatva várja az ínycsiklandó 
falatokat, ha pedig rendszeresen foglalkozol vele, az évek alatt 
azt is elérheted, hogy kifejezetten keresse a társaságod!

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

 JÁtszÓtÉR

   a négylábú 
ékszerdoboz
sok Család kedvenCe valóban barátságos 
kis ékszerként pompázik otthon  
a terráriumban – a vÖrÖsfülÛ  
ékszerteknôs tartása nem atomfizika, kevés 
dologra van szüksége, és egy kis tÖrôdéssel 
remekül érzi magát a pánCéljában!
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Aki kíváncsi rá, miért eszik dinnyét a teve és 
miért mérgelődik a neje, mi van a pávián ne-
szesszerében vagy miért jó a zsiráfnak (hát 
például mert eléri a spájzban a befőtteket), 
annak nincs más dolga, mint felütni ezt  
a könyvet, melynek lapjain jól megfér egy-
mással a sok kis és nagy állatkerti szerzet. 
Duga Boglárka szeretni való gyermekversei 
egy állatkert melletti családi séta közben szü-
lettek, és Khaled Abdo Attila rajzaival illuszt-
rálva ismertetik meg a gyerekeket az ott lakó 
állatokkal. A költőnő-anyuka legutóbb megje-
lent könyve A zsEBkönyv, melyben csupa eb-
ségek és kutyaságok szerepelnek, szintén 
mókás rímekbe ágyazva.

DUGA bOGLÁRkA:  

Teknos
Élt egyszer egy teknős,

Nem volt éppen nagy hős.
A legkisebb neszre, zajra

Elbújt gyorsan, ne is hallja.

Előfordult, hogy egy hétre
Visszavonult rejtekébe.

Kuporgott a páncél alatt,
Míg a zörej abbamaradt.

JÁtszÓtÉR 
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Ez a sziléziai kalácsfajta a XIV. század óta ismert Európában, neve német eredetű (németül beugen = hajlít), patkóra 
hajtott formájából származik. Mákos és diós változata a legismertebb, de manapság készítik szilvás, mogyorós, mar-
cipános, kakaós és még nagyon sok változatban is. Magyarországon a karácsonyi mákos és diós bejgli készítése 
néphagyomány. A népi monda szerint a diót rontás ellen kell enni, a mák pedig bőséget hoz a házhoz.  A bejgli ha-
gyományosan a borleves, pulyka vagy halételek után kerül a karácsonyi ünnepi asztalra, de húsvétkor is szívesen 
készítjük és fogyasztjuk. Egyes tájakon a mai napig kalácsnak hívják, hiszen az alapanyaga valóban kalácsféle, de van 
kevert változata is a tésztájának. Manapság már egyre kevesebben készítik otthon. A pékségek, cukrászdák széles 
választéka elkényeztet bennünket. A lényeg, hogy ott illatozzon az ünnepi asztalon, kicsik és nagyok örömére.

nem is gondolnánk, hogy a karáCsony ünneplése kÖzel 
kétezer éves múltra tekint vissza. az idôk folyamán  
az ünneplés módja átalakult, ami viszont megmaradt,  
és minden alkalommal a karáCsonyi asztalra kerül,  
az a hagyományos mákos és diós bejgli.

karáCsonyi ünnep  
   mák- és dióhéjban

 APRÓ



Változatlan géppark, Változatlan nyerési esély! Várjuk 
minden kedVes Vendégünket Buda legszínVonalasaBB 

non-stop nyerôterméBen, a merkur mammut deluxe-Ban. 
exkluzíV környezetBen, megszokott Választékkal, 

nálunk nincsenek korlátok! 

Játék határok nélkül:

MERKUR  
MaMMUt DELUxE

MERKUR – A nyERőK hozzánK jáRnAK!

 APRÓ 
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MAGIstRAL
A jövőre már huszadik 

születésnapját ünneplő 
márka neve mára egyet 
jelent a nagyvonalú ele-

ganciával a fürdőruhában 
is különleges minőséget 

kereső nők körében. Kol-
lekciójuk stílusosan ele-

gáns vagy rafináltan szexi 
darabjai most Black, míg 
játékos, fiatalos fürdőru-
háik Orange néven talál-

hatóak meg az üzletek-
ben, ahol rengeteg 

harmonizáló kiegészítő 
közül is válogathatunk.

eMPORIUM
Az Emporium régóta a 
klasszikus nőiességre 

helyezi a hangsúlyt, kol-
lekciói követik a legújabb 

trendeket, de szélsősé-
gek nélkül. Az egymással 

jól variálható darabok 
hétköznapi eleganciát 

kínálnak, a dekoratív 
anyagoknak és izgalmas 

új fazonoknak köszönhe-
tően mindenki megtalálja 

náluk a legelőnyösebb 
modellt. Különlegesség a 

folyamatosan jelen lévő 
örömanya-kollekció.

MARIAnn tRenD
Novembertől a Mariann Trend  
választéka az ismert német VIA 
APPIA márkával bővül, melynek 
kínálatában fiatalos, sportos pó-
lók, pulóverek, nadrágok találha-
tóak kiváló anyagokból, 36–48-as 
méretig. És mivel a vásárlók ré-
széről egyre nagyobb igény mu-
tatkozik a nagyobb méretekre  
is, decemberben megérkezik  
a VIA APPIA DUE is, 42–52-es 
méretválasztékkal. 

WOLFORD
A Wolford őszi–téli kollek-
ciója a női sziluettet szem 

előtt tartva tökéletesen 
kihangsúlyozza a női 

szépséget. Ebben a sze-
zonban találkozhatunk 

játékos, pöttyökkel díszí-
tett harisnyákkal csakúgy, 

mint alakformáló hatású 
bodykkal, testhezálló kö-

tött ruhákkal is. Bármit 
válasszunk, biztos, hogy 
egyszerre szexis, kényel-

mes és különösen hosszú 
életű darabbal gazdagí-

tottuk ruhatárunkat.
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 Mammut II. -1 szint 
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 CIPŐ, BŐRDÍSZMŰ,  
 TÁSKA 

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

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

márkabolt
•  Scarpy
•  Scholl
•  Tredici
•  Vagabond

 FÉRFI-, NŐI DIVAT 

•  Andrew’s Ties
•  Braga
•  Camaieu
•  Camel active
•  Devergo/ Woodoo
•  Emporium
•  Fanatiq
•  Feminé
•  Jackpot & Cottonfield
•  Levi’s Store
•  Kristóf szalon
•  Madame elegant
•  Mammola kismamadivat
•  Marks & Spencer
•  Martha May
•  Molett Molady
•  Mango
•  MariannTrend Divat
•  Nara Camicie

•  O’Neill/ Converse
•  Orsay
•  Promod
•  Rajnai Férfidivat
•  Retro Jeans
•  Springfield
•  Turai Divat
•  T&T divat
•  Tatuum
•  Ulla Popken
•  Vero Moda  

and Jack & Jones

 DÍSZÁLLAT 

•  Halak-Hüllők
•  My Pet

 ÉLELMISZER,  
 ITALOK, PÉKSÉG 

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

 ÓRA, ÉKSZER 

•  Aranygömb
•  Divat órák üzlete
•  Gárdos Ajándék  

/Mont Blanc
•  BL Óraszalon
•  Créor
•  Extrametál
•  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
•  Yves Roches

 JÁTÉK, AJÁNDÉK 

•  Bambini
•  Gárdos Ajándék  

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

 SPORT ÉS ÉLETMÓD 

•  Dr. Lenkei Életerő 
Centrum

 SPORT- ÉS SZABADIDŐ-  
 RUHÁZAT, SPORTCIPŐ,  
 SPORTCIKKEK 

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

 SZÓRAKOZÁS,  
 JÁTÉKTEREM 

•  Mammut Bowling Club

 SZÁMÍTÁSTECHNIKA,  
 MŰSZAKI CIKK 

•  Extreme Digital
•  iStyle
•  Notebook.hu
•  Notebookstore
•  Patronsarok
•  Saturn

 SZOLGÁLTATÁS 

•  Catwalk Szalon
•  Céghmester
•  Go Print
•  Kölyökpark Játszóház
•  Madonna Szalon
•  Mammut  

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

Tradicionális  
Masszázsszalon

 TELEKOMMUNIKÁCIÓ  
 ÉS TARTOZÉKOK 

•  T-Partner
•  T-Pont
•  Telenor
•  Vodafone

 UTAZÁSI IRODA 

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

 VENDÉGLÁTÁS 

•  Dokk Café
•  KFC
•  Legend Café & Bár
•  Leroy Café
•  McDonald’s
•  Palacsinta Klub
•  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, vajon milyen 
meglepetéssel okozhatna  
a legnagyobb örömöt.

AjándékozzA  
A válAsztás élményét!
1000, 2000 és 5000 forintos vásárlási utalványainkat  
a megajándékozottak ezernyi fantasztikus dologra költhetik a 
Mammutban, legyen az ruha, illatszer, könyv, de beválthatják 
egy hangulatos étteremben vagy szórakozóhelyen is. Felhasz-
nálható fodrászatnál vagy más szolgáltatóhelyen – arról nem is 
beszélve, hogy az ízléses vásárlási csekk már látványában is 
szép. Az utalványokat a bevásárlóközpont információs pultjainál 
vásárolhatja meg, és az alábbi üzletekben költheti el.

AZ ÜZLETLISTA FOLYAMATOSAN BŐVÜL.

 InFORMÁCIÓ

ElfogADóhElyEk A mAmmutBAn

ajándékozzon 
vásárlási utalványt!
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InFORMÁCIÓ 

változások  
a bevásárlókÖzpontban

ÉPÜLet szInt ÜzLetszÁM MeGszûnt/eLköLtözött ÚJ ÜzLet

Mammut I.

fszt. L011 Wink Carla (divat)

fszt. L025 Westport Silent Design

fszt. L026 Pussy Deluxe Store –

mfszt. P003
Mariann Trend kettévált:  
egyik része marad Mariann Trend

egyik része: Mariann Trend,  
másik része: Felina

1. R119 Felina Secret

1. R121 Ékszer sarok Millefiori ajándék és ékszer üzlet

1. R136 Geox kids Minaro

Mammut II.

2. K228 Bacardi Bar Dokk room

3. K340m Gold Trend Magistral

3. K336a Nautica Firenze nôi divat

4. K422 Gold's Gym Lite Wellness

4. K424L – Labor
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Cipô, táska
shoes, bags

Alberto Zago M I. fsz. L-063

Bizán shoes · cipő M I. 1. R-126

Branch shoes · cipő M I. 2. R-201/g

DáMoni · cipő M I. fsz. L-060

Deichmann · cipő M II. 1. 139

East Fashion M I. fsz. L003

Horváth Cipő · cipő M II. fsz. 030

Humanic Cipő · cipő M II. 1. 121

Jo ker Leather · bőrdíszmű M I. 1. R-110

MBT / Active Shoes M I. 0. P-001

Minaro · cipő M I. 1. R-136

Musette M II. fsz. 027

OfficeShoes·cipő M I. 0. R-008

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

Rajnai·cipő M I. 1. R-113

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

Ryn·cipő M I. 1. R-102a

Salamander M II. 1. 141

Samsonite/Classic ·  
vi lág uta zók bolt ja

M I. 1. R-132

Scarpy·cipő M I. fsz. L-018

Scholl·cipő M I. 0. P-005

Tredici·cipőbolt M I. fsz. L-040

Vagabond·cipőbolt M I. 0. R-011

FérFi-nôi divat
men’s wear, ladies wear

7 camicie · di vat M I. fsz. L-061

Amsterdam Shop M I. 0. P008

Andrew’sTies·nyakkendő,ing M I. 1. R103a

Art’zModell·nőidivat M I. 2. R-207

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

Babes·nőidivatáruüzlet M I. fsz. L-047

Bershka·nőidivat M II. 1. 122

Braga M I. fsz. L024 
L042

Brazia M I. 1. R-140

Camaieu·nőidivat M I. 0. R-018, 19

Camel active M I. 0. R-015

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

D.I.V.A.·nőidivat M II. 2. 239

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

Emporium·nőidivat M I. 1. R-109

Esp rit · di vat M II. fsz. 031

FanatiqCollection·nőidivat M I. 0. P-002/b

Fanny Shop · divat M I. fsz. L-005

Feminé·nőidivat M I. 0. P-020

Firenze·nőidivat M II. 3. 336a

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

Garage Store M I. 1. R104

Gaudí · di vat M I. 1. R-147

Hypnose M I. 1. R128

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

Irha-Szőrme-Bőrszalon·divat M I. 1. R-146

Irha-Szőrme-Bőrszalon·divat M II. 2. 240b

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’sStore·farmer,cipő M I. 0. R-012

