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TARTALOM TÉLI ÁLMOK

Szegedi Anna
MOM Park marketing- és PR-igazgató

A MOM Park segítségével idén karácsonykor is álmok 
válhatnak valóra. Elég, ha engedi, hogy magával ragadja 
a szívet melengető ünnepi kínálat, a tökéletes ajándékok 
megszólítják majd!
De nem csak a boltok polcai között érezheti a varázslatot,  
december 3. és 16. között ismét várja Önt és családját 
a MOM Park karácsonyi fotózása! Az elkészült képpel 
pedig szerettein túl a Humanitás Szociális Alapítvány 
pártfogoltjait is megörvendezteti majd, hiszen  
hagyományunkhoz híven a fotózásból és a naptárakból 
befolyt összeget jótékony célra ajánljuk fel.
Az ünnepi dallamokat ezúttal is a Cziffra Street Piano 
és a Cziffra Fesztivál Ifjú Tehetség-díjasai szolgáltatják,  
a meghitt hangulat tehát garantált. 
Már csak egy útmutatóra van szüksége a tökéletes kará-
csonyhoz, melyet sok szeretettel készítettünk, rengeteg 
ötlettel töltöttünk meg és ezennel átnyújtunk Önnek.  
Nyerjen inspirációt magazinunkból ajándékválasztáshoz,  
karácsonyi dekorációhoz, ünnepi menühöz, sőt, családi 
programokhoz egyaránt, és ne feledje, izgatottan várjuk 
immáron teljesen megújult enteriőrrel és üzletekkel!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván  
a MOM Park!
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Lovely Advent Calender Make-up – 
Douglas: 9 900 Ft 

Plüssjáték –
H&M: 3 490 Ft 

Hasbro Monopoly Trónok Harca társasjáték (gyűjtői kiadás) – Müller: 12 790 Ft 

Apple Watch Series 4 GPS, 
Space Grey, Alumíniumház, 
Black Sport Loop szíjjal – 
iCentre: 157 990 Ft 
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DJI Ryze Tello drón – iCentre: 33 990 Ft 

Gold pumpkin dísz – Arioso: 12 500 Ft 

Minden ajándék egy külön történet. Mesél rólunk, aki adja, hogy egy éven át lestük az óhajokat, figyeltük  
az álmokat, untalan fürkésztük a titkos vágyakat. Mesél arról, aki kapja, hogy különleges, pótolhatatlan,  
végtelenül fontos, akinek egyetlen mosolya felér a világ összes kincsével. Mesél kettőnkről, hogy együtt  
töltjük meg élményekkel és szeretettel a napokat, ezért pedig hálával tartozunk egymásnak.
És mesél arról, hogy miért ajándékozunk: egyetlen, tökéletesen boldog pillanatért.  
Ugye megéri felkerekedni, hogy megtaláljuk az igazit?

TŐLEM, NEKED

David Bailey - Az aranycsapat története – Libri: 4 999 Ft 



6

Kabát – Gant: 158 990 FtMelltartó – Reserved: 3 995 Ft

Rose karika-fülbevalók – Pandora: 27 900 Ft 

Lola cipő – LiuJo: 60 590 Ft

Paul Hewitt óra –   
Silver Islands: 56 900 Ft

Darsena táska – LiuJo: 63 590 Ft

A karácsony nem csak az ajándékok miatt lehet emlékezetes a gyerekek számára. A közös készülődés, a keresgélés a gyönyörű, 
ünnepi csomagolású kozmetikumok között, a csillogó, fénylő ruhák, díszes topánok próbálgatása és a kísérletezés az alkalmi  
frizurákkal maradandóbb élmény lehet bármilyen áhított ajándék megkaparintásánál. Vonjuk be őket, álmodjuk meg  
segítségükkel az alkalmi szetteket, bátran vállalva, hogy idén színesebb lesz a megjelenésünk, mint valaha!

ELŐ AZ ÜNNEPLŐVEL!

Rose gyűrű – Pandora: 22 500 Ft 

Blúz – Reserved: 6 995 Ft 
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JOHANNA: Nyakban megkötős, mintás blúz – Luisa Cerano: 97 500 Ft / Műbőr szoknya – Promod: 12 995 Ft / Lakk bokacsizma – Reserved: 14 995 Ft / Fémszíjas ezüst karóra – Guess: 49 000 Ft /  
Ezüst-rozéarany karkötő – Silver Islands, Swarovski: 21 900 Ft / Krokodilmintás válltáska – Reserved: 9 995 Ft / Krokodilmintás kulcstartó – Guess: 9 490 Ft / Bőrkesztyű – Promod: 9 995 Ft / 

NÓRI: Kötött kardigán – H&M: 2 990 Ft / Pöttyös ing – H&M: 3 490 Ft / Kordbársony szoknya – Benetton: 7 990 Ft / Harisnyanadrág – Benetton: 4 490 Ft (2 db) / 

Card company díszdoboz, szürke – Müller: 3 690 Ft / Plüss nyúl – Müller: 4 490 Ft / Wild Thing műszőrme párna – BUTLERS: 9 989 Ft / Hang On gömbdísz – BUTLERS: 990 Ft /  
Hang On dísz, aranyrúd – BUTLERS: 1 990 Ft / Hang On dísz, üvegcsillag – BUTLERS: 1 990 Ft / Lindt karácsonyi ajándék, praliné – Müller: 3 390 Ft / Üveg parfümszóró – Müller: 2 690 Ft /  
Max Factor Nude szemhéjpúder-paletta – Müller: 3 995 Ft / Kincses óceán színezőkönyv – Müller: 3 490 Ft
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STÍLUSOS 
ÉVZÁRÓ
Új, multibrand üzlet nyílik a MOM Parkban  
a kortalan divat hölgy híveinek legnagyobb 
örömére, mely olyan nemzetközileg népszerű 
márkák kollekcióit kínálja majd, mint a Betty 
Barclay, az Oui, a Monari, a Marc Aurel és a Mac!  
Válogasson a stílusos és magas minőségű  
darabok közül hétköznapokhoz és ünnepeken 
egyaránt, és öltözzön fel tetőtől talpig a legújabb 
trendek szerint!
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STÍLUSOS 
ÉVZÁRÓ

Spiler MOM hirdetes A5.indd   6 2018.11.12.   13:45:01
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Elegáns nadrág –  
H&M (Holiday Collection): 15 490 Ft 

Ing – Gant: 51 990 Ft

Pulóver – Gant: 47 990 Ft

Mandzsettagomb – Gant: 21 990 Ft

Paul Hewitt óra – Silver Islands: 56 900 Ft

Kasmírkeverék kabát – 
H&M (Holiday Collection): 39 990 Ft 

Az ünnepeket megelőző sürgés-forgásban fontos, hogy megálljunk néha, és hódoljunk a családi tradícióknak, vagy éppen új 
szokásokat vezessünk be a család ifjabb tagjaival. Tökéletes alkalom arra, hogy megmutassuk, hogyan kell hibátlanul megkötni 
egy nyakkendőt vagy kibokszolni egy bőrcipőt. Ha pedig tetőtől talpig kész az úri szett, mehet a játék! Rendezzünk például sakk- 
vagy pókerbajnokságot, jöhet egy Monopoly party vagy Szókirakó, kiderül ki az ügyesebb, fordul-e idén a kocka!

TŐLED TANULTAM

Bőr félcipő – Reserved: 19 995 Ft

Makassar Patchouli,  
Eau de parfum – 
H&M: 6 990 Ft
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BALÁZS: Kockás pulóver – Gant: 94 990 Ft / Fehér ing – Griff, Seidensticker: 21 980 Ft / Selyem nyaksál – Laag & Hill, Striessnig: 14 980 Ft / