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ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS  
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A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ELKÖTELEZETT HÍVEKÉNT  
AZ IDEI ÉVET NAGY DOBÁSSAL ZÁRJUK: MI LETTÜNK  
AZ ELSŐ, ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSSAL RENDELKEZŐ 
BEVÁSÁRLÓKÖZPONT MAGYARORSZÁGON, ÚGYHOGY 
IDÉN MÉG A MIKULÁS IS ELEKTROMOS SZÁNON ÉRKEZIK  
A MAMMUTBA!

z új létesítmény – illetve létesítmények, hiszen mindkét épületünk parkolójában található egy-egy kút –

 megnyitásával az ELMŰ-vel közösen megvalósított célunk egy élhetőbb város kialakítása volt, amely 

középtávon Budapest szmogprolémájára is megoldást jelenthet. A környezettudatos autótulajdonosok 

kiszolgálása érdekében a „tankolás” és a parkolás 2 órán keresztül 2013. december 31-ig ingyenes lesz!  

A kutak átadásával egy időben indult november 20.-ig tartó nyereményjátékunk, melynek fődíja egy új To-

yota Prius Plug-In Hybrid autó, így ha sietnek és a karácsonyi bevásárlások egy részét jó előre elintézik, 

akár egy ilyen fantasztikus autóval is gazdagabban telhetnek az ünnepek!

Az év vége közeledtével lapunk is ünnepi díszbe öltözik: divatösszeállításunk és az ajándékbazár oldalak 

útmutatást nyújtanak a szeretteink számára legmegfelelőbb meglepetés kiválasztásában, Ördög Nórával 

pedig a gyerekkori karácsonyok sosem feledhető hangulatáról, az angyalok hadseregéről, a szükséges 

„énidőről” és az egyensúly megtartásának nehézségeiről beszélgettünk.

Az „énidő” mellett persze a „mi idő” is fontos: az ünnepek alatt vagy után iktassanak be egy igazán kü-

lönleges üdülést: utazási irodáink ajánlatai között olyan álomutak szerepelnek, mint Kuba, Zöld-foki szi-

getek, Kenya, Thaiföld... Aki viszont nálunk a Mammutban szeretne megpihenni kicsit, annak egy csésze 

illatos teát ajánlunk: lapunkban megtalálhatják, mely üzletekbe és kávézókba érdemes betérni. Nem fe-

ledkeztünk meg a legkisebbekről sem, hiszen az ünnep elsősorban róluk szól: játék-, könyv-, dvd- és 

CD-ajánlónk biztosan segítséget nyújt abban, hogy a fa alatt minél szélesebb legyen a mosoly és csillo-

góbb a szempár!

Boldog ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk Önöknek!
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Találkozás  
az angyalokkal

Lila, rózsaszín és fehér. Visszafogott, letisztult berendezés, kedves figurák a polcokon, tollas, pihe-pu-
ha szíveskék... S mégsem negédes az egész. Az Angels’ Army főhadiszállása interjúnk helyszíne, itt fo-
gad bennünket Nóra és az angyalok csapata.

Honlapotokon ez olvasható: Az Angels’ Army nem más, 
mint maga a megvalósult álom...
Igen, ez így igaz! Minden az iskolapadban kezdődött. Törköly 
Erikával az általános iskola 5. osztályában találkoztam elő-
ször, majd együtt jártunk gimnáziumba is. Az első pillanatban 
eldőlt, hogy a legjobb barátnők leszünk. Mint ahogy már azt is 
akkor eldöntöttük, hogy egyszer majd valahol valamit közö-
sen szeretnénk létrehozni és működtetni. Persze az ember 
sok dologról álmodik gyerekként, de ezekről az álmokról 
mi felnőtt fejjel sem feledkeztünk meg. És bár az érettségi 
után egészen más irányba vitt minket az élet, máshol és 
mást tanultunk, a barátság és az álom megmaradt. Azért 
vágtam bele az Angels’ Armyba Erikával, mert úgy érez-
tem, szükségem van arra, hogy beállítsam a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyt a mindennapjaimban. Hi-

szem és vallom, hogy minden nőnek szüksége van arra a bi-
zonyos „én-időre”, amikor saját magával foglalkozhat, amikor 
minden csak róla szól. Nagyon pozitív személyiségnek tartom 
magam, szeretem nőiesnek érezni magam, és kifejezetten fel-
tölt, ha másokat is erre inspirálhatok. Hiszen mindenkinek 
szüksége van a megújulásra, a pozitív impulzusokra!

A televíziós műsorok szerkesztése és vezetése, az 
RTL-en futó élő show, az X-Faktor háziasszonyának 
lenni valóban nem lehet éppen sétagalopp...
A háttérmunka olyan időbeosztást követelt és követel, ami 
szent és sérthetetlen. Ezért komoly döntésre szántam rá ma-
gam, visszaadtam a szerkesztői munkát. Örülök, hogy ezt 

ÖRDÖG NÓRÁVAL AZ ANGYALOK HADSEREGÉRŐL, A SZÜKSÉGES „ÉN-IDŐRŐL”,  
AZ EGYENSÚLY MEGTARTÁSÁRÓL, A NŐKNEK VISSZAADOTT ÖNBECSÜLÉSRŐL,  

A GYEREKKORI KARÁCSONYOK SOHA NEM FELEDHETŐ HANGULATÁRÓL  
ÉS A NEW YORK-I MIKULÁSRÓL BESZÉLGETTÜNK.

„Örök álmodozó 
vagyok, aki néha 
túl merészeket 

gondol. De 
hiszek abban, 
hogy csak így 

lehet  
elo’’ remenni.” 
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meg tudtam lépni, és a főnökeim, illetve a kollégáim elfogad-
ták, hogy velem most már nem számolhatnak úgy, mint ko-
rábban. Ez persze nem volt könnyű, hiszen a húszas éveim 
szinte csak a munkáról szóltak, de most már szükségem volt 
arra, hogy komolyan átértékeljem az életemet. Nehezen en-
gedek el dolgokat, amiket szeretek csinálni és amikhez ra-
gaszkodom. De hosszú távon fontos számomra, hogy na-
gyobb szabadságom legyen, ezért jelenleg csak műsorveze-
tőként dolgozom a harmadik szériában.

Kérlek, mutasd be olvasóinknak az „angyalok hadsere-
gét”!
Az Angels’ Army küldetése, hogy a fiatal lányoktól kezdve az 
édesanyákon és feleségeken át a barátnőkig mindenkiben 
felébresszük az eddig elnyomott vagy talán soha meg sem 
talált, halványan pislákoló önbizalmat, és megerősítsük azok-
ban is, akik szerencsések, és kapnak elegendő vissza-
jelzést. Az önbizalomhoz vezető út egyik legfonto-
sabb állomása pedig a biztonság érzése. Eh-
hez, úgy gondolom, három dologra van szük-
ségünk: lelki stabilitásra és harmóniára 
önmagunkkal, ápolt, igényes, csinos külsőre, 
valamint a valahová tartozás biztonságot adó 
élményére.

Hogyan tudjátok mindezeket megvalósí-
tani?
Úgy állítottuk össze önbizalom-növelő és ké-
nyeztető programjainkat, hogy mindhárom te-
rületen komoly fejlődést tudjon elérni összes 
leendő Angyalunk akár egyetlen nap alatt is. 
Mert minden itt kezdődik: hogy mit sugárzunk 
magunkról a világ felé! A saját példánkon és éle-
tünkön keresztül felismertük, hogy ha kapunk 

elegendő pozitív visszajelzést a mun-
kánkra, a külsőnkre, a tetteinkre, ak-
kor az addigi energiáinkat megsokszo-
rozva képesek vagyunk szárnyalni! És 
azt is észrevettük, hogy a környeze-
tünknek sokszor nincs erre sem érzé-
ke, sem elegendő figyelme. Pedig a 
mindennapok fásult monotonitásából 
nincs más kiút. Szükség van a pozitív 
energiákra és visszajelzésekre. Mi eb-
ben tudunk segíteni. Szeretnénk, ha 
minden nő tudatában lenne annak, 
mennyire fontos, és hogy mindenki 
megkapja a megfelelő mennyiségű 
pozitív visszajelzést. Ha a férjünk, a fő-
nökünk, a gyerekünk, a környezetünk 
nem adja ezt meg nekünk, akkor lép-
jünk mi egy nagyot.

Kik segítenek ebben? Mutasd be, 
kérlek, a csapatot!
Olyan emberekből áll, akikkel volt sze-

rencsénk már korábban valamilyen módon együtt dolgozni. 
Valamennyien a barátaink vagy jó ismerőseink. Ez a szemé-
lyes kapcsolat plusz a saját kellemes tapasztalat a garancia a 
minőségre. Szakértőink mindannyian szakterületük ismert és 
elismert művelői, akik legalább annyira elkötelezetten hisznek 
az Angels’ Army küldetésében, a nőiesség és az önbizalom 
erejében, mint az alapító angyalok. A külső szépségről Hol-
dampf Linda sylist, Törköly Anita sminkes és a férjem, Nánási 
Pál fotós gondoskodik. A belső megújulás elérésében pedig 
Szily Nóra a lélekmentorunk, asztrológusunk Székelyhidi Ági 
és táplálkozási szakértőnk Nagy Eszter Anna. De a teljes har-
mónia érdekében még egy protokoll-tanácsadóval, Kepes 
Ágival is konzultálhatnak a hozzánk fordulók. Mi valóban glo-
bálisan közelítjük meg a női létet, a foglalkozásokon nagy 
hangsúlyt fektetünk a nőies viselkedésre is. A kérdések – 
amelyeket minden nő feltesz egyszer magának – adottak, és 

úgy hiszem, meg is találjuk a válaszokat: Mi az a láthatatlan 
energia, amitől a nők szárnyalhatnak a hétköznapokon? Hon-
nan merítjük azt az elképesztő erőt, hogy helytálljunk mint tö-
kéletes feleség, anya, barátnő és persze szexistennő? Mi az, 

ami segít, hogy egyszerre képesek legyünk összetartani a 
családot, gyerekeket neveljünk, jól teljesítsünk a munkahe-
lyünkön vagy az iskolában?

Most megjelent Angyalműhely című könyvetekben is 
ezt foglaltátok össze...
A Libri könyvkiadó felkérésére közösen dolgoztunk Erikával a 
könyvön, olyan nőkről szólunk benne, akik az általunk alapí-
tott Angels’ Army segítségével találták meg külső-belső 
egyensúlyukat. Valódi történeteket adunk az olvasók kezébe, 
valódi nőkről. Ugyanakkor nem kész megoldásokat nyújtunk, 
hanem olyan kérdéseket teszünk fel, melyekre önmaguknak 
kell a válaszokat megadniuk. Közreadunk egy olyan harminc-
napos programot, amit közel negyven lánnyal teszteltünk le. 
Érdekes tapasztalat volt, hogyan alakult át az életük, miköz-
ben az útmutatásainkat követték. Ez számunkra is igazi ön-

ismereti utazást, sikerélményt jelentett.

Kalandozzunk egy kicsit másfelé! Kará-
csony, Mórahalom, gyerekkor...
Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy kará-
csonymániás vagyok! Csodálatosak voltak a 
gyerekkori karácsonyaink, a várakozás, a készü-
lődés izgalma ma is megmaradt számomra. A 
nagy családi vacsorák, összejövetelek, az együtt 
töltött idő. Imádom az ünnep ízeit, illatait, a szí-
neit, a sokaknak talán már giccses külsősége-
ket, melyek ezzel járnak. Ráadásul idén egy régi 
álmom teljesül, Palival néhány napra New Yorkba 
utazunk karácsonyi forgatagot, csillogást, Santa 
Claust, azaz Mikulást nézni. Már alig várom!

Ezek szerint a megfontolt, tudatos üzlet-
asszony lélekben megmaradt picit gyerek-
nek?
Örök álmodozó vagyok, aki néha túl merészeket 
gondol. De hiszek abban, hogy csak így lehet 
előremenni. Ugyanakkor úgy gondolom, harminc 
után törvényszerű, hogy az ember életében más 
dolgok kapnak hangsúlyt, mint korábban. Sok-
kal fontosabb szerephez jut az életemben a csa-

lád és a magánszféra. Dominánsabb lett az otthonteremtő, 
fészekrakó énem. Látom az utamat és az irányt, hogy mi az, 
amivel szeretnék foglalkozni, mi az, ami mozgat, érdekel, ami-
re vágyom.

„A saját példánkon és életünkön keresztül 
felismertük, hogy ha kapunk elegendo’’ 
pozitív visszajelzést a munkánkra, a 
külso’’ nkre, a tetteinkre, akkor az addigi 
energiáinkat megsokszorozva képesek 
vagyunk szárnyalni!”

„Azt hiszem, nyugodtan 
mondhatom, hogy 
karácsonymániás vagyok! 
Csodálatosak voltak a 
gyerekkori karácsonyaink, 
a várakozás, a készülo’’ dés 
izgalma ma is megmaradt 
számomra.”

8  Mammut Magazin / 2012. tél Mammut Magazin / 2012. tél  9



 SZTÁRVENDÉG SZTÁRVENDÉG 

meg tudtam lépni, és a főnökeim, illetve a kollégáim elfogad-
ták, hogy velem most már nem számolhatnak úgy, mint ko-
rábban. Ez persze nem volt könnyű, hiszen a húszas éveim 
szinte csak a munkáról szóltak, de most már szükségem volt 
arra, hogy komolyan átértékeljem az életemet. Nehezen en-
gedek el dolgokat, amiket szeretek csinálni és amikhez ra-
gaszkodom. De hosszú távon fontos számomra, hogy na-
gyobb szabadságom legyen, ezért jelenleg csak műsorveze-
tőként dolgozom a harmadik szériában.

Kérlek, mutasd be olvasóinknak az „angyalok hadsere-
gét”!
Az Angels’ Army küldetése, hogy a fiatal lányoktól kezdve az 
édesanyákon és feleségeken át a barátnőkig mindenkiben 
felébresszük az eddig elnyomott vagy talán soha meg sem 
talált, halványan pislákoló önbizalmat, és megerősítsük azok-
ban is, akik szerencsések, és kapnak elegendő vissza-
jelzést. Az önbizalomhoz vezető út egyik legfonto-
sabb állomása pedig a biztonság érzése. Eh-
hez, úgy gondolom, három dologra van szük-
ségünk: lelki stabilitásra és harmóniára 
önmagunkkal, ápolt, igényes, csinos külsőre, 
valamint a valahová tartozás biztonságot adó 
élményére.

Hogyan tudjátok mindezeket megvalósí-
tani?
Úgy állítottuk össze önbizalom-növelő és ké-
nyeztető programjainkat, hogy mindhárom te-
rületen komoly fejlődést tudjon elérni összes 
leendő Angyalunk akár egyetlen nap alatt is. 
Mert minden itt kezdődik: hogy mit sugárzunk 
magunkról a világ felé! A saját példánkon és éle-
tünkön keresztül felismertük, hogy ha kapunk 

elegendő pozitív visszajelzést a mun-
kánkra, a külsőnkre, a tetteinkre, ak-
kor az addigi energiáinkat megsokszo-
rozva képesek vagyunk szárnyalni! És 
azt is észrevettük, hogy a környeze-
tünknek sokszor nincs erre sem érzé-
ke, sem elegendő figyelme. Pedig a 
mindennapok fásult monotonitásából 
nincs más kiút. Szükség van a pozitív 
energiákra és visszajelzésekre. Mi eb-
ben tudunk segíteni. Szeretnénk, ha 
minden nő tudatában lenne annak, 
mennyire fontos, és hogy mindenki 
megkapja a megfelelő mennyiségű 
pozitív visszajelzést. Ha a férjünk, a fő-
nökünk, a gyerekünk, a környezetünk 
nem adja ezt meg nekünk, akkor lép-
jünk mi egy nagyot.

Kik segítenek ebben? Mutasd be, 
kérlek, a csapatot!
Olyan emberekből áll, akikkel volt sze-

rencsénk már korábban valamilyen módon együtt dolgozni. 
Valamennyien a barátaink vagy jó ismerőseink. Ez a szemé-
lyes kapcsolat plusz a saját kellemes tapasztalat a garancia a 
minőségre. Szakértőink mindannyian szakterületük ismert és 
elismert művelői, akik legalább annyira elkötelezetten hisznek 
az Angels’ Army küldetésében, a nőiesség és az önbizalom 
erejében, mint az alapító angyalok. A külső szépségről Hol-
dampf Linda sylist, Törköly Anita sminkes és a férjem, Nánási 
Pál fotós gondoskodik. A belső megújulás elérésében pedig 
Szily Nóra a lélekmentorunk, asztrológusunk Székelyhidi Ági 
és táplálkozási szakértőnk Nagy Eszter Anna. De a teljes har-
mónia érdekében még egy protokoll-tanácsadóval, Kepes 
Ágival is konzultálhatnak a hozzánk fordulók. Mi valóban glo-
bálisan közelítjük meg a női létet, a foglalkozásokon nagy 
hangsúlyt fektetünk a nőies viselkedésre is. A kérdések – 
amelyeket minden nő feltesz egyszer magának – adottak, és 

úgy hiszem, meg is találjuk a válaszokat: Mi az a láthatatlan 
energia, amitől a nők szárnyalhatnak a hétköznapokon? Hon-
nan merítjük azt az elképesztő erőt, hogy helytálljunk mint tö-
kéletes feleség, anya, barátnő és persze szexistennő? Mi az, 

ami segít, hogy egyszerre képesek legyünk összetartani a 
családot, gyerekeket neveljünk, jól teljesítsünk a munkahe-
lyünkön vagy az iskolában?

Most megjelent Angyalműhely című könyvetekben is 
ezt foglaltátok össze...
A Libri könyvkiadó felkérésére közösen dolgoztunk Erikával a 
könyvön, olyan nőkről szólunk benne, akik az általunk alapí-
tott Angels’ Army segítségével találták meg külső-belső 
egyensúlyukat. Valódi történeteket adunk az olvasók kezébe, 
valódi nőkről. Ugyanakkor nem kész megoldásokat nyújtunk, 
hanem olyan kérdéseket teszünk fel, melyekre önmaguknak 
kell a válaszokat megadniuk. Közreadunk egy olyan harminc-
napos programot, amit közel negyven lánnyal teszteltünk le. 
Érdekes tapasztalat volt, hogyan alakult át az életük, miköz-
ben az útmutatásainkat követték. Ez számunkra is igazi ön-

ismereti utazást, sikerélményt jelentett.

Kalandozzunk egy kicsit másfelé! Kará-
csony, Mórahalom, gyerekkor...
Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy kará-
csonymániás vagyok! Csodálatosak voltak a 
gyerekkori karácsonyaink, a várakozás, a készü-
lődés izgalma ma is megmaradt számomra. A 
nagy családi vacsorák, összejövetelek, az együtt 
töltött idő. Imádom az ünnep ízeit, illatait, a szí-
neit, a sokaknak talán már giccses külsősége-
ket, melyek ezzel járnak. Ráadásul idén egy régi 
álmom teljesül, Palival néhány napra New Yorkba 
utazunk karácsonyi forgatagot, csillogást, Santa 
Claust, azaz Mikulást nézni. Már alig várom!

Ezek szerint a megfontolt, tudatos üzlet-
asszony lélekben megmaradt picit gyerek-
nek?
Örök álmodozó vagyok, aki néha túl merészeket 
gondol. De hiszek abban, hogy csak így lehet 
előremenni. Ugyanakkor úgy gondolom, harminc 
után törvényszerű, hogy az ember életében más 
dolgok kapnak hangsúlyt, mint korábban. Sok-
kal fontosabb szerephez jut az életemben a csa-

lád és a magánszféra. Dominánsabb lett az otthonteremtő, 
fészekrakó énem. Látom az utamat és az irányt, hogy mi az, 
amivel szeretnék foglalkozni, mi az, ami mozgat, érdekel, ami-
re vágyom.

„A saját példánkon és életünkön keresztül 
felismertük, hogy ha kapunk elegendo’’ 
pozitív visszajelzést a munkánkra, a 
külso’’ nkre, a tetteinkre, akkor az addigi 
energiáinkat megsokszorozva képesek 
vagyunk szárnyalni!”

„Azt hiszem, nyugodtan 
mondhatom, hogy 
karácsonymániás vagyok! 
Csodálatosak voltak a 
gyerekkori karácsonyaink, 
a várakozás, a készülo’’ dés 
izgalma ma is megmaradt 
számomra.”

8  Mammut Magazin / 2012. tél Mammut Magazin / 2012. tél  9



10  Mammut Magazin / 2012. 

salamander
A Salamander legújabb kollekciója a városi 
elegancia jegyében született. A különféle 

színben pompázó masnis magassarkú cipők 
örök klasszikusok, melyek most egy csipet 
rafinériával fűszerezve kerültek a polcokra. 

Tökéletes választás a modern városi romanti-
kusok számára.

tatuum
A lengyel márka szezonról szezonra elhozza a legkifinomul-
tabb ruhadarabokat. A 2012-es őszi-téli kollekció titka a csí-
kokban rejlik. Legyen akár széles, vékony, vastag, színes, a 

csíkok most ellepik a jó minőségű blúzokat, ruhákat, felsőré-
szeket és pólókat is. A vidám őszi színekben pompázó visz-

szafogott kollekció a férfiak és a nők számára egyaránt rejte-
get valami igazán különleges darabot!

Benetton
Színre színt! Ha a 

Benetton élénk árnyalatú 
pufi dzsekijei közül vá-
lasztunk magunknak 

kedvencet a hidegebb 
hónapokra, egy biztos, 
kizárt, hogy beleolvad-

junk a szürke hétköznap-
okba! Dobjuk föl a telet 
és öltözzünk magenta, 

fűzöld, illetve electric kék 
árnyalatokba. 

ÖsszegyűjtÖttük A tél legmenőbb 
ruhAdArAbjAit és kiegészítőit, hogy A 
borongós nApok is vidámAn teljenek .

vagaBond
A Vagabond mestere annak, hogy szezonról 
szezonra szó szerint levegyen bennünket a 
lábunkról. Ez a neon-narancs platform talpú 
sneaker nemcsak kényelmes és trendi, de 

garantáltan magára vonz minden szempárt! 
Csak igazi fashionistáknak!

 HÍreK
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gant
A GANT téli kollekciója a 
szabadba csábít. Norvég 
mintás és tengerészcsíkos 
felsőrészei, kötött árui, va-
lamint vízhatlan dzsekijei a 
téli hónapok kötelező da-
rabjai lesznek azok számá-
ra akik amellett, hogy sze-
retik a hagyományokat, az 
eleganciát, elvágyódnak a 
természetbe és már tervez-
getik az idei a síelést, 
snowboardozást.

marKs & spencer
A Marks & Spencer kü-
lönleges fehérnemű kol-

lekcióval örvendezteti 
meg rajongóit. A szuper-
modell Rosie Huntington-
Whiteley exkluzív Rosie 

for Autograph fehérnemű 
kollekciót tervezett a brit 
márka számára. Az Art 

Deco mintás, finom csip-
ke szetteket az angol 

kertek fakó rózsavilága 
ihlette. Tökéletes szettek 
kivételes hölgyek számá-
ra, nem csupán különle-

ges alkalmakra.

mamas & papas
Egy hely, ahol kismamák és 
babák együtt találják meg 
számításaikat. A magas mi-
nőségű kisruhák mellett 
gyönyörű bútorválaszték, 
képességfejlesztő játékok 
és trendi kismamaruhák is 
várják az újdonsült apuká-
kat és anyukákat. A Mamas 
& Papas-ban mindent meg-
találhatunk amire egy új 
bébi érkezésekor szüksé-
günk lehet.

scHmucK
A Schmuck ékszerszalonba 

már megérkeztek a 2013-
as trendek legújabb kollek-

ciói! Az aranyozott éksze-
rek mellett 14 karátos 

nemesfémekből készült, 
drágakövekkel díszített da-

rabok is megtalálhatóak, 
melyekkel magunkat, sze-
retteinket vagy akár barát-

nőinket is meglephetjük 
Karácsonyra vagy bármi-

lyen más alkalomra! 

jacKpot
Törjünk ki a megszokásból, az átlagosból és le-
gyünk különlegesek! A Jackpot legújabb darab-
jaival ez nem is nehéz, hiszen legfrisebb kollek-
ciójának szépsége az apró részletekben rejlik. 

Rétegezzük a különféle – vászon, pamut, kötött, 
selyem – anyagokat, ugyanis ez az idei tél egyik 

fő trendirányzata!

cottonfield
Ahogy azt már megszokhattuk a 

Cottonfield szezonról szezonra stí-
lusos és észvesztően laza ruhada-

rabokat kínál a férfiak számára. 
Idén sincs ez másként, a koptatott 
farmerek, stílusos ingek és laza pu-
lóverek adják az új kollekció alapját, 
a kiegészítők pedig teljessé teszik a 

modern férfiak öltözetét. 

HÍreK 
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Akármelyik stílust is választjuk az új év ünneplésé-
re, figyeljünk a részletekre. Ha dívaként szeretnénk 
tündökölni, akkor viseljünk hangsúlyos flitteres és 
szegecses kiegészítőket, ha jobban illik hozzánk a 
lágyság, akkor válasszuk a toll díszítést.  