Lilifo·egyeditervezésűruhák M I. fsz. L-004

Lorin·exclusivenőidivat M I. 1. R-139

Madameelegant·nőikosztümök M I. 1. R144b

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

Mango · di vat M I. 0. P-014

Mariann Trend · di vat M I. 0. P-003

Marks & Spencer M II. fsz. 033

MarthaMay·nőidivat M I. 1. R-116, 17

Marilyn Boutique M I. fsz. L-059

Mexx M II. 1. 128

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

My77 · nôi divat M I. 0. P-006 b

Nara Camicie M I. 0. R-009

Nila&Nila M II. fsz 024

NOX M I. 2. R208

OurStyle Boutique M I. 2. R210, 11

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

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

Pri ma  Don na · di vat M I. 2. R-213

Promod · di vatáru M II. fsz. 023

Raj nai Fér fi di vat M I. 1. R-112

Replay Store M II. 3. 331a

Retro Jeans M II. 3. 331

Sandy bizsu M I. 0. P-017

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

Saxoo M I. fsz L-002

SeSExclusive·nőidivat M I. 1. R-106

Springfield · di vat M II. fsz. 037

Szaffiszalon·esküvőiésalkalmidivat 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

UllaPopken·nagyméretűnőidivat 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·harisnya,nőidivat M I. 1. R-103 b

Woodoo M I. 0. R-017

díszállat
pets

Halak-Hüllők·díszállatkereskedés M I. fsz. L-068

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

egészség, életmód
health, liFestyle

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

Aranykagyló Egészségbázis M I. fsz. L-058

Biokertész M I. 1. SP-106

Bio sétány M I. 1. SP-101

BioTech USA ·  
sporttáplálékkiegészítőszakbolt

M I. fsz. L-030

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

Euromedic Diagnosztikai  
ésEgészségközpont

M II. 4. 424D

FagyöngyNaturabolt M I. – 1. L-109

Fitness Pont · M I. fsz. L-031

MammutEgészségközpont M II. 4. 424E

MammutEgészségközpont M II. 5. 524

Mammut Fogászat ·  
fogászat,szájhigiénia

M II. – 1. KP-136

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

Vivamed egészségtár M I. 1. R-145

045

Bankomat

Információ

WC

Mozgáskorlátozott WC

Lépcső

Mozgólépcső

Panorámalift

Lift 

Pelenkázó

piCtograms
piktogramok

parkolók 
parking plaCes

Akadálymentes bejárat 

Telefon

Fizetô automata

Italautomata

Gyógyszertár

Elsôsegély

Csomagmegőrző

Gyalogosközlekedés

Autósközlekedés

-2 szint
Mammut I. (M I.)

-1 szint
Mammut I. (M I.)

FÖldszint
Mammut I. (M I.)

-2nd Floor
Mammut II. (M II.)

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

groUnd Floor
Mammut II. (M II.)
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Cipô, táska
shoes, bags

