
Minden pillanatban megéri

Az ajánlat a promócióban részt vevő éttermekben visszavonásig érvényes, a McReggeli™-t árusító éttermekben 
mindennap 10:30 után elérhető. A promócióban a 0,25 l-es Shake, a 0,25 l-es üdítő és a 0,2 l-es cappuccino vesz részt.
A Te McDonald’s éttermed: 1024 Budapest, Lövöház u. 1-5.

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

Ha végre  
itt a nyár
akkor itt az ideje a lazításnak, a piHenésnek a 
kikapcsolódásnak, a víz és a napfény nyújtotta 
örömök aktív kiHasználásának. a nyári  
számunkban is arra törekszünk, Hogy számos, 
az évszakHoz kapcsolódó Hasznos ismerettel 
ellássuk olvasóinkat, vásárlóinkat.

Vásárlóinkat bizony, akik – ha eddig esetleg nem  is lettek volna – most már igazán 

méltán lehetnek büszkék arra, hogy nálunk vásárolnak. Egy friss felmérés ered-

ménye szerint ugyanis a Mammut lett az ország legjobb bevásárlóközpontja. A fel-

mérést végző International Service Check munkatársai összesen 196 próbavásárlást 

végeztek az ország legnagyobb és legnépszerűbb 21 bevásárlóközpontjában.

A tesztvásárlók a szervezettség, a funkcionalitás és az atmoszféra szempontjából vizsgálták az üzleteket, valamint figyelembe 

vették a parkolók működését, felépítését. Fontos szempont volt az alkalmazottak megjelenése, kompetenciája, az éttermekben 

valamint a bevásárlóközpontban található szupermarketben nyújtott kiszolgálási színvonal. Büszkék vagyunk az első helyezésünk-

re, és arra is, hogy 15 éves az üzletházunk. Komoly meglepetésekkel készülünk ezen a jeles születésnapon, és nem is árulunk el 

többet előre, hiszen akkor oda a meglepetés varázsa. Egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy érdemes lesz minél többször ellá-

togatni hozzánk és figyelni a 15 éves születésnapi akciókat. 

Ebben az évben üzletházunk elnyerte a Superbrands díjat is, ami fontos elismerése annak a törekvésünknek, hogy vásárlóinkat a 

lehető legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki. 

Ha nyár, akkor természetesen szabadság, nyaralás, színes ruhák és napfény minden mennyiségben. Ebben 

a számban a többi között igyekeztünk ismét hasznos tippekkel szolgálni a nyári divat, szabadidő, vagy ép-

pen a napfény elleni védekezés témájában. Természetesen tovább folytatódik nagy sikerű kuponakciónk 

is: ezúttal június, július és augusztus egy-egy csütörtökjén örülhetnek a mérsékelt áraknak, azok, akik a 

magazinban található, 10-50 százalékos kedvezményre jogosító kuponokat beváltják.

És van még egy ráadásunk: június 1-től augusztus 31-ig vasárnaponként időkorlát nélküli in-

gyenes parkolást biztosítunk minden kedves vásárlónknak. A gépkocsival érkezőknek minden 

pont ugyanúgy kell csinálniuk ebben az időszakban is, mint máskor, de amikor érvényesítik 

jegyüket, akkor az 0 forintot fog mutatni, így fizetés nélkül lehet kihajtani.

Meglepetések és óriási kedvezmények! Ezzel várja Önöket továbbra is a 15 éves Mammut!

Dr. Vígh Gábor
vezérigazgató
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Kiadó: Mammut Zrt. 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.  Telefon: +36-1/345-8000
Felelős kiadó: Dr. Vígh Gábor Felelős szerkesztő: Szőke Tamás Felelős szerkesztő-helyettes: Buda Orsolya

Kiadvány gondozás: LA Communications Kft.
Főszerkesztő: Nyul Zsuzsa Szerkesztő: Somogyi Nóra Fotó: Gráf Péter (címlap, interjú), Kiss Attila (tárgy), Koródi Gabriella, Orosz József (helyszín) Stylist: Béres Betti 

Tördelés és nyomdai előkészítés: Molnár Anna

Hirdetésfelvétel: Rébi Krisztina
Telefon: +36-1/345-8000 E-mail: rebi.krisztina@mammut.hu

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

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

Ez a kiadvány a TÜV tanúsítványa szerint az ISO 9001 szabványnak megfelelő, 100%-ban klórmentes technológiával előállított, környezetbarát papírra készült.
A kiadványban szereplő árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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„Kilenc éves voltam, amikor apu játszott egy harmóniát a zongorán,  
és miközben én a másik szobában babáztam, ráénekeltem egy dallamot.  
Valahol ott indult a dolog, de a nagymamám azt mondja, hogy már  
kisbaba koromban is dúdolgattam...”
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Az embernek az a benyomása, amikor találkozik a produkcióiddal, 
hogy nem egy tinilányt, hanem egy kész nőt lát.

Igyekszem céltudatos lenni, és ehhez szükségem van egyfajta belső nyuga-
lomra. Azt hiszem, nagyon szerencsés is vagyok, mert egy olyan menedzs-
ment van mögöttem, amely igyekszik nagyon tudatos döntéseket hozni a 
pályámmal kapcsolatban. A stylistom például a belga származású Elie Van 
Poeyer, mindig vele dolgozunk. Nagyon jó barátságban is vagyunk, szeretem 
azt a nemzetközi szemléletet és ízlést, amelyet képvisel. 

Tavaly júliusban jártál az Egyesült Államokban és nem akármilyen 
szakmai elismeréssel jöttél haza. 

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy Quincy Jones-szal találkozhattam, 
de az igazi ajándék csak később jött, egy totális véletlennek köszönhetően. 
Quincy Jones nemrég töltötte be a 80. életévét, és a Billboard Televízió készí-
tett vele egy interjút. Többek közt a világban megtalált tehetségekről kérdez-
ték. Ezt a műsort egy kinti barátunk véletlenül látta, és sikítva hívott fel engem, 
mert Quincy teljesen magától az én nevemet is megemlítette. Először el sem 
akartam hinni, de a barátom átküldte a Youtube-linket, és én magam is meggyő-
ződhettem róla. Nagyon boldog voltam, hogy egy ilyen világhírű zenész, mint ő, 
spontán megemlíti a nevemet a világ tehetségei között. 

Egy kamaszlánynak akár teher is lehet, ha egy ilyen elismerést kap. 
Nem elég ha valaki tehetséges, amely nemzetközi színpadokig repíthe-
ti, nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy valóra is váljon az álom. Nem?

Így van. Munka nélkül ez sem működik. De először is kellenek dalok, ame-
lyek a világon mindenhol megállják a helyüket. A világslágerek nem véletlenül 
világslágerek, hiszen előadó- és dalfüggőek egyaránt. A kiadóm, a menedzs-
mentem pontosan tudja ezt, nagyon sokat köszönhetek nekik, hiszen például 
most írattatnak nekem dalokat Londonban. Ezek mellett apukám és a zongo-
ristám, Kardos Norbi is szerez nekem dalokat. Nagyon boldog vagyok most 
egyébként, mert a londoni Warner Kiadótól azt a visszajelzést kaptuk, hogy 
miután felénekeltem az új dalokat, szeretnék majd meghallgatni őket. Ez na-
gyon biztató. 

Mennyire sikerülne legyőznöd a nyelvi akadályokat? 

Nagyon intenzíven tanulok angolul, mert azzal tisztában vagyok, hogy nincs 
nemzetközi siker, ha nem beszélek jól angolul. Interjút is kell tudnom adni, 
amellett, hogy angolul énekelek.

Milyen indíttatásból kezdtél el énekelni? 

Az apukám, akit imádok – és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, akár-
csak a családomnak – zenész. Énekes volt, de egy betegség miatt elment a 
hangja, nem tudta folytatni a pályát, de otthon mindig énekelt, zenélt. Kilenc 
éves voltam, amikor apu játszott egy harmóniát a zongorán és miközben én a 

Radics gigi
a megasztár 6. versenyének győztese. megjelenésében van valami 
ösztönös elegancia és báj. az egyesült államokból Hazatérve olyan 
elismerést söpört be, ami okot adHatna a magabiztosságra, ő azonban 
egy mosolygós kamasz, akin látszik, tudja, mit akar az élettől.

vendég
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Azt hiszem, nagyon fontos, hogy olyan menedzsment le-
gyen a háttérben, akik segítenek abban, hogy ne csak egy  
„egyslágeres” előadó legyen az ember. Nekem valahogy adott 
volt, hogy a Joós Pisti féle csapatból kerül ki a menedzserem. 
Sárdi Mariann vezetésével, – aki olyan, mintha a pótanyám 
lenne –, remekül tudunk együtt dolgozni. Ő is, és a csapat 
többi tagja is, mindig  a közös érdekeinket tartják szem előtt. 

Nehezen szakadtál el a szüleidtől, amikor belecsöp-
pentél a zenei ipar kellős közepébe, és egyszer csak 
szakmabeli emberek,  profi tanácsadók mondták 
meg, hogyan menjen tovább az életed?

Azért is esett a választásom a mostani menedzsmentre, 
mert ők leültek a szüleimmel, velük együtt döntötték el, ho-
gyan tovább a Megasztár után. Még egyedül nem dönthetek 
egyébként sem ilyen jellegű dolgokban. Azt nem mondanám, 
hogy elszakadtam volna a szüleimtől, sőt! Mi négyen nagyon 
ragaszkodunk egymáshoz: anyu, apu, az öcsém és én. Sze-
rettem is volna, és a menedzsmentnek sem volt ellenvetése, 
hogy apu legyen a turnéim menedzsere. 

Még mindig egy lány vagy Endrefalváról, vagy már in-
kább pesti lánynak érzed magad? 

Nagyon sokféle hatás ért itt Budapesten, amellyel otthon ta-
lán soha nem is találkoztam volna. Néha van olyan érzésem, 
hogy sok mindent kell még látnom és megismernem, hogy 
igazán úgy érezzem, én már budapesti lány vagyok. Amit 
tapasztalok az életben magam körül mostanában, azt nem 
tanulásként élem meg, inkább olyan ez számomra, mint egy 

másik szobában babáztam, ráénekeltem egy dallamot. Va-
lahol ott indult a dolog, de a nagymamám azt mondja, hogy 
már kisbabakoromban is dúdolgattam. A lényeg, hogy apu 
csinált nekem egy zenekart, és felnőttekkel játszottam 
együtt már gyerekkoromban. Jártunk fellépni is, ismert slá-
gereket játszottunk.

Jó, de hogyan jut el egy kislány oda, hogy valóban fel-
fedezzék? Ráadásul úgy, hogy  egy pici faluból indult.

Az élet úgy hozta, hogy apukámnak sikerült egy meghall-
gatást kérnie a Magneoton Kiadóban Joós Istvántól. Egy 
Cserháti Zsuzsa dalt énekeltem, amire olyan szakmai visz-
szajelzést kaptunk, hogy valóban lenne mit keresnem ezen 
a pályán. 

Akkor éppen kapóra jött, hogy akkor indultak a ze-
nei tehetségeket felfedező műsorok a kereskedelmi 
televíziókban.

Először a Megasztár 4. szériájában indultam, de nem kerül-
tem be még a képernyős válogatóra sem. Az 5. Megasztár-
ban Lakatos Ivett kivert a versenyből. Bevallom, több ilye-
nen nem is akartam indulni, de Csík Sanyi, az énektanárom 
unszolt, hogy mégiscsak meg kellene próbálnom. Nagyon 
boldog voltam, amikor megnyertem.

A valódi siker talán nem ott kezdődik, amikor valaki 
megnyer egy ilyen versenyt. Az inkább csak egy lehe-
tőség, amellyel jól lehet élni, ki kell használni, annak 
érdekében, hogy később is a csúcson maradjon.

„a zene bennem él, úgy értem, én mindig énekelek”

vendég
A 

m
Am

m
ut

o
n 

tú
l



kaland, amelyben mindenféle emberekkel és helyzetek-
kel találkozom.  

A Vadonatúj érzés című albumon van egy dal, 
amelynek az a címe: Az otthon visszahúz. Ez egy 
vallomás a családodhoz, arról, hogy mit jelente-
nek ők neked?

A szüleimhez nagyon ragaszkodom, nem tudnék so-
káig távol lenni tőlük. Nagyon fontos nekem, hogy a 
közelemben legyenek. Örökké hálás leszek nekik 
azért, hogy az 1200 lelkes Endrefalvát, kis falunkat 
hátrahagyva ők is Budapestre költöztek, a karrierem 
támogatása miatt. Az öcsém is Budapesten jár suliba, 
és ők is itt dolgoznak.

Ha az ember nézi a klipjeidet, akkor az az ér-
zése, hogy nagyon átgondolt, szépen felépített 
koncepciót lát, vizuális kultúrájában az európai 
trendekbe illeszkedik.

A klipjeimet a GrafPictures készíti. Azért is választottuk 
őket, mert nagyon érzékenyen nyúlnak a dalaim képi 
világban való megjelenítéséhez. 

Mennyire vagy elfoglalt, milyen fellépéseid van-
nak, lesznek?

A legközelebbi éppen június 15-én Győrben, a Richter 
Teremben egy tanévzáró nagykoncert lesz. Egyébként  
nagyon szívesen megyek fellépni kis falvakba is, mert 
szeretném elvinni a zenét, az örömöt az embereknek, 
mert lehet, hogy nincs lehetőségük Budapestre jönni 
egy koncertre. Arra törekszem persze, hogy nagy kon-
certjeim legyenek. Mostanában három szimfonikus ze-
nekarral is együtt játszottam, a klasszikus zenészekkel 
való együttműködést különösen élvezem.

Mindezek a dolgok, amikről beszélgettünk: a 
nagy siker, a megfelelő menedzsment kiválasz-
tása, a dalok, a klipek és még sorolhatnám, ön-
magukban kevesek lennének, ha te magad nem 
megfelelően állnál a dolgokhoz. Nem igaz? 

Nem is tudom, nekem ez nem munka. A zene ben-
nem él, úgy értem, én mindig énekelek, néha rám is 
kell szólni, mert előfordul, hogy annyira kikapcsolok, 

„szeretném  
elvinni a zenét, 
az örömöt  
az embereknek”

hogy nem figyelek arra sem, aki hozzám beszél, mert magamban 
valami dallamot dúdolok. Szóval ez adott. Nem akarok más len-
ni, mint amit lát belőlem a közönség, szerintem az őszinteségnél 
nincs jobb. Nemrég Cegléden a Nemzetközi Ütős Gálán volt egy 
kamarakoncertem, a ruhámon volt egy hatalmas masni, amely kiol-
dódott véletlenül. Gondoltam, így nem maradhat! Elnézést kértem 
a közönségtől és leballagtam a stylisthoz a színpadról, hogy megi-
gazítsa a ruhámat. A közönség tapsolt és nevetett. Azt hiszem, az 
emberek érzik, ha valaki önmagát adja, és nem akar más lenni, 
mint ami. Még akkor sem, ha épp egy énekesnő a színpadon. 
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A Starbucks híres arról, hogy etikusan és környezettudatosan működteti üzletét. Ahol lehetőség van rá, megújuló energiaforrásokat 
alkalmaznak, az üzletek belső burkolata pedig a legtöbb esetben újrahasznosított fából készül, erre jó példa a Mammut bevásárló-

központban található kávézó is. A környezettudatosság másik fontos eleme, hogy a papírpoharak nagy része már ma is újrahasz-
nosított papírból készül. A környezetvédelmi célokat már a legtöbb cég beépítette működésébe, arról viszont kevesebben tudnak, 

hogy a Starbucks egy olyan kávézólánc, amely kávézóiban csak és kizárólag etikus beszerzésű kávéból készíti el italait. 