Clutch, 
Mango

pArty time 
ebben A pArtiszezonbAn ÖltÖzhetünk 
szuperszexi dívánAk vAgy romAntikus 
királylánynAk, tévedni egyikkel sem 

tudunk! 

Felső, 
Bershka

Ruha, 
Bershka

Clutch, 
Bershka

Ruha, 
Bershka

Nadrág, 
Mango

Cipő, 
Salamander

Clutch, Bershka

Flitteres sort, Bershka

 divat
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A fekete, kissé rockeres stílusú ruháinkat párosítsuk 
arany kiegészítőkkel a lágyabb hatás kedvéért.

Flitteres ruha, 
Bershka

Motoros dzseki 
Bershka

Nyaklánc, 
Bijou Brigitte

Felső, 
Camaïeu

Blúz, 
Intimissimi

Tűsarkú cipő, 
Humanic

Top, 
Tezenis

Nyaklánc, 
Bijou Brigitte

Fehérnemű, 
Intimissimi

Ruha, 
Mango

Felső, 
Tezenis

Nyaklánc, 
Bijou Brigitte

Peplum ruha, 
Marks & Spencer

Kövekkel és tollal  
díszített ruha, Bershka

Csillagos top, 
Camaïeu

Szoknya, 
Mango

divat 
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A kissé férfias kabá-
tokhoz és zakókhoz 

párosítsunk szűk nad-
rágot, nőies 

magassarkú cipőt és 
finom kiegészítőket.

militAry 
keki színű kAbátok, míves zAkók, szegecsekkel 
díszített Övek és horgolt pulóverek Az idei  
militAry trend kÖtelező dArAbjAi.

Pulóver, 
Mango

Blézer, 
Marks & Spencer

Kardigán, 
Mango

Flitteres szoknya, 
Marks & Spencer

Blúz, 
Bershka

Poncsó, 
Camaïeu

Kesztyű, 
Camaïeu

Táska, 
Marks & Spencer

Bokacsizma, 
Salamander

Kendő, 
Mango

Karkötő, 
Bijou Brigitte

Öv, 
Mango

 divat
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Ruha, 
Mango

Kabát, 
Marks & Spencer

Ebben a szezonban egy karakteres duplasoros kabát 
egy nő ruhatárából sem hiányozhat.

Garbó, 
Camaïeu

Ballonkabát, 
Camaïeu

Ruha, 
Marks & Spencer

Kabát, 
Mango

Dzseki, 
Bershka

Nadrág, 
Bershka

Parka, 
Bershka

Fehérnemű, 
Intimissimi

Kabát, 
Mango

Blúz, 
Mango

Nyakék, 
Bershka

Karkötő, 
Mango

Csizma, 
Marks & Spencer

divat 
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stílusos    AjándékÖtletek 
iPhone 5, 
IStyle

Kapucnis pulcsi, 
Benetton

Pufidzseki, 
Benetton

Sál, 
Cottonfield

Mellény, 
GantAlsónemű, 

Intimissimi

Alsónadrág, 
Intimissimi

Pulóver, 
Cottonfield

Korrektor, 
Clinique

Póló, 
Benetton

Karóra, 
Calvin Klein

technokrata

já
kÖzeleg A kArácsony, de még üres A szekrény AljA?  
íme néhány stílusos Ajándék, Amellyel gArAntáltAn  
ÖrÖmet okozhAtunk szeretteinknek.

 divat

Kesztyű, 
Cottonfield

Parfüm, 
Luna Rossa, 
Prada

Kabát, 
Gant

Sapka, 
Cottonfield
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stílusos    AjándékÖtletek 

Köntös, 
Marks & Spencer

Pizsama, 
Intimissimi

Testápoló, 
J.S. Douglas Söhne Díszgallér, 

Marks & Spencer

Blúz, 
Marks & Spencer

Body, 
Intimissimi

Sál, 
Jackpot

Kardigán, 
Jackpot

Köntös, 
Intimissimi

Karóra, 
Calvin Klein

Sminkszett, 
Douglas

Kesztyű, 
Jackpot

Parfüm, 
Valentina, Valentino

Karkötő, 
Bijou Brigitte

Balerinacipő, 
Ralph Lauren/
Salamander

luxe lady

já
kÖzeleg A kArácsony, de még üres A szekrény AljA?  
íme néhány stílusos Ajándék, Amellyel gArAntáltAn  
ÖrÖmet okozhAtunk szeretteinknek.

divat 
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trend setter

 divat

Gyűrű, 
Bijou Brigitte

Parfüm, 
Be Delicious,  
DKNY

Karkötő, 
Thomas Sabo

Blézer, 
Mango

Farmerdzseki, 
Bershka

Sminkszett, 
Estée Lauder

Karóra, 
Bijou Brigitte

Táska, 
Bershka

Sminkszett, 
IsaDora

Póló, 
Mango

Farmering, 
Mango

Tányéralátét, 
Butlers

Szabadidőruha, 
Tezenis

Bögre, 
Butlers
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globetrotter

divat 

Kardigán, 
Cottonfield

Pulóver, 
Marks & Spencer

Takaró, 
Butlers

Bakancs, 
Vagabond

Ing, 
Marks & Spencer

Sapka, 
Cottonfield

Párna, 
Butlers Szarvasdísz, 

Butlers

Pizsamanadrág, 
Cottonfield

Teásdoboz, 
Butlers

Bögre, 
Butlers

Parfüm, 
Black XS L’Exces, 
Paco Rabanne

Parfüm, 
CH Men, Carolina Herrera

Sál, 
Marks & Spencer

Kesztyű, 
Marks & Spencer

Alsónadrág, 
Intimissimi
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 sZÉpsÉg

B.B. csoda
Az Isadora márka szerelmesei számára elérkezett a  

tökéletes alapozás ideje! A BB krém ugyanis egy olyan 
többfunkciós balzsam, mely amellett, hogy alapozóként 

elfedi és korrigálja az apróbb bőrhibákat, egyszerre  
ápolja és hidratálja is érzékeny bőrünket! 

Box of Beauty
A Douglas egy doboznyi szépséggel 

kedveskedik törzsvásárlóinak. Érdemes 
regisztrálni, hiszen amellett, hogy időről 
időre kedvezményekkel vár bennünket 

a Parfüméria, elsőként próbálhatjuk ki a 
legújabb termékeket is.

mennyei illat
Csábító, érzéki és misztikus. Ezek az 

Estée Lauder legújabb parfümjének is-
mertetőjegyei. A virágillatú parfüm tökéle-
tes választás azon hölgyek számára, akik 

igazán nőies karakterek és a csábítás 
nagymesterei.

seatHalasso
Mostantól egész napra magunkkal vihetjük a 

wellness életérzést, hiszen a Douglas Seathalasso 
termékcsalád a bőrradír, iszappakolás és fürdősó 

mellett most egy üde parfümmel bővült. 

BEAUTYhÍrEk
ÖsszegyűjtÖttük A tél beAuty újdonságAit, 
hogy jókedvre derüljünk A hideg időben is.
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sZÉpsÉg 

 ragyogó teKintet
Pihekönnyű hidratáló 

szemkörnyékápoló, amely segít eltüntet-
ni a stressz és kialvatlanság okozta sö-
tét karikákat. Belülről táplálja és erősíti a 
bőr szerkezetét, ezáltal téve azt kevésbé 
áttetszővé. Olajmentes, így az érzékeny 

bőrűek is bátran használhatják!

nyári emlÉKeK
A Flormar különleges ajánlattal kedveskedik. Dishy névre 
keresztelt parfüm és testápoló szettje ugyanis garantáltan 
visszahozza majd legszebb nyári emlékeinket. A nyári virá-

gok illatát idéző illatszerek limitált darabszámban kaphatók a 
Flormar üzleteiben. 

feminin/masZKulin
Az Isadora legújabb Paradox névre keresztelt kol-

lekcióját a maszkulin-feminin ellentét inspirálta, mely 
a hideg-meleg árnyalatok és fémes-matt felületek 

keveredésében érhető tetten. 

Karácsonyra
Az Estée Lauder ismét különle-
ges karácsonyi ajándékkal ked-

veskedik a hölgyek számára. 
Trendi táskákba csomagolt 
sminkújdonságok, arcápoló  

termékek és igazi face-chart-ok 
várják azokat, akik valami mesés 
különlegességgel szeretnék idén 

meglepni szeretteiket.
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 sZÉpsÉg

Me
nn

ye
i il

la
t 

natural

pompás pír

beauty

szépségtippek 
pArtiszezonrA 
kÖzeleg A pArtiszezon, így nem árt kÖrbenézni 
A pArfümériákbAn, hogy mit kell beszereznünk 
Ahhoz, hogy Az ünnepek AlAtt A legfényesebben 
csillogjunk.

A nemzetközi kifutók színfalai mögé pil-
lantva, láthattuk, hogy ismét divatba jött 
a pirospozsgás arc. Az elmúlt időszak-
ban a highlightereké volt a főszerep, de 
végre újra elővehetjük az arcpirosítókat. 
Ha egy új és divatos színre vágyunk ak-
kor a Catirce Defining Blush színpalettá-

jából válasszunk.

A Nina Ricci karácsonyi limitált 
szériás Nina Princess for a Day 
parfümje tökéletes választás az 
ünnepekre. Illata megegyezik a 

klasszikus Nina illatával - a 
kalábriai citrom, a toffee alma,  
a cédrus és a vanília pezsdítő 

aromájával ragyogja be az estét.  
A már jól ismert alma üveg most 

flitteres csomagolást kapott.

Bár a partiszezon nem a vissza-
fogottságról és a természetes 

szépség hangsúlyozásáról szól, 
mi mégis azt javasoljuk, hogy a 
makulátlan bőrű hölgyek válasz-
szák ezt a jelenleg nagyon nép-
szerű sminket. A természetes 

hatású make-up alapjához sze-
rezzünk be a most népszerű BB 

krémek közül egyet. 
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sZÉpsÉg 

michael Kors KolleKció 

a szezon színe:  
a barna 

vörös ajKaK

tÖkéletes AlAp 

Me
sé

s f
ür

tö
k 

Vitathatatlan, hogy a 
partiszezon elengedhe-
tetlen kelléke a szájfény. 
A Douglas ABSOLUTE 

családjának legfiatalabb 
tagja a Lips kollekció, 

melynek különleges ki-
képzésű applikátorával 
egy szempillantás alatt 

csodás ajkakat varázsol-
hatunk magunknak. A 
termékben található 

hawaii-i portulaca nö-
vénynek köszönhetően 
ajkaink fényesek és hid-

ratáltak lesznek.

Az Estée Lauder a 2012-es ün-
nepi szezonra ismét Michael 
Kors divattervezővel karöltve 

dobta piacra karácsonyi kollek-
cióját. Az ultratrendi 

nesszeszerben minden megta-
lálható ami az alkalmi sminkhez 
kell - szempillaspirál, szemceru-
za, arcpír, rúzs, szájfény és kö-

römlakk. Indulhat a buli!

Régóta tudjuk, hogy a tartósan 
szép sminkhez egy megfelelő 
alap szükséges. A Max Factor 
3in1 Facefinity alapozója bőrtö-
kéletesítő sminkalap, fényvédőt 
tartalmazó alapozó és korrektor 
is egyben, így garantálja a ma-
kulátlan matt arcbőrt és tartós 
sminket akár egy egész napon 

vagy éjszakán át. 

Amennyiben idegenke-
dünk a 2012-es őszi-téli 

szezon ultraszínes 
sminktrendjeitől, úgy vá-
lasszunk egy visszafo-

gottabb, de mégis stílu-
sos palettát az ünnepi 
alkalmakra. Az IsaDora 
legújabb szemhéjpúder 
palettájának semleges 

barna színeivel és termé-
szetes árnyalataival cso-
dálatosan füstös szeme-

ket varázsolhatunk 
magunknak. A barna 

szemhez ne feledjük, egy 
vörös rúzs dukál. 

Ki ne szeretne mesésen ragyogó hul-
lámos fürtöket Szilveszter este? A 
TONI&GUY hajápolási termékcsalád 
Glamour kollekciójában minden meg-
található ami ahhoz kell, hogy gyö-
nyörű frizuránk legyen. A hidratáló 
fényspray, a hajszérum cseppek és 
az erős tartású hajlakk garancia arra, 
hogy mi legyünk a legszebbek. 
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 GASZTRO GASZTRO 

AZ ÜNNEP FORGATAGÁBAN 
HA A KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS FORGATAGÁBAN EGY PERCNYI  
KÉNYEZTETÉSRE VÁGYUNK, ENGEDJÜNK A KÍSÉRTÉSNEK, ÉS PÁR  
FINOM FALAT UTÁN FOLYTASSUK ÚJULT ERŐVEL A BEVÁSÁRLÁST.

EGY KFC 
KLASSZIKUS

A Classic kosár régi kedvenc, 
hiszen rengeteg KFC finomsággal 
van tele, ami két embernek is elég. 

4 Hot & Spicy Strips, 2 csípős 
vagy Kentucky csirkerész, négy 

Hot Wings, két adag sült burgonya 
és egy szósz, amit mi választha-

tunk ki! Álljunk meg az ajándékbe-
szerző körút közepette egy 

pillanatra, és jutalmazzuk meg 
magunkat és partnerünket egy 

finom Classic kosárral.

Partiszerviz a Gurunál
A karácsonyi készülődés számos családi, baráti 

és céges rendezvény időszaka is egyben. A 
Party GURU tökéletes megoldást kínál arra, 

hogy a családi eseményeken, baráti összejöve-
teleken, munkahelyi rendezvényeken minden a 

lehető leggördülékenyebben menjen, hiszen 
egyedi ajánlatokkal és tanácsadással segít az 

alkalomhoz legmegfelelőbb ételek-italok 
kiválasztásában vagy akár a rendezvény 

helyszínének biztosításában.

      www.kfc.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.guru.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

MÉG MINDIG FINOM A 
FREEFROM & FINOM 

Ha megéheznénk az ünnep forgatagában, 
de liszt- vagy tejallergiánk miatt nem tudunk 

akárhol elfogyasztani egy ebédet vagy 
vacsorát, akkor irány a A FREEFROM & 
FINOM Reform gyorsétterem. Széles 

választékukban à la carte ételek, saláták, 
snackfalatok mellett cukormentes friss 
sütemények is megtalálhatók. Hétfőtől 

szombatig 10 és 20 óra között a Mammut I. 
első emeleti Nemzetközi Delikát Centrumá-
ban elfogyaszthatjuk kedvenc egészséges 

ételünket helyben is, de akár haza is 
vihetjük.

      www.okayitalia.hu   
      Mammut I. 3. emelet  
      Tel.: 06 1 505 5851 

ITT A PIZZA,  
HOL A PIZZA?

Milyen is az igazi 
olasz pizza? Főbb 
ismertetőjegyei: 
vékony tészta 

gazdagon megrakva 
finomabbnál 

finomabb feltétekkel, 
kemencében sütve, a 
széle ropogós, a sajt 

nyúlós, a paradi-
csomszósz ízes és 

fűszeres... Amennyi-
ben a leírás felkeltette 

érdeklődésünket, 
akkor irány az Okay 
Italia, ahol nincs más 

dolgunk, mint 
kellőképpen kiélvezni 

a fent leírtakat...

HALRAJONGÓK FIGYELMÉBE
A NORDSEE étterem különleges halételeit ajánljuk mindazoknak, akik 

odavannak a tengeri fogásokért. Ha szeretjük a különleges ízeket, de az 
egészségünkre is odafigyelünk, akkor a fantasztikus halkínálatot 

egyenesen nekünk találták ki. A választék rendszeresen bővül újdonsá-
gokkal. Kóstoljuk meg a langusztát grillezve friss salátával vagy a 

királyrákot sütve koktélszósszal, és nem fogunk csalódni!

ELLEN TUD ÁLLNI?
Az újonnan megnyílt NORDSEE Gourmet Snack 
Bár teljes snackválasztékkal várja a halak sze-

relmeseit a hét minden napján. A Snack Bárban 
egyaránt találunk ízletes bagetteket, finom salá-
tákat és rendkívül praktikus snack-boxokat kü-
lönféle variációkban. Nekünk csak azt kell el-
döntenünk, hogy helyben fogyasztjuk-e el a 

megvásárolt ízletes falatokat, vagy az otthonunk 
nyugalmában élvezzük ki az ételek egyedülálló 
ízét. A NORDSEE újdonságát, a barbecue laza-

cos bagett szendvicset kötelező kipróbálni!

      www.nordsee.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

CSIRKE GRILL OLASZOSAN
A pizzák, tészták, saláták mellett igazi ínyencségnek számít 

az Il Treno grillkínálata. A Dijoni csirkemell füstölt mozzarellával 
vagy csípősen pfefferonival és burgonyalángossal, esetleg 

ananásszal kevert salátával igazi különlegesség. 
Fogyaszthatjuk helyben egy pohár bor mellett, vagy 

rendeléssel, házhoz szállítással is.

      www.iltreno.hu   
      Mammut I. 3. emelet  
      Tel.: 06 30 330 8119 

      Mammut I. 1. emelet, Biosétány 
      www.nordsee.hu   
      Mammut II. 2.  emelet  

Karamellás álom
Édesítsd meg a napod a McCaféban! Karamella ihlette 

finomságaink mellett jól esik megpihenni vásárlás közben, 
de tökéletesen illenek baráti csevegésekhez, vagy 

kellemes, olvasgatással töltött percekhez is. Kóstold meg 
a kényeztető Karamellás Latte Macchiatót, és válassz 

hozzá egy klasszikus finomságot, Karamellás sajttortát! 
Az édes párost október 1-jétől kifejezetten kedvező, 

mindössze 690 forintos áron kínáljuk.

      www.mccafe.hu   
      Mammut II. 2.  emelet  
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 GASZTRO GASZTRO 

STARBUCKS
SZEMÉLYRE SZABOTT TEAÉLMÉNY
A Starbucks-élményt teázás közben is átélhetjük, hiszen a kávézókban nemcsak a 
világ legkiválóbb kávéitalaival, hanem a különleges Tazo® teákkal is  találkozhatunk. 
A Starbucks minőségi és különleges ízvilágú teákat kínál, amelyek felfrissülést 
nyújtanak a nap minden percében. A kínálatban megtalálhatóak zöld vagy fekete 
teák egyaránt, de koffeinmentes herbateákból is széles választékkal vár mindenkit a 
kávézólánc. Ha klasszikus ízekre vágyunk, választhatjuk az Earl Grey vagy kamillate-
át, ám ha bevállalósabbak vagyunk, a népszerű Chai Tea Latte biztosan lenyűgöz 
majd minket. Térjünk be a Starbucks kávézóba, és válasszuk ki kedvencünket!

BIG BEN TEAHÁZ
MINDEN, AMI TEA
Ez az az üzlet a Mammut I. földszintjén, ahol az 
ötletek kifogyhatatlan tárházával találkozunk. A több 
mint 140-féle minőségi tea már önmagában zavarba 
ejtő, hiszen a zöld és fekete, gyümölcs-, wellness-, 
rooiboskülönlegességek közül ember legyen a 
talpán, aki meg tudja állni, hogy csak egyféle 
keveréket válasszon... De a teaház kínálata nem 
csupán teákból és kávékból áll, hanem az elkészíté-
sükhöz szükséges kiegészítőkből is. Csészék, 
kannák, szűrők és tárolódobozok végtelennek tűnő 
áradatát kínálják, így otthoni teafogyasztási élmé-
nyünket biztosan a csúcsra járathatjuk, arról nem is 
beszélve, hogy a karácsonyi listánkon is jó eséllyel 
kipipálhatunk pár nevet! Amennyiben igazi kuriózu-
mokkal szeretnénk meglepni szeretteinket, úgy a 
teacsomagokhoz különleges édességeket, csokolá-
dékat és ajándékcsomagokat is beszerezhetünk!  

DARLINGTON TEABOLT
AZ ÜNNEP SZÉPSÉGES 

KIEGÉSZÍTŐI
A karácsony az érzések, illatok és ízek 
ünnepe, amit egy finom, kezet és lelket 
melengető teával még különlegesebbé 
tehetünk. Ehhez nyújt segítséget a 
Darlington Teabolt pultja, ahol több mint 
százféle minőségi szálas teából, kézzel 
festett japán és kínai porcelánok széles 
választékából és különböző teázáshoz 
szükséges kiegészítőkből csemegézhe-
tünk. Karácsonyra ajándékdobozokkal, 
téli hangulatú teakeverékekkel és 
karácsonyi díszítésű teadobozokkal 
készülnek, sőt az ünnepek előtt 
kedvezményekkel is kedveskednek 
nekünk, amelyekről Facebook-oldaluk 
nyújt tájékoztatást. 

CAFE FREI
AZ ORSZÁG KEDVENC TEÁI
Amennyiben már túl vagyunk napi 
koffeinadagunkon, és mindössze egy 
csésze illatos teára vágyunk, akkor is 
irány a Frei kávézó, ahol a kávékínálat-
hoz hasonlóan a teaválaszték is a 
vendégekre szabott. A cég hosszas 
kísérletezgetés után találta meg azt a 
gyümölcsös, egzotikus ízvilágot, ami a 
leginkább közel áll a magyar közönséghez, így 
egy hideg téli napon kényeztethetjük magunkat egy csésze 
Fujijani Borostyánnal, ami Pai Mu Tan fehér teával, kínai zöld 
senchával, málnával és citromfűvel készült; de feltöltődhetünk a sok 
jázminszirommal és gyömbérrel kevert Tibeti Himalája Teával is, 
esetleg pörkölt kakaódióhéjjal vegyített Equadori Herbálteával. A 
cég a viszonteladókat kihagyva készíti a keverékeket, így a 
csúcsminőség és a maximális élvezet garantált!

TERRASSE CAFÉ
EGY CSÉSZE MINŐSÉG

Nemcsak a fantasztikus elhelyezkedés és a frissen 
őrölt Segafredo kávéból készült fekete lehet vonzó a 
Terrasse kávézóban! A Teekanne teák egyet jelente-
nek a minőségi teázással és a széles választékkal, így 
biztosan nem fogunk csalódni, ha a kávézó egyik 
házias süteménye mellé egy, a hangulatunknak pont 
megfelelő forró teát választunk. A Teekanne szakértői 
a világ legjobb ütetvényein válogatják ki azokat a 
zamatos gyümölcsket és illatos növényeket, amelyeket 
a gyártás során felhasználnak. A cég hitvallása a 
magas minőség innovációval ötvözve, és ehhez tartják 
is magukat: az 1882-ben családi vállalkozásnak indult 
cég mára a világ egyik vezető, teára szakosodott 
táplálkozási laboratóriumává nőtte ki magát, így 
biztosak lehetünk abban, hogy zamatos teánk 
egészségünkre is jótékony hatással van.

      www.starbucks.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.bigbenteahaz.hu 
      Mammut I., földszint 

      www.mammut.hu/uzlet/297/   
      Mammut II. 1. emelet  

PÁR KORTY HARMÓNIA
EGY CSÉSZE TEA FELFRISSÍTI A TESTET, KETTŐ PEDIG A SZELLEMET – 
TARTJA AZ ŐSI KÍNAI MONDÁS. MI MÁSRA IS LEHETNE SZÜKSÉGÜNK AZ 
ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS KÖZEPETTE? AKÁR A MAMMUTBAN, OTTHONRA 
VAGY AJÁNDÉKBA – SEGÍTÜNK MEGTALÁLNI A MEGFELELŐ LELŐHELYET!

      www.cafefrei.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      Mammut II. 1. emelet 
      FB oldal: http://www.facebook.com/darlington.teabolt
      www.tea-bolt.hu26  Mammut Magazin / 2012. tél Mammut Magazin / 2012. tél  27



 GASZTRO GASZTRO 

STARBUCKS
SZEMÉLYRE SZABOTT TEAÉLMÉNY
A Starbucks-élményt teázás közben is átélhetjük, hiszen a kávézókban nemcsak a 
világ legkiválóbb kávéitalaival, hanem a különleges Tazo® teákkal is  találkozhatunk. 
A Starbucks minőségi és különleges ízvilágú teákat kínál, amelyek felfrissülést 
nyújtanak a nap minden percében. A kínálatban megtalálhatóak zöld vagy fekete 
teák egyaránt, de koffeinmentes herbateákból is széles választékkal vár mindenkit a 
kávézólánc. Ha klasszikus ízekre vágyunk, választhatjuk az Earl Grey vagy kamillate-
át, ám ha bevállalósabbak vagyunk, a népszerű Chai Tea Latte biztosan lenyűgöz 
majd minket. Térjünk be a Starbucks kávézóba, és válasszuk ki kedvencünket!

BIG BEN TEAHÁZ
MINDEN, AMI TEA
Ez az az üzlet a Mammut I. földszintjén, ahol az 
ötletek kifogyhatatlan tárházával találkozunk. A több 
mint 140-féle minőségi tea már önmagában zavarba 
ejtő, hiszen a zöld és fekete, gyümölcs-, wellness-, 
rooiboskülönlegességek közül ember legyen a 
talpán, aki meg tudja állni, hogy csak egyféle 
keveréket válasszon... De a teaház kínálata nem 
csupán teákból és kávékból áll, hanem az elkészíté-
sükhöz szükséges kiegészítőkből is. Csészék, 
kannák, szűrők és tárolódobozok végtelennek tűnő 
áradatát kínálják, így otthoni teafogyasztási élmé-
nyünket biztosan a csúcsra járathatjuk, arról nem is 
beszélve, hogy a karácsonyi listánkon is jó eséllyel 
kipipálhatunk pár nevet! Amennyiben igazi kuriózu-
mokkal szeretnénk meglepni szeretteinket, úgy a 
teacsomagokhoz különleges édességeket, csokolá-
dékat és ajándékcsomagokat is beszerezhetünk!  