Alberto Zago M I. fsz. L-063

Bizán shoes · cipő M I. 1. R-126

Branch shoes · cipő M I. 2. R-201/g

DáMoni · cipő M I. fsz. L-060

Deichmann · cipő M II. 1. 139

East Fashion M I. fsz. L003

Horváth Cipő · cipő M II. fsz. 030

Humanic Cipő · cipő M II. 1. 121

Jo ker Leather · bőrdíszmű M I. 1. R-110

MBT / Active Shoes M I. 0. P-001

Minaro · cipő M I. 1. R-136

Musette M II. fsz. 027

OfficeShoes·cipő M I. 0. R-008

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

Rajnai·cipő M I. 1. R-113

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

Ryn·cipő M I. 1. R-102a

Salamander M II. 1. 141

Samsonite/Classic ·  
vi lág uta zók bolt ja

M I. 1. R-132

Scarpy·cipő M I. fsz. L-018

Scholl·cipő M I. 0. P-005

Tredici·cipőbolt M I. fsz. L-040

Vagabond·cipőbolt M I. 0. R-011

FérFi-nôi divat
men’s wear, ladies wear

7 camicie · di vat M I. fsz. L-061

Amsterdam Shop M I. 0. P008

Andrew’sTies·nyakkendő,ing M I. 1. R103a

Art’zModell·nőidivat M I. 2. R-207

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

Babes·nőidivatáruüzlet M I. fsz. L-047

Bershka·nőidivat M II. 1. 122

Braga M I. fsz. L024 
L042

Brazia M I. 1. R-140

Camaieu·nőidivat M I. 0. R-018, 19

Camel active M I. 0. R-015

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

D.I.V.A.·nőidivat M II. 2. 239

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

Emporium·nőidivat M I. 1. R-109

Esp rit · di vat M II. fsz. 031

FanatiqCollection·nőidivat M I. 0. P-002/b

Fanny Shop · divat M I. fsz. L-005

Feminé·nőidivat M I. 0. P-020

Firenze·nőidivat M II. 3. 336a

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

Garage Store M I. 1. R104

Gaudí · di vat M I. 1. R-147

Hypnose M I. 1. R128

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

Irha-Szőrme-Bőrszalon·divat M I. 1. R-146

Irha-Szőrme-Bőrszalon·divat M II. 2. 240b

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’sStore·farmer,cipő M I. 0. R-012

Lilifo·egyeditervezésűruhák M I. fsz. L-004

Lorin·exclusivenőidivat M I. 1. R-139

Madameelegant·nőikosztümök M I. 1. R144b

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

Mango · di vat M I. 0. P-014

Mariann Trend · di vat M I. 0. P-003

Marks & Spencer M II. fsz. 033

MarthaMay·nőidivat M I. 1. R-116, 17

Marilyn Boutique M I. fsz. L-059

Mexx M II. 1. 128

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

My77 · nôi divat M I. 0. P-006 b

Nara Camicie M I. 0. R-009

Nila&Nila M II. fsz 024

NOX M I. 2. R208

OurStyle Boutique M I. 2. R210, 11

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

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

Pri ma  Don na · di vat M I. 2. R-213

Promod · di vatáru M II. fsz. 023

Raj nai Fér fi di vat M I. 1. R-112

Replay Store M II. 3. 331a

Retro Jeans M II. 3. 331

Sandy bizsu M I. 0. P-017

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

Saxoo M I. fsz L-002

SeSExclusive·nőidivat M I. 1. R-106

Springfield · di vat M II. fsz. 037

Szaffiszalon·esküvőiésalkalmidivat 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

UllaPopken·nagyméretűnőidivat 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·harisnya,nőidivat M I. 1. R-103 b

Woodoo M I. 0. R-017

díszállat
pets

Halak-Hüllők·díszállatkereskedés M I. fsz. L-068

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

egészség, életmód
health, liFestyle

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

Aranykagyló Egészségbázis M I. fsz. L-058

Biokertész M I. 1. SP-106

Bio sétány M I. 1. SP-101

BioTech USA ·  
sporttáplálékkiegészítőszakbolt

M I. fsz. L-030

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

Euromedic Diagnosztikai  
ésEgészségközpont

M II. 4. 424D

FagyöngyNaturabolt M I. – 1. L-109

Fitness Pont · M I. fsz. L-031

MammutEgészségközpont M II. 4. 424E

MammutEgészségközpont M II. 5. 524

Mammut Fogászat ·  
fogászat,szájhigiénia

M II. – 1. KP-136

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

Vivamed egészségtár M I. 1. R-145

045

Bankomat

Információ

WC

Mozgáskorlátozott WC

Lépcső

Mozgólépcső

Panorámalift

Lift 

Pelenkázó

piCtograms
piktogramok

parkolók 
parking plaCes

Akadálymentes bejárat 

Telefon

Fizetô automata

Italautomata

Gyógyszertár

Elsôsegély

Csomagmegőrző

Gyalogosközlekedés

Autósközlekedés

-2 szint
Mammut I. (M I.)

-1 szint
Mammut I. (M I.)

FÖldszint
Mammut I. (M I.)

-2nd Floor
Mammut II. (M II.)