EtiKus bEszErzés 
a StarbuckSnál

A Starbucks meggyőződése, hogy a vállalatok pozitív hatást 
gyakorolhatnak az általuk kiszolgált közösségekre – és ez 
kötelességük is egyben. Legfőbb céljuk nemcsak az, hogy 
mindig a lehető legjobb kávét vásárolják meg és szolgálják 
fel, hanem az is, hogy kávéikat a legkiválóbb minőségi köve-
telmények szerint termesszék, etikus kereskedelem és felelős 
termesztési eljárások alkalmazásával. Egy jó csésze kávé így 
amellett, hogy beindítja a napodat, jobb jövőt biztosít a ter-
melőknek és stabilabb klímát a Földnek. 

az etikus kereskedelem röviden: átlátHatóság, közösségi 
felelősségvállalás és aktív környezetvédelem.

Elvárás a szállítók felé, hogy be tudják mutatni a kifizetésekre 
vonatkozó bizonylatokat a kávé teljes beszállítói lánca mentén, 
amellyekkel igazolhatják, hogy a Starbucks által a zöld (pör-
köletlen) kávéért kifizetett ár mekkora része jut el az eredeti 
termesztőkhöz. 

A biztonságos, igazságos és humánus munkakörülmények 
fenntartása szintén elvárás, a dolgozók jogainak védelme és 

a megfelelő életkörülményeik biztosítása a cég számára ko-
moly prioritás. Csak olyan beszerzőtől kerül kávé a Starbucks 
üzletekbe, akik szigorúan betartják a minimálbérre, a gyer-
mekmunkára, a kényszermunkára, valamint a diszkriminációra 
vonatkozó előírásokat. A hulladékkezelés, a vízminőség meg-
őrzése, az energiatakarékosság, a biológiai sokféleség meg-
őrzése és a vegyszerek használatának csökkentése szintén 
szervesen kapcsolódik a beszerzési stratégiába.

A Starbucks folyamatosan ellenőrzi, számos független szakér-
tő bevonásával végzi a tanúsításokat. Az organikus kávét olyan 
eljárásokkal és anyagokkal készítik, amelyek kisebb hatást 
gyakorolnak a környezetre, segítik a talaj termőképességé-
nek helyreállítását és fenntartását, csökkentik a mérgező és 
megmaradó kártevőirtók és műtrágyák használatát, valamint 
elősegítik a biológiailag sokszínű mezőgazdaság létrehozását.

Gondolj arra, hogy ez a kávé már sokkal többről szól, mint amit 
egy csésze frissítő finomság általában nyújthat, és ha teheted, 
máshol is keresd a fair trade termékeket!
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Barangold be a várost vagy szabadulj ki 
a természetbe, és fedezz fel ismeretlen 
helyeket! Az idei szezon laza és ké-
nyelmes darabjaiban biztosan 
nem fogsz feszengeni. Ismét 
hódítanak a vagány kockás in-
gek, háromnegyedes nadrágok, 
a mokaszinok, strapabíró torna-
cipők és a forró napokon megun-
hatatlan kék-fehér, matrózstílusú 
összeállítások!

VáRosi nomádok

Cottonfield
Converse

Playersroom

Dockyard

Gant

Dockyard

Cottonfield

Cottonfield

Cottonfield
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A menü a 

vegetáriánus és 
a húsimádó vendégek 

számára is örömmel fo-
gyasztható, hiszen szezonális, 
helyi alapanyagokból készül. 
A műanyag palackok helyett 
kínáljuk a frissítőket elegáns 

üvegkancsókban!

 
Az  agyon-

fehérített, környe-
zetkárosító módon kezelt 

és átalakított ruhák helyett 
részesítsük előnyben az olyan 

darabokat, amelyeket nemcsak 
az esküvő alkalmával, hanem 
később is viselhetünk, vagy 

eltehetjük a következő 
nemzedéknek.

A dekorációt 
bízzuk olyan egyesü-

letekre, alapítványokra, 
ahol fogyatékkal élő em-
berek dolgoznak, így lesz 
a „green wedding” szo-

ciálisan érzékeny.

 
Legyen egy 

helyszínen a polgári- 
és az egyházi szertartás, 

valamint a vacsora is, hogy 
ne kelljen több kilométeren 

át utaztatni a vendégse-
reget. Környezetkímélő 

és kényelmes.

ESküvőrE fElkéSzülni!
Magyarországon is hódít a „green wedding” stílus! a „zöld” gondolkodásMód neMcsak a fogyasztási szokása-

inkban, Mindennapi tevékenységeinkben jelenhet Meg, de életünk egyik legkülönlegesebb alkalMával is.

                               a  zöld esküvő jelleMzői:

green wedding, egyedi esküvők szervezése: 
www.Madaraszzsuzsi.hu

my selection
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      Mammut II. 1. emelet

      www.turaidivat.hu                                           
      Mammut I. földszint



Nyári borkalauz
a Hosszú nyári esték és a ráérős beszélgetések egyik 

elmaradHatatlan kelléke egy poHár minőségi bor.  
kutatások szerint a borozás nem csupán élvezeti 

forrás, de mértékkel fogyasztva egészséges is – a vö-
rösbor például gazdag antioxidánsokban, szaponin 

tartalmának Hála, még a szív-, és érrendszeri meg-
betegedések kockázatát is csökkenti. a budai borvár 

borszaküzlet segít eligazodni a borok rengetegében!
Fehérborok: 

Nyári estéken ideális egy pohár könnyű, illatos, gyümölcsös száraz 
fehérbor 12 fokra lehűtve. A soproni Taschner Pincészet Irsai Olivérje, 
mely a csillámpalás talajnak köszönhetően kellemes lágy savakkal és 

csodás szőlős-gyümölcsös ízekkel bír, például hideg szódával fröccs-
ként is fogyasztható. Könnyű vacsorák, saláták vagy szendvicsek mel-
lé válasszuk a cserszegi fűszerest, a királyleánykát vagy a hárslevelűt! 

Egy kiadósabb vacsorához, például magyaros hidegtálhoz, pecse-
nyékhez vagy tésztákhoz a 12-14 fokra hűtött, testesebb és fűszeres 

fehérborok (például a rizlingek, szürkebarát, furmint, chardonnay vagy 
a sauvignon blanc) illenek. 

Rozék, habzó- és gyümölcsborok: 
A nyári időszak nagy slágerei a könnyű, gyümölcsös aromájú borok, 

mint például a rozé, melyet szinte bármilyen étel mellé fogyaszthatunk, 
akár fröccsként is. Hazai pincészetekben is egyre nagyobb számban 

jelennek meg habzó- és gyöngyöző borok (Vylyan “Kszi”, Gere Frici 
vagy a Bolyki Cucc), amelyeket hűvösen, önmagukban is elkortyolgat-

hatunk, vagy akár koktélok készítéséhez is használhatjuk őket. 

Vörösborok: 
Bár a borok közül a legtöbb egészségvédő hatást a vörösbornak 

tulajdonítják, a szervezetet amúgy is megterhelő magasabb hőmér-
séklet és pára miatt célszerű ilyenkor ezek közül is a könnyebb fajtákra 

voksolnunk, mint például a portugieser, kadarka vagy a zweigelt. Vö-
rösbort magyaros és bográcsételek mellé bátran szervírozhatunk, de 

a Borárium üzletében olyan különlegességekre is bukkanhatunk, mint 
a különböző pástétomok, szarvasgombás ínyencségek, amelyekkel 

szintén megörvendeztethetjük vendégeinket.

Mammut I. 1. emelet, Nyitva: H-Szo: 10-21, V: 10-18 
T: +36 30 944-3291, www.borarium.hu
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CrabtrEE & EVElyN 
somErsEt mEadow 

luxus kényeztetés a természet erejével

a természetesség iránti igény, minőségi 
alapanyagok és szemet gyönyörködtető 

csomagolás jellemzi a crabtree & evelyn 
gyümölcs-, virág- és növényesszenciák-

ból készülő 
termékeit. a 

kis családi 
vállalkozás-

ként induló 
amerikai cég ma 
már világszerte ötszáz üzlettel 

rendelkezik és varázsolja min-
dennapi szépítkezési rituáléinkat 

különleges élménnyé.

Legújabb kollekciójával a vadregényes, friss virág- és  
növényillattól roskadozó angolkertek hangulatát varázsolja 

a fürdőszobánkba a Crabtree & Evelyn. A felejthetetlen 
’Somerset Meadow’ kéz- és testápolási kollekcióját 

Somerset rétjeinek vad és idilli szépsége inspirálta. 

A nyarat idéző gyümölcsös-virágos illatkreációnak 
a szívében a fehér virágok – tavirózsák, és 

gerániumok – nyílnak, mintha a reggeli 
napsugarak melegítették volna 

fel szirmaikat; mindeközben 
a krémes pézsma, fűzfa és 

moha gyengéd érintéssel 
körbelengi viselőjét. A kol-
lekció tusfürdője hidratáló 

vízililiom- és borostyánkivona-
tot tartalmaz, így ez a mélyen ápoló gél finoman selymessé varázsolja a bőrt, miközben felébreszti az érzékeket. A testápoló és 

kézkrém pedig értékes sheavajjal és édes mandulaolajjal táplálja a bőrt, míg az antioxidánsokban gazdag C- és E-vitaminok a 
bőr feszességéről gondoskodnak.

mammut i. 1. EmElEt
www.CrabtrEE-EVElyN.hu
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ajáNdéKoK KiCsiNy boltja
kalocsai mintával díszített kiegészítők, divatékszerek, 

tiszta növényi szappanok és esküvői ajándékok – számos 
csecsebecse közül válogatHatunk a mammut i. első emele-

tén nemrég megnyílt szitakötő ajándékboltban.

mEglEpEtésEK miNdEN  
alKalomra

Legyen szó névnapról, születésnapról vagy évfordulóról, a Szitakötő min-
den alkalomra kínál frappáns ajándékötleteket. A PurPur Pannónia tiszta 

növényi alapú szappanjai például tízféle illatban (többek között levendulás, 
tubarózsás vagy akácos), hozzájuk illő kétfajta kézzel festett kerámiatá-

rolóval kaphatóak. A nyár beköszöntével eljött az esküvők ideje is: lepjük 
meg az ifjú párt a gyönyörű fotóalbumok, fényképtartók vagy az elegáns 

gyertyatartók egyikével!

KaloCsai miNtás szépségEK
A tradicionális, népi motívumokkal hímzett ruhák és kiegészítők az elmúlt 

évek egyik legtrendibb vonulata lett a nemzetközi divatban. A Kalocsa 
vidékén a 18. század óta, aprólékos munkával  készített motívumokkal mára 

nem csak a népviseleteken, hanem pólókon, cipőkön és táskákon is talál-
kozhatunk. A Szitakötő ajándékboltban kézzel hímzett, színes fülbevalók, 
karkötők, táskák, nyakláncok és a Blue Paprika designer termékei között 

szemezgethetünk, amelyek tökéletes ajándékötletek születés- vagy névna-
pokra. Még a csomagolással sem kell bajlódnunk, hiszen a boltban díszcso-

magolás készítését is vállalják – nem csak az itt vásárolt termékekre.

mammut i. 1. emelet
nyitva tartás: H-szo: 10-21, v: 10-6, t: 06 30 354 8748
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Betti személyre szabott tanácsaiért írj 
a style.mammut@lacom.hu címre.

éé

shoppiNg
BéreS BeTTi stylist nőies és Vagány szettet állí-

tott össze a hétköznapokra, amelynek ráadásul 
minden darabja 20 000 FT ALATT Van.

Ha nadrág, akkor... 
mindegy, hogy rövid vagy hosszú, mindig 
simuljon a combodra, sejtesse a körvonala-
idat. Ha vastagnak érzed a combod, inkább 
egyszínű darabot válassz! 

Figyelj a Felsodre! 
Mikor máskor mutatnád meg a dekoltázsod, 
ha nem nyáron? Tereld ide a figyelmet! 
Kismellűeknek jól állnak a felül mintás vagy 
ráncolt pólók. Optikailag csökkentheted 
méreteidet, ha hanyagold a V nyakú, díszített 
felsőket.

szép részletek 
Egy mutatós fülbevaló, sál, bross vagy táska 
sokat dob az összképen. Válassz olyan 
színeket és formákat, melyek nem csak egy 
szezonra szólnak! 

amit ne... 
az overáll és a maxi ruha, bár nagyon szexi 
viselet, mégis szinte tökéletes  alakot kíván. 

szuper tippek  
a nyári  
szettedHez
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Jackpot

Jackpot

Mango

Camaïeu

Camaïeu

Levi’s

Levi’s

Humanic



villantsd a combod!

könnyed,  romantikus nyári ruhák, vagány etni-
kus minták és rövid sortok - az idei szezonban 

bármi jöhet, amivel átvészeled a forró napokat!
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Camaïeu

Mango

Mango

Jackpot

Orsay

Swarovski



A szandáldivatot is igazi szín- és mintakavalkád jellemzi az 
idei szezonban – élvezd a napsütést lágy pasztellszí-
nekben, vagy ha merészebb vagy, több tónusú 
dzsungelmintás és rikító neonban pompázó 

lábbelikben! 

Továbbra is hódít a római fazon és a balerina-
cipő – ezen a nyáron keresd bőr vagy 

velúr változatukat!

Kalandra fel! A nyár megérkezett a városodba. 
Etno stílus egy leheletnyi kelettel fűszerezve, 

amely végigkíséri az egész nyarat. Most 
stílusosabban gyalogolhatsz végig  a 

nagyvárosi utcákon.

Fedezd Fel

Az eklektikus, élénk színű magas-
sarkú csodák mellett a kényelmes 
balerinacipők és tornacipők is 
helyet kaptak az idei trendben.

A 
korábbi évekhez 

hasonlóan, idén is  
tombol a magassarkú-láz.

divAt bAzár
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Salamander

Salamander

Salamander

Humanic

Salamander

Humanic

Salamander

Salamander

Salamander

Salamander

Humanic



a NyáR szíNeit

Lehet akár icipici vagy ha-
talmas shopper – a táskák 

idén nyáron egzotikus minták-
ban és feltűnő színekben 

pompáznak.

Élénk színkombinációk, feltűnő neonszínek.
Szerezd be a nyár legtrendibb kellékeit!

Igazán menő leszel, 
ha nyárra citrom-
sárga, neonzöld 
vagy királykék színű 
kézitáskát válasz-
tasz. A vidám kie-
gészítőket nem kell 
kizárólag a strandra 
tartogatnod, dobd 
fel vele a munkana-
podat vagy alkalmi 
szettedet! A geo-
metrikus alakzatok 
újra reneszánszukat 
élik – idén nemcsak 
a ruhákon, de a 
táskákon is megje-
lennek!

Legegyszerűbb módja a gardróbfrissítésnek, ha beszerzel egy 
trendi cipőt vagy táskát. Keress olyan darabokat, amelyek jól 
kombinálhatóak 
a már meglévő 
szettjeiddel!

divAt bAzár
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Humanic

Salamander

Salamander

Salamander

Salamander

Salamander



Hódíts a strandon ezekben 
az izgalmas fürdőruhákban 

és csábító bikinikben! 

strandido

__

Találd meg a 
legelőnyösebb 
strand viseletet!
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divAt bAzár
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Magistral

Magistral

Magistral

Magistral

Magistral

Magistral

Calzedonia

Jackpot

Jackpot



 A különböző fazonok között minden testalkatra találsz megfelelőt. 

ez lesz a bikini divat

Válassz retro mintájú bikinit,  
és tündökölj a plázson! 
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Calzedonia

Calzedonia

Calzedonia

Calzedonia

Camaïeu

Camaïeu

Camaïeu

Jackpot

Jackpot

Jackpot



élvezze a frissítő verbena levelek zamatos, citrusos illatát a 
verbena tusfürdővel! a benne találHató verbena, narancs, gerá-

nium és citromfa illóolaj kényeztet, ápol és felpezsdít.