DARLINGTON TEABOLT
AZ ÜNNEP SZÉPSÉGES 

KIEGÉSZÍTŐI
A karácsony az érzések, illatok és ízek 
ünnepe, amit egy finom, kezet és lelket 
melengető teával még különlegesebbé 
tehetünk. Ehhez nyújt segítséget a 
Darlington Teabolt pultja, ahol több mint 
százféle minőségi szálas teából, kézzel 
festett japán és kínai porcelánok széles 
választékából és különböző teázáshoz 
szükséges kiegészítőkből csemegézhe-
tünk. Karácsonyra ajándékdobozokkal, 
téli hangulatú teakeverékekkel és 
karácsonyi díszítésű teadobozokkal 
készülnek, sőt az ünnepek előtt 
kedvezményekkel is kedveskednek 
nekünk, amelyekről Facebook-oldaluk 
nyújt tájékoztatást. 

CAFE FREI
AZ ORSZÁG KEDVENC TEÁI
Amennyiben már túl vagyunk napi 
koffeinadagunkon, és mindössze egy 
csésze illatos teára vágyunk, akkor is 
irány a Frei kávézó, ahol a kávékínálat-
hoz hasonlóan a teaválaszték is a 
vendégekre szabott. A cég hosszas 
kísérletezgetés után találta meg azt a 
gyümölcsös, egzotikus ízvilágot, ami a 
leginkább közel áll a magyar közönséghez, így 
egy hideg téli napon kényeztethetjük magunkat egy csésze 
Fujijani Borostyánnal, ami Pai Mu Tan fehér teával, kínai zöld 
senchával, málnával és citromfűvel készült; de feltöltődhetünk a sok 
jázminszirommal és gyömbérrel kevert Tibeti Himalája Teával is, 
esetleg pörkölt kakaódióhéjjal vegyített Equadori Herbálteával. A 
cég a viszonteladókat kihagyva készíti a keverékeket, így a 
csúcsminőség és a maximális élvezet garantált!

TERRASSE CAFÉ
EGY CSÉSZE MINŐSÉG

Nemcsak a fantasztikus elhelyezkedés és a frissen 
őrölt Segafredo kávéból készült fekete lehet vonzó a 
Terrasse kávézóban! A Teekanne teák egyet jelente-
nek a minőségi teázással és a széles választékkal, így 
biztosan nem fogunk csalódni, ha a kávézó egyik 
házias süteménye mellé egy, a hangulatunknak pont 
megfelelő forró teát választunk. A Teekanne szakértői 
a világ legjobb ütetvényein válogatják ki azokat a 
zamatos gyümölcsket és illatos növényeket, amelyeket 
a gyártás során felhasználnak. A cég hitvallása a 
magas minőség innovációval ötvözve, és ehhez tartják 
is magukat: az 1882-ben családi vállalkozásnak indult 
cég mára a világ egyik vezető, teára szakosodott 
táplálkozási laboratóriumává nőtte ki magát, így 
biztosak lehetünk abban, hogy zamatos teánk 
egészségünkre is jótékony hatással van.

      www.starbucks.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.bigbenteahaz.hu 
      Mammut I., földszint 

      www.mammut.hu/uzlet/297/   
      Mammut II. 1. emelet  

PÁR KORTY HARMÓNIA
EGY CSÉSZE TEA FELFRISSÍTI A TESTET, KETTŐ PEDIG A SZELLEMET – 
TARTJA AZ ŐSI KÍNAI MONDÁS. MI MÁSRA IS LEHETNE SZÜKSÉGÜNK AZ 
ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS KÖZEPETTE? AKÁR A MAMMUTBAN, OTTHONRA 
VAGY AJÁNDÉKBA – SEGÍTÜNK MEGTALÁLNI A MEGFELELŐ LELŐHELYET!

      www.cafefrei.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      Mammut II. 1. emelet 
      FB oldal: http://www.facebook.com/darlington.teabolt
      www.tea-bolt.hu26  Mammut Magazin / 2012. tél Mammut Magazin / 2012. tél  27



 GASZTRO GASZTRO 

BIOSÉTÁNY 
8000-FÉLE BIO-, NATÚR TERMÉK, 

EGYEDÜLÁLLÓ BIOFRISSÁRU, 
NATÚR SZÉPSÉGÁPOLÁS KÖZEL 

500 M2-EN
      Bio Sétány, 
      Mammut I. 1. emelet 

December környékén egyre nehezebb 
kikászálódnunk az ágyból, és sokszor 
még a reggeli kávé ellenére is egész nap 
kedvetlenek, álmosak, nyúzottak vagyunk. Nem is gondolnánk, hogy a 
jól megválasztott reggeli milyen csodákra képes!
Sajnos sokan a reggeli szó hallatán csak legyintenek, vagy tehetetlenül 
széttárják a kezüket: ugyan már, mikor? Hiszen rohanunk munkába, isko-
lába, óvodába, ügyintézni – nincs erre se időnk, se energiánk. Unalomig 
ismételt a reggeli fontossága, de higgyük el: valóban nem kell sok ahhoz, 
hogy ne csak egy árva kávé lötyögjön idegességtől összeszorult gyom-
runkban, és energikusan, már-már jókedvűen vágjunk neki a napnak!
Az egyik turbóreggeli az egyszerűségében nagyszerű zabpehely jog-
hurttal. A zabpehely tartalmazza a 8 életfontosságú esszenciális amino-
savat, és 100 g elfogyasztásával hat aminosav napi bevitelét fedezni 
tudjuk. Nagy arányban tartalmaz telítetlen zsírsavakat és 20%-ban telí-
tett zsírsavakat. B1- és B6-vitamin-tartalma révén kedélyjavító, ami na-
gyon jól jön egy szürke téli reggelen. Tej helyett inkább joghurttal, kefirrel 
ajánlott fogyasztani a zabpelyhet, mert ezek könnyebben emészthetők. 
Ráadásul a kefirben, joghurtban található baktériumok jó hatással van-
nak bélflóránkra és emésztésünkre, erősítik immunrendszerünket, vé-
denek minket a magas vérnyomástól. Készíthetünk reggeli turmixot is 
belőlük: banánnal vagy mélyhűtött bogyós gyümölcsökkel, reszelt cit-
romhéjjal, kis mézzel és persze az előre beáztatott pelyhekkel igazi 
energiabomba, és tényleg pillanatok alatt elkészül!
A fokozódó környezeti ártalmak miatt napjainkban egyre fontosabb oda-
figyelni az egészséges táplálkozásra, a vegyszer- és tartósítószer-men-
tes ételek fogyasztására, amelynek az alapkövét egy egészséges reg-
geli elfogyasztásával máris letehetjük. Sajnos a bioélelmiszerekkel kap-
csolatban sokan úgy tartják, hogy a hagyományosnál jóval drágábbak, 
ezért nem éri meg ilyesmit vásárolni, pedig érdemes fontolóra vennünk 
azt a tényt, hogy egyrészt tápértékében is jóval nagyobb a különbség, 
arról nem is beszélve, hogy nem viszünk be mérgeket a szervezetünkbe, 
ami a téli időszakban hatványozottan fontos. 
Hogy hol szerezzük be a hozzávalókat? Érdemes ellátogatni a Biosé-
tány üzletébe, ahol prémiumminőségű magyar és német bioélelmisze-
rek széles választéka áll a vásárlók rendelkezésére.

NEMZETKÖZI 
DELIKÁT CENTRUM 
A BEVÁSÁRLÓKÖZPONT KISSÉ ELDUGOTT, 
DE ANNÁL IZGALMASABB SZEGLETÉBEN 
MINDENT MEGTALÁLUNK, AMI SZEM-SZÁJNAK INGERE.

Turbóreggeli 
télen is! 

AZ ÜNNEP ÉDES PILLANATAI
Különleges az a hangulat, ami körüllengi a karácsonyt, a legszebb csa-
ládi ünnepet... A szépen terített asztal, amelyre minden jó háziasszony 
igyekszik pár különleges finomságot varázsolni, megkoronázza a csalá-
di körben, békességben eltöltött napokat. S mi lehetne alkalmasabb 
erre, mint egy csodás édesség, ami felteszi a koronát az ünnepi ebédre 
vagy vacsorára? 
Olaszországban a karácsony elmaradhatatlan kelléke a Pandoro vagy a 
Panettone. Ezek kuglófhoz hasonló, de annál könnyebb, foszlósabb 
tésztából készülő ünnepi édességek, amelyek története és készítésük 
tradicionális módszere összefonódik az olasz kulinária több száz éves 
hagyományaival.

A Panettone
Ez az ünnepi kalács Lombardiából, pontosabban Milánóból származik. 
A Panettone domború tetejét sötét aranybarnára sütik, míg a sütés köz-
ben magasra kelő henger alakú oldalát sütőpapírral védik, így az világo-
sabb marad. Ez a sütési mód a legenda szerint a 15. században, 
Ludovico il Moro udvarában alakult ki, ahol egy híres szakács kicsit oda-
égette a karácsonyi kuglófot, ám a helyzetet egy Tonio nevű kukta men-
tette meg, aki azt javasolta, hogy a barnára pirult tetejű finomságot mint 
az ínyesmester legújabb találmányát mutassák be az uraságoknak. A 
furcsa, gomba formájú édesség zajos sikert aratott a kor hatalmassága-
inak körében, és a híres cukrász nem sajátította ki a dicsőséget, hanem 
bevallotta, hogy Tonióé az érdem nagyobbik fele. Így lett a speciálisan 
sütött karácsonyi mazsolás kuglóf neve „pane di Tonio”, azaz lombard 
tájnyelven pan’e’Ton, vagyis a mai Panettone elődje…

A Pandoro
Az olasz karácsonyi asztal másik különlegessége a Pandoro, azaz 
„aranykenyér”, ami Veronából származik, de eredete a Velencei Köztár-
saság legszebb éveire vezethető vissza, amikor jeles alkalmakkor a dús-
gazdag patríciusok asztalánál hajszálvékony aranyfüst lemezekkel be-
vont édességeket szolgáltak fel, innen ered a pan’ de Oro, „aranyke-
nyér” kifejezés. Modern utóda, a vaníliás cukorral meghintett, vajas, to-
jásos, habkönnyű kelt tésztából készült, nyolcszögű formára sütött ma-
gas kuglóf már itthon is kapható a Culinaria Italia üzletében, az eredeti, 
töltetlen mellett csokival, mogyoró- esetleg likőrkrémmel töltött változa-
tok is ékei lehetnek ünnepi asztalunknak! Az Olaszboltban karácsonykor 
sok ajándékcsomag is készül, akár a mi konkrét elképzelésünk alapján 
is összeállítanak egyet!

      www.olaszbolt.hu  
      Mammut I. 1. emelet  

Andechser bio 
tejek

Andechser bio 
üveges joghurtok

Andechser 
joghurtok

Bio pelyhek 

Milánói panettone, 
Tre Marie 

Kézzel csomagolt 
cukormázas 
panettone, Balocco

Kandírozott gyümölcsös 
panettone, Albertengo Panettone díszdoboz, 

Balocco
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belőlük: banánnal vagy mélyhűtött bogyós gyümölcsökkel, reszelt cit-
romhéjjal, kis mézzel és persze az előre beáztatott pelyhekkel igazi 
energiabomba, és tényleg pillanatok alatt elkészül!
A fokozódó környezeti ártalmak miatt napjainkban egyre fontosabb oda-
figyelni az egészséges táplálkozásra, a vegyszer- és tartósítószer-men-
tes ételek fogyasztására, amelynek az alapkövét egy egészséges reg-
geli elfogyasztásával máris letehetjük. Sajnos a bioélelmiszerekkel kap-
csolatban sokan úgy tartják, hogy a hagyományosnál jóval drágábbak, 
ezért nem éri meg ilyesmit vásárolni, pedig érdemes fontolóra vennünk 
azt a tényt, hogy egyrészt tápértékében is jóval nagyobb a különbség, 
arról nem is beszélve, hogy nem viszünk be mérgeket a szervezetünkbe, 
ami a téli időszakban hatványozottan fontos. 
Hogy hol szerezzük be a hozzávalókat? Érdemes ellátogatni a Biosé-
tány üzletébe, ahol prémiumminőségű magyar és német bioélelmisze-
rek széles választéka áll a vásárlók rendelkezésére.

NEMZETKÖZI 
DELIKÁT CENTRUM 
A BEVÁSÁRLÓKÖZPONT KISSÉ ELDUGOTT, 
DE ANNÁL IZGALMASABB SZEGLETÉBEN 
MINDENT MEGTALÁLUNK, AMI SZEM-SZÁJNAK INGERE.

Turbóreggeli 
télen is! 

AZ ÜNNEP ÉDES PILLANATAI
Különleges az a hangulat, ami körüllengi a karácsonyt, a legszebb csa-
ládi ünnepet... A szépen terített asztal, amelyre minden jó háziasszony 
igyekszik pár különleges finomságot varázsolni, megkoronázza a csalá-
di körben, békességben eltöltött napokat. S mi lehetne alkalmasabb 
erre, mint egy csodás édesség, ami felteszi a koronát az ünnepi ebédre 
vagy vacsorára? 
Olaszországban a karácsony elmaradhatatlan kelléke a Pandoro vagy a 
Panettone. Ezek kuglófhoz hasonló, de annál könnyebb, foszlósabb 
tésztából készülő ünnepi édességek, amelyek története és készítésük 
tradicionális módszere összefonódik az olasz kulinária több száz éves 
hagyományaival.

A Panettone
Ez az ünnepi kalács Lombardiából, pontosabban Milánóból származik. 
A Panettone domború tetejét sötét aranybarnára sütik, míg a sütés köz-
ben magasra kelő henger alakú oldalát sütőpapírral védik, így az világo-
sabb marad. Ez a sütési mód a legenda szerint a 15. században, 
Ludovico il Moro udvarában alakult ki, ahol egy híres szakács kicsit oda-
égette a karácsonyi kuglófot, ám a helyzetet egy Tonio nevű kukta men-
tette meg, aki azt javasolta, hogy a barnára pirult tetejű finomságot mint 
az ínyesmester legújabb találmányát mutassák be az uraságoknak. A 
furcsa, gomba formájú édesség zajos sikert aratott a kor hatalmassága-
inak körében, és a híres cukrász nem sajátította ki a dicsőséget, hanem 
bevallotta, hogy Tonióé az érdem nagyobbik fele. Így lett a speciálisan 
sütött karácsonyi mazsolás kuglóf neve „pane di Tonio”, azaz lombard 
tájnyelven pan’e’Ton, vagyis a mai Panettone elődje…

A Pandoro
Az olasz karácsonyi asztal másik különlegessége a Pandoro, azaz 
„aranykenyér”, ami Veronából származik, de eredete a Velencei Köztár-
saság legszebb éveire vezethető vissza, amikor jeles alkalmakkor a dús-
gazdag patríciusok asztalánál hajszálvékony aranyfüst lemezekkel be-
vont édességeket szolgáltak fel, innen ered a pan’ de Oro, „aranyke-
nyér” kifejezés. Modern utóda, a vaníliás cukorral meghintett, vajas, to-
jásos, habkönnyű kelt tésztából készült, nyolcszögű formára sütött ma-
gas kuglóf már itthon is kapható a Culinaria Italia üzletében, az eredeti, 
töltetlen mellett csokival, mogyoró- esetleg likőrkrémmel töltött változa-
tok is ékei lehetnek ünnepi asztalunknak! Az Olaszboltban karácsonykor 
sok ajándékcsomag is készül, akár a mi konkrét elképzelésünk alapján 
is összeállítanak egyet!

      www.olaszbolt.hu  
      Mammut I. 1. emelet  

Andechser bio 
tejek

Andechser bio 
üveges joghurtok

Andechser 
joghurtok

Bio pelyhek 

Milánói panettone, 
Tre Marie 

Kézzel csomagolt 
cukormázas 
panettone, Balocco

Kandírozott gyümölcsös 
panettone, Albertengo Panettone díszdoboz, 

Balocco
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ARANYOZOTT TEMPLOMOK,  
EGZOTIKUS KONYHA
Napsütés, kellemes meleg, vakítóan kék ég, csodálatos 
türkizszínű, meleg tenger… Álomképek a zord télben? 
Nem, ez Thaiföld meseszép világa, ahol minden adott, 
ami egy felejthetetlen és gondtalan utazáshoz kell: ara-
nyozott templomok, pazar díszítésű királyi paloták, ősi 
romvárosok, gyönyörű korallzátonyok, esőerdők, egzoti-
kus ételek, rejtelmes mosolyú Buddha-szobrok és ked-
ves, segítőkész emberek. Bangkok metropolisának felfe-
dezése vagy egy rövid körutazás után érdemes valame-
lyik egzotikus thai üdülőhely felé venni az irányt: legyen 
akár a nyüzsgő éjszakai élet (Pattaya) a cél, akár kalan-
dos kirándulásokat tennénk pálmaerdők és vízesések 
képeslapokra illő világába (Koh Samui), vagy esetleg az 
édenkerthez hasonlító paradicsomi szigetvilágba vá-
gyunk (Phuket), a szívünk örökké vissza fog húzni ide!

A SZENVEDÉLYEK FÖLDJÉN
Kuba, a Karib-tenger legnagyobb 
szigete több mint a világ legszebb, 
fehér homokú strandjaival büsz-
kélkedő üdülőhely: páratlan és ki-
hagyhatatlan élmény. Itt úgy érzi 
magát az utazó, mintha egy ötve-
nes években készült film kulisszái 
között járna. Zöldellő dohányültet-
vények, kopott fényű koloniál vá-
rosok, Che Guevara emléke, az 
őslakos indián kultúra nyomai, a 
Buena Vista Social Club szűnni 
nem akaró zenéje és az emberek 
természetessége ragadja magá-
val a látogatót. Havanna, az élő 
legenda igazi időutazást ígér, a 
nagy író, Hemingway lábai nyo-
mán lépkedve megtudhatjuk, hol 
a legfinomabb a daiquiri és a mo-
jito, nyugaton pedig a legjobb do-
hányt termő dús növényzetű, vad-
regényes Pinar del Rio tartomány 
tartogat meglepetéseket. A pihe-
nés és búvárkodás szerelmesei 
sem csalódnak majd a varaderói 
tengerpartban, a gondtalan ki-
kapcsolódást a jobbnál jobb, all 
inclusive szállodák és a páratlan 
szépségű strandok garantálják. 
Havannában a Tropicana-show is 
kötelező látványosság: a világ leghíresebb mulatójában élő nagyzene-
kar, három színpadon több mint 150 táncos revüműsora szórakoztat-
ja a vendégeket, akik biztosan nem tudnak ellenállni a kubai ritmusok-
nak és a mindenhonnan áradó életörömnek.

AZ ÉDENKERT MAGA
A Zöld-foki-szigetek az Atlanti-óceán gyöngyszeme, Afrikától 
mintegy 450 km-re, egzotikus, érintetlen, turisták által alig felfe-
dezett terület, ahol mindig meleg van és ragyogóan süt a nap. 
Kristálytiszta, néhol smaragdzöld, néhol azúrkék tenger fogadja 
az idelátogatót. A szigeteket körülölelő Atlanti-óceán különleges 
világa kék bálnákkal, palackorrú delfinekkel és teknősökkel igazi 
kuriózum, szélfútta fehér homokos strandjai lenyűgözik a nyaral-
ni vágyókat. A szigeteket keskeny síkság keretezi, a mögöttes 
fennsíkok vulkáni kúpokat hordoznak. Eső meglehetősen ritkán 
esik, viszont állandó szél fúj, amely ideális a vízi sportok szerel-
meseinek, főként a szörfösöknek.
A szigetek nagyban különböznek egymástól: az egyiken végte-
len fehér homokú partokat és azúrkék tengert találunk, 22 fokos 
átlaghőmérséklettel, a következőn kiégett poros tájat, míg a to-
vábbin gazdag vulkáni talajt, rengeteg trópusi gyümölccsel, 
kávé- és teaültetvényekkel. Felfedezhetjük a víz alatti élet szép-
ségeit, a barlangokat, a növény- és állatvilágot, vagy váljunk a 
nyílt vizeken úszkáló hatalmas teknősök társává, ami garantáltan 
életre szóló élmény lesz!

A HÉT DOMB VÁROSA 
Lisszabont, mely a Tejo folyónál fekszik, nem lehet „csak meg-
látogatni”, át is kell élni: séta az óvárosban (Alfama), a szövevé-
nyes, zegzugos, soklépcsős utcácskákban, utazni a világ leg-
mókásabb villamosával (elétrico), csavarogni a díszes utcákon 
és tereken... Monumentális épületei és emlékművei, valamint 
Európa leghosszabb hídja teszik jellegzetessé a várost, csak-
úgy, mint a meredek, macskaköves utcácskák és a gyönyörű 
csempék. A hét dombon fekvő mediterrán város színes és 
hangulatos forgataga mindenkit magával ragad, a múzeumok-
ban, történelmi látnivalókban, éttermekben és hangulatos ká-
vézókban bővelkedő belvárosban egy pillanatra sem fogunk 
unatkozni. Az óváros törté-
nelmi épületei, a folyópart-
ról elénk táruló panoráma 
és a helyiek vendégszerete-
te igazán vonzó célponttá 
teszik a portugál fővárost 
akár szilveszterre is.

ÁLOMUTAK KARÁCSONYRA,  
SZILVESZTERRE VAGY CSAK ÚGY…
FEHÉR HOMOKOS STRANDOK, SALSA NAPESTIG, AZ 
ATLANTI-ÓCEÁN KÉKSÉGE, A NAGY VÁNDORLÁS, ŐSI 
ROMVÁROSOK... HA MEGVAN AZ ELHATÁROZÁS A TÉLI 
NYARALÁSRA, SEGÍTÜNK MEGTALÁLNI A LEGMEGFELE-
LŐBBET!

      www.bestreisen.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.chemoltravel.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

Vadregényes kalandtúra az 
állatok birodalmában
Kenya számos fantasztikus vadrezervátuma közül most a 
Masai Marát emeljük ki, melyet minden évben keresztez a 
Nagy Vándorlás. Ennek során hatalmas, kilométer hosszú 
hordák vándorolnak a túlélésért – ezt látni garantáltan iga-
zi, felejthetetlen szafariélmény. Titokzatos éjszakai zörejek 
a vadonban a sátor falán át, oroszláncsapatok, a háttér-
ben pedig a Kilimandzsáró – Afrika ősi varázsa minden 
pillanatunkat áthatja a világhírű Masai Marában. A végte-
lennek tűnő sztyeppék és szavannák különösen gazdag 
állatvilága igazi kalandtúrát ígér, a vadregényes vidékeken 
és oázisokon keresztül vezető út fáradalmait pedig Kenya 
fehér homokos strandjain pihenhetjük ki. Mombasa északi 
és déli partja is tökéletes hely egy álomnyaraláshoz. Tür-
kizkék víz nyugodt kis öblökkel, ahol különleges tengeri 
élőlényeket figyelhetünk meg, barátságos légkör: minden 
adott a tökéletes kikapcsolódáshoz ezen a fantasztikus és 
gyönyörű helyen!

      www.neckermann.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.kartagotours.hu   
      Mammut I. földszint  

      www.vista.hu   
      Mammut II. 2. emelet  
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ARANYOZOTT TEMPLOMOK,  
EGZOTIKUS KONYHA
Napsütés, kellemes meleg, vakítóan kék ég, csodálatos 
türkizszínű, meleg tenger… Álomképek a zord télben? 
Nem, ez Thaiföld meseszép világa, ahol minden adott, 
ami egy felejthetetlen és gondtalan utazáshoz kell: ara-
nyozott templomok, pazar díszítésű királyi paloták, ősi 
romvárosok, gyönyörű korallzátonyok, esőerdők, egzoti-
kus ételek, rejtelmes mosolyú Buddha-szobrok és ked-
ves, segítőkész emberek. Bangkok metropolisának felfe-
dezése vagy egy rövid körutazás után érdemes valame-
lyik egzotikus thai üdülőhely felé venni az irányt: legyen 
akár a nyüzsgő éjszakai élet (Pattaya) a cél, akár kalan-
dos kirándulásokat tennénk pálmaerdők és vízesések 
képeslapokra illő világába (Koh Samui), vagy esetleg az 
édenkerthez hasonlító paradicsomi szigetvilágba vá-
gyunk (Phuket), a szívünk örökké vissza fog húzni ide!