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

groUnd Floor
Mammut II. (M II.)
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Élelmiszerek
Food

Anthon Berg · csokoládé M II. 2. 222

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

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

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

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

ChocoLand ·  
csokoládé, aján dékbolt

M I. 1. R-120

Cortesi lát vány pék ség M II. 2. 220

Culinaria Italia M I. 1. SP-103

Darlington Tea M II. 1. 144

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

MATCH Szu per mar ket M I. – 1. L-101

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

Sza mos Mar ci pán M II. 1. 131

Vom Fass ·  
kimért exkluzív termékek

M I. fsz. L-056

FehÉrnemû, Fürdôruha
underwear, swimwear

Aranypók·nôi-férfifehérnemű,
divatáru

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

Calzedonia·harisnya,fürdőruha M I. 0. P-011,12

Calzedonia·harisnya,fürdőruha M II. 2. 238/b

Felina·fehérnemű M I. 0. P-003

Intimissimi·fehérnemű M I. 0. R-004

J.Press·fehérnemű M I. 0. R-003

Konkurencia·fehérnemű M I. 0. P-006

Magistral M II. 3. 340/m

Secret·fehérnemű M I. 1. R-119

Tezenis·fehérnemű M II. 1. 126

Women’secret·fehérnemű M II. fsz. 032

Fotó, optika
photo, optician

Fotó Puskás M II.   -1. KP-137

Fotó Puskás M I.  fsz. L-038

Optic World M II.  fsz. 028

Optiris · op ti ka M I.   1. R-111

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

Vision Express M II.   2. 229/c

Gyermek divat
kids wear

Baby Stúdió (Chicco) ·  
baba-mama áruház

M II. 3. 321

Benefit ·  
gyermekruha,gyermekcipő

M II. 3. 321a

Branchbaby&junior·cipő M I. 1. R-107

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

Primigi·olaszgyerekcipők M I. 2. R-212

hírlap, dohány
newspaper, tobacco

Chills Headshop · do hányáru 
éskiegészítők

M I. 3. R 310, 
310a

Hír lap · ma ga zin M I. fsz. L-049

Inmedio M II. 2. 230

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

szÉpsÉGápolás 
beauty & FraGrance

Clinique · il lat szer M II. fsz. 043

Drogerie Markt ·  
illatszer és dro gé ria 

M II. 1. 123

Douglas · par fü mé ria M II. 1. 137

Estée Lauder · szépségsziget M II. fsz. 044

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

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

Lemaquillage M II. fsz. 045

Lulu Blonde ·  
hajkozmetikumok TIGI/Fudge

M II. 2. 279

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

Olivanna M I. – 1. L-105

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

Seacret ·  
holt tengeri kozmetikumok

M II. 1. 130

Szappansziget M II. – 1. KP-126

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

JátÉk, aJándÉk, írószer
toys & GiFts, stationery

Bambini · játéküzlet M II. 3. 332

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

Fruity Magic ·  
ehetôajándékokgyümölcsből

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

Pirex · pa pír bolt M II. 3. 322

Póló mintázás M I. 2. R-220

SzerencseKő·ásvány M I. 2. R-218

Wish Box M II. 3. 370

Happy Box M II. 1. K124

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

Casa Spain · exclusive 
bőrülőgarnitúrák,lakberendezés

M II. 2. 224

Cilekgyerekbútorokéskiegészítők 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

Silent Design · 
fürdőszobafelszerelés,lakberendezés

M I. fsz. L-025

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

Miss Moneypenny M II. 1. 131/a

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

BL Óraszalon M I. 2. R-219

Casio sziget M II. – 1. KP-123

Claire’s M I. 0. R013

Créor · óra, ék szer M I. 0. P-018

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

Juta · óra, ék szer M I. 2. R-216

Juta · ék szer M II. 2. 238/a

LukácsÉkszer·drágakő M II. 2. 223/a

Millefiori · muranói ékszer M I. 1. R-121

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

SzerencseKő·drágakőékszerek M I. 2. R-218

sport-És szabadidô divat
sports- and leisure clothinG,

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

Football - Fanshop M I. fsz. L-057

GarageStore·sportosszabadidő M I. 1. R-104

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

Hervis Sports M II. 1. 135

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

Playersroom Gold M II. 1. 136

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

Transfer M II. 3. 336/b

szabadidô, szórakozás
leisure, entertainment

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

Lite Wellness Club M II. 4. 422

Mammut Bowling Club M II. 2. 236

Mammut Squash Center M I. 4. R-434

szökőkút

SP-105 SP-105

0. szint
Mammut I. (M I.)

1. szint
Mammut I. (M I.)

2. szint
Mammut I. (M I.)

mezzanine Floor
Mammut II. (M II.)

1st Floor
Mammut II. (M II.)

2nd Floor
Mammut II. (M II.)
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Élelmiszerek
Food

Anthon Berg · csokoládé M II. 2. 222

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

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

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

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

ChocoLand ·  
csokoládé, aján dékbolt

M I. 1. R-120

Cortesi lát vány pék ség M II. 2. 220

Culinaria Italia M I. 1. SP-103

Darlington Tea M II. 1. 144

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

MATCH Szu per mar ket M I. – 1. L-101

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

Sza mos Mar ci pán M II. 1. 131

Vom Fass ·  
kimért exkluzív termékek

M I. fsz. L-056

FehÉrnemû, Fürdôruha
underwear, swimwear

Aranypók·nôi-férfifehérnemű,
divatáru

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

Calzedonia·harisnya,fürdőruha M I. 0. P-011,12

Calzedonia·harisnya,fürdőruha M II. 2. 238/b

Felina·fehérnemű M I. 0. P-003

Intimissimi·fehérnemű M I. 0. R-004

J.Press·fehérnemű M I. 0. R-003

Konkurencia·fehérnemű M I. 0. P-006

Magistral M II. 3. 340/m

Secret·fehérnemű M I. 1. R-119

Tezenis·fehérnemű M II. 1. 126

Women’secret·fehérnemű M II. fsz. 032

Fotó, optika
photo, optician

Fotó Puskás M II.   -1. KP-137

Fotó Puskás M I.  fsz. L-038

Optic World M II.  fsz. 028

Optiris · op ti ka M I.   1. R-111

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

Vision Express M II.   2. 229/c

Gyermek divat
kids wear

Baby Stúdió (Chicco) ·  
baba-mama áruház

M II. 3. 321

Benefit ·  
gyermekruha,gyermekcipő

M II. 3. 321a

Branchbaby&junior·cipő M I. 1. R-107

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

Primigi·olaszgyerekcipők M I. 2. R-212

hírlap, dohány
newspaper, tobacco

Chills Headshop · do hányáru 
éskiegészítők

M I. 3. R 310, 
310a

Hír lap · ma ga zin M I. fsz. L-049

Inmedio M II. 2. 230

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

szÉpsÉGápolás 
beauty & FraGrance

Clinique · il lat szer M II. fsz. 043

Drogerie Markt ·  
illatszer és dro gé ria 

M II. 1. 123

Douglas · par fü mé ria M II. 1. 137

Estée Lauder · szépségsziget M II. fsz. 044

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

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

Lemaquillage M II. fsz. 045

Lulu Blonde ·  
hajkozmetikumok TIGI/Fudge

M II. 2. 279

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

Olivanna M I. – 1. L-105

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

Seacret ·  
holt tengeri kozmetikumok

M II. 1. 130

Szappansziget M II. – 1. KP-126

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

JátÉk, aJándÉk, írószer
toys & GiFts, stationery

Bambini · játéküzlet M II. 3. 332

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

Fruity Magic ·  
ehetôajándékokgyümölcsből

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

Pirex · pa pír bolt M II. 3. 322

Póló mintázás M I. 2. R-220

SzerencseKő·ásvány M I. 2. R-218

Wish Box M II. 3. 370

Happy Box M II. 1. K124

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

Casa Spain · exclusive 
bőrülőgarnitúrák,lakberendezés

M II. 2. 224

Cilekgyerekbútorokéskiegészítők 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

Silent Design · 
fürdőszobafelszerelés,lakberendezés

M I. fsz. L-025

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

Miss Moneypenny M II. 1. 131/a

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

BL Óraszalon M I. 2. R-219

Casio sziget M II. – 1. KP-123

Claire’s M I. 0. R013

Créor · óra, ék szer M I. 0. P-018

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

Juta · óra, ék szer M I. 2. R-216

Juta · ék szer M II. 2. 238/a

LukácsÉkszer·drágakő M II. 2. 223/a

Millefiori · muranói ékszer M I. 1. R-121

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

SzerencseKő·drágakőékszerek M I. 2. R-218

sport-És szabadidô divat
sports- and leisure clothinG,

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

Football - Fanshop M I. fsz. L-057

GarageStore·sportosszabadidő M I. 1. R-104

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

Hervis Sports M II. 1. 135

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

Playersroom Gold M II. 1. 136

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

Transfer M II. 3. 336/b

szabadidô, szórakozás
leisure, entertainment

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

Lite Wellness Club M II. 4. 422

Mammut Bowling Club M II. 2. 236

Mammut Squash Center M I. 4. R-434

szökőkút

SP-105 SP-105

0. szint
Mammut I. (M I.)

1. szint
Mammut I. (M I.)

2. szint
Mammut I. (M I.)

mezzanine Floor
Mammut II. (M II.)

1st Floor
Mammut II. (M II.)

2nd Floor
Mammut II. (M II.)
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Elektronika Vonala Vagyonvédelem M I. fsz. L-032

Erste Bank M II. fsz. 035

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M I. 0. R-022

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M II. – 1. KP-107

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M II. 2. 248/a

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

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

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

M I. fsz. L-023

Grafológia, asztrológia, 
sorselemzés

M II. 3. 372

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

Gyorsmintázó M I. fsz. L-062

Gyorsnyomda · R Contact M I. 1. R-130

M I. 3. R-312b

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

Hobbyművész és művészellátó 
bolt · kreatívbolt

M I. 3. P-424

Lottózó M I. – 1. L-104

Ma don na Szalon · 
mûköröm, fodrászat, kozmetika

M I. 3. R-320/d

Mammut Kilátó Club M I. 4. R432-2

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

M I. fsz. L-048

MKB · bank fi ók M I. 1. R-101, 131

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

Óra Guru · óra javítás M I. 0. R-020

Merkur Mammut Deluxe · 
játékterem

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

Cinema City 1–8 te rem M I. 3. P-401

Cinema City 9–13 te rem M II. 3. 350

SzámítáStechnika, mûSzaki cikkek 
computer, media, photo

Almás Konzolos M II. 3. 340g

576 KByte · videojáték szaküzlet M II. 3. 329

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

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

Notebookstore M 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

Céghmester M I. fsz. L-039

Citibank · bankfiók M II. 3. K-343

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

Csillag Erotika M II. – 1. KP-109

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 · esküvői/báli 
ruhaszalon és kölcsönzô

M II. – 1. KP-101/e

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, 10

Telenor M I. 2. R-203

T-Pont M I. 0. P-002

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

T-Partner M II. fsz 041 a

Vodafone M II. 2. 229/a

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

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

utazáSi iroda
travel agencieS

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

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

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

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

online Travel Services  
· uta zá si iro da

M I. 1. R-129

Quaestor · utazási iroda és 
értékpapír 

M I. 0. R-010

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

vendéglátáS
reStaurantS

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

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

Café Frei M II. 2-3.

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

Ciao M I. 0. P000

Dokk room M II. 2. 228

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

Etage · étterem, kávézó M I. 3. R-307

Fruity Magic ·  
ehetô ajándékok gyümölcsből

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

Kono Pizza M I. 3. R-308

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 Klub · palacsintázó M I. 3. R-309

Pot’ Bourry · burgonyás 
gyorsétterem

M I. 3. R-306

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

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

3. Szint
Mammut I. (M I.)

4. Szint
Mammut I. (M I.)

5. Szint
Mammut I. (M I.)

3rd Floor
Mammut II. (M II.)

4th Floor
Mammut II. (M II.)

5th Floor
Mammut II. (M II.)

nYitva tartáSi idÔk
opening hourS

Hétfő–Szombat Vasárnap Minden nap

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

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

Szórakozás: Vasárnap–csütörtök Péntek–szombat 

10:00–02:00 10:00–03:00
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A MAMMut  
weboldAlt  
elérheti,  
hA leolvAssA  
A kódot  
okostelefonjávAl!
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keresztrejtvény
a helyes megfejtôk kÖzÖtt 1 db 5000 ft értékÛ horváth Cipô 
vásárlási utalványt sorsolunk ki. 

 
A megfejtést névvel, címmel, telefonszámmal, e-mail címmel  
ellátva nyílt postai levelezőlapon a következő címre várjuk:  
Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ,  
Marketing Igazgatóság, 1024 Budapest, Lövőház utca 2–6.
 

BeKüldéSi HaTÁridô: 2012. jaNuÁr 31.

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

Az előző keresztrejtvény helyes megfejtője: Virág Lajosné, Budapest,  
aki 1 db 5000 forint értékű KonoPizza vásárlási utalványt nyert.

A nyertest postán értesítjük. Gratulálunk!

 ÉLetMÓD
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