A tökéletes, makulátlan bőrért használja a  

l’oCCitaNE aNgEliKa 
bőrtöKélEtEsítő  

szérumát!
 A minden bőrtípusra alkalmas, bársonyos textúrájú 

szérum az arc hat tökéletlenségén segít. A bőr textúráját 
láthatóan simábbá és feszesebbé varázsolja. A pórusok 

azonnal összehúzódnak, a kipirosodás azonnal enyhül. A 
bőrszín egyenletesebbé, ragyogóbbá, hidratáltabbá  és 

teltebbé válik, érintése puha és bársonyos lesz.

Az új fürdőfánkok annyiban térnek el a fürdőbombáktól, 
hogy adtunk hozzá kakaó- és sheavaj-krémet, hogy még 
hidratálóbb, táplálóbb legyen, és bőröd visszakapja 

természetes ragyogását. Mindegyik 
tiszta illóolajat tartalmaz, 

valamint kivétel nélkül mind 
kézzel készült. Egy hoszabb 

napozás után finoman 
kényeztetik a kipirult bőrt. 

nyAmm!

Hűsítő finomság, amely minden nő 
kedvence. Lágy málnakrémillat, igazi 

csokival a tetején (ami nagyon jót tesz a bőrnek) és a természet 
legfinomabb növényi vajai, mind együtt hidratálják a bőröd az 
ylang ylang és jázmin illóolajak kombinációjával. 

ne hAgyd mAgAd kiszárAdni!

bomb fürdőfáNKoK
ezek az édességek a nyár abszolút slágerei. édesek, és egyáltalán nem Hízlalnak.
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Verbena tusfürdő 250ml
3 990 Ft

Írisz-Angelika bőrtökéletesítő szérum
14 700 Ft



moisturE zsElé
leHetővé teszi, Hogy a bőr a Hidratáltság egészen új formáját tapasztalja meg. 
a könnyű zselé jelentősen javítja a bőr természetes nedvességmegtartó képessé-

gét, így tartósabbá válik a Hidratálás. a bőr kiszáradásának okát és következmé-
nyeit orvosolja, mélyen a legfelső Hámrétegbe szívódva gyorsabb és tartósabb 

Hidratáló Hatást fejt ki.

SEcrEtS D’ESSEncES 
nEroli parfüm
A Neroli virágos, pézsmás illatvilága kivételes alapanyagai-
nak köszönhetően egyet jelent az érzékiség, kifinomultság, 
frissesség érzésével. A narancsvirág illóolajának és 
esszenciájának találkozása a narancsban rejlő értékek 
legcsodálatosabb megnyilvánulása.

bomb testvajak
A testvajazás több, mint testápolás. Sokkal 

koncentráltabban juttathatjuk bőrünkre 
a hatóanyagokat. A Bomb kíná-

latában az Epres Krém 
Testvaj a slágerlisták 
élén szerepel, olyan 
bódító az illata, hogy 
nem lehet az üzlet-
ben hagyni! Shea 
vajat kókuszolajat 
is tartalmaz, 

ettől válik  
puhává  a 

bőröd. Ki ne 
szeretne az 

esti rendezvényre 
megújulni és 
tündökölni? 

beAuty
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Eau de Parfum 50ml
11 500 Ft

Bomb Cosmetics
2 790 Ft

Moisture Surge Extended arckrém 50ml
11 400 Ft 



a CliNiquE bEmutatja 
A Different Nail Enamel for Sensitive Skins-t, melynek összetétele minimálisra csökkenti a bőr  

érzékenységét. Bőrgyógyászatilag és szemészetileg tesztelt, az érzékeny bőrűek és az  
érzékeny szeműek is bátran használhatják.

Allergiateszttel vizsgált és 100% illatanyagmentes márkaként a Clinique kutatói olyan  
körömlakk-formula kifejlesztését tűzték ki célul, mely minimálisra csökkenti a körmök,  

a bőr és a szem nemkívánatos reakcióit. 

aQUatic look   
sUmmeR kollekció

Sok-sok év tapasztalatának köszönhetően a Douglas sikeresen közvetíti a legújabb trendeket és 
kínálja az európai piac legsikeresebb színeit és textúráit – most egy komplett koncepcióban. Az 
ABSOLUTE Douglas kiváló minőségben ötvözi a klasszikus és a legtrendibb, legdivatosabb szí-

neket, és kínálja azokat egy modern, időtlen termékdizájnnal – minden nőnek, minden alkalomra.

sz
ex

i s
zí

ne
k

caviar körömlakk és vadító ajkak
A nyár igazi őrülete a 3D-s kaviár manikűr! 

A flormar Caviar lakkokkal igazán feltűnő és szuper divatos 3D-hatást érhetsz 
el, a benne található valódi kaviárgyöngyöknek köszönhetően! Mostantól akár 

otthon is könnyedén elkészítheted, hiszen a készlet mindent tartalmaz, ami 
egy profi kaviármanikűrhöz szükséges. 

A Deluxe Cashmere Stylo rúzs, hosszan tartó tökéletes fedést biztosít. Az ápoló 
hatásról orchidea-kivonat és kakaóvaj gondoskodik a legszebb árnyalatokban!
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Different Nail Enamel
4 500 Ft

Caviar körömlakk
1 790 Ft

Deluxe cashmere stylo lipstick
1 740 Ft

ABSOLUTE Lips 8 ml
1 990 Ft

ABSOLUTE Eyes
1 990 Ft



FOLYTON MOZGÁSBAN VAN? 
4 iN 1 kréM  

Ez az egyedülálló krém ideális kéz-, test-, arc- és hajápoláshoz.  
Aloe vera kivonat, panthenol és selyemprotein tartalmánál fog-
va hidratálja és táplálja a bőrt, valamint védi a külső környezeti 

hatások ellen. 
XL.XS PuhA ArcTiSZTíTó keNdő 

Új tisztító és  ápoló kendő, ami minden méretben kapható, minden 
alkalomra elkíséri önt, hogy frissnek és tisztának érezze magát. 

N
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kellemes illatú, Hatékony és nélkülözHetetlen termékek elérHető áron, Hogy a 
kellemes napsütést biztonságban élvezHessük! minden douglas sun termék  

uva/uvb szűrőt tartalmaz, e-vitamint a szabad gyökök megkötésére,  
és gyertyafakivonatot, mely elősegíti a sejtek megújulását

 

toNi gaRd miNt maN:  
Új illat FéRFiakNak 
Az alapjegy egy igazán érzéki, energikus egyvelege a trópusi gyümöl-

csök és a frissítő citrom aromájának. A szívjegyben 
az illat vizes és aktív összetevői 
dominálnak, orientális jegyek az óceán 
és a borsmenta frissességével hívnak 
táncra. Végezetül pedig a fás és fűszeres 
alapjegyek adják meg az illat igazi férfias 
dominanciáját.

beAuty
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Deodorant roll-on 75 ml
5 990 Ft

4 in 1 krém 150 ml
2 490 Ft

Arctisztító kendő 25 db
890 Ft

Shower gel 150 ml
2 990 Ft

Eau de toilette 75 ml
16 990 Ft



Dolce vitA 
a tikkasztó nyári melegben legtöbbször könnyű, frissítő ételekre vágyunk. ez azonban nem jelenti 
azt, Hogy unalmasan kellene étkezni – az olasz konyHa számos izgalmas ízesítőt és italokat kínál!

olAjok és ecetek
Egy gyorsan összedobott, friss és ropogós saláta 
igazi jolly joker lehet nyáron: vitamintartalmának hála, 
elegendő energiát biztosít, és még a vonalainknak is 
jót tesz. 

Kerüljük a nehéz, a majonézes szószokat – válasz-
szunk inkább olívaolajat, ami tele van antioxidánsok-
kal, melyek hatékony védelmet jelentenek a szabad 
gyökökkel szemben, valamint rendszeres fogyasztá-
sa csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kiala-
kulásának kockázatát. A Culinaria Italia üzletében 
számos jó minőségű ízesített olaj (szarvasgombás, 
pepperonis) és olívaolaj közül válogathatunk. Ételein-
ket balzsamecetkrémmel is ízesíthetjük, bazsaliko-
mos változata kiválóan alkalmas például zöldségek-
hez, salátákhoz, míg a pikáns epressel feldobhatjuk 
a gyümölcstálakat vagy fagylaltokat.

hAbzóborok és koktélok
A nyári bulik elengedhetetlen kelléke a prosecco, 
amely minden olasz vacsoraasztalon megtalálható. 
Az 1750-es évek óta készített ital nem egyenlő a pezsgővel – többek között alacsonyabb az alkoholtartalma és jellemzően olcsóbb 
is – , neve arra a fehér szőlőfajtára utal, amelyből a bor készül. A Fragolino habzó epres bor tökéletes kiegészítője egy meleg nyári 
estének, de számos aperitif közül is válogathatunk: az Aperol vagy Camparisoda is remek hűsítő ital. Ha egyedi koktélokkal örven-
deztetnénk meg ismerőseinket, keressük a tizennégy fajta koktélszirup egyikét, a gránátalmás, a mojitós vagy az amarettós szirupok 
bármilyen italt különlegessé varázsolnak!

Az Ízműves kolbászda tradicionális békéscsa-
bai termékek gyártásával foglalkozó kézműves 
manufaktúra, termékei a kor igényeinek és élel-
miszer biztonsági előírásainak megfelelően ké-
szülnek. A műhely 2011-ben olyan EU minősí-
tést (HU 1050 EK) kapott, amely szavatolja, 
hogy a társaság a legszigorúbb élelmiszer higié-
niai eljárásokat alkalmazza, így biztosítva a fo-
gyasztó számára a vásárolt élelmiszer eredetét, 
készítésének higiénikus környezetét.

Az ízműves termékek nem tartalmaznak mes-
terséges segédanyagot, színezéket, érés gyorsítót és vízkötőt sem. A mintaboltban kapható áruk kizárólag friss húsok felhaszná-
lásával készülnek hagyományos, kézműves technikával. Egyes termékek elkészülési ideje így több hónap is lehet, a természetes 
érési folyamat miatt, cserébe az így elkészült termék az érett hús egyedi ízével, és kellemes fűszer harmónia együttesével aján-
dékozza meg fogyasztóját.

Reggelizzen friss, természetes alapanyagokból készített könnyű, tápláló és változatos ételeket kedvező árakon. A trandícionális 
békéscsabai ízvilág Önt is rabul ejti majd!

MAMMuT i. 1. eMeLeT | www.OLASZBOLT.hu

MAMMuT i. 1. eMeLeT | www.iZMuVeS.hu

Ízműves kolbászdA
reggeli, ebéd, vacsora

gAsztro
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betoppant a nyár, azonban a Hirtelen jött HőségHez alkalmazkodnia kell a szervezetnek.  
a Helyes táplálkozás mellett a megfelelő folyadékpótlás ilyenkor különösen fontos. a 

biosétány természetes frissítőivel energikusan vágHatunk neki a forró napoknak!

Nyáron fokozottan ügyeljünk a megfelelő folyadék-
bevitelre! A fokozott verejtékezéstől elpárolgott vizet 
fontos, hogy pótoljuk, azonban nem mindegy, ezt 
hogyan tesszük. Alapszabály, hogy naponta lega-
lább 2,5-3 liter folyadékot kellene meginni.  A szer-
vezettől a vizet elvonó cukros üdítők, alkoholos ita-
lok és kávék helyett részesítsük előnyben az 
ásványvizeket és a természetes, bio gyümölcs- 
vagy zöldségleveket!

A Biosétány zöldség- és gyümölcslevei mestersé-
ges tartósítószerek nélkül készültek és kiválóan al-
kalmasak a szomjoltásra. Vitamintartalmuknak hála 
az immunrendszert is erősítik és energiával töltenek 
fel. Az almából, narancsból vagy szőlőből készült 
italokból frissítő koktélokat is készíthetünk!

Ha valami hűs italra vágyunk a nagy melegben, ké-
szítsünk házi jeges teát! Már vannak kifejezetten je-
ges teának való termékek is, mint a Biobee citrom 
ízesítésű Eis Tee, de jó választás a menta-, hibisz-
kusz- vagy bármilyen könnyű gyümölcstea is. Mind-
össze arra kell figyelnünk, hogy töményebb főzettel 
dolgozzunk, hiszen hidegen nem olyan erős a tea íze. 
A kihűlt italhoz adhatunk tört jeget, és dekorálhatjuk 
mentalevelekkel vagy gyümölcsdarabokkal.

A tengerentúlon már hatalmas népszerűségnek ör-
vend az egészségtudatosak körében a kókuszvíz. 
Ezt az átlátszó, vízszerű folyadékot a még éretlen, 
zöld kókuszdió belsejéből nyerik. A sikerét kellemes 
íze mellett elsősorban annak köszönheti, hogy gya-
korlatilag zsír- és kalóriamentes.  A kókuszvizet egy-
fajta természetes sportitalként is emlegetik, mivel 
rendkívül gazdag káliumban, magnéziumban és 
antioxidánsokban,  
nagyon jól hidratál és 
megakadályozza a  
görcsöket. Egy natúr,  
banános vagy 
ananászos ízesítésű 
ital ideális társunk 
lehet a kánikulában 
egy nyári napon!

mammut I. 1.emelet  
www.bIosetany.hu

Igyuk magunkat egészségesre!
9000 féle vegyszermentes, bio-  vagy ökogazdálkodásból 
származó termék és kozmetikum közel 500 négyzetméteren

gAsztro
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frissítő gyümölCsöK
SzamoS kávézó
Zamatos eper, egzotikus mangó, maracuja, áfonyás jog-
hurt vagy szilva – a Szamos kávézóban nyáron a gyümöl-
csös fagylaltoké a főszerep. A jeges finomságok modern 
alapanyagokból, kizárólag természetes összetevőket tartal-
mazó habosítókkal készülnek, és gyümölcspürékkel ízesítik 
őket. Ha valami különlegesre vágyunk, kóstoljuk meg az 
olyan egyedi ízeket, mint a szatmári szilva, az Eszterházy 
vagy pisztácia, amelyeket lágy, tejszínes alappal párosíta-
nak. A kávézó polcain az elmaradhatatlan bonbonok, süte-
mények és marcipánok is ott sorakoznak.

Nassolás a pálmafáK Között
promEnáD biSztró
A nyáron nyitott terasszal működő Promenád kényelmes 
kanapékkal és pálmafákkal felszerelve ideális hely a dél-
utáni lazításhoz. A szakácsok kávéval és mascarponéval 
készült tiramisuval, hűsítő parfétekerccsel, jégkrémekkel 
és a császármorzsa nyárias változatával – ami egy jó nagy 
gombóc fagyival  válik ellenállhatatlanná – várják azokat, 
akik egy kis extra boldogsághormonra vágynak. Nem 
szabad kihagyni a nyáron szinte kötelező házi limonádét 
és a különböző koktélokat sem!

CsoKimENNyország
bElga praliné
Az évszázados hagyományokkal bíró belga csokoládéipar 
prémium minőségű termékeit kínáló üzlet minden csokira-
jongónak kötelező állomás. Az idei trendeknek megfelelően 
ugyanúgy megtalálhatóak a magas kakaótartalmú  
finomságok és a különleges ízkombinációk, mint az  
étcsokival bevont citromhéj. Nyáron csemegézzünk a  
cukormentes vagy a gyümölcspürékkel töltött (citromos, 
epres, mangós) bonbonokból! A nyári gyümölcsöket külön-
legessé tehetjük valódi csokoládé fonduekkel, amelyek  
kőporc edényes kiszerelésben sokáig olvadt állapotban 
tartják a csokoládét.
 

fagylaltok és jeges csodák, 
gyümölcsös csokoládék – ezeknek az 
édes finomságoknak nyáron sem  
fogunk tudni ellenállni! össze-
szedtük a nyár legcsábítóbb ízeit!

üDítő édEsségEK
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      Mammut II. 1. emelet

      Mammut II. földszint

      www.belgapraline.hu
      Mammut I. földszint



a Kajaguru
taco & SanDwich guru

A szendvicskészítést professzionális szintre emelő GURU 
éttermében számos könnyű finomság szerepel az étlapon. 

Közel negyvenfajta tartalmas, fehér- vagy rozsbagettben 
készült harapnivaló, a mexikói konyha hagyományos búza-
lisztből készült tortillái, a Fish GURU halas finomságai és a 
hatvanféle saláta mellett sós vagy édes óriás palacsinták-

ból szemezgethetünk. Ha valami nyárias édességre fáj a 
fogunk, a túróval és szezonális gyümölcsökkel megpakolt, 

vagy az antioxidáns-bomba szedres-áfonyás palacsinta 
biztosan nem fog csalódást okozni. 

KiNCsEK az óCEáNból
norDSEE

Ha szeretjük a különleges ízeket és az egészségünkre is 
odafigyelünk, akkor a Nordsee fantasztikus halkínálatát 

nekünk találták ki! Tengerparti vakációk ráérős ebédjeinek 
hangulatát csempészhetjük vissza a dolgos hétköznapok-

ba a ropogós salátaágyon sorakozó garnélákkal, friss 
zöldségekkel grillezett vagy sóágyon sütött halas fogá-

sokkal. Ha valami különlegesre vágyunk, válasszuk a  
cápaharcsát, amit paprikával és sajttal egybesütve  

vadrizskörettel és citromos-kapros mártással tálalnak.

görög gasztrotúra
tavErna zorbaS

Feta sajt és articsóka, grill húsok, gyros tzatziki szósszal 
és egyéb finomságok várják a mediterrán ízekre éhes lá-

togatókat a Taverna Zorbasban. A fehérre meszelt kis gö-
rög házikóban, tradicionális környezetben kóstolhatjuk vé-

gig a helyi finomságokat. Könnyű nyári ebédnek ideális 
választás a görög saláta uborkával, fetával, roppanós sa-

látalevelekkel vagy a rizzsel töltött szőlőlevél, a dol-
madesz. A menüből ne hagyjuk ki az ouzot sem, ez az 

opálos fehér aperitif nem véletlenül a görögök nemzeti itala. 
Ánizsízesítése miatt nagyon üdítő egy forró napon –  

persze csak mértékkel.

KöNNyű Nyári harapnivalók
friss Halakért, autentikus görög falatokért vagy ropogós tortilláért 
nem kell a tengerpartig utazni, tegyünk kulináris felfedezőtúrát a 
mammut éttermei  segítségével!
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      www.sandwichguru.hu
      Mammut II. 2. emelet

      www.nordsee.hu
      Mammut II. 2. emelet
      Mammut I. 3. emelet

      www.zorbastaverna.hu
      Mammut I. 3. emelet



magyarország vezető kávézólánca,  a coffeeshop company már a mammut  
Bevásárlóközpontban található kávézójában is várja a kávézás szerelmeseit. 
a világszerte közel 300 üzlettel és több mint 3000 egyedi kávézókoncep-
cióval rendelkező cégnek ez már a tizedik üzlete Budapesten. 

a bécsi székhelyű coffeeshop company koncepciójának alapgondolata a 
hagyományos bécsi kávézó ötvözése a trendi, amerikából eredő “to go”, 
azaz elviteles rendszerrel.

a coffeeshop company a legjobb magasföldi arabika kávét, minőségi 
felfrissülést, kellemes környezetet és professzionális kiszolgálást nyújtja 
vendégei számára. 

„Kínálatunkban a különlegesen pörkölt szemes kávéból készült  
hideg és meleg italok mellett gazdag tea- és forrócsoki-választék, 

üdítők, sütemények, szendvicsek  is 
megtalálhatóak.  
Modern, nagyvonalú megjelenés 
mellett minőségi kínálat. Tér-
jen be hozzánk és adja át magát 
egy másik világ nyújtotta 

élvezeteknek.”

trENd és hagyomáNy
Coffeeshop már a mammutban is
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Dr. barna gabriElla
ügyVéd 

•	 30 éVEs ügyVédi műKödés
•	 pErEs és pErEN KíVüli KépVisElEt polgári jog tErülEtEiN
•	 tulajdoNjogi
•	 öröKlési
•	 Kártérítési
•	 Családjogi
•	 gazdasági ügyEKbEN

cíM: pannon irodaház 1025 budapest szépvölgyi út. 52. | tel: 306 78 77 33 | e-Mail: drbarnag@gMail.coM

üröm az örömbEn
Nyaralásaink alkalmával gyakorta tapasztalhatunk hasmenéses 
megbetegedést, amelyet könnyedén elkerülhetünk, ha odafigyelünk 
néhány egyszerű, de fontos szabályra.
A betegség általában pár napig tart, kezelés nélkül is gyógyul, de 
tönkreteszi az utazás élményét. Külföldön, – főként, ha egzotikus az 
úticélunk - nagyobb gyakorisággal fordulhat elő.
Rövid gyomor-hasi panaszok után hirtelen jelentkezhet, akár láz is 
kísérheti, gyengeség, fáradékonyság, extrém esetben véres székürí-
tés is jellemzi. A kórokozók általában szennyezett étellel, vagy ivóvízzel 
jutnak be a szervezetünkbe.

Lássuk tehát, hogy mit tehetünk az örömteLi nyaraLásért.
Mindig kérdezzük meg, hogy a helyi víz forralás nélkül biztonsággal 
fogyasztható- e! Amennyiben nem, figyeljünk arra, hogy jégkockát, 
vagy frissen mosott gyümölcsöt se fogyasszunk. Veszélyt jelenthet-
nek a nem megfelelően átsütött húsok, halak és tengeri állatok. Kerül-
jük el a majonézes ételeket, hidegtálakat, lehetőleg mindig frissen 
készített ételeket fogyasszunk. A gyümölcsöket vagy fertőtlenítő le-
mosás után, vagy hámozás után együk meg. Biztonsággal csak a pa-
lackozott és előttünk felnyitott italok fogyaszthatóak. A fogmosáshoz 
használt víz is okozhat fertőzést – gondoljunk erre is! Vihetünk ma-
gunkkal fertőtlenítőszereket is (neomagnol tabletta). Hasznos lehet a kereskedelmi forgalomban is kapható víztisztító készülék is, 
amennyiben extrém kalandos túrán vagyunk.
Hasmenés esetén fontos szempont, hogy elkerüljük a sóvesztést és megelőzzük a kiszáradást. Próbáljunk először kortyokban, 
majd kis mennyiségben inni folyadékot (ne erősen cukrozott italokat) egész nap folyamán!
Amennyiben nincs a patikákban kapható előre csomagolt ún. rehidratációs porunk, tegyünk kevés sót és cukrot a vízbe vagy a 
keserű teába. Súlyosabb esetekben antibiotikum szedése is szükségessé válhat.
A fejlettebb országokban általában vírusok okozzák a hasmenést, amelyek hasonló tünetekkel járnak. A leggyakoribb vírusok a 
rotavírus, az enteralis adenovírusok, az astro- és coronavírusok és a calicivírusok. Megelőzésük döntően a higiénés rendszabályok 
betartásán múlik.
Javasoljuk, hogy háziorvosukkal, vagy belgyógyász szakorvossal konzultáljanak elutazás előtt, hogy egy kis sürgősségi gyógy-
szercsomag is rendelkezésükre álljon.

Mammut II. 4.emelet | www.mammutegeszsegkozpont.hu

egészség
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tudni akarod, hol 
tartasz az edzésben?
Mi pontosan MegMondjuk!

gyere el a teljes testtömeg/testzsírmérést 
biztosító dexa vizsgálatunkra!

Az egészségügyi diagnosztikában használt DEXA berendezés speciális prog-
ramjával kimutatható az edzés hatására létrejövő zsírcsökkenés százalékban, 
valamint az izom állományának növekedése grammban. 

Egy rosszul vezetett súlycsökkentés során az izomszövet fogy, míg a  
testzsír/testtömeg arány nőhet, ahelyett, hogy csökkenne. Ennek az aránynak  
már lehetséges az igen pontos megítélése.

  mikor nézetted meg magad utoljára?

Hasi-, pajzsmirigy-, valamint női és férfi ivarszervi ultrahang vizsgálatokkal 
gyorsan képet kapsz az aktuális egészségi állapotodról! 
Az egészséges életmódhoz a rendszeres diagnosztikai vizsgálatok is 
hozzá tartoznak.

A tájékoztatás nem teljes körű. A vizsgálatok igénybevétele előtt konzultálj 
háziorvosoddal, kezelőorvosoddal vagy központunk szakorvosával. Szűrő-
csomagjainkról, vizsgálatainkról bővebben a www.euromedic.hu 
oldalon tájékozódhatsz.

euromedic 
diagnosztikai központ 

mammut ii. 4. emelet
1024 budapest, 
lövőház utca 2-6., 
tel.: 06-40-91-81-91

gyere, nézesd meg magad, hogy még 
sokáig bírd a tempót!
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Nyári bőrápolás 1x1
nyáron az erős napsugárzás próbára teszi a bőr ellenállóképességét, Ha nem vigyázunk, 
akár 15 perc alatt is pecsenyevörösre égHetünk. néHány egyszerű szabályt betartva azonban 
biztonságosan élvezHetjük a napsütést! dr. révész klaudiát, az a-balance magánrendelő bőr-
gyógyászát kérdeztük a legfontosabb nyári teendőkről. 

Nyáron megkerülhetetlen téma a napvédelem. Az UV sugárzás 
tavaly többször ért el rekordszintet és szinte naponta hallunk a 
napsugárzás káros hatásairól. Mit tehetünk bőrünk védelme ér-
dekében?
A Nap az egyik éltető elemünk, azonban jó tudni, hogy ez a Nap az elvé-
konyodott ózonréteg miatt már nem a régi. A napfény nem csak a jó kö-
zérzetért felelős, hanem többek között a D-vitamin termelésért is. A D-vi-
taminról kiderült, hogy amellett, hogy a csontok anyagcseréjéhez 
nélkülözhetetlen, az egyik legfontosabb rákmegelőző anyag – fontos a 
megfelelő koncentrációban való jelenléte a szervezetünkben. Sok múlik 
az egyensúlyon: ha ésszel kezeljük a napfény adta előnyöket, akkor nem 
kell számolnunk a hátrányokkal. Ha azonban sokszor leégünk, nem figye-
lünk oda magunkra, nem használunk fényvédőket, nem járunk szűrések-
re, akkor természetesen van mitől félnünk – szerencsésebb esetben 
„csak” a bőr korai elöregedésétől, rosszabb esetben a bőrráktól. A bőr-
rák nem a tavalyi napégés eredménye, hanem az egész eddigi életünk 
során begyűjtött napfénykárosodás következménye. 

Ma már rengeteg különböző fajta és faktorszámú napvédő léte-
zik. Hogyan válasszuk ki a megfelelőt?
Ma már léteznek speciális igényeknek is megfelelő termékek, amelyeket 
aknés vagy éppen érzékeny bőrre fejlesztettek ki. Ahhoz, hogy eldönt-
sük, kinek milyen faktorszámra van szüksége, mérlegelnünk kell, hogy 
milyen a bőrtípusa és hol fog tartózkodni – magától értetődően más ter-
mék ajánlatos a trópusokon és más Magyarországon. Mindemellett, ve-
gyük figyelembe, hogy nemcsak napozáskor vagy a Balaton-parton ér 
minket a nap, hanem az autóban, a piacon nézelődve is ki vagyunk téve 
az UV-sugárzásnak. Általános szabály, hogy délelőtt 11 és 4 óra között 
kerüljük a napot. Jó, ha tudjuk: egy bekenés nem jelent komplett védel-

met! A napkrémek kémiai szűrője néhány óra alatt elbomlik, a vízállóság pedig nem jelenti azt, hogy a készítmény törölköző-álló 
is lenne – pancsolás után kenjük újra magunkat, akkor is, ha nem telt el az a néhány óra!

Mit kell tudni az anyajegyszűrésről és mikor érdemes ellátogatni szakorvoshoz?
Maga a vizsgálat teljesen fájdalommentes, a szakember dermatoszkóp segítségével, többszörös nagyításban veszi szemügyre 
az anyajegyeket. Ajánlott rendszeresen anyajegyszűrésre járni (legalább évente egyszer) és minden gyanús képletet minél hama-
rabb megmutatni bőrgyógyásznak. A szűrések közötti önvizsgálat is lényeges: figyeljünk oda minden olyan anyajegyre, ami 
megváltozik: nőni kezd, viszket, megváltozik a pigmentációja vagy állandó irritációnak van kitéve, mondjuk, rendszeren dörzsöli 
valamelyik ruhadarab. 

Nyáron a bőr másfajta ápolásra szorul. Melyek azok a kozmetikai kezelések, amiket érdemes mellőzni ilyenkor, és 
mik azok, amiket nyugodtan bevethetünk?
A napfény kifejezetten áldásos hatást gyakorol a pattanásokra, az aknétól szenvedők ilyenkor fellélegezhetnek! Azonban sok 
olyan eszközös szépészeti beavatkozás van, ami fényérzékenységet okoz, így nyáron nem alkalmazható. Ilyen például a kémiai 

hámlasztás, a lézeres kezelés vagy a 
végleges szőrtelenítés. Természete-
sen van a repertoárunkban olyan 
módszer is, amivel nyáron is szépülhe-
tünk: a biolifting, a mezoterápia, a  
botox vagy a ráncfeltöltés ilyenkor is 
biztonsággal végezhető.

dr. Révész Klaudia
Mammut II. 5.emelet

Nyitva tartás: kedd, csütörtök: 8.30-18.00,  
előzetes bejelentkezés alapján

Tel.: (+36 70) 948 0858, (+36 70) 947 5868
www.abalance.hu

E-mail: info@abalance.hu
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mit tEgyEn Egy 
viSSzérbEtEg 
nyáron?

kellemes vízparti séta, egésznapos városnézés, hosszú 
bevásárlások, hegyi túrák, számtalan örömteli nyári prog-

ram. egy-egy fárasztó nap végére azonban lábaink sokszor ne-
hézzé, lomhává válnak, gyakran feszülő fájdalom jelentkezik. a fájda-

lom oka a vizenyő és a korábban már meglévő értágulatok fokozódása. mit 
tegyünk, hogy a kellemetlen tüneteket elkerüljük?

Mozogjon!
Mozgás, sportolás közben maga az izomszövet összehúzódása és elernyedése által okozott 
pumpamechanizmus biztosítja a vérnek a szív felé való visszajutását és ezáltal a visszerek 
kiürülését. Nagyon fontos, hogy mindig legyen olyan tényező, ami a visszerek munkáját 
segíti. Ha lehetőségünk van mozgásra, sportra, akkor tegyük azt! Fussunk, kerékpá-
rozzunk, ússzunk, vagy akár csak sétáljunk. Minden olyan mozgás, ami a lábiz-
mokat munkára készteti, jótékony hatású ilyenkor.  

Lábakat a magasba!
Tartósabb időn át történő ülés, állás esetén mindenképpen segít-
sük a visszerek kiürülését kompressziós harisnyával, vagy rugalmas 
pólyával. Ezáltal ezek az erek nem tágulnak jobban ki, és belőlük a 
vér könnyebben áramolhat a szív felé. Aki tartósan álló- vagy ülő 
munkát végez, annak különösen fontos ennek betartása. Ha lehető-
ség van rá, ne lógjon a lábunk, hanem tegyük fel, hiszen a gravitáci-
ós erő is a visszerek ellen dolgozik, azok munkáját nehezíti. 