A SZENVEDÉLYEK FÖLDJÉN
Kuba, a Karib-tenger legnagyobb 
szigete több mint a világ legszebb, 
fehér homokú strandjaival büsz-
kélkedő üdülőhely: páratlan és ki-
hagyhatatlan élmény. Itt úgy érzi 
magát az utazó, mintha egy ötve-
nes években készült film kulisszái 
között járna. Zöldellő dohányültet-
vények, kopott fényű koloniál vá-
rosok, Che Guevara emléke, az 
őslakos indián kultúra nyomai, a 
Buena Vista Social Club szűnni 
nem akaró zenéje és az emberek 
természetessége ragadja magá-
val a látogatót. Havanna, az élő 
legenda igazi időutazást ígér, a 
nagy író, Hemingway lábai nyo-
mán lépkedve megtudhatjuk, hol 
a legfinomabb a daiquiri és a mo-
jito, nyugaton pedig a legjobb do-
hányt termő dús növényzetű, vad-
regényes Pinar del Rio tartomány 
tartogat meglepetéseket. A pihe-
nés és búvárkodás szerelmesei 
sem csalódnak majd a varaderói 
tengerpartban, a gondtalan ki-
kapcsolódást a jobbnál jobb, all 
inclusive szállodák és a páratlan 
szépségű strandok garantálják. 
Havannában a Tropicana-show is 
kötelező látványosság: a világ leghíresebb mulatójában élő nagyzene-
kar, három színpadon több mint 150 táncos revüműsora szórakoztat-
ja a vendégeket, akik biztosan nem tudnak ellenállni a kubai ritmusok-
nak és a mindenhonnan áradó életörömnek.

AZ ÉDENKERT MAGA
A Zöld-foki-szigetek az Atlanti-óceán gyöngyszeme, Afrikától 
mintegy 450 km-re, egzotikus, érintetlen, turisták által alig felfe-
dezett terület, ahol mindig meleg van és ragyogóan süt a nap. 
Kristálytiszta, néhol smaragdzöld, néhol azúrkék tenger fogadja 
az idelátogatót. A szigeteket körülölelő Atlanti-óceán különleges 
világa kék bálnákkal, palackorrú delfinekkel és teknősökkel igazi 
kuriózum, szélfútta fehér homokos strandjai lenyűgözik a nyaral-
ni vágyókat. A szigeteket keskeny síkság keretezi, a mögöttes 
fennsíkok vulkáni kúpokat hordoznak. Eső meglehetősen ritkán 
esik, viszont állandó szél fúj, amely ideális a vízi sportok szerel-
meseinek, főként a szörfösöknek.
A szigetek nagyban különböznek egymástól: az egyiken végte-
len fehér homokú partokat és azúrkék tengert találunk, 22 fokos 
átlaghőmérséklettel, a következőn kiégett poros tájat, míg a to-
vábbin gazdag vulkáni talajt, rengeteg trópusi gyümölccsel, 
kávé- és teaültetvényekkel. Felfedezhetjük a víz alatti élet szép-
ségeit, a barlangokat, a növény- és állatvilágot, vagy váljunk a 
nyílt vizeken úszkáló hatalmas teknősök társává, ami garantáltan 
életre szóló élmény lesz!

A HÉT DOMB VÁROSA 
Lisszabont, mely a Tejo folyónál fekszik, nem lehet „csak meg-
látogatni”, át is kell élni: séta az óvárosban (Alfama), a szövevé-
nyes, zegzugos, soklépcsős utcácskákban, utazni a világ leg-
mókásabb villamosával (elétrico), csavarogni a díszes utcákon 
és tereken... Monumentális épületei és emlékművei, valamint 
Európa leghosszabb hídja teszik jellegzetessé a várost, csak-
úgy, mint a meredek, macskaköves utcácskák és a gyönyörű 
csempék. A hét dombon fekvő mediterrán város színes és 
hangulatos forgataga mindenkit magával ragad, a múzeumok-
ban, történelmi látnivalókban, éttermekben és hangulatos ká-
vézókban bővelkedő belvárosban egy pillanatra sem fogunk 
unatkozni. Az óváros törté-
nelmi épületei, a folyópart-
ról elénk táruló panoráma 
és a helyiek vendégszerete-
te igazán vonzó célponttá 
teszik a portugál fővárost 
akár szilveszterre is.

ÁLOMUTAK KARÁCSONYRA,  
SZILVESZTERRE VAGY CSAK ÚGY…
FEHÉR HOMOKOS STRANDOK, SALSA NAPESTIG, AZ 
ATLANTI-ÓCEÁN KÉKSÉGE, A NAGY VÁNDORLÁS, ŐSI 
ROMVÁROSOK... HA MEGVAN AZ ELHATÁROZÁS A TÉLI 
NYARALÁSRA, SEGÍTÜNK MEGTALÁLNI A LEGMEGFELE-
LŐBBET!

      www.bestreisen.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.chemoltravel.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

Vadregényes kalandtúra az 
állatok birodalmában
Kenya számos fantasztikus vadrezervátuma közül most a 
Masai Marát emeljük ki, melyet minden évben keresztez a 
Nagy Vándorlás. Ennek során hatalmas, kilométer hosszú 
hordák vándorolnak a túlélésért – ezt látni garantáltan iga-
zi, felejthetetlen szafariélmény. Titokzatos éjszakai zörejek 
a vadonban a sátor falán át, oroszláncsapatok, a háttér-
ben pedig a Kilimandzsáró – Afrika ősi varázsa minden 
pillanatunkat áthatja a világhírű Masai Marában. A végte-
lennek tűnő sztyeppék és szavannák különösen gazdag 
állatvilága igazi kalandtúrát ígér, a vadregényes vidékeken 
és oázisokon keresztül vezető út fáradalmait pedig Kenya 
fehér homokos strandjain pihenhetjük ki. Mombasa északi 
és déli partja is tökéletes hely egy álomnyaraláshoz. Tür-
kizkék víz nyugodt kis öblökkel, ahol különleges tengeri 
élőlényeket figyelhetünk meg, barátságos légkör: minden 
adott a tökéletes kikapcsolódáshoz ezen a fantasztikus és 
gyönyörű helyen!

      www.neckermann.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.kartagotours.hu   
      Mammut I. földszint  

      www.vista.hu   
      Mammut II. 2. emelet  
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high- 
tech 
hírek
AjándékbA, játszAni, 
utAzáshoz vAgy 
otthon rA, ÖrÖmet 
szerez ni másoknAk, 
vAgy egyszerűen  
A mAgunk kedvére... 
sokféleképp hAsznál-
hAtó technikAi újdon-
ságok kicsiknek és 
nAgyoknAk.

KÉt funKció KÉt aBlaKBan
SamSung galaxy note 2

Az egyik legérdekesebb funkció két-
ségtelenül a multiwindow, amely nem 
jelent más, mint hogy egyszerre két 
ablakban két különböző, egymástól 
független alkalmazást tud mutatni a 
mobil (az opció egyelőre csak néhány 
program esetében működik.)
De érdemes kipróbálni ezt az opciót! 

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

      www.vodafone.hu  
      Mammut I. 2. emelet 

      www.edigital.hu   
      Mammut I. 2. emelet  

  www.telenor.hu     .   
  Mammut I. 0. szint     .  

 Mammut I. 2. emelet     .

  www.telenor.hu     .   
  Mammut I. 0. szint     .  

 Mammut I. 2. emelet     .

már KapHató a telenornál!
Sony xperia ion

A stílusos Sony Xperia ion talán a  
legjobban sikerült az összes testvére 
közül... HD kijelzőjén életre kelnek a 
fotók, videók, s tárhelye még bővíthe-
tő. Ezzel a 12 megapixeles kamerával 
felszerelt telefonnnal az élet legfonto-
sabb pillanatai is megörökíthetőek.

megÉri aZ árát
lumnia 610

A Nokia legkisebb okostelefonja,  
a Lumia 610 alacsony ára ellenére is 
fürgén végzi a dolgát, így bárki  
számára elérhetővé teszi a Hipernet-
élményt, egyszerűen és zökkenőmen-
tesen. Akik kedvező áron keresnek 
megbízható, sokoldalú okostelefont, 
ennél  jobb választás nincs!

ÜgyessÉg És eredmÉnyessÉg
progamer

A videó- és számítógépes játékok 
egyre népszerűbbek, s egyre jobban 
szétválasztódnak a felhasználók,  
legfőképpen a játékban mutatott 
eredményesség, az azzal eltöltött idő 
és ügyesség szerint. Ez a gép több 
mint elegendő a megszállott játéko-
sok minden csoportjának kielégítésére.

töKÉletes válasZtás
SamSung galaxy S iii

A Samsung okostelefonja, a Samsung 
Galaxy S III, a legjobb Android operá-
ciós rendszerrel rendelkező készülék. 
Tökéletes választás hozzá a Vodafone 
RED szolgáltatáscsomag, végtelen 
belföldi beszélgetéssel, SMS-sel és 
rengeteg internettel, fix havidíjért.

 HigH-tecH
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utaZás KöZBen is 3d
toSHiBa p755 noteBooK

Az új 3D-s Toshiba notebook most még nagyobb  
teljesítménnyel és ajándék szemüveggel kényezteti vásárló-
it. Használjuk akár utazás közben, akár az irodában, az új 
Toshiba 3D notebook teljesítménye elegendő ahhoz,  
hogy 3D-s filmeket vagy játékokat futtassunk rajta.

Haladó amatőr
eoS-6D Frt

Ez a fantasztikus haladó amatőr kategóriába szánt tükörref-
lexes fényképezőgép 35,8×23,9 mm-es CMOS szenzort  
kapott, mely 20 megapixeles. A beépített sztereó mikrofon, 
valamint az integrált Wi-Fi és GPS, no és a különlegesen  
érzékeny fókuszrendszer kialakításával túltesz bármelyik  
elődjén, az 5D-n. Ebben a modellben is megjelenik a HDR 
funkció, némileg egyszerűbb változatban.
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felső Kategóriás 
KÉpminősÉg
power SHot Sx50

A legfontosabb hír a fotósoknak,  
hogy a manuális beállítások mellett a 
Canon csúcsbridzs fényképezőgépe 
most már a RAW képformátumot is 
támogatja, ami új dimenziót nyit a 
képfeldolgozás terén. 

ÉKsZer vagyoK
niKon Coolpix S01

Icipici vagyok, mondhatná a Nikon új, 
szemet gyönyörködtető csodamasi-
nája. A pehelykönnyű modell olyan 
apró, hogy szinte nem is vesszük ész-
re, hogy nálunk van. Amikor viszont 
elővesszük a zsebünkből, biztosak le-
hetünk benne, hogy fényképeink és 
videóink elsőrangúak lesznek.

nyomtatás pofonegysZerűen
Canon SelpHy Cp900 

A Wi-Fi funkcióknak köszönhetően 
gyorsan és egyszerűen nyomtatha-
tunk okostelefonról, táblagépről,  
memóriakártyáról vagy akár USB hor-
dozókról, és más vezeték nélküli esz-
közökről. A kompakt fotónyomtatóval 
laborminőségű nyomatokat készíthe-
tünk mindössze egy perc alatt.

HigH-tecH 
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CONOR MAYNARD: CONTRAST
Egy Conor Maynard szintű fiatal pop-
sztárra már régóta ki volt éhezve a ze-
neipar. Végre megérkezett az a fiatal, 
de mégsem tinédzser brit szólóéne-

kes, aki igazán be tudott robbanni da-
laival, anélkül hogy közben a szokásos 
ízetlen popbábut alakítaná! Végre vala-
ki, aki humoros és nagyvilági, jó kifeje-
zőképességű és intelligens, mégsem 
idegenkedik a szórakoztatóipartól, és 
rokonszenves a közönségnek is. A ka-
rizmatikus és jóképű 19 éves sztár fu-
turisztikus, kiélezett urban-pop zené-

jével minden erőltetéstől mentesen 
laza és trendi.

REPUBLIC: BÓLINTS TIBI!
Idén se hagyja új dalok nélkül rajongóit 
Magyarország egyik kedvenc együtte-

se, a Republic. Az október 15-én 
megjelent lemezen 11 vadonatúj dal 
található, köztük a legújabb sláger is, 
az Egy szó, egy hang című szerze-

mény. A Republic kifejezetten termé-
keny csapat, szinte minden évben szá-

míthatunk egy-egy új albumra tőlük, 
amelyek, mint egy folytatásos regény 
fedik fel az együttes tagjainak finom 

iróniával átszőtt és távolságtartó 
szemlélődéssel kialakított gondolatait 
és reakcióit az aktuális történésekre. 
Kicsit olyan a Republic, mint egy kró-

nikás, amely bejárta Magyarország kö-
zös tudatalattiját, hogy visszatérve on-
nan eldalolja nekünk az ott tapasztal-

takat.

BRÓDY JÁNOS:  
SYMA KONCERT VÁLOGATÁS

A tavaly december 20-án rögzített em-
lékezetes Bródy-koncertből válogatás-

CD készült, a teljes műsor pedig 
DVD-n látott napvilágot. Az album jól 

átfogja Bródy egyedülálló zenei pálya-
futását, melyben elválaszthatatlanul 

egybefonódnak a magánélet, a társa-
dalom, a politika és az emberi méltó-
ság kérdései. A korongra 14 dal került 
fel, köztük feledhetetlen himnuszok. 

KYLIE MINOGUE:  
THE ABBEY ROAD SESSIONS

Kylie Minogue albuma októberben je-
lent meg. A fantasztikus 16 dalon ke-
resztül átfogó képet kaphatunk a cso-
daszép énekesnő 25 éves karrierjéről, 
radikális átdolgozásban. Ha valakinek 
mond valamit a név, a dalokat a híres 

Beatles-stúdióban, az Abbey Roadban 
vették fel a Kylie-t hosszú évek óta kí-
sérő élő zenekarral és egy komplett 
nagyzenekarral. A Where The Wild 

Roses Grow című dalban szárvendég-
ként Nick Cave brillírozik, aki csak erre 
az alkalomra érkezett Londonba, hogy 
a dalt újra élőben felénekelje. A lemez 
anyagának nagy része a Proms in the 

Park fesztiválon hangzott el 2012 
szeptemberében a Hyde parkban, a 

BBC Szimfonikusok kíséretében.

THE BEATLES:  
MAGICAL MYSTERY TOUR

1967 szeptemberével a Beatles teljes 
legénysége egy csapat filmessel, 

barátokkal és családtagokkal elhagyta 
Londont, hogy harmadik filmjüket 

rögzítsék, melyet ezúttal a zenekari 
tagok találtak ki, és ők is rendeztek. 

Egy álomszerű utazás egynapos 
története  felejthetetlen Beatles-dalok-

kal megspékelve – röviden így 
foglalhatnánk össze a Magical Mystery 

Tour című alkotást. 

EMELI SANDÉ:  
OUR VERION OF EVENTS

Emeli Sandé a londoni olimpiai játékok 
záró ünnepségén énekelt, és Anglia 
úgy ünnepelte, mintha aranyérmet 

nyert volna. Idei debütáló albumával 
újra a chartok tetején áll, csak Angliá-
ban, a szülőhazájában máris 600 000 
példányban kelt el immáron dupla pla-

tina lemeze, ami a legsikeresebb 
newcomer rangot hozta számára. Így 
bizonyosra vehető, hogy egy csodála-

tos karrier van indulóban.
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VÁMOS MIKLÓS: SZITAKÖTŐ
„Állítólag csak annak szólhatnak egy 

életre a barátságai, aki idejekorán 
meghal. Valóban? Engem – személyes 

érintettség okán – régóta izgat a 
kérdés. A Szitakötő a barátság és a 

nemzedék regénye. Kérdés, mire jutott 
a múlt század közepén (1950) született 
generáció. Nyolc főhősöm a kemény-

vonalas szocializmus éveiben volt 
gyerek. A puhább diktatúrában 

kamasz és ifjú felnőtt..." Vámos Miklós 

JAMES PATTERSON:  
VÉRES OLIMPIA

A Private, a világ legnevesebb 
nyomozóirodája megbízást kap, hogy 

lássa el a 2012-es londoni olimpia 
biztonsági feladatait. Az iroda 

különleges ügynökei közül négyszázat 
irányítanak át Londonba, hogy a 

mintegy kétszáz országból érkező 
több mint 10 000 versenyző biztonsá-

gára ügyeljenek. Már csak órák 
vannak hátra a megnyitóig, amikor 

Peter Knihtot, a Private egyik vezető 
nyomozóját brutális gyilkosság 

helyszínére hívják. 

MARK RUSSINOVICH:
TRÓJAI FALÓ

A művek szereplője Jeff Aiken, a 
vírusvédelem zseniális harcosa. A 

regény a számítógépes hekker-világba 
kalauzolja olvasóit. Külön érdekessé-
ge, hogy előszavát Kevin Mitnick, a 

híres-hírhedt hekker írta. S bár a főhös 
Jeff Aiken hekkerekről alkotott ítélete 
nem inog meg, megjelenik egyfajta 

kettősség – bár nincs kimondva, mind 
a cím, mind a novellát záró hallgatás a 
jog által a hekkerekkel szemben védett 

bűnössel kapcsolatos morális 
kétséget fejezi ki.

BÖRCSÖK MÁRIA:
SZAKADOZÓ MÍTOSZOK

Megrázó, felkavaró tények. Ki 
gondolná, hogy a magyar líra 
géniuszai, a magyar irodalom 

fejedelmei milyen gyarló cselekedetek-
re vetemedtek: A férfi és nő, a nő és 

férfi örök párviadalában miként 
sározódtak be erkölcsileg, emberileg, 

miként alázták meg múzsáikat az 
elemi ösztönök által vezérelve? 

Többnyire csak használták, de nem 
szerelemmel szerették a nőt. Vagy 

milyenek voltak a múzsák? ...

DR. MÁTÉ GÁBOR:
A SÓVÁRGÁS DÉMONA

Tanulhatunk bármit a drogosoktól? 
Tudjuk egyáltalán, közülünk hányan 

szenvedélybetegek? A munkamániát 
még most is gyakran erénynek 

tekintjük, az alkohol-, nikotin- vagy 
internetfüggőség, a szex- vagy 

vásárlásmánia, az étkezési zavarok a 
„normális” társadalomban sem ritka 

jelenségek. Vajon mi bajunk az 
életünkkel, hogy önmérgezéssel 

próbálunk enyhülést találni? Miért 
olyan nehéz megszabadulni rossz 

szokásainktól ha azok veszélyesek?

ÖRDÖG NÓRA–TÖRKÖLY ERIKA
ANGYALMŰHELY

"Amikor megálmodtuk az Angyalmű-
helyt, egy olyan közösséget  akartunk 

létrehozni, ahová jó tartozni, ahol 
pozitív energiával töltekezhetsz, ahol 

őszintén beszélhetsz a problémáidról, 
és a történeteddel te is inspirálhatsz 
másokat. Valódi nők valódi történetei 
ihlettek minket, és a felismerés, hogy 

mindannyian ugyanazokkal a 
problémákkal küzdünk." Ördög Nóra
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ZENE

CONOR MAYNARD: CONTRAST
Egy Conor Maynard szintű fiatal pop-
sztárra már régóta ki volt éhezve a ze-
neipar. Végre megérkezett az a fiatal, 
de mégsem tinédzser brit szólóéne-

kes, aki igazán be tudott robbanni da-
laival, anélkül hogy közben a szokásos 
ízetlen popbábut alakítaná! Végre vala-
ki, aki humoros és nagyvilági, jó kifeje-
zőképességű és intelligens, mégsem 
idegenkedik a szórakoztatóipartól, és 
rokonszenves a közönségnek is. A ka-
rizmatikus és jóképű 19 éves sztár fu-
turisztikus, kiélezett urban-pop zené-

jével minden erőltetéstől mentesen 
laza és trendi.

REPUBLIC: BÓLINTS TIBI!
Idén se hagyja új dalok nélkül rajongóit 
Magyarország egyik kedvenc együtte-

se, a Republic. Az október 15-én 
megjelent lemezen 11 vadonatúj dal 
található, köztük a legújabb sláger is, 
az Egy szó, egy hang című szerze-

mény. A Republic kifejezetten termé-
keny csapat, szinte minden évben szá-

míthatunk egy-egy új albumra tőlük, 
amelyek, mint egy folytatásos regény 
fedik fel az együttes tagjainak finom 

iróniával átszőtt és távolságtartó 
szemlélődéssel kialakított gondolatait 
és reakcióit az aktuális történésekre. 
Kicsit olyan a Republic, mint egy kró-

nikás, amely bejárta Magyarország kö-
zös tudatalattiját, hogy visszatérve on-
nan eldalolja nekünk az ott tapasztal-

takat.

BRÓDY JÁNOS:  
SYMA KONCERT VÁLOGATÁS

A tavaly december 20-án rögzített em-
lékezetes Bródy-koncertből válogatás-

CD készült, a teljes műsor pedig 
DVD-n látott napvilágot. Az album jól 

átfogja Bródy egyedülálló zenei pálya-
futását, melyben elválaszthatatlanul 

egybefonódnak a magánélet, a társa-
dalom, a politika és az emberi méltó-
ság kérdései. A korongra 14 dal került 
fel, köztük feledhetetlen himnuszok. 

KYLIE MINOGUE:  
THE ABBEY ROAD SESSIONS

Kylie Minogue albuma októberben je-
lent meg. A fantasztikus 16 dalon ke-
resztül átfogó képet kaphatunk a cso-
daszép énekesnő 25 éves karrierjéről, 
radikális átdolgozásban. Ha valakinek 
mond valamit a név, a dalokat a híres 

Beatles-stúdióban, az Abbey Roadban 
vették fel a Kylie-t hosszú évek óta kí-
sérő élő zenekarral és egy komplett 
nagyzenekarral. A Where The Wild 

Roses Grow című dalban szárvendég-
ként Nick Cave brillírozik, aki csak erre 
az alkalomra érkezett Londonba, hogy 
a dalt újra élőben felénekelje. A lemez 
anyagának nagy része a Proms in the 

Park fesztiválon hangzott el 2012 
szeptemberében a Hyde parkban, a 

BBC Szimfonikusok kíséretében.

THE BEATLES:  
MAGICAL MYSTERY TOUR

1967 szeptemberével a Beatles teljes 
legénysége egy csapat filmessel, 

barátokkal és családtagokkal elhagyta 
Londont, hogy harmadik filmjüket 

rögzítsék, melyet ezúttal a zenekari 
tagok találtak ki, és ők is rendeztek. 

Egy álomszerű utazás egynapos 
története  felejthetetlen Beatles-dalok-

kal megspékelve – röviden így 
foglalhatnánk össze a Magical Mystery 

Tour című alkotást. 

EMELI SANDÉ:  
OUR VERION OF EVENTS

Emeli Sandé a londoni olimpiai játékok 
záró ünnepségén énekelt, és Anglia 
úgy ünnepelte, mintha aranyérmet 

nyert volna. Idei debütáló albumával 
újra a chartok tetején áll, csak Angliá-
ban, a szülőhazájában máris 600 000 
példányban kelt el immáron dupla pla-

tina lemeze, ami a legsikeresebb 
newcomer rangot hozta számára. Így 
bizonyosra vehető, hogy egy csodála-

tos karrier van indulóban.
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VÁMOS MIKLÓS: SZITAKÖTŐ
„Állítólag csak annak szólhatnak egy 

életre a barátságai, aki idejekorán 
meghal. Valóban? Engem – személyes 

érintettség okán – régóta izgat a 
kérdés. A Szitakötő a barátság és a 

nemzedék regénye. Kérdés, mire jutott 
a múlt század közepén (1950) született 
generáció. Nyolc főhősöm a kemény-

vonalas szocializmus éveiben volt 
gyerek. A puhább diktatúrában 

kamasz és ifjú felnőtt..." Vámos Miklós 

JAMES PATTERSON:  
VÉRES OLIMPIA

A Private, a világ legnevesebb 
nyomozóirodája megbízást kap, hogy 

lássa el a 2012-es londoni olimpia 
biztonsági feladatait. Az iroda 

különleges ügynökei közül négyszázat 
irányítanak át Londonba, hogy a 

mintegy kétszáz országból érkező 
több mint 10 000 versenyző biztonsá-

gára ügyeljenek. Már csak órák 
vannak hátra a megnyitóig, amikor 

Peter Knihtot, a Private egyik vezető 
nyomozóját brutális gyilkosság 

helyszínére hívják. 

MARK RUSSINOVICH:
TRÓJAI FALÓ

A művek szereplője Jeff Aiken, a 
vírusvédelem zseniális harcosa. A 

regény a számítógépes hekker-világba 
kalauzolja olvasóit. Külön érdekessé-
ge, hogy előszavát Kevin Mitnick, a 

híres-hírhedt hekker írta. S bár a főhös 
Jeff Aiken hekkerekről alkotott ítélete 
nem inog meg, megjelenik egyfajta 

kettősség – bár nincs kimondva, mind 
a cím, mind a novellát záró hallgatás a 
jog által a hekkerekkel szemben védett 

bűnössel kapcsolatos morális 
kétséget fejezi ki.

BÖRCSÖK MÁRIA:
SZAKADOZÓ MÍTOSZOK

Megrázó, felkavaró tények. Ki 
gondolná, hogy a magyar líra 
géniuszai, a magyar irodalom 

fejedelmei milyen gyarló cselekedetek-
re vetemedtek: A férfi és nő, a nő és 

férfi örök párviadalában miként 
sározódtak be erkölcsileg, emberileg, 

miként alázták meg múzsáikat az 
elemi ösztönök által vezérelve? 

Többnyire csak használták, de nem 
szerelemmel szerették a nőt. Vagy 

milyenek voltak a múzsák? ...

DR. MÁTÉ GÁBOR:
A SÓVÁRGÁS DÉMONA

Tanulhatunk bármit a drogosoktól? 
Tudjuk egyáltalán, közülünk hányan 

szenvedélybetegek? A munkamániát 
még most is gyakran erénynek 

tekintjük, az alkohol-, nikotin- vagy 
internetfüggőség, a szex- vagy 

vásárlásmánia, az étkezési zavarok a 
„normális” társadalomban sem ritka 

jelenségek. Vajon mi bajunk az 
életünkkel, hogy önmérgezéssel 

próbálunk enyhülést találni? Miért 
olyan nehéz megszabadulni rossz 

szokásainktól ha azok veszélyesek?

ÖRDÖG NÓRA–TÖRKÖLY ERIKA
ANGYALMŰHELY

"Amikor megálmodtuk az Angyalmű-
helyt, egy olyan közösséget  akartunk 

létrehozni, ahová jó tartozni, ahol 
pozitív energiával töltekezhetsz, ahol 

őszintén beszélhetsz a problémáidról, 
és a történeteddel te is inspirálhatsz 
másokat. Valódi nők valódi történetei 
ihlettek minket, és a felismerés, hogy 

mindannyian ugyanazokkal a 
problémákkal küzdünk." Ördög Nóra
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OTTHONRA VARÁZSOLT TÖKÉLETES 
MOZIÉLMÉNY

A MEDIA MARKT DVD- ÉS BLU-RAY AJÁNLATA

AZ ÖT LEGENDA
SZÍNES, SZINKRONIZÁLT AMERIKAI ANIMÁCIÓS CSALÁDI FILM

Előzetes korhatár-besorolása: Korhatárra tekintet nélkül megtekinthető

Vajon van húsvéti nyuszi? És mikulás? És fogtündér? És homokem-
ber? Hát persze! Vannak, amíg van gyermek, aki hisz bennük. Igen 
ám, de a gonosz Szurok azt szeretné, ha a gyermekek csak benne hin-
nének. Vagyis a mumusban. Ezért aztán az álmokból rémálmokat csi-
nál, az örömből félelmet, a fényből sötétséget. Így az „őrzők”, a gyer-
mekálmok védelmezői nagy veszélybe kerülnek. Ám akad egy új segít-
ségük, egy új őrző, Dér Jankó. Az ötödik legenda...
Bemutató: 2012. november 29.HARRY POTTER ÉS A HALÁL  

EREKLYÉI I. ÉS II. RÉSZ
Harry Potter világának megteremtése
Steve Kloves forgatókönyvíró tíz éven 

át fáradhatatlanul dolgozott J. K. 
Rowlinggal az írónő varázslatos 

könyveinek megfilmesítésén. Kezde-
tektől fogva Klovesnak kellett 

eldöntenie, min változtasson és mit 
hagyjon ki, hogy közben hű maradjon 

Rowling elképzeléseihez. 

ÉJSÖTÉT ÁRNYÉK
Pokolian vicces!

A zseniálisan egyedi látásmódú Tim 
Burton varázsolja elénk Barnabas 

Collins, az elegáns arisztokrata 
történetét, akit eldobott szerelme 

vámpírrá változtat, és két évszázadra 
egy sírba zár. Barnabas a koporsójá-
ból kikelve 1972-ben találja magát, és 

visszatér egykori otthonába, ahol a 
család megmaradt utódaira bukkan. 

ÍRÓ ÉS KAMUHŐS
A teljes harmadik évad

Jonathan Ames vagyok. Rajongok a 
detektívregényekért, nem vetem meg 
a fehérbort és a füvet sem. Második 
regényemen dolgozom, miközben 
cikkeket írogatok George főnököm 

magazinjának. Valójában kettős életet 
élek. Magánkopóként rejtélyek után 
szaglászom a nagy almában. Azért a 

barátokra is jut időm...

MEL GIBSON: BÖRTÖNREGÉNY
Ellensége sok, esélye kevés

Drivert, a hivatásos bűnözőt lekap-
csolja a mexikói rendőrség, amikor a 
kocsijában egy rakás lopott pénzzel 

kétségbeesetten próbál átjutni a 
határon. A zsaruk a pénzt elveszik, őt 
pedig bedugják a hírhedt El Pueblito 
börtönbe, ahol mindent a börtönban-

dák irányítanak. Drivernek sem 
igazolványa, sem ujjlenyomata...

PENGE II.
Színtiszta akció, vérprofi kivitel

Guillermo del Toro rendezte ezt az 
elsöprő akciókalandot, amely lenyűgöz 

látványvilágával és harcművészeti 
jeleneteivel. Amikor a világot szuper-

vámpírok új, még halálosabb faja 
fenyegeti, a legendás Penge és 

tanítója, Whistler kénytelen összefogni 
a vérfarkasokkal, a harcos vámpírok 

különleges alakulatával. 

HÓFEHÉR ÉS A VADÁSZ
Az Alice Csodaországban producerétől
Ebben a látványos akció-kalandfilm-
ben Kirsten Stewart alakítja Hófehért, 
aki szebb az őt elpusztítani készülő 

gonosz királynőnél. Ám az ármányos 
nőszemély azt nem sejti, hogy az 

uralkodását veszélyeztető Hófehért a 
vadász megtanította a harc művésze-
tére. De ez egészen másfajta mese.

KISPÁLYÁS SZERELEM 
SZINKRONIZÁLT ROMANTIKUS VÍGJÁTÉK

A film korhatár-besorolása: 12 éven aluliak számára nem ajánlott!  

A megnyerő egykori futballcsillag, George (Gerard Butler) néhány sikertelen ballépés után ha-
zatér, hogy végre rendbe tegye az életét. George a fiához is szeretne újra közel kerülni, ezért 
elvállalja az edzőséget a fiú focicsapatában. Hiába igyekszik azonban érett, komoly felnőtté 
válni, a „futballanyukák”, akik valósággal tapadnak rá, számos megpróbáltatás elé állítják, rá-
adásul volt szerelme, Stacie (Jessica Biel) is férjhez menni készül.
A romantikus vígjátékot Gabriele Muccino rendezte (A boldogság nyomában) olyan kiváló szí-
nészekkel a főszerepben, mint Gerard Butler, Jessica Biel, Catherine Zeta-Jones, Uma 
Thurman és Dennis Quaid.
Bemutató: 2012. december 6.

FELHŐATLASZ
SZÍNES, MAGYARUL BESZÉLŐ AMERIKAI-NÉMET FANTASY,

A film korhatár-besorolása: 12 éven aluliak számára nem ajánlott!  

Hogyan hatnak egymásra az emberi életek, a tettek és azok következmé-
nyei a múltból kiindulva a jelenen át egészen a jövőig? Akció, rejtély és ro-
mantika, melyben egy gyilkos hőssé alakul át, egy egyszerű jótett pedig 
forradalmat inspirál a távoli jövőben. A Mátrix alkotói, Lana Wachowski és 
Andy Wachowski a Lé meg a Lola és a Parfüm rendezőjével, Tom Tykwerrel 
közösen készítették el ezt a nagyhatású és elgondolkodtató eposzt.
Bemutató: 2012. november 22

HISZTÉRIA
SZÍNES, FELIRATOS ANGOL-FRANCIA-NÉMET-LUXEMBURGI 

ROMANTIKUS VÍGJÁTÉK
A film korhatár-besorolása: 16 éven aluliak számára nem ajánlott!  

A viktoriánus kori Londonban játszódó romantikus komédia a vibrátor 
feltalálásának meglepő történetét meséli el. 1880-ban az ifjú dr. 
Granville azon hezitál, hogy a kényelmes orvosi praxis vagy a jóval iz-
galmasabb, de anyagi bizonytalanságot jelentő kísérletezés útján in-
duljon-e el. Miután nézetei miatt kórházi állásából elbocsátják, sikerül 
elhelyezkednie egy híres doktornál, aki a női betegségek specialistája.
Bemutató: 2012. november 8.
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Előzetes korhatár-besorolása: Korhatárra tekintet nélkül megtekinthető

Vajon van húsvéti nyuszi? És mikulás? És fogtündér? És homokem-
ber? Hát persze! Vannak, amíg van gyermek, aki hisz bennük. Igen 
ám, de a gonosz Szurok azt szeretné, ha a gyermekek csak benne hin-
nének. Vagyis a mumusban. Ezért aztán az álmokból rémálmokat csi-
nál, az örömből félelmet, a fényből sötétséget. Így az „őrzők”, a gyer-
mekálmok védelmezői nagy veszélybe kerülnek. Ám akad egy új segít-
ségük, egy új őrző, Dér Jankó. Az ötödik legenda...
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át fáradhatatlanul dolgozott J. K. 
Rowlinggal az írónő varázslatos 

könyveinek megfilmesítésén. Kezde-
tektől fogva Klovesnak kellett 

eldöntenie, min változtasson és mit 
hagyjon ki, hogy közben hű maradjon 

Rowling elképzeléseihez. 

ÉJSÖTÉT ÁRNYÉK
Pokolian vicces!

A zseniálisan egyedi látásmódú Tim 
Burton varázsolja elénk Barnabas 

Collins, az elegáns arisztokrata 
történetét, akit eldobott szerelme 

vámpírrá változtat, és két évszázadra 
egy sírba zár. Barnabas a koporsójá-
ból kikelve 1972-ben találja magát, és 

visszatér egykori otthonába, ahol a 
család megmaradt utódaira bukkan. 

ÍRÓ ÉS KAMUHŐS
A teljes harmadik évad

Jonathan Ames vagyok. Rajongok a 
detektívregényekért, nem vetem meg 
a fehérbort és a füvet sem. Második 
regényemen dolgozom, miközben 
cikkeket írogatok George főnököm 

magazinjának. Valójában kettős életet 
élek. Magánkopóként rejtélyek után 
szaglászom a nagy almában. Azért a 

barátokra is jut időm...

MEL GIBSON: BÖRTÖNREGÉNY
Ellensége sok, esélye kevés

Drivert, a hivatásos bűnözőt lekap-
csolja a mexikói rendőrség, amikor a 
kocsijában egy rakás lopott pénzzel 

kétségbeesetten próbál átjutni a 
határon. A zsaruk a pénzt elveszik, őt 
pedig bedugják a hírhedt El Pueblito 
börtönbe, ahol mindent a börtönban-

dák irányítanak. Drivernek sem 
igazolványa, sem ujjlenyomata...

PENGE II.
Színtiszta akció, vérprofi kivitel

Guillermo del Toro rendezte ezt az 
elsöprő akciókalandot, amely lenyűgöz 

látványvilágával és harcművészeti 
jeleneteivel. Amikor a világot szuper-

vámpírok új, még halálosabb faja 
fenyegeti, a legendás Penge és 

tanítója, Whistler kénytelen összefogni 
a vérfarkasokkal, a harcos vámpírok 

különleges alakulatával. 

HÓFEHÉR ÉS A VADÁSZ
Az Alice Csodaországban producerétől
Ebben a látványos akció-kalandfilm-
ben Kirsten Stewart alakítja Hófehért, 
aki szebb az őt elpusztítani készülő 

gonosz királynőnél. Ám az ármányos 
nőszemély azt nem sejti, hogy az 

uralkodását veszélyeztető Hófehért a 
vadász megtanította a harc művésze-
tére. De ez egészen másfajta mese.

KISPÁLYÁS SZERELEM 
SZINKRONIZÁLT ROMANTIKUS VÍGJÁTÉK

A film korhatár-besorolása: 12 éven aluliak számára nem ajánlott!  

A megnyerő egykori futballcsillag, George (Gerard Butler) néhány sikertelen ballépés után ha-
zatér, hogy végre rendbe tegye az életét. George a fiához is szeretne újra közel kerülni, ezért 
elvállalja az edzőséget a fiú focicsapatában. Hiába igyekszik azonban érett, komoly felnőtté 
válni, a „futballanyukák”, akik valósággal tapadnak rá, számos megpróbáltatás elé állítják, rá-
adásul volt szerelme, Stacie (Jessica Biel) is férjhez menni készül.
A romantikus vígjátékot Gabriele Muccino rendezte (A boldogság nyomában) olyan kiváló szí-
nészekkel a főszerepben, mint Gerard Butler, Jessica Biel, Catherine Zeta-Jones, Uma 
Thurman és Dennis Quaid.
Bemutató: 2012. december 6.

FELHŐATLASZ
SZÍNES, MAGYARUL BESZÉLŐ AMERIKAI-NÉMET FANTASY,

A film korhatár-besorolása: 12 éven aluliak számára nem ajánlott!  

Hogyan hatnak egymásra az emberi életek, a tettek és azok következmé-
nyei a múltból kiindulva a jelenen át egészen a jövőig? Akció, rejtély és ro-
mantika, melyben egy gyilkos hőssé alakul át, egy egyszerű jótett pedig 
forradalmat inspirál a távoli jövőben. A Mátrix alkotói, Lana Wachowski és 
Andy Wachowski a Lé meg a Lola és a Parfüm rendezőjével, Tom Tykwerrel 
közösen készítették el ezt a nagyhatású és elgondolkodtató eposzt.
Bemutató: 2012. november 22
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ROMANTIKUS VÍGJÁTÉK
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A viktoriánus kori Londonban játszódó romantikus komédia a vibrátor 
feltalálásának meglepő történetét meséli el. 1880-ban az ifjú dr. 
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galmasabb, de anyagi bizonytalanságot jelentő kísérletezés útján in-
duljon-e el. Miután nézetei miatt kórházi állásából elbocsátják, sikerül 
elhelyezkednie egy híres doktornál, aki a női betegségek specialistája.
Bemutató: 2012. november 8.
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 SZÓRAKOZÁS SZÓRAKOZÁS 

UISGE BEATHA 
MINDEN CSEPPJE ORVOSSÁG! 

AZ „ŐSWHISKY” SEMMIBEN SEM HASONLÍTOTT A NAPJAINKBAN GONDOSAN, 
MÉRNÖKI PRECIZITÁSSAL ELŐÁLLÍTOTT ZAMATOS ITALRA; EREDETILEG 

PONTOSAN OLYAN VOLT, MINT SKÓCIA IDŐJÁRÁSA: ZORD ÉS KÍMÉLETLEN…
A többi gabonapárlathoz hasonlóan a whisky is 
igen nagy múltra tekint vissza. Már a régi kelták is 
ismerték a lepárlás fortélyát, és az eredményt „uis-
ge beatha”-nak, azaz az élet vizének nevezték, mi-
vel fertőtlenítésre, érzéstelenítésre, egyéb gyógyá-
szati célokra is használták. Kezdetben a skóciai 
pásztorok itala volt, de ők érlelés nélkül, „fehér” ál-
lapotban fogyasztották, sokszor még melegen, 
egyenesen a lepárlóból, naponta háromszor, 
ahogy manapság kávézni szoktunk. Akkoriban 
senki sem gondolta, hogy az italnak előnyére vál-
na egy kis pihentetés, de szerencsére – sok más 
kiváló találmányhoz hasonlóan – egy véletlen foly-
tán felfedezték, hogy az érlelés kifejezetten jót tesz 
az ital ízének és színének. Ez a felismerés vezetett 
odáig, hogy a mai skót whiskyt törvényi előírás 
alapján kötelező tölgyfa hordóban érlelni, melynek 
jellegzetesen füstös íze ezen kívül az árpamaláta 
speciális kezelésének is köszönhető. 
A whiskyt mindenhol erjesztett gabona (árpa, 
malátázott árpa, rozs, malátázott rozs, búza 
vagy kukorica)- cefréből, tulajdonképpen egy 
komló nélkül készülő sörből párolják le. Az ír 
whiskey leggyakrabban malátázott és nem ma-
látázott árpa keverékéből készül, és a többszöri 
desztillálás miatt is általában simább, lágyabb, 
mint karakteres skót testvére. Az amerikai gabo-
napárlatot kukoricából, a kanadait pedig kukori-
ca, búza és rozs keverékéből állítják elő, és köny-
nyed íze miatt szívesen használják koktélok alko-
tóelemeként. Érdekesség, hogy az ital elnevezé-
se Nagy-Britanniában, Kanadában és a világ 
más tájain whisky, míg az Egyesült Államokban 
és Írországban whiskey. 
Az ital gyógyhatásáról tudósok a mai napig 
hosszasan értekeznek, ám annyi bizonyos, hogy 
napi egy pohár whisky kellemesen ellazítja az 
embert – érdemes tehát kipróbálni párfélét egy 
hideg téli estén a Mammut egyik szórakozóhe-
lyén!

Whisky mi micsoda
dik. Nevét Kentucky állam Bourbon megyéjéről 
kapta, ahonnan annak idején leúsztatták a megye 
nevével lepecsételt whiskey-s hordókat az Ohio és 
Mississippi folyókon egészen New Orleansig.
 Tennessee whiskey: A bourbon whiskey-hez 

hasonlóan készül, viszont csak akkor lehet így 
nevezni, ha Tennessee államban párolták le, 
majd „aktív szenes” rétegen átcsepegtették. 
 Pure Pot Still whiskey: Malátázott és nem 

malátázott árpából réz lepárlóüstben készített 
ír whiskey, melynek friss, kerek, lágy a karakte-
re. Ezt a módszert manapság már csak a Midle-
ton lepárlóban (Cork mellett) alkalmazzák.

malátából előállított, single malt whiskyk háza-
sításával készített whiskyfajta.
 Blended whisky: 15-50 különböző maláta- és 

gabonawhisky házasításával készült skót whis-
ky. A keverés célja a hagyományos módon – 
csak maláta- vagy csak gabonawhisky készíté-
sével – meg nem valósítható új, változatos ízű, 
karakterű italok előállítása volt.  
 Bourbon whiskey: Többnyire 70-80% kukori-

ca,10-15% malátázott árpa, és rozs vagy búza fel-
használásával készül, és legalább 2 évig új, hasz-
nálat előtt kiégetett fehértölgy hordóban érlelik, így 
a tölgyfában található kevés cukor karamellizáló-

 Single Malt whisky: A Skóciában nyilvántar-
tott több mint 2000 fajta skót whisky egy része 
ún. single malt whisky, vagyis malátawhisky. 
Kétszeri desztillálás után az alkoholtartalma 
70%. Jellegzetes zamatú, félreismerhetetlen 
ízvilágú ital.
 Single Grain whisky: Tisztán gabonából, azaz 

maláta alkalmazása nélkül, jellemzően folya-
matos lepárlással készített whisky, de ebben a 
formájában általában csak az ínyencek isszák, 
mivel szinte kizárólag a malátawhiskykkel való 
keveréshez (blending) használják.
 Vatted Malt (Pure) whisky: Kizárólag árpa-

JAM PUB

Classic, azaz hamisítatlan angol 
kocsma, ami megújulva bár, de 
ugyanúgy változatos gasztronómiai 
élményekkel és sokszínű zenei 
programokkal csábít! A bevált, megszo-
kott dolgok a régiek maradtak: minden 
délelőtt svédasztalos reggeli, déltől 
ízletes háromfogásos menü, hétvégén 
pedig családi ebéd. Mindennap 
21.30-tól élőzenei koncertek, éjféltől 
pedig retro party Dj. Szerdahelyivel és 
Dj. Atával. Jó előre tájékozódjunk a 
szilveszteri programokról, és foglaljunk 
asztalt, mert a fergeteges parti 
garantált! Az év zárásaként egy egyedi, 
ezer közül is felismerhető whiskey-t 
ajánljunk, ami Amerika első számú 
kedvence.

JACK DANIEL’S OLD 
NO. 7.
Jack Daniel hétévesen kezdett 
szeszfőzést tanulni, és mindig 
a legjobbat akarta nyújtani, 
amit csak a lepárló adhat. Vé-
gig ragaszkodott a hagyomá-
nyos, ún. „sour mash” eljárás-
hoz, melynek lényege, hogy a 
korábbi főzet cefréjének egy 
részét visszatartották az új fő-
zet erjesztéséhez. Barlangi 
forrás szolgáltatja a kristály-
tiszta, vasmentes karsztvizet, a 
friss párlatot pedig faszénen 

szűrték le, szinte cseppenként, ami bár roppant 
időigényes, az így nyert ital sikere viszont a mai 
napig igazolja ezt a megoldást. A cégnél azt 
mondják, hogy nem határidőre dolgoznak, ha-
nem az érzékszerveikre hagyatkoznak – mint 
ahogy azt Jack maga is tette annak idején. 

MAMMUT 
BOWLING CLUB

Ha nincs kedvünk egy zsúfolt szórako-
zóhelyhez szilveszter éjjel, mégis 
kimozdulnánk barátainkkal valahova, ak-
kor válasszuk a Mammut Bowling 
Clubot, ahol garantáltan egyedi 
évzárásra van lehetőség, hiszen egy 
felejthetetlen, némi vidám testmozgással 
egybekötött gasztronómiai kalandtúrán 
vehetünk részt! Egyszerre 24, a 
legmodernebb kijelzőrendszerrel ellátott 
automata pályán játszhatunk, miközben 
válogathatunk a szilveszteri finomságok 
között, mely élményt DJ és UV fény teszi 
teljessé. Érdemes mielőbb lefoglalni a 
pályát az év utolsó napjára, amikor is 
egy jófajta ír whiskey-vel koronázhatjuk 
meg az új év kezdetét!

JAMESON
Ki ne hallott volna az ír 
whiskey-k eme, talán legjobban 
ismert márkájáról? 1780-ban 
Dublinban a Bow streeten John 
Jameson megnyitotta szeszfőz-
déjét, ahol a szigetországban 
elsőként alkalmazta a háromszo-
ros desztillációs eljárást, és a 
földművesekkel lepárlásra alkal-
mas árpát termesztetett. Ennek 
eredményeképp ma a legfino-
mabb malátázott és malátázat-
lan árpa, valamint a kristálytiszta 
ír víz az alkotóelemei annak a 
kivételesen puha ízzel rendelke-

ző gabonapárlatnak, amelyet a whiskey-
rajongók Jameson néven ismernek és szeret-
nek. Jéggel vagy az ír hagyomány szerint kevés 
tiszta vízzel hígítva fogyasztják legszíveseb-
ben. 

PROMENÁD

Tél közepén hol is éreznénk magunkat 
jobban, mint egy helyen, ami akár a 
tengerparti promenádon is lehetne... A 
Mammut oldalában lévő hangulatos, 
nyaralást idéző étterem-kávézóban 
eldönthetjük, hol lennénk éppen a 
legszívesebben, és hangulattól függően 
quesadillát, tintahalat vagy pastát 
rendelhetünk, miközben WiFin keresztül 
böngészünk a neten. De betérhetünk 
csak egy reggelire is, egy kellemes 
kávézós beszélgetésre, vagy éppen 
zárhatjuk itt az idei évet baráti körben, 
melyhez a világ legnépszerűb whiskyjé-
nél mi sem alkalmasabb. Válasszuk a 
Black Labelt, melynek különleges, 
komplex ízhatását közel negyvenféle, 
minimum 12 évig érlelt whisky adja!

JOHNNIE WALKER
John Walker, egy skót farmer 
fia az 1820-as években, apja 
halála után gondolt egy meré-
szet, és megvált a családi bir-
toktól, majd a pénzből élelmi-
szerüzletet nyitott a skóciai 
Kilmarnockban. A teáknál 
használt keverési eljárásokat 
whiskykre alkalmazta, és ezzel 
letette egy világmárka alapjait. 
Fia, Alexander whiskykeverő 
mester lett, s 1867-ben elké-
szítette a mai Black Label típus 
ősét, az Old Highland Whiskyt, 
az ő fiai pedig még tovább ter-
jeszkedtek, és Tom Browne 

rajzfilmkészítővel megrajzoltatták a márka 
emblémáját, a sétapálcás-cilinderes „sétáló 
embert”. Az 1909-ben bemutatott Red Label 
és Black Label whiskyk már ezt a figurát visel-
ték címkéjükön.

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

      www.bowlingclub.hu 
      Mammut II. 2. emelet 

      www.promenadcafe.hu  
      Mammut II. földszint 
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UISGE BEATHA 
MINDEN CSEPPJE ORVOSSÁG! 

AZ „ŐSWHISKY” SEMMIBEN SEM HASONLÍTOTT A NAPJAINKBAN GONDOSAN, 
MÉRNÖKI PRECIZITÁSSAL ELŐÁLLÍTOTT ZAMATOS ITALRA; EREDETILEG 

PONTOSAN OLYAN VOLT, MINT SKÓCIA IDŐJÁRÁSA: ZORD ÉS KÍMÉLETLEN…
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na egy kis pihentetés, de szerencsére – sok más 
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nyed íze miatt szívesen használják koktélok alko-
tóelemeként. Érdekesség, hogy az ital elnevezé-
se Nagy-Britanniában, Kanadában és a világ 
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Whisky mi micsoda
dik. Nevét Kentucky állam Bourbon megyéjéről 
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hasonlóan készül, viszont csak akkor lehet így 
nevezni, ha Tennessee államban párolták le, 
majd „aktív szenes” rétegen átcsepegtették. 
 Pure Pot Still whiskey: Malátázott és nem 

malátázott árpából réz lepárlóüstben készített 
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nálat előtt kiégetett fehértölgy hordóban érlelik, így 
a tölgyfában található kevés cukor karamellizáló-

 Single Malt whisky: A Skóciában nyilvántar-
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JAM PUB
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kocsma, ami megújulva bár, de 
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pedig retro party Dj. Szerdahelyivel és 
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ajánljunk, ami Amerika első számú 
kedvence.

JACK DANIEL’S OLD 
NO. 7.
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nyos, ún. „sour mash” eljárás-
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részét visszatartották az új fő-
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ahogy azt Jack maga is tette annak idején. 

MAMMUT 
BOWLING CLUB

Ha nincs kedvünk egy zsúfolt szórako-
zóhelyhez szilveszter éjjel, mégis 
kimozdulnánk barátainkkal valahova, ak-
kor válasszuk a Mammut Bowling 
Clubot, ahol garantáltan egyedi 
évzárásra van lehetőség, hiszen egy 
felejthetetlen, némi vidám testmozgással 
egybekötött gasztronómiai kalandtúrán 
vehetünk részt! Egyszerre 24, a 
legmodernebb kijelzőrendszerrel ellátott 
automata pályán játszhatunk, miközben 
válogathatunk a szilveszteri finomságok 
között, mely élményt DJ és UV fény teszi 
teljessé. Érdemes mielőbb lefoglalni a 
pályát az év utolsó napjára, amikor is 
egy jófajta ír whiskey-vel koronázhatjuk 
meg az új év kezdetét!

JAMESON
Ki ne hallott volna az ír 
whiskey-k eme, talán legjobban 
ismert márkájáról? 1780-ban 
Dublinban a Bow streeten John 
Jameson megnyitotta szeszfőz-
déjét, ahol a szigetországban 
elsőként alkalmazta a háromszo-
ros desztillációs eljárást, és a 
földművesekkel lepárlásra alkal-
mas árpát termesztetett. Ennek 
eredményeképp ma a legfino-
mabb malátázott és malátázat-
lan árpa, valamint a kristálytiszta 
ír víz az alkotóelemei annak a 
kivételesen puha ízzel rendelke-

ző gabonapárlatnak, amelyet a whiskey-
rajongók Jameson néven ismernek és szeret-
nek. Jéggel vagy az ír hagyomány szerint kevés 
tiszta vízzel hígítva fogyasztják legszíveseb-
ben. 

PROMENÁD

Tél közepén hol is éreznénk magunkat 
jobban, mint egy helyen, ami akár a 
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komplex ízhatását közel negyvenféle, 
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EGÉSZSÉG 

Kiknek javasolt részt venni a szűrővizsgálaton?
 akinek családjában előfordult már béldaganat,
 akinél korábban vastagbélpolipot találtak,
 akinél korábban krónikus vastagbélgyulladást diagnosztizáltak,
 idős, gyenge betegeknek, akiknek nagyon megterhelő lenne a tük-

rözéses vizsgálat,
 akik műtét előtt állnak, és a tükrözéssel nem megoldható a dagana-

ton való átjutás,
 akinek volt már vastagbéltükrözése, de azzal nem tudtak eljutni a 

vastagbél végéig (annak hosszú, kanyargós jellege miatt),
 50 év felett, ha még nem volt ilyen szűrése,
 alacsony rosttartalmú táplálkozás mellett.

AZ IDŐBEN ELVÉGZETT 
SZŰRÉS ÉLETET MENTHET!
TUDTA ÖN, HOGY A VASTAGBÉL DAGANATOS 
MEGBETEGEDÉSEIT AZ ESETEK NAGY RÉSZÉBEN KÉSŐN 
DIAGNOSZTIZÁLJÁK?

Magyarországon évente több mint 8 ezer ember betegszik 
meg és 5 ezer hal meg ebben a betegségben, pedig az idő-
ben felfedezett vastagbélrák az esetek többségében gyó-
gyítható.

A vastagbél daganatos megbetegedéseit az esetek nagy ré-
szében későn diagnosztizálják, mivel kezdetben nem okoz-
nak tipikus, jól felismerhető panaszokat. A legjellemzőbb tü-
netek: véres széklet, székelési szokások megváltozása, hasi 
görcsök, hasi fájdalmak. Gyakori a hasmenés és a székreke-
dés váltakozása is. A megváltozott székletet általában emész-
tési zavarnak tudjuk be, a megmagyarázhatatlan hasi kelle-
metlenségeket a stresszre fogjuk, a székletben megjelenő 
vért pedig talán észre sem vesszük, hiszen szabad szemmel 
nem mindig látható. Szűrővizsgálatokkal megelőzhető a sú-
lyosabb bajok kialakulása, mert ha időben fedezik fel a vas-
tagbélrákot, az még gyógyítható. 
A vastagbél betegségek szűrővizsgálata lehet a hagyomá-
nyos, kontraszt-töltéses röntgen vizsgálat (ma már egyre rit-
kább), az endoszkópos vastagbéltükrözés vagy a CT-kolo-
noszkópia. A CT-kolonoszkópia egy különleges hasi-kisme-
dencei CT-vizsgálat, melynek során a vastagbéltükrözéshez 
hasonló képek nyerhetők. Ugyanezzel a vizsgálattal nemcsak 
belülről láthatók a belek, hanem környezetük, a bélfalon kívü-
li elváltozások, a hasi-kismedencei nyirokcsomók állapota va-
lamint a has egyéb szervei is megítélhetők.

Tegyen Ön is azért, hogy még sokáig gondoskodhasson 
családjáról!

8000 Ft kedvezményre jogosító kupon CT-kolonoszkópia 
képalkotó diagnosztikai vizsgálat igénybevétele esetén
Érvényes: 2012. november 1. és december 15. között 
előjegyzett vizsgálatokra. 

Mammut II. 4. emelet, Tel.:06 -40/918191 
A tájékoztatás nem teljes körű, további információért keresse fel közpon-
tunkat vagy weboldalunkat: www.euromedic.hu. A kedvezmény más 
kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható!

A vizsgálat igénybevétele előtt időpont-egyeztetés és a vizsgálat elő-
készítésének megbeszélése szükséges. A vizsgálatok igénybevétele 
előtt, kérjük, konzultáljon háziorvosával, beutaló orvosával vagy köz-
pontunk szakorvosával! 

Jakupcsek Gabriella
a Euromedic Diagnosztika 
egészségügyi kampánynagykövete

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

„Számomra 
fontos a prevenció!”
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A tájékoztatás nem teljes körű, további információért keresse fel közpon-
tunkat vagy weboldalunkat: www.euromedic.hu. A kedvezmény más 
kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható!

A vizsgálat igénybevétele előtt időpont-egyeztetés és a vizsgálat elő-
készítésének megbeszélése szükséges. A vizsgálatok igénybevétele 
előtt, kérjük, konzultáljon háziorvosával, beutaló orvosával vagy köz-
pontunk szakorvosával! 

Jakupcsek Gabriella
a Euromedic Diagnosztika 
egészségügyi kampánynagykövete

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

„Számomra 
fontos a prevenció!”



 EGÉSZSÉG EGÉSZSÉG 

A LITE WELLNESS CLUB ŐSZI KAMPÁNYÁNAK ARCA UDVAROS DOROTTYA. 
Sokan kíváncsiak arra a titokra, hogyan lehet valaki ötvenen túl is 
ilyen fitt és szép. A válasz egyszerű: sok mozgással, kitartással és 
odafigyeléssel. A művésznő heti 2-3 alkalommal látogatja a Lite 
Wellness Clubok bodyArt® óráit. Szereti és bízik a klubhálózatban, 
mert biztonságos edzést nyújtanak az 50+ korosztálynak is, kö-
szönhetően az edzők professzionalizmusának. 

KARÁCSONYI „POZITÍV ÜZENET”
A SZERETET ÜNNEPE KIHOZZA AZ EMBERBŐL AZOKAT AZ ELFOJTOTT  
ÉRZELMEKET, AMELYEKET A STRESSZES HÉTKÖZNAPOK NEM  
ENGEDNEK A FELSZÍNRE, EZÉRT EGYRE TÖBB EMBERBEN MERÜL  
FEL AZ IGÉNY A TESTI-LELKI HARMÓNIÁRA…
Akár tudatosan, akár tudat alatt olyan alternatív mozgások 
végrehajtására vágyunk, amelyek felszabadítanak a minden-
napi stressz alól, és ezzel együtt komplex edzést adnak. 
Ilyen teljes edzést kínál a bodyART™, amely mindenki szá-
mára követhető és ajánlott, nemre, korra, edzettségi szintre 
való tekintet nélkül! A bodyART™ alapja a jóga, de komple-
xitását a gyógytorna, a japán Do In technika, több speciális 
légzéstechnika, a shiatsu masszázs, a stretching egyes ele-
mei adják. 

A bodyART™ a tudatos edzés mellett a test, a lélek és a 
szellem hármasának harmóniája. Ezért is találó a „pozitív 
üzenet” kifejezés, amely Robert Steinbacher, a bodyART™ 
alapítójának mottója. A zenére történő, statikus és dinami-
kus erőelemekkel tarkított mozgással fejlődik a hajlékony-
ság, az erő – és nem utolsósorban az állóképesség, kitartás, 
egyensúlyérzék, türelem,  olyan készségek és képességek, 
amelyek a harmonikus mozgás, a tudatos lét elkerülhetetlen 

alapjai. Ha te is szeretnéd a testi-lelki harmóniát megtalálni, 
gyere, és kapcsolódj be a Lite Wellness Club – Mammut 
bodyART™ óráiba!

Ha az életmódváltás mellett döntöttél, 
kérdéseiddel fordulj hozzánk bizalommal! 
Soha nem késő elkezdeni!  
Szakembereink szívesen segítenek  
céljaid elérésében.

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

Robert Steinbacher – a BodyArt™ atyja
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KÜlönleges lÉnyeK a BamBiniBen
Shnooks, a csodaszőrmók új külsővel és kiegészítők-

kel! Jolly Octopus: egy roppant vidám társasjáték,  
mely a kézügyességet és a koncentrációt is fejleszti! 

Sötétben is világító Kukabúvárok, egy óriási LEGO tűz-
oltó kamion, amivel bármekkora tűz megfékezését irá-
nyíthatod a mozgó parancsnoki központból. Mindezek 
és további karácsonyi ajándékötletek sok-sok játékkal 

megtalálhatók a Bambini játéküzletben!

 KreatÍv játÉKvár
Játssz a 32 cm-es Julia 

Collection babával, mely 7 mon-
datot mond, vagy a nagy szemű 

Yoohoo figurákkal, melyek 
biztosan levesznek a lábadról. 

Csodáld meg rajzaidat 3D-ben: 
helyezz be egy mintát! Rajzolj, 

színezz, alkoss! Vedd ki a mintát: 
világít a rajzod 3D-ben! 

A Fuzzoodles bolyhos nudlikból 
pedig mindenféle vicces figurá-

kat tudsz összerakni.

      www.jatekvar.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

Gyerekek világa 
a Mammutban

lányoknAk shnooks, fiúknAk kukAbúvárok, 
kreAtívoknAk fuzzoodles...  játékok kArá-
csonyrA minden mennyiségben A mAmmutbAn!

Shnooks 4. széria

Simba Julia 
Collection Baba

Yoohoo figura

Color N Glow

Fuzzoodles

      www.bambini.hu   
      Mammut II. 3. emelet  

Trash Pack világító 
kukásautó

LEGO tűzoltó kamion

Jolly Octopus  
társasjáték

 játsZótÉr
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KiHÍvásoK És iZgalmaK  
a játÉKsZigetBen!
Ha valami igazán különleges és egyedi logikai 
játékra vágysz, a Brainstring ’R’ logikai játék 
neked való! Vízszintes és függőleges tenge-
lyek mentén forgatható, belül kötelekkel, me-
lyek a csavargatással összegubancolódnak. 
Ha nem elég az izgalmakból, akkor szabadulj 
meg a veszélyes vírustól! Lépkedj az elemek-
kel, és juttasd ki a piros vírust a játéktábla nyi-
tott sarkán! A Schleich kézzel festett figuráival 
bármilyen állatos mesét eljátszhatsz a dínóktól 
a háziállatokig!

bababarát  
kölyökpark 

A KÖLYÖKPARK egy többfunkci-
ós, fedett, biztonságos játszórend-
szer, melynek megtervezésében, 
megépítésében és működtetésé-
ben sok szakember dolgozott és 

dolgozik együtt. A játszótér német 
minőségbiztosítási szabvány 

szerint készült és egészen pár 
hónapos kortól nyújt aktív fejlesztő 
közeget a gyermekek számára. Új 
szolgáltatásukat, a baba-mama 

szobát minden bizonnyal sok 
csecsemővel, kisgyermekkel 

érkező látogatónk nagyra fogja 
értékelni, hiszen mostantól 

nyugodt, kényelmes körülmények 
között pelenkázhatják, szoptathat-

ják és etethetik gyermekeiket, 
amennyiben felkeresik a Mammut 
II. 3. emeletén található játszóhá-
zat. A szolgáltatás ingyenes bárki 
számára! A fejlesztő foglalkozások 

rendszerével a KÖLYÖKPARK 
igyekszik minél teljesebb komple-
xitást elérni, és ezáltal a gyerme-
kek idegrendszeri, testi, szellemi 

és szociális fejlődésének területeit 
is lefedni. 

      www.kolyokpark.hu   
      www.facebook.com/kolyokpark   
      Mammut II. 3. emelet  

Antivirus

      www.jateksziget.com   
      Mammut II. 3. emelet  

      www.mamasandpapas.hu   
      Mammut II. 3. emelet  

Schleich állatok

játsZótÉr 

sZereteK játsZani...
A kisbabák játszva tanulnak. A színek, a kü-

lönböző anyagok, csörgő-zörgő hangok mind 
fejlesztik a baba látását, hallását, tapintását. A 
Mamas and Papasban stílusos, részletgazdag 
játékaival a picik újszülött kortól játszva fedez-

hetik fel a világot.

Recent Toys - Brainstring „R”
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MAROS EDIT: HŰVÖSVÖLGYI SULI 1.
Kamasznak lenni nem könnyű. Először 
is ott vannak a felnőttek, akik azt hi-

szik, hogy mindent jobban tudnak, és 
általában ki is mondják a véleményü-

ket. Aztán az igazi ellenségek, a patta-
nások, amik a lehető legrosszabbkor 
tűnnek fel, hogy megnehezítsék az 

amúgy is bonyolult hétköznapokat. Na 
és akkor még nem beszéltünk a szere-
lemnek nevezett „valamiről”, ami vég-
képp érthetetlen és kiborító. A túlélés-
ben sokat segít, ha az embernek van-

nak osztálytársai, ha elérhető a 
Facebook, és van kivel chatelni a leg-

égetőbb kérdésekről…

NICHOLAS HARRIS:  
KULCS A MÚLTHOZ 

EGY DINÓ-SZAFARI NAPLÓJA
El se hinnéd, mi történt velünk! Azt már 
meséltük, hogy a nagypapánál nem le-
het unatkozni, de ezt a szünidőt sosem 
fogjuk elfelejteni. Éppen a dolgozószo-
bájában, az „őskövület” könyvek között 
kutakodtunk, amikor a polcok mögött 
egy ajtóra bukkantunk. Benne volt a 

kulcs, elfordítottuk, és… 70 millió évet 
visszautaztunk az időben. Képzeld, a 

dinoszauruszok földjén találtuk magun-
kat! És ez mind semmi! A távolban egy 

vulkán füstölgött, a fejünk felett 
pteroszauruszok köröztek, a földön óri-

ási lábnyomokat vettünk észre…

ROBERTO PAVANELLO:  
A TEMETŐ KINCSE

Kedves borzongást kedvelő barátaim! 
Itt vagyok ragyogok! Bat Pat vagyok! 
Igazán ijesztő történetem van számo-
tokra. Készen álltok? Egyik éjszaka a 
kriptám ablakából egy árnyat láttam a 
temetőben mászkálni. Pont úgy nézett 
ki, mint egy kísértet… de a barátaim-
mal gyanakodni kezdtünk. És mennyi 

minden történt!

ANNE SUESS: KUKUCS!  
(ELSŐ NAGY KÉPESKÖNYVEM)

Játssz, böngéssz, mulass jól! Ebben a 
gondosan összeállított könyvben ren-
geteg dolgot fedezhetsz fel. Kisebb és 
nagyobb kukucskáló-lyukakon keresz-
tül mozgalmas és részletgazdag jele-

netekbe pillanthatsz be. Látogass el az 
állatkertbe, sétálj a parkban, fedezd fel 
az erdő titkait, ismerd meg a tanya ál-
latait, nézz körül a földeken, mulass jól 

a kerti ünnepségen! (Több mint har-
minc kukucskáló-lyuk, kulcsszavak 

minden nagy képhez, a szókincs bőví-
tése, történetek elmesélése.)

BALÁZS ÁGNES: MESÉLŐ ABC
A magyar ábécé elsajátítása gyerekjá-
ték, ha az egyszer szálkás, másszor 

kerekded betűformákat különleges me-
sehősök mutatják be. A coboly vagy 

zsizsik nem éppen szokványos szerep-
lői az állatmeséknek, az orchidea és a 
dália sem gyakori virágnevek. Ebben a 
könyvben azonban jól megférnek a ba-
romfiudvar állatai és az erdő-mező virá-
gai mellett, s a róluk szóló rövid kis tör-
ténetek apró életbölcsességet rejtenek. 

Minden meséhez egy-egy színnel és 
képpel kiemelt hangzó tartozik, amely-
nek felismerését és kiejtését könnye-
dén gyakorolhatja az ábécé kis- és 
nagybetűivel ismerkedő gyermek.

VÁLOGATÁS - BABA ZENE BOX
Jelenleg számos, babáknak szóló ze-
nei CD kapható világszerte a boltok-
ban, ám a Baba Zene CD-sorozat az 
egyetlen, amelyet babák bevonásával 

alkottak meg, és amely világszerte  
piacvezető a babáknak készült zenei 
produkciók kategóriájában. A zene-

szerző, Raimond Lap speciális zenéjét 
eredetileg elsőszülött gyermekének 

fejlesztette ki, később pedig ötven kis-
baba részvételével végzett kísérleteket 
a környékükön. Lap zenéje pillanatok 
alatt óriási siker lett. A zenei stílusok 

és elképzelések széles skáláját mutat-
ja be a Baba Zene sorozat, melyet úgy 
állították össze, hogy a gyermek agyát 
egyenlő mértékben érjék a különféle 
zenékből és hangokból származó in-
gerek, ám kerüli a hegedűt és más 
erőteljes zenekari hangokat, melyet 
ijesztőek lehetnek számára. A vidám 

hangulatú, csecsemőkori tanulást elő-
segítő zene könnyed és kellemes han-
gulatot teremthet otthonában. Az ösz-
szecsomagolás a Baba Zene sorozat 
összes albumát, azaz 4 lemezt tartal-

maz, kedvező áron.

TOM ÉS JERRY: ROBIN HOOD ÉS HŰ EGERE
KÁPRÁZATOS VADONATÚJ KALAND A SHERWOODI 

ERDŐ LEGÚJABB HŐSEIVEL: TOMMAL ÉS JERRYVEL!
A gazdagoktól elvett, a szegényeknek adott, most pedig 

óriási szüksége van Tom és Jerry segítségére! Robin 
Hoodot ugyanis foglyul ejtette Nottingham gonosz bírája, 

Robin Hood szíve hölgyére, a szépséges Marionra pedig a 
kapzsi János herceg jelent súlyos veszedelmet. Vajon félre 
tudja-e tenni nézeteltéréseit a két esküdt ellenség, Tom és 
Jerry, hogy a bajbajutottak segítségére siessenek? Látvá-

nyos akciókkal, nyaktörő mutatványokkal és víg dalokkal te-
szi még élvezetesebbé a kedvelt középkori mesét a két 

rajzfilmkedvenc, Macs-kardforgató Thomas és Jerry, a hű egér ebben az új egész 
estés filmben. Mindenki egyért és minden a mi szórakoztatásunkért a sherwoodi 

erdőben, amely észvesztőbb és mókásabb kalandokat nem látott soha még!

SCOOBY-DOO! RÉMPRÓBÁS JÁTÉKOK
Kezdődjék a móka, kezdődjék a küzdelem! Scooby-Doo és 
a banda versenybe szállnak a Meghívásos Világbajnoksá-
gon egy vadonatúj 23 perces epizódban, a Rémpróbás já-
tékokban! Rémisztő dolgokból nincs is hiány– amikor egy 
ezeréves szobor megelevenedik, az egész esemény ve-

szélybe kerül! Az izgalmak folytatódnak a Hanna-Barbera 
sportklasszikusa, a Scooby-Doo! Rajzfilmolimpia világren-
gető epizódjaiban! Három csapat melegít, és a hangulat 

máris forró! Keress egy széket, mert Scooby-Dooék, Maci 
Laciék és a Komisz Banda alig várják az elképesztőbbnél 

elképesztőbb megmérettetéseket! A bikaviadaltól kezdve a 
hegymászáson, görkorin át a koboldvadászatig a szédületes rajzfilmolimpia az 
egész földkerekségen zajlik, méghozzá számos sztárvendég, köztük Kovakövi 
Frédi és Kavics Béni részvételével. Nem vitás hát: ez az összeállítás aranyat ér!

SZABÓ ATTILA: POCAKMESE 
(MAROS KRISZTINA RAJZAIVAL)
Ma már kívülről tudjuk, hogy mi zajlik 

odabent. No, de belülről? Az anyavárás 
9 hónapja bizony hosszú idő. Talán rém 

unalmasan is telne, ha odabent nem 
lennének a titkos kalandok, és egy iga-
zi barát, akivel a visszaszámlálás is vi-
dámabban telik. S míg a Pocakmese 
ifjú lakója arról ábrándozik, milyen jó 

lesz odakint, te, kedves olvasó vissza-
emlékezhetsz, milyen jó volt odabent. A 
Pocakmese izgalmas olvasmány mind-
azoknak, akik egyszer már megszület-
tek, és különösen azoknak, akik épp az 

új jövevény születését várják.

KÖNYV

      www.mediamarkt.hu    
      Mammut II. –1 szint 

DALLAMOK KICSIKNEK,  
FILMEK NAGYOBBAKNAK

A MEDIA MARKT ZENE- ÉS DVD-AJÁNLÓJA

ZENE
DVD

BOGYÓ ÉS BABÓCA DVD2 - 13 ÚJ MESE 
Bogyó, a csigafiú és Babóca, a katicalány elválaszthatatlan 
barátok. Bartos Erika mesehősei sok kedves kalandon ke-
resztül közösen felfedezik az őket körülvevő világot. A ked-

ves rövid történetek a legkisebbek számára is érthetően köz-
vetítenek olyan értékeket, mint az önzetlenség, türelem, ki-

tartás és a természet szeretete.
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MAROS EDIT: HŰVÖSVÖLGYI SULI 1.
Kamasznak lenni nem könnyű. Először 
is ott vannak a felnőttek, akik azt hi-

szik, hogy mindent jobban tudnak, és 
általában ki is mondják a véleményü-

ket. Aztán az igazi ellenségek, a patta-
nások, amik a lehető legrosszabbkor 
tűnnek fel, hogy megnehezítsék az 

amúgy is bonyolult hétköznapokat. Na 
és akkor még nem beszéltünk a szere-
lemnek nevezett „valamiről”, ami vég-
képp érthetetlen és kiborító. A túlélés-
ben sokat segít, ha az embernek van-

nak osztálytársai, ha elérhető a 
Facebook, és van kivel chatelni a leg-

égetőbb kérdésekről…

NICHOLAS HARRIS:  
KULCS A MÚLTHOZ 

EGY DINÓ-SZAFARI NAPLÓJA
El se hinnéd, mi történt velünk! Azt már 
meséltük, hogy a nagypapánál nem le-
het unatkozni, de ezt a szünidőt sosem 
fogjuk elfelejteni. Éppen a dolgozószo-
bájában, az „őskövület” könyvek között 
kutakodtunk, amikor a polcok mögött 
egy ajtóra bukkantunk. Benne volt a 

kulcs, elfordítottuk, és… 70 millió évet 
visszautaztunk az időben. Képzeld, a 

dinoszauruszok földjén találtuk magun-
kat! És ez mind semmi! A távolban egy 

vulkán füstölgött, a fejünk felett 
pteroszauruszok köröztek, a földön óri-

ási lábnyomokat vettünk észre…

ROBERTO PAVANELLO:  
A TEMETŐ KINCSE

Kedves borzongást kedvelő barátaim! 
Itt vagyok ragyogok! Bat Pat vagyok! 
Igazán ijesztő történetem van számo-
tokra. Készen álltok? Egyik éjszaka a 
kriptám ablakából egy árnyat láttam a 
temetőben mászkálni. Pont úgy nézett 
ki, mint egy kísértet… de a barátaim-
mal gyanakodni kezdtünk. És mennyi 

minden történt!

ANNE SUESS: KUKUCS!  
(ELSŐ NAGY KÉPESKÖNYVEM)

Játssz, böngéssz, mulass jól! Ebben a 
gondosan összeállított könyvben ren-
geteg dolgot fedezhetsz fel. Kisebb és 
nagyobb kukucskáló-lyukakon keresz-
tül mozgalmas és részletgazdag jele-

netekbe pillanthatsz be. Látogass el az 
állatkertbe, sétálj a parkban, fedezd fel 
az erdő titkait, ismerd meg a tanya ál-
latait, nézz körül a földeken, mulass jól 

a kerti ünnepségen! (Több mint har-
minc kukucskáló-lyuk, kulcsszavak 

minden nagy képhez, a szókincs bőví-
tése, történetek elmesélése.)

BALÁZS ÁGNES: MESÉLŐ ABC
A magyar ábécé elsajátítása gyerekjá-
ték, ha az egyszer szálkás, másszor 

kerekded betűformákat különleges me-
sehősök mutatják be. A coboly vagy 

zsizsik nem éppen szokványos szerep-
lői az állatmeséknek, az orchidea és a 
dália sem gyakori virágnevek. Ebben a 
könyvben azonban jól megférnek a ba-
romfiudvar állatai és az erdő-mező virá-
gai mellett, s a róluk szóló rövid kis tör-
ténetek apró életbölcsességet rejtenek. 

Minden meséhez egy-egy színnel és 
képpel kiemelt hangzó tartozik, amely-
nek felismerését és kiejtését könnye-
dén gyakorolhatja az ábécé kis- és 
nagybetűivel ismerkedő gyermek.

VÁLOGATÁS - BABA ZENE BOX
Jelenleg számos, babáknak szóló ze-
nei CD kapható világszerte a boltok-
ban, ám a Baba Zene CD-sorozat az 
egyetlen, amelyet babák bevonásával 

alkottak meg, és amely világszerte  
piacvezető a babáknak készült zenei 
produkciók kategóriájában. A zene-

szerző, Raimond Lap speciális zenéjét 
eredetileg elsőszülött gyermekének 

fejlesztette ki, később pedig ötven kis-
baba részvételével végzett kísérleteket 
a környékükön. Lap zenéje pillanatok 
alatt óriási siker lett. A zenei stílusok 

és elképzelések széles skáláját mutat-
ja be a Baba Zene sorozat, melyet úgy 
állították össze, hogy a gyermek agyát 
egyenlő mértékben érjék a különféle 
zenékből és hangokból származó in-
gerek, ám kerüli a hegedűt és más 
erőteljes zenekari hangokat, melyet 
ijesztőek lehetnek számára. A vidám 

hangulatú, csecsemőkori tanulást elő-
segítő zene könnyed és kellemes han-
gulatot teremthet otthonában. Az ösz-
szecsomagolás a Baba Zene sorozat 
összes albumát, azaz 4 lemezt tartal-

maz, kedvező áron.

TOM ÉS JERRY: ROBIN HOOD ÉS HŰ EGERE
KÁPRÁZATOS VADONATÚJ KALAND A SHERWOODI 

ERDŐ LEGÚJABB HŐSEIVEL: TOMMAL ÉS JERRYVEL!
A gazdagoktól elvett, a szegényeknek adott, most pedig 

óriási szüksége van Tom és Jerry segítségére! Robin 
Hoodot ugyanis foglyul ejtette Nottingham gonosz bírája, 

Robin Hood szíve hölgyére, a szépséges Marionra pedig a 
kapzsi János herceg jelent súlyos veszedelmet. Vajon félre 
tudja-e tenni nézeteltéréseit a két esküdt ellenség, Tom és 
Jerry, hogy a bajbajutottak segítségére siessenek? Látvá-

nyos akciókkal, nyaktörő mutatványokkal és víg dalokkal te-
szi még élvezetesebbé a kedvelt középkori mesét a két 

rajzfilmkedvenc, Macs-kardforgató Thomas és Jerry, a hű egér ebben az új egész 
estés filmben. Mindenki egyért és minden a mi szórakoztatásunkért a sherwoodi 

erdőben, amely észvesztőbb és mókásabb kalandokat nem látott soha még!

SCOOBY-DOO! RÉMPRÓBÁS JÁTÉKOK
Kezdődjék a móka, kezdődjék a küzdelem! Scooby-Doo és 
a banda versenybe szállnak a Meghívásos Világbajnoksá-
gon egy vadonatúj 23 perces epizódban, a Rémpróbás já-
tékokban! Rémisztő dolgokból nincs is hiány– amikor egy 
ezeréves szobor megelevenedik, az egész esemény ve-

szélybe kerül! Az izgalmak folytatódnak a Hanna-Barbera 
sportklasszikusa, a Scooby-Doo! Rajzfilmolimpia világren-
gető epizódjaiban! Három csapat melegít, és a hangulat 

máris forró! Keress egy széket, mert Scooby-Dooék, Maci 
Laciék és a Komisz Banda alig várják az elképesztőbbnél 

elképesztőbb megmérettetéseket! A bikaviadaltól kezdve a 
hegymászáson, görkorin át a koboldvadászatig a szédületes rajzfilmolimpia az 
egész földkerekségen zajlik, méghozzá számos sztárvendég, köztük Kovakövi 
Frédi és Kavics Béni részvételével. Nem vitás hát: ez az összeállítás aranyat ér!

SZABÓ ATTILA: POCAKMESE 
(MAROS KRISZTINA RAJZAIVAL)
Ma már kívülről tudjuk, hogy mi zajlik 

odabent. No, de belülről? Az anyavárás 
9 hónapja bizony hosszú idő. Talán rém 

unalmasan is telne, ha odabent nem 
lennének a titkos kalandok, és egy iga-
zi barát, akivel a visszaszámlálás is vi-
dámabban telik. S míg a Pocakmese 
ifjú lakója arról ábrándozik, milyen jó 

lesz odakint, te, kedves olvasó vissza-
emlékezhetsz, milyen jó volt odabent. A 
Pocakmese izgalmas olvasmány mind-
azoknak, akik egyszer már megszület-
tek, és különösen azoknak, akik épp az 

új jövevény születését várják.

KÖNYV

      www.mediamarkt.hu    
      Mammut II. –1 szint 

DALLAMOK KICSIKNEK,  
FILMEK NAGYOBBAKNAK

A MEDIA MARKT ZENE- ÉS DVD-AJÁNLÓJA

ZENE
DVD

BOGYÓ ÉS BABÓCA DVD2 - 13 ÚJ MESE 
Bogyó, a csigafiú és Babóca, a katicalány elválaszthatatlan 
barátok. Bartos Erika mesehősei sok kedves kalandon ke-
resztül közösen felfedezik az őket körülvevő világot. A ked-

ves rövid történetek a legkisebbek számára is érthetően köz-
vetítenek olyan értékeket, mint az önzetlenség, türelem, ki-

tartás és a természet szeretete.
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 játsZótÉr

A szezon slágere vi-
tathatatlanul a színes 
pufidzseki, amely 
szinte biztos, hogy 
minden gyerek ked-
venc darabja lesz.

kÖlyÖkidő 
kint már jAvábAn tombol  
A tél, így nem árt hA A korcso-
lyázáshoz és A szánkózáshoz  
beszerzünk néhány meleg  
és csinos holmit.

Pizsama, 
Tezenis

Takaró, 
Butlers

Kabát, 
Benetton

Szoknya, 
Benetton

Szoknya, 
Benetton

Pufidzseki, 
Benetton

Nadrág, 
Benetton

Nadrág, 
Benetton

Jegyzetfüzet, 
Butlers

Bakancs, 
Benetton

Játék, 
Butlers

Játék, 
Butlers

Sál, 
Benetton
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játsZótÉr 

A gyerekeknél is fon-
tos a réteges öltözkö-
dés, így nem árt ha 
beszerzünk néhány 
stílusos alsóneműt a 
legkisebbeknek is.

Ha valami igazán  
stílusos gyerekruhát 

szeretnénk venni,  
akkor feltétlenül térjen 
be az Okaidi üzletbe! 

Pizsama, 
Tezenis

Sapka és sál, 
Benetton

Blézer, 
Benetton Kabát, 

Benetton

Felső, 
Benetton

Alsónemű, 
Tezenis

Kardigán, 
Benetton

Póló és alsónadrág, 
Tezenis

Harisnya, 
Calzedonia
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Töltôdjön fel! 
Ôszi nyereményakció a Mammutban

Kis szerencsével egy 

új Toyota Prius Plug-in 

Hybriddel  vághatsz 

neki a télnek.

Látogass el ôsszel is a 

Mammutba, mert életre 

szóló élményekkel 

teheted feledhetetlenné 

a 2012-es évet!
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Ha mindig is vágytál egy környezettudatos autóra, ha könnyedén 

tudnál utazgatni a MOL tankolási kedvezményével, esetleg 

jól jönne némi hozzájárulás a karácsonyi nagybevásárláshoz, most 

minden álmod valóra válhat!

Az ôszi pecsétgyûjtô akció során 2012. szeptember 20. és november 

20. között minden 5000 forint feletti vásárlás esetén egy pecsétet 

kapsz, melybôl ha összegyûjtesz ötöt, részt vehetsz a sorsoláson, 

ahol egy Toyota Prius Plug-in Hybrid is gazdára talál.

A környezettudatos Prius világelsô fogyasztást és ultra-alacsony CO2-

kibocsátást kínál, így biztos lehetsz benne, hogy a lehetô legkisebb 

mértékben szennyezed majd a környezeted autózás közben!

Az autó mellett 10 darab

150 000 forint értékû MOL 

Blue kártyát és 500.000 Ft

érték ben Mammut vásárlási utalványt is kisorsolnak

november 22-én, így azok is nyerhetnek, akik lemaradnak a 

népszerû Toyota hibridrôl. Jó hír, hogy az akcióban lehetôséged 

lesz több pontgyûjtôvel is indulni, így még nagyobb eséllyel

vághatsz neki a játéknak.

További részletekért keresd a Mammut információs pultjait és 

Facebook oldalát, vagy nézz fel a www.mammut.hu honlapra.

FÔDÍJ: 
egy TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID 
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Bár a hazai elektromos autózás története alig néhány évre te-
kint vissza, a 2010 szeptemberében telepített első hazai 
elektromos töltőállomás átadása óta azonban folyamatosan 
bővül a hálózat, és most már a Mammutban is találhatók töl-
tőpontok! A Mammut I. és a Mammut II. parkoló garázsában 
található két új kút az első bevásárlóközpontban elhelyezett 
elektromos töltőállomás Magyarországon, így a korábbi 8 
köztéri és közel ugyanannyi magánterületen elhelyezett autó-
töltő állomások száma tovább bővült.
A beruházás az elektromos autózás hazai elterjesztése érde-
kében, a praktikusságot szem előtt tartva valósult meg, így 
egy bevásárlás vagy akár egy mozifilm megtekintése alatt is 
feltölthetjük elektromos járművünket. Egy „tank” feltöltése 
ugyanis akár 1-2 óra alatt is végbemehet! Az új létesítmény 
megnyitásával a Mammut és az ELMŰ célja egy élhetőbb vá-

ros kialakítása, amely középtávon 
Budapest szmogprolémájára is 
megoldást jelenthet. A környezettu-
datos autótulajdonosok kiszolgálása 
érdekében a tankolás és a parkolás 
2 óra hosszán keresztül 2013. de-
cember 31-ig ingyenes lesz az újon-
nan kihelyezett két elektromos töltő-
állomásnál.
A kutak átadásával egy időben indult 
november 20-ig tartó nyereményjá-
tékunk, melynek fődíja egy új Toyota 
Prius Plug-In Hybrid autó, így a sze-
rencsés nyertes is bármikor „tankolhat” nálunk akár egy be-
vásárlással, akár egy baráti kávézással egybekötve!

ÚJABB LÉPÉS  
A SZMOGMENTES BUDAPESTÉRT
A VILLAMOS ENERGIÁVAL MŰKÖDŐ AUTÓK NAGY ELŐNYE, HOGY ENERGIAFEL-
HASZNÁLÁSUK OPTIMÁLIS, LOKÁLIS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSUK NULLA, ÍGY NEM 
SZENNYEZIK A VÁROSOK LEVEGŐJÉT, MINDEMELLETT PEDIG CSENDESEK IS. ÜZEMEL-
TETÉSÜK JELENTŐSEN KEDVEZŐBB A BELSŐ ÉGÉSŰ MOTOROKÉNÁL: 100 KILOMÉTER 
MEGTÉTELE UGYANIS CSAK 550-600 FORINTBA KERÜL, AMELY NAGYJÁBÓL 1,5 L 
BENZIN ÁRA...
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 apró

ünnepi dísz 
nincs még meg A kArácsonyi deko-
ráció? Akkor irány A butlers, Ahol 
mindent egy helyen beszerzhetünk!

Szövetdísz

Szövetdísz

Szövetdísz

Gömbalakú karácsonyfadíszek

Fenyőgyöngy- és 
babérkoszorú
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1056 Budapest, Irányi utca 20.
+36.30.450.2205
www.insidefashion.hu
facebook.com/theinsidefashion

Az INSIDE megje-
lenésével új kategória 

született: nem csupán 

makeover szalonok közül, 
hanem életérzés, amely-
ben a stílust a mi útmuta-

tásunkkal saját magad 
teremted meg.

20%
KEDVEZMÉNY

Érvényes 2012.12.31-ig.
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A karácsonyt és az újévet is lehet 
egészséges ételekkel ünnepelni! 
Ízelítőnek egy nem erkölcstelen, 
nem hizlaló, mégis finom 
karácsonyi desszert.

Paleolit házi bonbon (glutén-, 
laktóz- és cukormentes)

Hozzávalók:
3 db magozott datolya és 10 db 

aszalt füge
3 dkg kókuszreszelék
7 dkg dió
10 dkg mandula
3 evőkanál magas kakaótartalmú 

kakaópor
2 evőkanál kókuszolaj vagy 5 dkg vaj
1-2 evőkanál víz
édesítéshez xilit (de csak nagyon 

kevés, mert önmagában a 
massza édes), ízlés szerint 
vaníliakivonat, rum vagy aroma
kb. 25 db lesz belőle

Elkészítés:
Aprítógépbe dobjuk és durvára 
daráljuk a mandulát és a diót, 
majd nagyobb darabokra vágjuk 
az aszalt gyümölcsöket. Hozzáad-
juk a kókuszreszeléket, a kakaó-
port és a zsiradékot,  édesítjük, 
ízesítjük, ki mivel szereti, majd jól 
összedolgozzuk (1-2 perc elég, és 
ezt már lehet akár kézzel is). Vizes 
kézzel golyócskákat formázunk, 
és meghempergetjük őket, amibe 
csak szeretnénk. Kókuszban, da-
rált dióban és mandulában, vala-
mint kakaóporban, hogy színes 
legyen a tál. Hidegen tároljuk.

KOOKTA: DIZÁJN, 
MINŐSÉG, PRAKTIKUM
HA A FŐZÉS ÖRÖME ÉS AZ ÍZEK ORGIÁJA MELLETT A 
STÍLUSOS KELLÉKEK HASZNÁLATA IS ÉLVEZETET JELENT, 
AKKOR EZT AZ ÜZLETET NEKÜNK TALÁLTÁK KI!

A betegségek jelentős részéről nem is feltételezzük, hogy az egészségtelen étkezés és 
életvitel okozza. Az ember két és félmillió éven át alkalmazkodott egy étrendhez; gyakor-
latilag történetének 99%-a a vadászó-gyűjtögető életmódról szólt. A ma élő természeti né-
pek, akik táplálkozásukban az ősi mintát követik, vagyis a természet nyújtotta táplálékokat 
fogyasztják, sokkal egészségesebbek, mint mi: náluk nincs infarktus, rák, inzulinreziszten-
cia, metabolikus szindróma, cukorbetegség, magas vérnyomás, elhízás, depresszió, 
stressz, sclerosis multiplex, pajzsmirigybetegségek, lisztérzékenység, laktózérzékenység, 
szervezetszintű gyulladás és különféle autoimmun betegségek.
Minden baj okozói a szénhidrátok, azokból is a neoszénhidrátok: a gabonafélék, a burgo-
nya, a hüvelyesek és a cukor, amelyek a jelenlegi táplálkozásunk alapjait képezik. A pale-
olit életmód képes a legtöbb táplálkozási betegség gyógyítására és megelőzésére, hiszen 
alapelve, hogy úgy egyen az ember, ahogyan őseink tették, azaz liszt, cukor és tejtermé-
kek helyett húsok, halak, zöldségek, gyümölcsök és magvak domináltak az asztalainkon. 
Elsősorban egészségügyi előnyei vannak, a fogyás „csak” másodlagos értékkel bír. 
A Mammut Egészségközpont önálló részeként, az 5. emeleten, a Rózsadomb Medical Cen-
terben orvosi kontroll mellett indulhatunk el a gyógyulás útján. Az evolúciós szemlélet alap-
ján az orvos újraértékeli eddigi leleteinket, teljes körűen felméri állapotunkat, megvizsgálja 
gyógyszerfogyasztási szokásainkat, és személyre szabott egyedi terápiás tervet készít szá-
munkra. Ezt segíti a Magyarországon egyedülálló diagnosztikai rendszerekkel végzett egye-
di, vizualizált állapotfelmérés, valamint megtanítják a gyakorlatban is használni a 
paleolit életmód elemeit, komplex életvezetési, táplálkozási és főzési tanácsokat 
adnak. Speciális inzulinrezisztencia-mérés és a D-vitamin-szintjének mérése is 
lehetséges a CentumLab 4. emeleti laborjában, akár azonnal. 

„Szenvedélyes hobbiszakácsként sok külföldi újság megfor-
dult a kezemben. Mindegyikben találkoztam olyan termékkel, 
amelyikbe első látásra beleszerettem. Az volt az elképzelé-
sem, hogy legyen egy bolt, ahol ezek a gyönyörű eszközök 
kedvező áron megvásárolhatók – így született meg a Kookta. 
A kínálatba színes, vidám, jó minőségű és praktikus terméke-
ket válogattam össze, többek közt olyan ismert márkákból, 

mint a JosephJoseph, Kitchenaid, Bodum, RostiMepal, iSi, 
Microplane, Imperia,Wilton, Emile Henry, Le creuset, 
Scanpan. Célom, hogy a választékot folyamatosan bővítsem, 
a vevői igényeknek és a piacon folyamatosan megjelenő új 
termékeknek megfelelően. Szeretném, ha a Kooktában min-
denki megtalálná azt, amit keres, és termékeinkkel hasonló 
örömet szerezne magának, barátainak, családtagjainak, mint 

amilyet nekünk okoznak nap mint nap. 
Bármilyen problémával fordulnak hoz-
zánk, igyekszünk minden vevői igényt, 
kérést úgy kielégíteni, mintha a sajátunk 
lenne” – nyilatkozta az üzlet egyik létre-
hozója, aki maga is a konyhaművészet 
imádója. 
A termékek webshopban is megrendel-
hetők.

      Mammut I. 1. emelet. 
      www.kookta.hu 

E kupon bemutatása 15% 
kedvezményre jogosít minden 
kekszkiszúróra december 6-án, 
Mikulás-napon! 

PALEO: ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ
JENNIFER ANISTON, LIZ HURLEY, MEGAN FOX, UMA THURMAN, 
TOM JONES ÉS HUJBER FERENC. MI A KÖZÖS BENNÜK? ŐK MINDANY-
NYIAN A PALEOLIT ÉLETMÓDDAL TARTJÁK FORMÁBAN MAGUKAT, 
HOGY KÍVÜLRŐL-BELÜLRŐL EGÉSZSÉGESEBBÉ VÁLJANAK!

      RMC Mammut II. 5 emelet. 
      Telefonos bejelentkezés: +36 30 616 1037
      www.r-medical.hu  
      E-mail cím: info@r-medical.hu 
      Online időpontkérés: http://r-medical.hu/idopontkeres
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ÚJ FOGALOM: 3M –  
MEDIA MARKT MAMMUT

SATURN HELYETT IMMÁR MEDIA MARKT ÁRUHÁZ VÁRJA A KEDVES VÁSÁRLÓKAT 
MINTEGY 2800 MÉTEREN, 40 000-FÉLE TERMÉKKEL, A MAMMUT II-BEN.  

A VÁLTOZÁSRÓL, A JÖVŐ KIHÍVÁSAIRÓL BESZÉLGETTÜNK MIHÓK GYÖRGGYEL,  
AZ ÁRUHÁZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL.

      www.mediamarkt.hu    
      Mammut II. –1 szint 

Másodszor nyitja meg az áruhá-
zat, hiszen 2004-ben is itt volt. 
Ezúttal mi a kihívás?
Annak ellenére, hogy egy nagyon jól 
bejáratott, magas bizalmi indexszel 
rendelkező márka, a Media Markt kö-
telékébe tartozunk, a célom ugyanaz: 
az ország első számú műszaki áru-
háza szeretnénk lenni. Amikor keres-
kedő lettem, a négycsatornás Ju-
noszt tévé volt a sláger. Ezen ma már 
sokan csak mosolyognak, a többiek 
koruknál fogva azt sem tudják, mi az. 
Ma a számítógépek, tabletek, okos-
telefonok a legkeresettebb termékek. 
De az én célom nem változott. Így ál-
lok hozzá, és ebben kollégáim kitűnő 
partnereim. 

És akit nem érdekelnek ilyen 
szinten a technológiák?
Nekik szakmai segítséget nyújtunk. 
Mondják el, mi az elvárásuk egy-egy 
termékkel kapcsolatban, mennyit 
szánnak rá, és megkeressük a legop-
timálisabb megoldást. Higgyék el, egy 
igazi kereskedő nem kizárólag a leg-
magasabb haszonra hajt. Fontosabb 
a vásárlói elégedettség, hiszen szeret-
nénk minden vevőnket megtartani, és 
elérni azt, hogy bármilyen háztartási 
vagy szórakoztató elektronikai eszköz, 
kiegészítő vásárlásakor első helyen a 
Media Markt ugorjon be nekik. Utána 
már rajtunk a sor.

Közeleg a karácsony, mit ajánl?
Nemcsak műszaki eszközöket, ha-
nem élményeket is vásárolhatnak nálunk. A wellness hétvégé-
től kezdve a búvárkodáson át a gyerekeknek szóló főzőtan-
folyamig rengeteg lehetőség közül választhatnak, igen kedve-
ző áron, ha betérnek a Media Marktba. De akit a repülés ér-
dekel, vagy éppen a víz szerelmese, szintén talál magának 
valót. Borkóstoló, de versenyautóval száguldás is van a reper-
toárban. Ha véletlenül mégsem találná a megfelelőt, akkor pe-
dig ott a jól bevált Media Markt ajándékutalvány.

Mennyiben más itt a Mammut II.-ben a Media Markt?
Rendkívül jók a helyi adottságok. Könnyű megközelíteni, forgal-
mas helyen vagyunk. A környéken sokan élnek olyanok, akik 
kifejezetten érdeklődnek a technikai újdonságok iránt. Eddig is 
nagy figyelmet szenteltünk az innovatív termékek bemutatásá-
nak, ez továbbra is így marad. Az egyik leggyorsabban fejlődő 
ágazat, a telekommunikáció fejlődését napi szinten követjük 
nyomon, de a többi műszaki eszköz tekintetében sem csalód-
hatnak a jövőben kedves vásárlóink. Egy kicsivel kényelme-
sebb lesz a közlekedés az áruházon belül, de a kínálat marad.

Deli Ilona,  
a vevőszolgálat vezetője
Mottónk továbbra is az, 
hogy nincs problémás ügy-
fél, csak a probléma léte-
zik. Azt pedig kollégáimmal 
megoldjuk. Ha bármilyen 
pótalkatrészre van szüksé-
gük, ne habozzanak, jöjje-
nek hozzánk. 10 millió-féle 
alkatrészt tudunk kérésre 3 
munkanap alatt beszerez-
ni. És ami fontos: azonnal 
megmondjuk, hogy amit 
keres, van-e raktáron. 

Farkas Mária osztályvezető, kis háztartási gépek
Nekem azért is izgalmas a váltás, mert már a 
nyitáskor is itt voltam. A feladatunk nem változik: 
magas színvonalon értékesíteni és mindenben 
segíteni a vásárlóknak, akik minden árszegmens-
ben megtalálják, amit keresnek. Én a kisebb 
háztartási gépekkel foglalkozom. A hölgyek 
figyelmét külön is felhívnám a konyhai eszközök 
széles választékára, de higgyék el, a szépség-
ápoláshoz kapcsolódó termékeknél is hatalmas a 
kínálat, a hajsütővastól a lábmasszírozóig.

64  Mammut Magazin / 2012. tél Mammut Magazin / 2012. tél  65



ÚJ FOGALOM: 3M –  
MEDIA MARKT MAMMUT

SATURN HELYETT IMMÁR MEDIA MARKT ÁRUHÁZ VÁRJA A KEDVES VÁSÁRLÓKAT 
MINTEGY 2800 MÉTEREN, 40 000-FÉLE TERMÉKKEL, A MAMMUT II-BEN.  