Utazzon okosan!
Ne üljünk keresztbe tett lábakkal, utazás közben lehetőleg órán-
ként álljunk fel, sétáljunk. Igyunk sok folyadékot, lehetőleg ásványvi-
zet, kerüljük az alkohol- és kávéfogyasztást! Utazáshoz viseljünk 
laza ruhát, kényelmes cipőt! A trombózis megelőzésére viselhetünk 
kompressziós harisnyát, azonban ennek megválasztása minden 
esetben az egyén állapotától, visszeresség súlyosságától függ, így 
ezt bízzuk inkább szakorvosra. Amennyiben lehetséges, utazás 
közben is tegyük fel a lábunkat lábtartóra. 

Használjon gyógynövényeket!
Több gyógynövényről ismert, hogy enyhíti a visszeres panaszokat. 
Erősítik a vénafalakat, csökkentik a vénafalon keresztüli víz kilépé-
sét, ödéma képződését, “higítják” a vért, csökkentik a gyulladást. 
Ilyen gyógynövények a vadgesztenye, a szúrós csodabogyó , a va-
rázsmogyoró, a csalánlevél, a körömvirág. Gyógynövények mellett 
érdemes vénafal-erősítő vitaminokat, ásványi anyagokat is fogyasz-
tani, mint C-vitamin, cink.

Kérjen orvosi segítséget!
Erős panaszok esetén – feszítés, fájdalom, esztétikai probléma, 
gyulladás – érdemes orvoshoz, érsebészhez fordulni. A visszerek 
kezelése, eltüntetése történhet szklerotizáló injekcióval, hagyomá-
nyos műtéttel, lézerrel, rádiófrekvenciával. Ezen utóbbi beavatkozás 
előnye, hogy nyáron is végezhető.

Mammut II. 5.emelet | www.tromboziskozpont.hu
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Alakformáló

Zsírégető

Kondi

Kismama torna

Senior torna

Stretching

bodyART™

deepWORK™

Pilates

Preventív gerinctorna

Spinning®

Pump

Kangoo

Dance

Fight

A néPSZeRűA MODeRn
Te MelyiKeT válASZTAnáD?

A KlASSZiKuS
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most még nem késő formába 
lendülnöd a nyárra!
A testmozgás bizonyítottAn segít, hogy remekül érezd mAgAd A 
bőrödben! rendszeres sportolássAl egészségesebbé és energikusAb-
bá válsz, ezáltAl önbizAlmAd megnő.

A mozgás közben felszabaduló 
boldogsághormonok hatására  
szabadnak és elégedettnek érzed 
magad. A mindennapi nehézsé-
geket kihívásnak és nem tehernek 
látod. Magánéletedben és mun-
kahelyeden is jótékonyan hatnak 
rád a változások.

Az sem elhanyagolható, hogy 
bőröd feszesebbé, tested tónuso-
sabbá válik. Ha megtalálod a szá-
modra megfelelő mozgásformát, kilók tűnnek el rólad észrevétlenül, miközben jól érzed magad. Nincs megfelelőbb pillanat, 
hogy meghozd a döntést és elkezdj egészségesen élni, mint a MOST.

Klubunkban a fitneszrészleg mellett két helyen is tartunk csoportos órákat. Heti több mint száz aerobik és Spinning® edzésidő-
pont közül választhatsz, melyeket magasan képzett, profi oktatók tartanak! Kipróbálhatsz több mint húsz fajta edzéstípust, így 
biztosan megtalálod a sportolás számodra hatékony és kedvelt módját. A csoportos órákra barátaidat és családtagjaidat is 
elhozhatod. Az együttes edzés motiválni fog, hogy kitarts elhatározásod mellett.

Speciális óratípusokkal is várjuk vendégeinket! A várandós anyukák kismamatornán vehetnek részt. Az idősebb korosztályt 
senior tornaórával várjuk, a hátfájósok számára pedig gerinctorna órákat tartanak gyógytornászaink.

a lite Wellness club mammut klubban megtalálod új, kedvenc mozgásformádat,  
kortól és edzettségi állapottól függetlenül!

Mammut II. 4.emelet, T: +36 1 345 8544, www.litewellness.hu, info@litewellness.hu

Mammut II. 5.emelet | www.tromboziskozpont.hu
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      www.bestreisen.hu
      Mammut I. 1. emelet

      www.chemoltravel.hu
      Mammut I. 3. emelet

Nyáron a legnépszerűbb út-
vonalak – a Földközi-tenger 
nyugati medencéje mellett   
– a dél-mediterrán vidékek, 
így   Marokkó (Casablanca), 
Szardínia szigete, Isztambul, 
a görög szigetek vagy Izrael.  
Az „úszó szállodák” kényel-
mét egyre többen ismerik és 
szeretik meg, ahol a fedélze-
ten pezseg az élet, számta-
lan érdekes programot szer-
veznek számunkra. Emellett  
naponta más-más városba, 
akár országba kukkanthat 
be az utazó. A kikötőkben 
magunk választhatunk, egy 
vezetett túrán ismerkedünk 
történelmi vagy természeti  
látnivalókkal, esetleg némi 
vásárlásra, kávézásra vá-
gyunk. 

eilat-holt-tenger-Tel 
Aviv júliusi indulással 
299 000 Ft-tól/fő

csodás tengerparti nyaralóhelyek, kivá-
ló szállodai szolgáltatások, all inclusive 
ellátás, családbarát környezet, pihenés, 
sport, szórakozás és fantasztikus han-
gulat. 

A családok körében évek óta nagy sikert 
arató DINO CLUB idén már 7 tengerparti 
nyaralóhely összesen 10 szállodájában, 
kibővített programkínálattal várja vendé-
geit. Tunézia, Egyiptom, Törökország, 
Rodosz, Mallorca és Horvátország mel-
lett újdonság, hogy a DINO CLUB-él-
mény már Bulgáriában is elérhető lesz 
2013 nyarán. A Napos-partra varázsolunk igazi mediterrán klubhangulatot!

A DINO CLUB ingyenes programcsomagjának keretében júniustól szeptemberig magyar animátoraink gondoskodnak gyerekek és fel-
nőttek egész napos szórakoztatásáról! A három-, négy- és ötcsillagos családbarát szállodákban megannyi szórakozási és sportolási le-
hetőséget kínálunk utasainknak: a szállodákban csúszdák, gyermekmedencék, gyermekbüfék és játszóterek várják a családdal utazókat.

1 hét repülővel, all inclusive ellátással már 89.900 Ft/főtől! kérje személyre szabott ajánlatunkat 
a Mammut Best reisen irodában!

DiNO 
clUB
nyaralás az egész családnak!

a nyár legszebb pillanatai
festői tengerpartokon
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Nyár, Család, hotEl silVaNus!
Ha igazi nyári élménnyel akarja meglepni családját, 

ittHon is megteHeti!

      www.neckermann.hu
      Mammut II. 2. emelet

      www.vista.hu
      Mammut II. 2. emelet

A Pilis és a Dunakanyar legszebb fekvésű szállodája, a családbarát Hotel Silvanus, igazi nyári paradicsoma a gyermekes családoknak! 
Nálunk minden adott ahhoz, hogy az egész család felhőtlenül jól érezze magát, hiszen gyermekmedence, játszószoba és 
svédasztalunkon külön a kicsiknek terített gyereksarok várja az apróságokat, akiket hat év alatt ingyenesen látunk vendégül!  
Használják ki szállodánk családi programjait, és ismerkedjenek meg a varázslatos környék gazdag kirándulási és programlehetőségeivel!

Akár már 12.900.-FT /fő/éjszaka ártól, félpanzióval!

A stílusosan berendezett vidéki házikók a Vértes Na-
túrpark szomszédságában találhatók. A hely számos 
kirándulási és egyéb szórakozási lehetőséget biztosít 
az ide érkező vendégek számára.

Az ár (37 000 Ft/ház/éj) tartalmazza: 
a szállást 1 éjre a kiválasztott vendégházban önellá-
tással, a medence használatát, a konyhai és a fürdő-
szobai bekészítéseket. Tartózkodási idő minimum 2 
éjszaka, kivétel Sipos ház (3 éj). 

a vidék gyengéd érintése  
C s á K b E r é N y Az
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megszállott búvár vagy, de lazítanál is?
a vörös-tenger a legszebb merülőHelyek egyike: tiszta és meleg a tenger, amelyben sokszínű és válto-
zatos tengeralatti élővilág övezi a gyönyörű korallzátonyokat. miután kifárasztottad magad az 

edzéssel, kellemesen ellazulHatsz a tengerparton, és feltöltődHetsz a napfény energiájával.

      www.kartagotours.hu
      Mammut I. földszint

Utazz , meRülj és pezsdülj egzotikUs tájakoN!

Portugáliát imádják a szörfösök és a hullámlovasok, 
és ideális helyszín vitorlázáshoz, horgászathoz vagy 
búvárkodáshoz, de nem fogsz csalódni akkor sem, 
ha bringára pattansz. Búvárbázisokat például a nép-
szerű nyaralóhelynek számító Algarve és Faro köze-
lében is találni.

Természetesen nemcsak a vízi sportoknak hódol-
hatsz, hanem kipróbálhatod magad a világ leggyö-
nyörűbb golfpályáinak egyikén is. 

mániákus szörfös vagy Hullámlovas 
vagy és szeretnél új trükköket tanulni?

A Zöld-foki-szigetek kifújt szelei igazán alkalmasak 
erre. Itt megmutathatod, hogyan kell a szörfdesz-
káddal a hullámok élén táncolni. A Santa Maria-öböl 
mind windsurf, mind kitesurf szempontból a ször-
fösök paradicsoma, az erős szélnek köszönhetően 
ideális a freestyle gyakorlására.
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      www.mediamarkt.hu 
      Mammut II. -1. emelet 

cirque du soleil - egy világ válAszt el

James Cameron (Avatar) és Andrew Adamson (Shrek) elismert filmművészek egy olyan filmes 
kalandra invitálnak, amelyhez foghatót még soha nem láthattál. Szárnyalj és szökkenj, ússz 

és táncolj együtt a Cirque du Soleil legendás tagjaival, akik egy fiatal párost visznek olyan 
„varázslatos utazásra”, amely keresztülszeli a világot és túltesz minden fantázián!

AnnA kAreninA

Olyan sikerfilmek után, mint a Büszkeség és balítélet, a Vágy és vezeklés, harmadik közös 
munkájukban az Oscar®-díjra jelölt Keira Knightley és Joe Wright, az elismert rendező szo-
katlan látványvilággal, újszerűen meséli el azt az epikus történetet a szerelemről, melyet az 
Oscar®-díjas Tom Stoppard (Szerelmes Shakespeare) adaptált vászonra Lev Tolsztoj időtlen 
klasszikusából. 

A történet arról a mindent elsöprő szerelemről mesél, amely felőrli az emberi szívet. Ahogy 
Anna elbizonytalanodik szerelmét és házasságát illetően, körülötte minden megváltozik.

DvD/blu-ray
filmAjánló
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Jegyárak: teljes árú jegy: 1840 Ft; SZERDÁN egész nap (csak normál előadásokra): 1440 Ft; diák-, gyerek-, nyugdíjas-, pedagógus-, fogyatékkal élő jegy: 1440 Ft; családi jegy (csak normál előadásokra; 
2 felnőtt és 2, vagy 1 felnőtt és 3 - 8 év alatti - gyermek részére): 5300 Ft; Digitális 3D teljes árú jegy szemüveggel: 2240 Ft (szemüveg nélkül: 2040 Ft); Digitális 3D diák-, gyerek-, nyugdíjas-, pedagógus-, 
fogyatékkal élő jegy szemüveggel: 1840 Ft (szemüveg nélkül: 1640 Ft). Gyerekjegy 8 éves korig váltható! Csoportos jegyárainkról érdeklődjön a jegyrendelés telefonszámán! Felhívjuk tisztelt mozilátoga-
tóink figyelmét, hogy kedvezményes jegyet a jegypénztárainkban csak a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatásával tudunk kiadni. A jegypénztárban "EDENRED Ticket Compliments Top Premium" 
ajándékutalványt, "SODEXO Ajándék Pass" utalványt is elfogadunk. A jegypénztárainknál ki tudunk szolgálni MasterCard, Visa, AMEX, valamint PayPass fizetési opciókat. A filmek előtt reklámok és elő-
zetesek kerülnek levetítésre. Észrevételeit a cinema@cinemacity.hu e-mail címre várjuk. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 3 óra ingyenes parkolást tudunk biztosítani a parkolókártyák érvényesítésével.

gru 2. 3d
Színes, szinkronizált amerikai animációs kalandfilm 

Amint Gru kezd beleszokni a kertvárosi családapa szerepébe Margo, Edith és 
Agnes apjaként, felbukkan egy szupertitkos szervezet, amely a gonosz elleni harcot 
tűzte zászlajára globális szinten. Így most Grún, a minyonokon és Gru új társán, 
Lucyn a sor, hogy kiderítsék, ki áll a látványos bűntettek mögött. Végül a világ leg-
nagyobb ex-bűnözője kell ahhoz, hogy elkapja azt, aki a helyére pályázik...

Bemutató: 2013. július 4.

szemfényvesztők 
Színes, szinkronizált, amerikai thriller

A világ legjobb illuzionistáinak egy csapata bankot rabol, de nem is akárhogyan: a 
mindenkit megtévesztő műsorszámuk végeztével a közönség sorai közé szórják a 

megszerzett pénzt. Az FBI értetlenül áll az agyafúrt attrakció előtt, nem is sejtve, 
hogy egy sokkal nagyobb dobásra készülnek a szemfényvesztők. 

A szállító, A titánok harca, és A hihetetlen Hulk rendezője fantasztikus szereplőgár-
dával dolgozott együtt, akik elhozzák a nyár egyik legnagyobb meglepetését: egy 
váratlan helyzeteket, meglepő fordulatokat, trükkös pillanatokat tartogató thrillert, 

amiben semmi nem az, aminek látszik.

Bemutató: 2013. június 13.

fArkAs 3d 
Színes, szinkronizált amerikai akció-fantasy

A különlegesek közt ő a legkülönlegesebb. A legyőzhetetlenek között ő a legerő-
sebb. Farkas (Hugh Jackman) vad, magányos, kortalan. Minden sebe azonnal 
gyógyul, a csontjait adamantiumötvözet teszi törhetetlenné. Ezúttal azonban mégis 
sebezhető. Egy titokzatos férfi kérésére Logan Japánba utazik, ahol egy olyan aján-
latot kap, amelytől egész élete megváltozhat. Ám céljai eléréséhez le kell győznie a 
félelmetes Ezüst Szamurájt, egy csapat nindzsát és egy veszélyes tudóst is. Erején 
felül harcol, ám nemcsak a szamurájkardok fenyegetik: saját démonait, kétségeit és 
félelmét is le kell győznie ahhoz, hogy életben maradjon. 

Bemutató: 2013. július 25.

filmAjánló
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A mAgányos lovAs 
Színes, szinkronizált, amerikai kalandfilm

Johnny Depp és Armie Hammer főszereplésével készül a Walt Disney Studios és 
a Jerry Bruckenheimer Films közös produkciója. A klasszikus mese izgalmas újra-

gondolásának rendezője Gore Verbinski, a producer Jerry Bruckheimer. A The Lone 
Ranger egy izgalmas, akcióval és sok humorral fűszerezett kalandfilm, melyben a 

hírhedt maszkos hőst friss, mai szemlélettel keltik életre az alkotók. Tonto, az ame-
rikai bennszülött lélekharcos (Johnny Depp) számba veszi a korábban elmondatlan 
történeteket, amelyek a törvény emberét, John Reidet (Armie Hammer) az igazság 

jelképévé tették.

Bemutató: 2013. július 4.

z világháború
Színes, szinkronizált amerikai akciófilm

A Max Brooks World War Z című könyve alapján készült akciófilm egy ENSZ alkal-
mazott, Gerry Lane küzdelmét mutatja be, amint versenyfutást folytat az idővel és a 
végzettel, hogy megállítsa a fertőzés szétterjedését, mely hadseregeket és kormá-
nyokat győz le és kihalással fenyegeti az emberiséget.

Bemutató: 2013. június 27.
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kAti mArton: párizs 
szerelmeim története

A magyar származású amerikai 
újságíró, Kati Marton új könyve műfaja 

szerint memoár, találó angol alcíme 
szerint ,,love story”, valójában szerelmi 

vallomás, szerelmeinek története. 
Fordulatokban gazdag életének szinte 
minden fontos eseménye Párizshoz 
kötődik: itt járt egyetemre 1968-ban, 
itt szövődött romantikus kapcsolata 

első férjével, gyermekei apjával, Peter 
Jennings-szel, a közismert amerikai 

tévés újságíróval, válása után itt alakult 
barátsága mély és tartós szerelemmé 

második férjével.

néző lászló: 
bŰnszövetség 

„... mindaz, ami 2002 és 2010 között 
történt, egy dolgot biztosan megmu-
tat: a kisebb-nagyobb törvénytelen-
ségek, bűncselekmények nem vélet-
lenül, a rendszer ellenére történtek. A 
korrupció, az állami pénzek lenyúlása 

maga volt a rendszer.”

dr. AlexAnder eben: 
A mennyország létezik

Több ezer embernek volt már ha-
lálon túli élménye, de a természet-
tudományok kutatói mindezidáig 
azon az állásponton voltak, hogy 
túlvilág nincsen. Dr. Eben Alexan-
der idegsebész is ezen tudósok 

közé tartozott. Tisztában volt azzal, 
hogy a halálközeli élmény létező 

jelenség, de úgy gondolta, csupán 
a trauma által megviselt idegpályák 
terméke. Egy szép napon viszont 

az ő agyát is megtámadta egy ritka 
betegség. 

blAine hArden:  
menekülés A 14-es táborból
Észak-Korea elszigetelt, korrupcióval 
sújtott és atomfegyverekkel felsze-
relt ország. Kényszermunkatábora-
iban mintegy 150-200 ezer politikai 

fogoly raboskodik, az áldozatok 
száma szintén több százezerre tehe-
tő. Ezen lágerek kétszer annyi ideje 
léteznek, mint ameddig a szovjet 

Gulág fennállt, és közel tizenkétszer 
annyi ideig, mint ameddig a náci 

koncentrációs táborok. Szin Dong-
hjok az első észak-koreai rab, aki 

kényszermunkatáborban látta meg a 
napvilágot és sikerült megszöknie.

josé rodrigues dos sAntos:  
A végső titok

Egy spanyol paleográfus a Vatikáni 
Könyvtárban az egyik legrégebbi 

fennmaradt Biblia-kéziratot, a Codex 
Vaticanust tanulmányozza. Hirtelen 
zajt hall a sötétben. Egy alak ráveti 
magát és elvágja a torkát. Az olasz 
rendőrfelügyelő, Valentina Ferro, 
a híres portugál történész-kripto- 
analitikust, Tomás Noronhát hívja 
segítségül a holttest mellett talált 

különös üzenet megfejtéséhez. Az 
esetet két másik gyilkosság követi. A 
nyomozás során Tomás és Valentina 
a Biblia rejtélyeinek kanyargós ösvé-

nyén találja magát.

rost AndreA – tótfAlusi istván: 
operAmesék cd

Fellebben az Operaház nagy függönye, 
és megszólalnak a varázsos énekhan-
gok. Mi azonban nem mindig tudjuk, 
pontosan mi is történik a színpadon. 
Tótfalusi István hosszú évtizedek óta 

népszerű könyvében az operairodalom 
legnépszerűbb remekeit írta meg 

meseszerűen. Hangoskönyvünkön Rost 
Andrea négyet mesél el ezek közül. 

Világhírű énekesnőnk hangját, előadásait 
felidézve talán nem tűnik túlzásnak: 

ezúttal is ritka élményben lehet részünk.
Tartalom: A varázsfuvola - Turandot -  
A sevillai borbély - Figaro házassága

      www.animakonyv.hu  
      Mammut I. földszint
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robin cook:  
jótékony hAlál

A krimik koronázatlan királya egy 
újabb lebilincselő regénnyel állt 

elő. A helyszín most is egy kórház, 
ahol egy fiatal, kissé magányos 

orvostanhallgató lány tanára gyanús 
halála után nyomozásba kezd. 

Ahogy egyre mélyebben vájkál a 
dolgokban, súlyos titkokkal találja 

szemben magát. Ledöbbenti a 
mohóság eme határtalansága, az 

orvosi visszaélések mértéktelensé-
ge. Mindvégig bennünk motoszkál 

a kérdés: sikerül-e a lánynak a ször-
nyű balsejtelem végére járnia?

nick vujicic: 
megállíthAtAtlAn 

Minden ember úgy érzi, az ő terhei 
a legnehezebbek. Sokan úgy érzik, 
magukra maradnak a gondjaikkal, 
a problémáikkal, és sokan vannak 
olyanok is, akik nem látják a kiutat, 

akik nem rendelkeznek azzal 
az erővel, amelynek birtokában 

továbbléphetnének. Nick Vujicic, 
a végtagok nélkül született szerb 
származású ausztrál fiatalember 
a világot járva, a saját példáján 

keresztül szembesíti az embereket 
azzal, hogy vannak, akik valóban 
komoly problémákkal küzdenek, 

mégsem adják fel. 

vAvyAn fAble:  
tündérlovAglás

Ella Belloq „példátlanul izgalmas 
kalandtúrán, élménykiránduláson” 

vesz részt iskolatársaival az Al-
batrosz-félszigeten. A túra kimon-
dottan negatív értelemben válik 
izgalmassá. Denisa Wry a Shrek 

csúfnévre keresztelt rendőrfőnököt 
faggatja Ella hollétéről, emiatt 

erősen tart féltett kincse - maradék 
türelme - elvesztésétől. Nem növeli 
komfortérzetét az urna sem, ame-
lyet egy játékbabákkal telezsúfolt, 

különös házból vitt haza.

háy jános: A mélygArázs
Háy János kisebb szünet után 
újra megajándékoz minket egy 

fantasztikus regénnyel. Témája nem 
áll távol az eddigiektől, férfi és nő 
megfejthetetlen kapcsolatát bon-
colgatja, kissé pikáns felállásban. 
Két nő és egy férfi szemszögéből 

ismerhetjük meg a történetet. Három 
ember, három sors, amelyek valahol 
valamiért összekapcsolódnak. Az 
ironikus keserédes humor most 

sem hiányzik, és a csavar a végén 
is okoz majd meglepetéseket. Háy 

könyve garantáltan levezet minket a 
mélygarázsba.

vámos miklós: 
húrok

Életem két meghatározó SZENVE-
DÉLY-éről szól a Teniszezz velem és 
a Ha én Bródy volnék. A harmadik, 
még elementárisabb SZENVEDÉLY, 
az írás kapcsolja őket össze. Amikor 
ezt Bródy Jánosnak megemlítettem, 
azt mondta: Mázlista vagy! Sokak-
nak egy igazi szenvedély sem jut. 
”Kellenek a HÚROK. Ütőn, hang-
szeren, fémből, műanyagból vagy 
bélből, ahogyan eredetileg mind a 

gitárra, mind a teniszütőre sodorták. 
Ezeknél is nélkülözhetetlenebbek az 
érzelmi húrok, ha azokon játszunk, 

nagy baj nem lehet.” 

gilliAn flynn: holtodiglAn
Gillian Flynn regénye végre elérkezett 

Magyarországra is. A Holtodiglan 
Amerikában már 2 milliós eladással 
dicsekedhet, és reméljük, a magyar 
olvasók is hamar rákapnak az ízére. 
Nick és Amy az álompárok csapatát 
erősítik, mígnem az ötödik házassági 
évfordulójukon a lány eltűnik. A gyanú 

rögtön a férjre terelődik. 

Gillian Flynn izgalmas romantikába 
ágyazott thrillere remek kikapcsolódást 
és élvezetet nyújthat nyaraláskor. Érde-

mes magunkkal vinni.
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profi gép a tökélEtES 
nyári SzínEkért
Vágj bele a DSLR fotózásba, és engedd szabadon a kreativitá-
sodat! Készíts lenyűgöző fényképeket és videókat a 18 mega-

pixeles érzékelővel, és éld át a fotózás varázsát az egyszerűen 
használható, változtatható képszögű Clear View LCD II érin-

tőképernyővel! A canon intelligens jelenetérzékelő automati-
kája minden egyes jelenetet elemez és a fényképezőgépen 

automatikusan elvégzi a megfelelő beállításokat.

A profi fényképé-
szekhez is méltó, 
mégis a lelkes amatőrök-
nek készült: a 20,3 MP APS-C CMOS érzékelő (fázisfelismerő 
AF funkcióval) kiemelkedő minőségű képeket és élethű 
színeket eredményez kategóriája legnagyobb felbontása 
mellett. Ráadásul a legnagyobb érzékelővel rendelkezik a 
tükör nélküli fényképezőgépek kategóriáján belül, így a széles 
látószögű fényképezéshez is ideális. 

Motörheadphönes BoMBer
Semmi ellentmondás, olcsó utánzat! Lemmy és a Motör-
head a világ egyik legkeményebb, leghangosabb 
rock’n’roll bandája! Minőségi, egyoldalas 
kábelezéssel szerelt fejhallgató, 30 mm 
neodymium hangsugárzókkal Okostelefo-
nos beszélgetésekhez is.

már 100 millió eszközön

windows 8
hat hónappal a megjelenése után már 100 millió eszközön fut az új operációs 

rendszer, és az idei évben operációs rendszerrel forgalomba kerülő notebookok, 
ultrabookok mindegyike Windows 8-cal kapható. A 
táblagépek is egyre több készüléket 

látnak el Windows 8, vagy 
Windows RT operációs 

rendszerrel. A 
Windows 8 igazi 

előnyei, újdonsá-
gai érintőképer-

nyővel jönnek 
elő, így a gyártók 

arra helyeznek 
hangsúlyt, hogy 

a jövőben a termékeik egyre 
nagyobb része érintőképernyős 

legyen.
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a mobilod tE magaD vagy
A Samsung GALAXY S 4 azokon a területeken a legerősebb, 

amiket a tulajdonosai a legtöbbre értékelnek: ismeri az emberi kap-
csolatok fontosságát, megkönnyíti a barátokkal és a családtagokkal 

való kapcsolatteremtést, egyszerűbbé és gondtalanabbá teszi a 
mindennapokat, valamint új élményekkel gazdagít. Továbbá törődik 
az egészségeddel és a jóléteddel. Egyszerűen: a GALAXY S 4-re 

mindig számíthatsz.

a rode iXy sztereó 
mikrofon  

a világ első HD 
(24bit/96kHz) fel-
bontású kompakt 
mikrofonja iPhone és 
iPad készülékekhez, 
melynek hangja any-
nyira tiszta, gazdag 
és pontos, hogy 
stúdió körülmények 
között is megállja a 
helyét.

Talán emlékszel 
még arra, amikor 

életedben először 
néztél színes té-
vét...vagy éppen 
nagyfelbontású 

filmet.  
Most itt az ideje, hogy 
a tévénézés következő 
korszakába lépj. A 4K 

felbontású LCD-képernyő 
nem kevesebb, mint 8 millió (3840 × 

2160) képpontot jelenít meg. Ez négyszer akkora részle-
tességet eredményez, mint a jól ismert Full HD. Emellett 

korszerű képfeldolgozási eljárás gondoskodik arról, hogy 
ezen képpontok mindegyike különlegesen jó minőségű 

képpé álljon össze. Közelebbről megnézve pontosan 
olyan, mintha a valóságot látnánk.

high-tech
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védjük gyermekünk 
bőrét, vásároljunk 

uv-bérletet!  
A kisgyerekek fokozottan érzékenyek 

az erős napsugárzásra és hőhatá-
sokra, így a nyári melegben foko-

zottan ügyeljünk gyerekeink bőrére! 
Az uv-sugárzás 11 és 4 óra között a 
legmagasabb, nyáron ilyenkor akár 

15 perc alatt leéghet a bőr. A leégés 
nem csak egyszeri kellemetlensé-

get jelent, a bőr ugyanis nem felejt, 
ezek a hatások összeadódnak, 

később pedig komoly problémákat 
okozhatnak. 

 

A Kölyökpark ezért alkotta meg az 
UV-bérletet, amelynek köszönhetően 

a gyerekek 11 és 4 óra között ked-
vezményes áron, biztonságos, fedett 

játszóházban tölthetnek el önfeledt 
perceket! A Kölyökpark többfunkciós 

játszótere 10 éves korig biztosít 
szórakozási lehetőséget és aktív, 

fejlesztő közeget a gyerekek számára. 
A lurkókat többek között mászórend-

szer, labdamedence, különböző kész-
ségfejlesztő játékok, míg a kisbabás 

szülőket külön szoptató- és pelenkázó 
helyiség várja a Kölyökparkban.

kölyökpaRk

gyerek sArok
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Flora Magica Virágbimbók:  
Virágzó Móka a napon! A virág csak akkor nyílik ki, ha napsütés 
éri. A virág szirmai apró lényeket rejtenek!

Sky Rocket: 
Vidám szabadtéri játék 10 éves kor feletti gyermekeknek tervezve.  
Szuperszonikus, fürge rakéták! Süvítő hangzással, akár 70 méter 
magasra is felrepülnek!

Phlat Ball Junior: 
Az eredeti átalakuló korong-labda! Hajítsd el korongként, kapd el 
labdaként! Új, menő neon színekben is.

Karúszó: 
A vidám halacskákat ábrázoló 
karúszó az óvodás korú gyerekek 
számára nyújt biztonságot a vízben.

Állatfejes úszókarika: 
A kedves állatfejekkel díszített úszó-
karikával a kicsik is biztonságosan 
ringatózhatnak a vízen a legna-
gyobb forróságban. Háromféle vál-
tozatban készült, kedves pelikán-, 
majom- vagy teknősfejjel.

Vízipisztoly:  
Vigyázz, kész, tűz! Töltsd fel 
vízipisztolyod, és védd meg 
magad az ellenségtől!

Slushy Magic: 
Négy egyszerű 
lépés, egy kis 
hozzáadott 
varázslat, plusz a 
kedvenc italod, és jöhet 
bármilyen meleg nyári idő, 
a finom jégkása hűvössé 
varázsolja a napodat!

Mugz – a Fagyikészítő: 
Ha szívesen falatoznál valami finom fagylaltot, akkor nincs más 
dolgod, mint összeválogatni a kedvenc fagyid összetevőit, ösz-
szeönteni őket, jól összerázni, és már kanalazhatod is a Mugz 
bögréből!

Socker Boppers: 
Boxolnál egy jót a tesóddal sérülések nélkül? Akkor eljött a Te 
időd! Csak fújd fel a boxpárnákat, és jöhet az első menet!

vakáció a szabadban
itt a nyár, kalandra fel! a színes és vidám játékokkal garantáltan mókásan fog telni a nyári szünet. 
válasszunk a szuper vízipisztolyok, vagány boxpárnák közül vagy varázsoljunk jégkását kedvenc 

italunkból – ezekkel a játékokkal senki nem fog untakozni a vakáció alatt! 

gyerek sArok
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a benefit gyerekdivat kínálatában bemutatkozik a Holland dirkje gyerekruHa-kollekció, mely széles 
méretválasztékkal, modern tervezéssel, és megfizetHető árszinttel rendelkezik. a nyarat a klasszikus kék-
feHér tengerész stílus mellett színes, vidám termékekkel köszönti. a dirkje kollekció újszülött kortól egészen 
a tini méretig kínálja egymással jól variálHató minőségi gyerekruHáit.
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Tezenis

Mamas and Papas  

Mamas and Papas  

Mamas and Papas  

Mamas and Papas  



 
Itt a nyár, az önfeleDt mókázás és játék IDeje! ezekben a kényelmes 

és strapabÍró Darabokban bátran vághat nekI gyermekünk a kalanDoknak. az IDeI szezon vagány, 
szuperhősös pólókat tartogat a fIúknak és lenge anyagból készült ruhákat, szÍnes szanDálokkal a lányoknak.
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Benetton

Benetton
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SEgítSEn moSolyt cSalni a bEtEg gyErEkEk arcára

a mosoly alapítvány 1996 óta a mesék gyógyító erejével, mese- és művészetterápiás prog-
ramokkal segít abban, Hogy a legsúlyosabb betegség is csak egy feldolgozott élmény 
maradjon a gyerekek életében.  

Magyarországon évente több száz gyermeknek kell szembenéznie olyan súlyos betegséggel, amely hosszú kórházi tartózko-
dással, testet-lelket megviselő kezelésekkel, évekig tartó gyógyulási folyamattal jár. A Mosoly Alapítvány ingyenes mese- és 
művészetterápiás foglalkozásokkal segíti azt a folyamatot, amelyben az orvosi kezelések és a lelki rehabilitáció együtt, egymást 
erősítve hatnak a tartós gyógyulás érdekében. Kórházi terápiás foglalkozásokat tartanak Budapesten, Pécsett és Debrecen-
ben, ahol a szakemberek heti rendszerességgel nyújtanak a gyerekeknek pszichológiai és terápiás segítséget. Hosszú távú 
terápiás csoportjaikba a rehabilitáció alatt járnak a gyerekek, hogy könnyebben visszataláljanak kortárs közösségeikbe, amiből 
hosszan tartó betegségük kiszakította őket. 

Az alapítvány immár negyedik éve vesz részt Mosoly Váltójával az Ultrabalaton Nemzetközi Futó-és Kerékpárversenyen, amely 
egyben a legjelentősebb adománygyűjtő eseménye is az évben. A verseny nem csak az adománygyűjtés miatt különleges, 
hanem azért is, mert a Mosoly Váltó tagjaként a támogatók együtt futhatnak a gyógyult, mosolyos gyerekekkel.

A 15 éves Mammut számára mindig is fontos volt a társadalmi ügyek felkarolása, ezen belül is a hátrányos helyzetű csoportok 
támogatása. Ezért a Mammut immár második éve csatlakozott a Mosoly Váltóhoz, és a munkatársak együtt futottak a moso-
lyos gyerekekkel. Idén az Ultrabalaton záró szakaszát, a Club Aliga-i befutót teljesítették. A Mammut a szakasz támogatásával, 
egy nagyobb összegű pénzadománnyal segítette az alapítványt és a súlyosan beteg gyerekek lelki gyógyítását. 

ha felkeltettük érdeklődését, látogasson el a www.mosolykilometer.hu oldalra, amely a Mosoly Ultrabalaton hivatalos oldala, 
és vegyen részt jövőre Ön is a Mosoly Váltóban!

Ugye Önnek is sokat ér egy egészséges gyermekmosoly?
Kérjük, támogassa a súlyosan beteg gyerekek lelki gyógyítását!

A Mosoly Alapítvány bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank 12001008-00101932-00100001

További részletekért keresse fel a www.mosolyalapitvany.hu oldalt!
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a gördeszka
nem csak egy Hóbort, és még inkább nem gyerek-
játék… az egész világot beHálózta a deszkás 
kultúra, amely a vad szörfösök és utcagyerekek 
világából nőtte ki magát. a szabadság, a vagány-
ság és a lazaság érzését te is átélHeted. válassz a 
stílusodnak megfelelő deszkát.

Városi közleke-
dés vagy sport? 

Te döntöd el! 
A lényeg, hogy a legjobb bringák 

és felszerelések bármikor beszerezhetők, csak azt kell 
kitalálnod, éppen mire lenne szükséged ahhoz, hogy  

nyeregbe pattanj! 

sport
hA

sz
no

s

      www.garagestore.hu 
      Mammut I. 1. emelet 

      www.heavytools.hu 
      Mammut II. 1. emelet 



kezdődik a nyár,  
irány a víz! 

nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged leHet az uszodá-
ban vagy a strandon. akár amatőr, akár profi úszó vagy

Rollerezni mindenki tud!

A fárasztó gya-
loglás helyett 

száguldj rollerrel! 
Próbáld ki és használd minél 

többet! Mi szól amellett, hogy 
a zsúfolt városokban rollerral 

közlekedjünk? Gyors, egyszerű, 
és élvezetes. Összecsukható, 

így tömegközlekedési járműre 
is fel lehet szállni vele. A rollert 

vásárláskor a boltba is köny-
nyen magaddal viheted.
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      www.arena.hu 
      Mammut I. 1. emelet 

      www.hervis.hu 
      Mammut II. 1. emelet 



Ajándékozzon 
VásáRlási 
utAlVányt!

AJÁNDÉKOZZA A VÁLASZTÁS ÉLMÉNYÉT!A MAMMUT VÁsÁRlÁsI UTAlVÁNy
ToVÁBBRA Is NAGy sEGíTséG

Az AJÁNDékozÁsBAN, AzokBAN
A HElyzETEkBEN, AMIkoR öN NEM

TUDJA BIzTosAN, VAJoN MIlyEN
MEGlEpETéssEl okozHATNA

A lEGNAGyoBB öRöMöT.

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

Cipő, bőrdíszmű, 
tásKa

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

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

márkabolt
•	 Scarpa
•	 Scarlett
•	  Scholl
•	  Tredici
•	  Vagabond

férfi, Női diVat

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

•	  Mango
•	  Marylin Boutique
•	  O'Neill/Converse
•	  Orsay
•	  Premium Labels
•	 Promod
•	  R-Polo
•	  Retro Jeans
•	  Sántha Ruha
•	  SES Exclusive
•	  Springfield
•	  Tally Weijl
•	  Turai Divat
•	  T&T Divat
•	  Tatuum
•	  Ulla Popken

díszállat

•	 Halak-Hüllők
•	  My Pet

élElmiszEr,  
italoK, péKség

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

óra, éKszEr

•	  Aranygömb
•	  Divat órák üzlete
•	  Gárdos Ajándék
•	 Mont Blanc
•	  BL Óraszalon
•	 Extrametál
•	 Juta
•	 Lukács Ékszer
•	  My Gem Jewellery
•	  Swarovski 

KöNyV, Cd, dVd

•	  Alexandra
•	  Anima
•	 Libri

laKbErENdEzés,  
KoNyhafElszErElés

•	 Art Szalon Herend
•	 Butlers
•	  Chef Gourmet
•	 Darvas képkeret
•	 Haas&Czjzek
•	  Hobbyművész
•	  Kookta
•	 T-Rex

papír, írószEr

•	 Hobbyművész
•	  Papír-sziget
•	 Pirex

fEhérNEmű, 
fürdőruha

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

fotó, optiKa

•	  Opticworld
•	 Optiris Optika
•	 Olivér Optika
•	 Puskás Fotó

illatszEr, 
szépségápolás

•	 Crabtree & Evelyn
•	 Clinique
•	  DM drogéria
•	 Douglas

•	 Estée Lauder
•	 L'Occitane
•	 Marionnaud
•	  Nail Box by OPI
•	  Szappansziget
•	  Yves Roches

játéK, ajáNdéK

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

sport és élEtmód

•	  Dr. Lenkei Életerő 
Centrum

•	 Lite Wellness Club

sport- és szabadi-
dő-ruházat, sport-
Cipő, sportCiKKEK

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

szóraKozás, 
 játéKtErEm

•	 Mammut Bowling Club

számítástEChNiKa, 
műszaKi CiKK

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

 

szolgáltatás

•	 Catwalk Szalon
•	  Céghmester
•	  Euromedic  

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

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

Tradicionális 
Masszázsszalon

tElEKommuNiKáCió  
és tartozéKoK

•	  GSM Aréna
•	 T-Pont
•	  Telenor
•	 Vodafone

utazási iroda

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

VENdéglátás

•	  KFC
•	 Leroy Café
•	 McDonald's
•	  Palacsinta Klub

  elfogaDóhelyek a mammutban  

az üzletlista folyamatosan bővül.
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Ajándékozzon 
VásáRlási 
utAlVányt!

épület szint üzletszám megszűnt/elköltözött új üzlet
Mammut I.  -1. L101 MATCH élelmiszer Spar

Mammut I. fszt. L017 Wpower akkumulátor  - 

Mammut I. fszt. L032 PepitaBox Hello Mami

Mammut I. fszt. L036 Inter Moda  - 

Mammut I. 0. R008 Office Shoes Soul Shoes

Mammut I. 0. R023  - Madách színház és MÜPA jegyértékesítés

Mammut I. 0. P006b Konkurencia fehérnemű Vivamed egészségtár

Mammut I. 0. P018 Créor Ulpius ház

Mammut I. 1. R103a Andrew's Ties  - 

Mammut I. 1. R137,138 Vízágycentrum Aron Design

Mammut I. 1. R146 Irha, szőrme, bőr szalon Szitakötő ajándékbolt

Mammut I. 1. SP105 Free from pékség, gyorsétterem Ízműves kolbászda

Mammut I. 4. P422 modellezz.hu  - 

Mammut II.  -1. KP101e Szaffi férfi, női divatszalon  - 

Mammut II. -1 KP136 Mammut Fogászat  - 

Mammut II. fszt. K027 Musette K027a: Dohánybolt

Mammut II. fszt. K027 Musette K027b: Coffeeshop Company

Mammut II. 2. K224 Casa Spain  - 

Mammut II. 2. K226b Shearling, irha, szőrme, bőr szalon  - 

Mammut II. 2. K229b Football Fanshop  - 

Mammut II. 2. K239 D.I.V.A.  - 

Mammut II. 3. K321 Baby Stúdió (Chicco) Cosmos city

Mammut II. 3. K371 Jam Café & Bár  - 

Mammut II. 3. K374 Madách Színház jegyértékesítési pult  - 

Mammut II. 5. K528,529 Rózsadomb Medical Center  - 

Mammut II. 5. K527  - Mammut Fogászat

Mammut II. 5. K529  - Trombózis központ

Mammut II. 5. K531  - Endokrin központ, AyurMed Indiai gyógyközpont

változások
a bevásárlóközpontban

információ
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cipő, táSka
ShoES, bagS

Alberto Zago m i. fsz. l-063

Branch shoes · cipő m i. 2. r-201/g

DáMoni · cipő m i. fsz. l-060

Deichmann · cipő m ii. 1. 139

Humanic Cipő · cipő m ii. 1. 121

Jo ker Leather · bőr dísz mű m i. 1. r-110

MBT / Active Shoes m i. 0. p-004

Piella (GUESS) m i. 2. r-205

Raj nai · cipő m i. 1. r-113

Re ál szisz té ma Me ne dzser Shop m ii. 1. 140

Ryn · cipő m i. 1. r-102a

Sabatini · cipő m ii. -1. kp-105

Salamander m ii. 1. 141

Samsonite/Classic ·  
vi lág uta zók bolt ja

m i. 1. r-132

SCARPA m ii. fsz. 030

Scarlett · cipő m i. fsz. l-018

Scholl · cipő m i. 0. p-005

Soul Shoes m i. 0. r-008

Tredici · cipőbolt m i. fsz. l-040

Vagabond · cipőbolt m i. 0. r-011

Via Piella · táska és ajándék üzlet m i. 2. r-207

férfi-női Divat
mEn’S wEar, laDiES wEar

7 camicie · di vat m i. 0. p-003

Arts & Crafts m i. fsz. l002

Astor for men · fér fidi vat m i. fsz. l-033

Babes · női di vatáru üzlet  m i. fsz. l-047

Bershka · női divat m ii. 1. 122

Braga m i. fsz. l042

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

Camel active m i. 0. r-015

Carla · női di vat m i. fsz. l011

Cosmos city divat m ii. 3. 321

Bankomat

Információ

WC

Mozgáskorlátozott WC

Lépcső

Mozgólépcső

Panorámalift

Lift 

Pelenkázó

pictogramS
piktogramok

parkolók 
parking placES

Akadálymentes bejárat 

Telefon

Fizető automata

Italautomata

Gyógyszertár

Elsősegély

Csomagmegőrző

Gyalogos közlekedés 

Autós közlekedés 

-2 Szint
Mammut I. (m i.)

-1 Szint
Mammut I. (m i.)

-2nd floor
Mammut II. (m ii.)

térkép
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Cross & Field · fér fidi vat m i. 1. r-125

Devergo and Friends m i. 0. r-017

D&G Pop up Store m i. 0. p-001/b

Dockyard Islands · di vat m i. 0. r-014

Emporium · női di vat m i. 1. r-109

Esp rit · di vat m ii. fsz. 031

Estillo · fér fi divat m i. 1. r-134

Fanny Shop · divat m i. fsz. l-005

Feminé · női divat m i. 0. p-020

Gant · fér fidi vat m i. fsz.
l-041, 
43, 44

Garage Store m i. 1. r104

Gaudí · di vat m i. 1. r-147

Hello Mami kismamadivat m.i. fsz l-032

Jackpot & Cottonfield · di vat m ii. fsz. 038

Kaláka Design Stúdió m i. fsz. l-052

Kris tóf sza lon · fér fi di vat m ii. 1. 127

Levi’s Store · far mer, cipő m i. 0. r-012

Lilifo · egye di ter ve zé sű ru hák m i. fsz. l-004

Lorin · exclusive női di vat m i. 1. r-139

Madame elegant · női kosztümök m i. 1. r144b

Mango · di vat m i. 0. p-014

Marks & Spencer m ii. fsz. 033

Martha May · női divat m i. 1. r-116, 17

Marilyn Boutique m i. fsz. l-059

Mayo Chix m i. 0. p001

Mexx m ii. 1. 128

My 77 divat m i. 0. p006a

Nila & Nila m i. 2. r-210, 11

NOX m i. 2. r208

Orsay · női divat, kiegészítők m i. 0. r-006, 7

Premium Labels ·  di vat m i. 1. r-118

Promod · di vatáru m ii. fsz. 023

R-Polo m i. 1. r-112

Retro Jeans m ii. 3. 331

Sandy bizsu m i. 0. p-017

Sántha Ru ha · ipar művész di vat m i. fsz. l-054

SeS Exclusive · női divat m i. 1. r-106

Springfield · di vat m ii. fsz. 037

Sugarbird m i. fsz. l-057

Tatuum m ii. fsz. 038/a

Tally Weijl m ii. fsz. 026

Turai Di vat m i. fsz. l-006/b

T & T di vat · di vat m i. fsz. l-012

Ulla Popken · nagyméretű női divat m ii. 3. 344

United Colors of Benetton · di vat m ii. fsz. 039

DíSzállat
pEtS

Ha lak-Hüllők · díszállat-kereskedés m i. fsz. l-068

My Pet ·  ál latkereskedés m ii. -1. kp 101/c

EgéSzSég, élEtmóD
hEalth, lifEStylE

A-Balance bőrgyógyászat m ii. 5. k-530

Allergia- és diétabolt m i. fsz. l-053

Aranykagyló Egészségbázis m i. fsz. l-058

Ayurmed Indiai Gyógyközpont m ii. 5. 531

Biokertész m i. 1. sp-106

Bio sétány m i. 1. sp-101

BioTech USA ·  
sporttáplálék kiegészítő szakbolt 

m i. fsz. l-030

Dr. Lenkei vitamin m i. fsz. l-029

Endokrinközpont m ii. 5. 531

Euromedic Diagnosztikai  
és Egészségközpont

m ii. 4. 424d

Fitness Pont · táplálékkiegészítők m i. fsz. l-010.

Mammut Egész ségközpont  m ii. 4. 424e

Mammut Fogászat ·  
fogászat, szájhigiénia

m ii. 5. k-527

Mammut Gyógyszertár  m ii. – 1. kp-101/g

Natura Salvia Biobolt m i. fsz. l-109

Trec Nutrition m i. -1 l-055

Trombózis központ m ii. 5. 529

TV Brands Reduline’36 m i. 1. r-121

Vivamed egészségtár m i. 0. p-006b

045

L-064L-065-66

02
7t

02
7a

027b

fölDSzint
Mammut I. (m i.)

-1st floor
Mammut II. (m ii.)

grounD floor
Mammut II. (m ii.)

térkép
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élElmiSzErEk
fooD

Anthon Berg · csokoládé m ii. 2. 222

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

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

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

ChocoLand ·  
csokoládé, aján dékbolt

m i. 1. r-120

Cortesi lát vány pék ség m ii. 2. 220

Culinaria Italia m i. 1. sp-103

Darlington Tea m ii. 1. 144

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

Ízműves kolbászda m i. 1. sp-105

Royal Croissant · fran cia  pék ség m i. – 1. l-108

Spar · élelmiszer m i. -1. l-101

Sza mos Mar ci pán m ii. 1. 131

Vom Fass ·  
kimért exkluzív termékek

m i. fsz. l-056

fEhérnEmŰ, fürDőruha
unDErwEar, SwimwEar

Calzedonia · ha ris nya, für dő ru ha m i. 0. p-011,12

Calzedonia · ha ris nya, für dő ru ha m ii. 2. 238/b

Intimissimi · fehérnemű m i. 0. r-004

J.Press · fehérnemű m i. 0. r-003

Magistral m ii. 3. 340/m

Rebecca Swim Wear m i. 1. r126

Secret · fehérnemű m i. 1. r134b

Tezenis · fehérnemű m ii. 1. 126

Valentyina divat m i. 1. r-119

Women’secret · fehérnemű m ii. fsz. 032

fotó, optika
photo, optician

Fotó Puskás m i.  fsz. l037.

Sunglasses & More m ii. 2. 223/b

Optic World m ii.  fsz. 028

Optiris · op ti ka m i.   1. r-111

Oli vér expressz op ti ka m ii.  1. 142

Vision Express m ii.   2. 229/c

gyErmEk Divat
kiDS wEar

Benefit ·  
gyermekruha, gyermekcipő

m ii. 3. 323

Branch baby & junior · cipő m i. 1. r-107

Mamas & Papas m ii. 3. 331a

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

Supykids egészséges gyerekcipők m i. 2. r-212

hírlap, Dohány
nEwSpapEr, tobacco

Chills Headshop · do hányáru 
és kiegészítők

m i. 3. r 310, 
310a

Nemzeti Dohánybolt m ii. fsz. k-027a

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

Bomb Cosmetics m i. 0. r-009

Clarissymé m i. 0. p-022

Clinique · il lat szer m ii. fsz. 043

Crabtree & Evelyn m i. 1. r103/b

Drogerie Markt ·  
illatszer és dro gé ria 

m ii. 1. 123

Douglas · par fü mé ria m ii. 1. 137

Flormar · illatszer, kozmetika m ii. fsz. 041a

Estée Lauder · szépségsziget m ii. fsz. 044

L’Occitane · natúr kozmetikum m ii. fsz. 025

Lemaquillage m ii. fsz. 045

Lulu Blonde ·  
hajkozmetikumok TIGI/Fudge

m ii. 2. 279

Marionnaud par fü mé ri a  m ii. fsz. 020, 21

Nail Box by OPI m i. 2. r220

Olivanna m i. – 1. l-105

Rossmann · dro gé ria, parfüméria m i. fsz. l-001

Seacret ·  
holt tengeri kozmetikumok

m ii. 1. 130

Szappansziget m ii. – 1. kp-126

Yves Rocher · illatszer és dro gé ria m i. 0. r-001

Játék, aJánDék, íróSzEr
toyS & giftS, StationEry

Bambini · játéküzlet m ii. 3. 332

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

Gárdos Presentline · aján dék m i. 1. r-133

Gyorsmintázó m i. fsz. l-062

Happy Box m ii. 1. 124

Hobbyművész és 
művészellátóbolt · kratívbolt

m i. 3. p-424

Já ték szi get · já ték bolt m ii. 3. 327

szökőkút

R-
02

3

SP-105

R-134a

R-134b

0. Szint
Mammut I. (m i.)

1. Szint
Mammut I. (m i.)

mEzzaninE floor
Mammut II. (m ii.)

térkép
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SP-105

R-134a

R-134b

Játékvár · játékbolt m i. 1. r-135

Mont Blanc · aján dék m i. 1. r-133

My Gem Jewellery m ii. 2. r-218

Papír-Sziget ·  
papír-írószer szaküzlet

m i. 0. p-013

Party Point · dekorációs bolt m ii. – 1. kp-104

Pirex · pa pír bolt m ii. 3. 322

Szitakötő ajándékbolt m i. 1. r-146

Virág Varázs · virág, ajándék m ii. 3. 340/g

Virág Varázs m ii. 2. 226/a

könyv, zEnE, film
bookS, muSic, moviE

Alexandra · Könyvesbolt m i. 2. r-201

ANIMA köny ves bolt m i. fsz.
l-013, 
14, 15

Libri Könyváruház / Internet m ii.  2. 237

Libri Könyv áru ház / Café Frei m ii.  3. 333

Ulpius ház m i. 0. p-018

lakbErEnDEzéS
intErior DESign

Aron Design m i. 1. r-137,138

Art Szalon Herend Porcelán m i. 1. r-136

BergHOFF edényüzletet m ii. -1. kp-114

Butlers m i. 0. r-002

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

Cserépváros m i. fsz. l-034

Decorator Home · 
design függönyszalon

m i. 1. r-144/a

Haas & Czjzek m ii. – 1. kp-133

Kookta · konyhafelszerlés m i. 1. r-128

Nosztalgia Home m ii. – 1. kp-112

Tchibo m ii. 1. 138.

T-Rex Bútorcity m i. fsz. l-028

óra, ékSzEr
watch, JEwEllEry

Apacs · ezüst ék szer m i. 0. p-007

Aranygömb · óra, ék szer m i. fsz. l-045

Arany gömb · óra, ék szer m i. 2. r-214

Bijou Brigitte · bizsu, ékszer m i. 0. r-005

BL Óraszalon m i. 2. r-219

Casio Sziget m i. 2. r-216

Casio sziget m ii. – 1. kp-123

Claire’s m i. 0. r013

Crislu m ii. 1. 131/a

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

Juta · ék szer m ii. 2. 238/a

Mont Blanc · óra m i. 1. r-133

My Gem Jewellery m i. 2. r-218

Óra Doktor · óra m i. – 1. l-106

Óra Guru · óra m i. 0. r-020

Óra Guru · óra m i. 1. r-114

Ötvös ékszer · ékszer, numizmatika m i. 1. r-129

Sandy bizsu m i. 0. p-017

Schmuck · ék szer m i. 0. r-010/a

Schmuck · ék szer m ii. 1. 125

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

SIX · bizsu, óra m ii. fsz. 024

Syam Silver · ezüst ék szer m ii. 3. 367

Swarovski m i. 0. r-016

Sport-éS SzabaDiDő Divat
SportS- anD lEiSurE clothing,

Arena · sport fel sze re lés m i. 1. r-108

Dockyard Island m i. 0. r014

Garage Store · sportos szabadidő m i. 1. r-104

Heavy Tools · spor tos ruházat m ii. 1. 129/a

Hervis Sports m ii. 1. 135

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

Overland-Transfer m ii. 3. 336/b

Playersroom Gold m ii. 1. 136

SzabaDiDő, SzórakozáS
lEiSurE, EntErtainmEnt

Kölyökpark · gyer mek ját szó ház m ii. 3. 328

Lite Wellness Club m ii. 4. 422

Mammut Bowling Club m ii. 2. 236

Mammut Squash Center m i. 4. r-434

Cinema City 1–8 te rem m i. 3. p-401

Cinema City 9–13 te rem m ii. 3. 350

SzámítáStEchnika, mŰSzaki cikkEk 
computEr, mEDia, photo

576 KByte · videojáték szaküzlet m ii. 3. 329

extreme digital m i. 2. r-201/a
sp-202/a

iStyle ·Apple számítástechnika m ii. 1. 129/b

notebook.hu m i. 2. r203/a

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

m ii. – 1. kp-120

Qwerty Computer ·  
számítástechnika 

m ii. – 1. kp-106

SP-105

R-134a

R-134b

2. Szint
Mammut I. (m i.)

1st floor
Mammut II. (m ii.)

2nd floor
Mammut II. (m ii.)

térkép
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Gravír Exp res  sz · gra ví ro zás, 
ajándéktárgyak, bélyegző-,  
cégtábla készítés

m i. 2. r-215

Gyorsmintázó m i. fsz. l-062

Gyorsnyomda · R Contact m i. 1. r-130

m i. 3. r-312b

Harmónia Thai masszázs szalon m ii. – 1. kp-135

Hobbyművész és művészellátó 
bolt · kreatívbolt

m i. 3. p-424

Lottózó m i. – 1. l-104

Madách színház és MÜPA 
jegyértékesítés

m i. 0. r-023

Ma don na Szalon · 
műköröm, fodrászat, kozmetika

m i. 3. r-320/d

Mammut Kilátó Club m i. 4. r432-2

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

m i. fsz. l-048

MKB · bank fi ók m i. 1. r-101, 131

Nail Box by OPI m i. 2. r220.

Óradoktor · órajavítás m i. – 1. l-106

Óra Guru · órajavítás m i. 0. r-020

Patron Sarok · nyomtató kellékek m i. 1. r-105

Polgár tisztító m ii. -1 kp-137

POSTA m ii. 3. 342

Party Point · dekorációs bolt m ii. – 1. kp104

Raiffeisen Bank m i. 2. r-200

RAM Colosseum Értékesítési pont m i. fsz. l-025

Szolárium Stúdió m ii. – 1. kp-131

Tattoo & Piercing m i. 0. r0-f4

SzolgáltatáS
SEr vi cES

Agykontroll mi fsz. l-022

Autómosó és gumis m i. – 1. sl-108

Bric Group m ii. 3. 351

Casio sziget m ii. – 1. kp-123

Catwalk Szalon · kozmetika, 
fodrászat, mûköröm 

m ii. – 1. kp-108

Céghmester m i. fsz. l-039

Centrál színház jegyértékesítés m ii. 2. 282

Citibank · bankfiók m ii. 3. k-343

Couture Exp res  sz · ruhaszerviz m i. 2. r2-f4

Crystal Tisztító m i. fsz. l-007

Csillag Erotika m ii. – 1. kp-109

Elintézzük.hu m ii. 3. 340f

Erste Bank m ii. fsz. 035

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

m i. 0. r-022

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

m ii. – 1. kp-107

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

m ii. 2. 248/a

Flabélos stúdió m i. fsz. l-067

Smiling Bar · fogfehérítés m i. 2. r-213

Good Change · valuta vétel-eladás m i. 0. r-022

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

m i. fsz. l-023

Grafológia, asztrológia, 
sorselemzés

m ii. 3. 372

UniCredit Bank m ii. 2. 233/a

Unipharma Iroda m i. 4. r-415

UPC m ii. 2. 225

tElEkommunikáció 
tElEcommunication

GSM Aréna · telefon m ii. – 1. kp-116

Leila 2 GSM m i. 2. r-217

Superphone · mobiltelefonok m ii. 2. k-222/b

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

Telenor m i. 0. p-009, 10

Telenor m i. 2. r-203

T-Pont m i. 0. p-002

T-Pont m i. 2. r-201/d-e

UPC m ii. 2. 225

Vodafone m i. 0. p-008

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

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

utazáSi iroDa
travEl agEnciES

Chemol Travel m i. 3. r-320

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

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

Kartago Tours · uta zá si iro da m i. fsz. l-008

Neckermann · uta zá si iro da m ii. 2. 236/a

Quaestor · utazási iroda és 
értékpapír 

m i. 0. r-010

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

R-320b

322

367

323

R-320c

3. Szint
Mammut I. (m i.)

4. Szint
Mammut I. (m i.)

3rd floor
Mammut II. (m ii.)

térkép
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vEnDéglátáS
rEStaurantS

aSushiBár · sushi m ii. 2. 226/c

Bravo’s · fagylaltsziget m ii. 3. 334/b

Burger King m ii. 2. 228

Café Frei m ii. 2-3.

Caffé Perté · ká vé zó m i. 3. r-304/a

Coffeeshop Company m ii. fsz. k027/b

Ciao m i. 0. p000

Édes Fini · ki mért édes ség m i. 3. r-347/b

Etage · étterem, kávézó m i. 3. r-307

Guru Sandwich – Gu ru Crêpes 
& Taco · szendvicsbár

m ii. 2. 240/a

Il Treno m i. 3. r308

Ízműves kolbászda m i. 1. sp105

Jam Pub · music public house 
& restaurant

m ii. – 1.
kp-102, 
117

Jóasszony · gyorsétterem m i. 3. r-302

KFC · étterem m ii. 2. 227

La Per go la · gyü mölcs bár m ii. 2. 221/b

Leroy Café · kávéház m ii. 2. 235

McDonald’s · gyors kiszolgáló 
ét te rem és McCafé 

m ii. 2. 231

Nordsee m ii. 2. 240b

Nordsee snack bar m i. 3. r-306

OKAY ITALIA · olasz ét te rem m i. 3. r-323

Oliva · salátabár m ii. – 1. kp-111

Palacsinta Klub · palacsintázó m i. 3. r-309

Promenad Café m ii. fsz. 036

Subway · szendvics- és salátabár m i. 3. r-303

Starbucks · ká vé zó m ii. 2. 280

Ta ver na Zorbas · gö rög ét te rem m i. 3. r-324

Tchibo m ii. 1. 138

Terrasse Café · ká vé zó m ii. 1. 124/a, 143

5. Szint
Mammut I. (m i.)

4th floor
Mammut II. (m ii.)

5th floor
Mammut II. (m ii.)

nyitva tartáSi iDők
opEning hourS

hétfő – szombat vasárnap mindennap

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

Patika: hétfő – vasárnap

09:00 – 21:00

a mammut Weboldalt  
elérHeti, Ha leolvassa a kódot  

okostelefonjával!

K5
27

K5
34

b

K5
29

K5
32

K5
33

K534K5
31

K5
30

K524L

térkép
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keresztrejtvény
MI A VODAFONE RED SZOLGáLTATáSCSOMAG  

EGYIK FOGYASZTÓI ELőNYE?

A HELYES MEGFEJTőK KÖZÖTT VODAFONE MOBIL 
KIEGÉSZÍTőKET SORSOLUNK KI.

A megfejtést névvel, címmel, telefonszámmal, e-mail címmel ellátva nyílt 
postai levelezőlapon a következő címre várjuk:

Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ, 
Marketing Igazgatóság, 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.

Beküldési határidő:  2013. augusztus 1.

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: 
Vàrnai Györgyné, Budapest,  

aki 1 db Lite Wellness 19 490 Forint értékű kombinált havi bérletet nyert.  
A nyertest telefonon vagy levélben értesítjük. 

Gratulálunk! 
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A Red ébren tart. 
Végtelen beszélgetés és SMS 
minden hálózatba 

Havonta, belföldi, személyi használatra.



www.douglas-parfumeria.hu

Ingyenes bôrdiagnosztika és bôrápolási tanácsadás 
Douglas Parfüméria Mammut
Telefon: 345 85 42

ÜDvözöljÜk 
az éleT naPos 

olDalán!

ÜDvözöljÜk 
az éleT naPos 

olDalán!

kellemes illatú, hatékony 
és nélkülözhetetlen termékek, 

hogy a nyári napsütést 
biztonságban élvezhessük!



Június 1. és augusztus 31. között minden 
hét utolsó napján ingyen, időkorlát nélkül 
használhatja a Mammut parkolóját.
Free parking on every Sunday from 1st of June to 31st of August.

Ingyen parkolás a nyár 
minden vasárnapján
Free parking on summer Sundays
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