A VÁLTOZÁSRÓL, A JÖVŐ KIHÍVÁSAIRÓL BESZÉLGETTÜNK MIHÓK GYÖRGGYEL,  
AZ ÁRUHÁZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL.

      www.mediamarkt.hu    
      Mammut II. –1 szint 

Másodszor nyitja meg az áruhá-
zat, hiszen 2004-ben is itt volt. 
Ezúttal mi a kihívás?
Annak ellenére, hogy egy nagyon jól 
bejáratott, magas bizalmi indexszel 
rendelkező márka, a Media Markt kö-
telékébe tartozunk, a célom ugyanaz: 
az ország első számú műszaki áru-
háza szeretnénk lenni. Amikor keres-
kedő lettem, a négycsatornás Ju-
noszt tévé volt a sláger. Ezen ma már 
sokan csak mosolyognak, a többiek 
koruknál fogva azt sem tudják, mi az. 
Ma a számítógépek, tabletek, okos-
telefonok a legkeresettebb termékek. 
De az én célom nem változott. Így ál-
lok hozzá, és ebben kollégáim kitűnő 
partnereim. 

És akit nem érdekelnek ilyen 
szinten a technológiák?
Nekik szakmai segítséget nyújtunk. 
Mondják el, mi az elvárásuk egy-egy 
termékkel kapcsolatban, mennyit 
szánnak rá, és megkeressük a legop-
timálisabb megoldást. Higgyék el, egy 
igazi kereskedő nem kizárólag a leg-
magasabb haszonra hajt. Fontosabb 
a vásárlói elégedettség, hiszen szeret-
nénk minden vevőnket megtartani, és 
elérni azt, hogy bármilyen háztartási 
vagy szórakoztató elektronikai eszköz, 
kiegészítő vásárlásakor első helyen a 
Media Markt ugorjon be nekik. Utána 
már rajtunk a sor.

Közeleg a karácsony, mit ajánl?
Nemcsak műszaki eszközöket, ha-
nem élményeket is vásárolhatnak nálunk. A wellness hétvégé-
től kezdve a búvárkodáson át a gyerekeknek szóló főzőtan-
folyamig rengeteg lehetőség közül választhatnak, igen kedve-
ző áron, ha betérnek a Media Marktba. De akit a repülés ér-
dekel, vagy éppen a víz szerelmese, szintén talál magának 
valót. Borkóstoló, de versenyautóval száguldás is van a reper-
toárban. Ha véletlenül mégsem találná a megfelelőt, akkor pe-
dig ott a jól bevált Media Markt ajándékutalvány.

Mennyiben más itt a Mammut II.-ben a Media Markt?
Rendkívül jók a helyi adottságok. Könnyű megközelíteni, forgal-
mas helyen vagyunk. A környéken sokan élnek olyanok, akik 
kifejezetten érdeklődnek a technikai újdonságok iránt. Eddig is 
nagy figyelmet szenteltünk az innovatív termékek bemutatásá-
nak, ez továbbra is így marad. Az egyik leggyorsabban fejlődő 
ágazat, a telekommunikáció fejlődését napi szinten követjük 
nyomon, de a többi műszaki eszköz tekintetében sem csalód-
hatnak a jövőben kedves vásárlóink. Egy kicsivel kényelme-
sebb lesz a közlekedés az áruházon belül, de a kínálat marad.

Deli Ilona,  
a vevőszolgálat vezetője
Mottónk továbbra is az, 
hogy nincs problémás ügy-
fél, csak a probléma léte-
zik. Azt pedig kollégáimmal 
megoldjuk. Ha bármilyen 
pótalkatrészre van szüksé-
gük, ne habozzanak, jöjje-
nek hozzánk. 10 millió-féle 
alkatrészt tudunk kérésre 3 
munkanap alatt beszerez-
ni. És ami fontos: azonnal 
megmondjuk, hogy amit 
keres, van-e raktáron. 

Farkas Mária osztályvezető, kis háztartási gépek
Nekem azért is izgalmas a váltás, mert már a 
nyitáskor is itt voltam. A feladatunk nem változik: 
magas színvonalon értékesíteni és mindenben 
segíteni a vásárlóknak, akik minden árszegmens-
ben megtalálják, amit keresnek. Én a kisebb 
háztartási gépekkel foglalkozom. A hölgyek 
figyelmét külön is felhívnám a konyhai eszközök 
széles választékára, de higgyék el, a szépség-
ápoláshoz kapcsolódó termékeknél is hatalmas a 
kínálat, a hajsütővastól a lábmasszírozóig.
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A Mammut vásárlási utalvány 
továbbra is nagy segítség 
az ajándékozásban, azokban 
a helyzetekben, amikor ön nem 
tudja biztosan, vajon milyen 
meglepetéssel okozhatna 
a legnagyobb örömöt.

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

AZ ÜZLETLISTA FOLYAMATOSAN BŐVÜL.

Ajándékozzon
vásárlási utalványt!

ELFOGADÓHELYEK A MAMMUTBAN
 CIPŐ, BŐRDÍSZMŰ, 
 TÁSKA 

 FÉRFI-, NŐI DIVAT 

 DÍSZÁLLAT 

 ITALOK, PÉKSÉG 

 KÖNYV, CD, DVD 

 FOTÓ, OPTIKA 

 SZÉPSÉGÁPOLÁS 

 JÁTÉK, AJÁNDÉK 

 SPORT- ÉS SZABADIDŐ- 

 SZÓRAKOZÁS, 

 MŰSZAKI CIKK 

 SZOLGÁLTATÁS 

 ÉS TARTOZÉKOK 

VÁLTOZÁSOK 
A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN

 INFORMÁCIÓ INFORMÁCIÓ 

ÉPÜLET SZINT ÜZLETSZÁM MEGSZŰNT/ELKÖLTÖZÖTT ÚJ ÜZLET

L007

L032

L055

R017

R114

R128

R133

R134

R213

R304

R306

-1 KP105

-1 KP112

-1 KP120

-1 KP137

K228
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CIPŐ, TÁSKA
SHOES, BAGS

Alberto Zago M I. fsz. L-063

Bella Scarpa · cipő M I. 2. R-213

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

Musette M II. fsz. 027

Office Shoes · cipő M I. 0. R-008

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

Raj nai · cipő M I. 1. R-113

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

Ryn · cipő M I. 1. R-102a

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

Scarpy · cipő M I. fsz. L-018

Scholl · cipő M I. 0. P-005

Tredici · cipőbolt M I. fsz. L-040

Vagabond · cipőbolt M I. 0. R-011

FÉRFI-NŐI DIVAT
MEN’S WEAR, LADIES WEAR

7 camicie · di vat M I. fsz. L-061

Amsterdam Shop M I. 0. P008

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

Arts & Crafts M I. fsz. L002

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

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

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

Bershka · női divat M II. 1. 122

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.)

Braga M I. fsz. L024 
L042

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

Camel active M I. 0. R-015

Caremo · női di vat M I. 0. P-002/b

Carla · női di vat M I. fsz. L011

Corner ·divat MI. 2. R212

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

Devergo and Friends M I. 0. R-017

D.I.V.A. · női di vat M II. 2. 239

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

Emporium · női di vat M I. 1. R-109

Esp rit · di vat M II. fsz. 031

Estillo · fér fi  divat M I. 1. R-134

Fanero · női di vat M I. 1. R142

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

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

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

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

Kaláka 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

My77 · női divat M I. 0. P-006 b

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

Pri ma  Don na · di vat M I. 2. R-213

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

Searling · irha, szőrme, bőr-divat M II. 2. 226/b

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

Springfield · di vat M II. fsz. 037

Sugarbird M I. fsz. L-057

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

Tatuum M II. fsz. 038/a

Tally Weijl M II. fsz. 026

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

T & T di vat · di vat M I. fsz. L-012

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

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

DÍSZÁLLAT
PETS

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

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

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
HEALTH, LIFESTYLE

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

Aranykagyló Egészségbázis M I. fsz. L-058

Biokertész M I. 1. SP-106

Bio sétány M I. 1. SP-101

BioTech USA ·  
sporttáplálék kiegészítő szakbolt 

M I. fsz. L-030

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

Euromedic Diagnosztikai  
és Egészségközpont

M II. 4. 424D

Fitness Pont · táplálékkiegészítők M I. fsz. L010.

Free From · pékség, gyorsétterem

Mammut Egész ségközpont  M II. 4. 424E

Mammut Fogászat ·  
fogászat, szájhigiénia

M II. – 1. KP-136

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

Natura Salvia Biobolt M I. fsz. L109

Rózsadomb Medical Center M II. 5. 528, 529

Trec Nutrition M I. -1 L055

TV Brands Reduline’36 M I. 1. R121

Vivamed egészségtár M I. 1. R-145

045

L-064L-065-66

FÖLDSZINT
Mammut I. (M I.)

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

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

Anthon Berg · csokoládé M II. 2. 222

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

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

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

ChocoLand ·  
csokoládé, aján dékbolt

M I. 1. R-120

Cortesi lát vány pék ség M II. 2. 220

Csokisziget M II. 2. 226a

Culinaria Italia M I. 1. SP-103

Darlington Tea M II. 1. 144

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

MATCH Szu per mar ket M I. – 1. L-101

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

Sza mos Mar ci pán M II. 1. 131

Vom Fass ·  
kimért exkluzív termékek

M I. fsz. L-056

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

Corner · fehérnemű, fürdőruha M I. 2. R212

Intimissimi · fehérnemű M I. 0. R-004

J.Press · fehérnemű M I. 0. R-003

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

Magistral M II. 3. 340/m

Rebecca Swim Wear M I. 1. R126

Secret · fehérnemű M I. 1. R134b

Tezenis · fehérnemű M II. 1. 126

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

Baby Stúdió (Chicco) M II. 3. 321

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

HÍRLAP, DOHÁNY
NEWSPAPER, TOBACCO

Chills Headshop · do hányáru 
és kiegészítők

M I. 3. R 310, 
310a

Hír lap · ma ga zin M I. fsz. L-049

Inmedio M II. 2. 230

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

SZÉPSÉGÁPOLÁS 
BEAUTY & FRAGRANCE

Bomb Cosmetics M I. 0. R-009

Clarissymé M II. 3. 370

Clinique · il lat szer M II. fsz. 043

Drogerie Markt ·  
illatszer és dro gé ria 

M II. 1. 123

Douglas · par fü mé ria M II. 1. 137

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

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

Játékvár · játékbolt M I. 1. R-135

modellezz.hu M I. 3. P-422

Mont Blanc · aján dék M I. 1. R-133

szökőkút

SP-105

R-134a

R-134b

0. SZINT
Mammut I. (M I.)

1. SZINT
Mammut I. (M I.)

MEZZANINE FLOOR
Mammut II. (M II.)

Papír-Sziget ·  
papír-írószer szaküzlet

M I. 0. P-013

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

Pepita Box · nyomtatvány M I. fsz. L-032

Pirex · pa pír bolt M II. 3. 322

My Gem Jewellery M I. 2. R-218

Virág Varázs · virág, ajándék M II. 3. 340g

Virág Varázs Pult M II. 3. 370

KÖNYV, ZENE, FILM
BOOKS, MUSIC, MOVIE

Alexandra · Könyvesbolt M I. 2. R-201

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

Libri Könyváruház / Internet M II.  2. 237

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

Ulpius Ház · könyvesbolt M I. 3. R-304

LAKBERENDEZÉS
INTERIOR DESIGN

Art Szalon Herend Porcelán M I. 1. R-136

Butlers M I. 0. R-002

Casa Spain · exclusive 
bőrülőgarnitúrák, lakberendezés

M II. 2. 224

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

BRIC GROUP -  ingatlan befektetési  
és forgalmazó iroda

M II. 3. 351

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

Créor · óra, ék szer M I. 0. P-018

Crislu M II. 1. 131/a

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

Juta · ék szer M II. 2. 238/a

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

Mont Blanc · óra M I. 1. R-133

Óra Doktor · óra M I. – 1. L-106

Óra Guru · óra M I. 0. R-020

Óra Guru · óra M I. 1. R-114

Sandy bizsu M I. 0. P-017

Schmuck · ék szer M I. 0. R-010/a

Schmuck · ék szer M II. 1. 125

SIX · bizsu, óra M II. fsz. 024

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

Swarovski M I. 0. R-016

My Gem Jewellery M I. 2. R-218

SPORT-ÉS SZABADIDŐ DIVAT
SPORTS- AND LEISURE CLOTHING,

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

Football - Fanshop M II. 2. 229b

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

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

Hervis Sports M II. 1. 135

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

Overland-Transfer M II. 3. 336/b

Playersroom Gold M II. 1. 136

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

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

SP-105

R-134a

R-134b

2. SZINT
Mammut I. (M I.)

1st FLOOR
Mammut II. (M II.)

2nd FLOOR
Mammut II. (M II.)
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ÉLELMISZEREK
FOOD

Anthon Berg · csokoládé M II. 2. 222

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

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

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

ChocoLand ·  
csokoládé, aján dékbolt

M I. 1. R-120

Cortesi lát vány pék ség M II. 2. 220

Csokisziget M II. 2. 226a

Culinaria Italia M I. 1. SP-103

Darlington Tea M II. 1. 144

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

MATCH Szu per mar ket M I. – 1. L-101

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

Sza mos Mar ci pán M II. 1. 131

Vom Fass ·  
kimért exkluzív termékek

M I. fsz. L-056

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

Corner · fehérnemű, fürdőruha M I. 2. R212

Intimissimi · fehérnemű M I. 0. R-004

J.Press · fehérnemű M I. 0. R-003

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

Magistral M II. 3. 340/m

Rebecca Swim Wear M I. 1. R126

Secret · fehérnemű M I. 1. R134b

Tezenis · fehérnemű M II. 1. 126

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

Baby Stúdió (Chicco) M II. 3. 321

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

HÍRLAP, DOHÁNY
NEWSPAPER, TOBACCO

Chills Headshop · do hányáru 
és kiegészítők

M I. 3. R 310, 
310a

Hír lap · ma ga zin M I. fsz. L-049

Inmedio M II. 2. 230

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

SZÉPSÉGÁPOLÁS 
BEAUTY & FRAGRANCE

Bomb Cosmetics M I. 0. R-009

Clarissymé M II. 3. 370

Clinique · il lat szer M II. fsz. 043

Drogerie Markt ·  
illatszer és dro gé ria 

M II. 1. 123

Douglas · par fü mé ria M II. 1. 137

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

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

Játékvár · játékbolt M I. 1. R-135

modellezz.hu M I. 3. P-422

Mont Blanc · aján dék M I. 1. R-133

szökőkút

SP-105

R-134a

R-134b

0. SZINT
Mammut I. (M I.)

1. SZINT
Mammut I. (M I.)

MEZZANINE FLOOR
Mammut II. (M II.)

Papír-Sziget ·  
papír-írószer szaküzlet

M I. 0. P-013

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

Pepita Box · nyomtatvány M I. fsz. L-032

Pirex · pa pír bolt M II. 3. 322

My Gem Jewellery M I. 2. R-218

Virág Varázs · virág, ajándék M II. 3. 340g

Virág Varázs Pult M II. 3. 370

KÖNYV, ZENE, FILM
BOOKS, MUSIC, MOVIE

Alexandra · Könyvesbolt M I. 2. R-201

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

Libri Könyváruház / Internet M II.  2. 237

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

Ulpius Ház · könyvesbolt M I. 3. R-304

LAKBERENDEZÉS
INTERIOR DESIGN

Art Szalon Herend Porcelán M I. 1. R-136

Butlers M I. 0. R-002

Casa Spain · exclusive 
bőrülőgarnitúrák, lakberendezés

M II. 2. 224

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

BRIC GROUP -  ingatlan befektetési  
és forgalmazó iroda

M II. 3. 351

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

Créor · óra, ék szer M I. 0. P-018

Crislu M II. 1. 131/a

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

Juta · ék szer M II. 2. 238/a

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

Mont Blanc · óra M I. 1. R-133

Óra Doktor · óra M I. – 1. L-106

Óra Guru · óra M I. 0. R-020

Óra Guru · óra M I. 1. R-114

Sandy bizsu M I. 0. P-017

Schmuck · ék szer M I. 0. R-010/a

Schmuck · ék szer M II. 1. 125

SIX · bizsu, óra M II. fsz. 024

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

Swarovski M I. 0. R-016

My Gem Jewellery M I. 2. R-218

SPORT-ÉS SZABADIDŐ DIVAT
SPORTS- AND LEISURE CLOTHING,

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

Football - Fanshop M II. 2. 229b

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

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

Hervis Sports M II. 1. 135

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

Overland-Transfer M II. 3. 336/b

Playersroom Gold M II. 1. 136

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

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

SP-105

R-134a

R-134b

2. SZINT
Mammut I. (M I.)

1st FLOOR
Mammut II. (M II.)

2nd FLOOR
Mammut II. (M II.)
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Grafológia, asztrológia, 
sorselemzés

M II. 3. 372

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

M I. 2. R-215

Gyorsmintázó M I. fsz. L-062

Gyorsnyomda · R Contact M I. 1. R-130

M I. 3. R-312b

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

Hobbyművész és művészellátó 
bolt · kreatívbolt

M I. 3. P-424

Lottózó M I. – 1. L-104

Ma don na Szalon · 
műköröm, fodrászat, kozmetika

M I. 3. R-320/d

Mammut Kilátó Club M I. 4. R432-2

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

M I. fsz. L-048

MKB · bank fi ók M I. 1. R-101, 131

Nail Box by OPI M I. 2. R220.

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

Óra Guru · óra javítás M I. 0. R-020

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

Polgár tisztító M II. -1 KP-137

POSTA M II. 3. 342

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

Raiffeisen Bank M I. 2. R-200

RAM Colosseum Értékesítési pont M I. fsz. L-025

Szaffi Szalon · esküvői/báli 
ruhaszalon és kölcsönző

M II. – 1. KP-101/e

Qwerty Computer · 
számítástechnika 

M II. – 1. KP-106

Wpower akkumulátor és töltő M I. fsz. L017

SZOLGÁLTATÁS
SER VI CES

Agykontroll MI fsz. L-022

Autómosó és gumis M I. – 1. SL-108

Bric Group M II. 3. 351

Casio sziget M II. – 1. KP-123

Catwalk Szalon · kozmetika,
fodrászat, mûköröm 

M II. – 1. KP-108

Céghmester M I. fsz. L-039

Citibank · bankfiók M II. 3. K-343

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

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. L067

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

Szolárium Stúdió M II. – 1. KP-131

Tattoo & Piercing M I. 0. R0-F4

UniCredit Bank M II. 2. 233/a

Unipharma Iroda M I. 4. R-415

UPC M II. 2. 225

TELEKOMMUNIKÁCIÓ 
TELECOMMUNICATION

GSM Aréna · telefon M II. – 1. KP-116

Leila 2 GSM M I. 2. R-217

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

Telenor M I. 0. P-009, 10

Telenor M I. 2. R-203

T-Pont M I. 0. P-002

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

UPC M II. 2. 225

Vodafone M II. 2. 229/a

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

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

UTAZÁSI IRODA
TRAVEL AGENCIES

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

R-320c

3. SZINT
Mammut I. (M I.)

4. SZINT
Mammut I. (M I.)

3rd FLOOR
Mammut II. (M II.)

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

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

Jam Café & Bár M II. 3. 371

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

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

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 Minden nap

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

Szupermarket: 06:30 – 21:00 08:00 – 19:00

Szórakozás: Vasárnap – Csütörtök Péntek – Szombat 

10:00 – 02:00 10:00 – 03:00

Patika: Hétfő – Péntek

09:00 – 21:00

A MAMMUT WEBOLDALT 
ELÉRHETI, 

HA LEOLVASSA A KÓDOT 
OKOSTELEFONJÁVAL!

K528-s file: Mammut II. 5. em. régi Mammut Egészségközpont kettévált, és új nevük lett.

K5
28

K5
29

K524L

ÜNNEPI  NYITVATARTÁS:

December 9. bronz vasárnap 10.00-18.00

December 16. ezüst vasárnap 10.10-20.00

December 23. arany vasárnap 10.10-20.00

December 24. hétfő  10.00-14.00

December 25-26.  Zárva.

Kivétel szórakozóhelyek, vendéglátó egységek, mozi.

December 31. hétfő  10.00-14.00

Január 1. kedd  Zárva.

Kivétel szórakozóhelyek, vendéglátó egységek, mozi.
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Grafológia, asztrológia, 
sorselemzés

M II. 3. 372

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

M I. 2. R-215

Gyorsmintázó M I. fsz. L-062

Gyorsnyomda · R Contact M I. 1. R-130

M I. 3. R-312b

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

Hobbyművész és művészellátó 
bolt · kreatívbolt

M I. 3. P-424

Lottózó M I. – 1. L-104

Ma don na Szalon · 
műköröm, fodrászat, kozmetika

M I. 3. R-320/d

Mammut Kilátó Club M I. 4. R432-2

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

M I. fsz. L-048

MKB · bank fi ók M I. 1. R-101, 131

Nail Box by OPI M I. 2. R220.

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

Óra Guru · óra javítás M I. 0. R-020

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

Polgár tisztító M II. -1 KP-137

POSTA M II. 3. 342

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

Raiffeisen Bank M I. 2. R-200

RAM Colosseum Értékesítési pont M I. fsz. L-025

Szaffi Szalon · esküvői/báli 
ruhaszalon és kölcsönző

M II. – 1. KP-101/e

Qwerty Computer · 
számítástechnika 

M II. – 1. KP-106

Wpower akkumulátor és töltő M I. fsz. L017

SZOLGÁLTATÁS
SER VI CES

Agykontroll MI fsz. L-022

Autómosó és gumis M I. – 1. SL-108

Bric Group M II. 3. 351

Casio sziget M II. – 1. KP-123

Catwalk Szalon · kozmetika,
fodrászat, mûköröm 

M II. – 1. KP-108

Céghmester M I. fsz. L-039

Citibank · bankfiók M II. 3. K-343

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

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. L067

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

Szolárium Stúdió M II. – 1. KP-131

Tattoo & Piercing M I. 0. R0-F4

UniCredit Bank M II. 2. 233/a

Unipharma Iroda M I. 4. R-415

UPC M II. 2. 225

TELEKOMMUNIKÁCIÓ 
TELECOMMUNICATION

GSM Aréna · telefon M II. – 1. KP-116

Leila 2 GSM M I. 2. R-217

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

Telenor M I. 0. P-009, 10

Telenor M I. 2. R-203

T-Pont M I. 0. P-002

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

UPC M II. 2. 225

Vodafone M II. 2. 229/a

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

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

UTAZÁSI IRODA
TRAVEL AGENCIES

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

R-320c

3. SZINT
Mammut I. (M I.)

4. SZINT
Mammut I. (M I.)

3rd FLOOR
Mammut II. (M II.)

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

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

Jam Café & Bár M II. 3. 371

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

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

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 Minden nap

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

Szupermarket: 06:30 – 21:00 08:00 – 19:00

Szórakozás: Vasárnap – Csütörtök Péntek – Szombat 

10:00 – 02:00 10:00 – 03:00

Patika: Hétfő – Péntek

09:00 – 21:00

A MAMMUT WEBOLDALT 
ELÉRHETI, 

HA LEOLVASSA A KÓDOT 
OKOSTELEFONJÁVAL!

K528-s file: Mammut II. 5. em. régi Mammut Egészségközpont kettévált, és új nevük lett.

K5
28

K5
29

K524L

ÜNNEPI  NYITVATARTÁS:

December 9. bronz vasárnap 10.00-18.00

December 16. ezüst vasárnap 10.10-20.00

December 23. arany vasárnap 10.10-20.00

December 24. hétfő  10.00-14.00

December 25-26.  Zárva.

Kivétel szórakozóhelyek, vendéglátó egységek, mozi.

December 31. hétfő  10.00-14.00

Január 1. kedd  Zárva.

Kivétel szórakozóhelyek, vendéglátó egységek, mozi.
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KERESZTREJTVÉNY
A HELYES MEGFEJTŐK KÖZÖTT 1 DB 7.000 FORINTOS MAMAS & PAPAS 
AJÁNDÉK UTALVÁNYT SORSOLUNK KI.
 

A megfejtést névvel, címmel, telefonszámmal, e-mail címmel 
ellátva nyílt postai levelezőlapon a következő címre várjuk: 
Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ, 
Marketing Igazgatóság, 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.
 
Beküldési határidő: 2013. január 15.

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: 
Maros Gáborné, Budapest, aki 1 db 5.000 forintos 
Nail BOX ajándékutalványt nyert, amely 
csak szolgáltatásra váltható be. 
A nyertest telefonon vagy levélben értesítjük.

Gratulálunk!

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

www.bestreisen.hu · R-1214/95/1999

TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK · KÖRUTAZÁSOK · HAJÓUTAK · REPÜLÔJEGY FOGLALÁS
SZÁLLÁSFOGLALÁS · UTASBIZTOSÍTÁS

UTAZÁS FELSÔFOKON
Foglalja le utazását online! 

www.bestreisen.hu

EGZOTIKUSutazások
2012–2013 TÉL–TAVASZ

THAIFÖLD  BALI  MAURITIUS  KUBA  MEXIKÓ
MALDÍV-SZIGETEK  DUBAI  KENYA
SEYCHELLE-SZIGETEK  SRI LANKA  INDIA  OMÁN
BRAZÍLIA  ARGENTÍNA

INGYENES REPTÉRI PARKOLÁS BUDAPESTEN AZ ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ KERETÉBEN LEFOGLALT UTAKHOZ!

10% elôfoglalási kedvezmény
 2012. november 15-ig!




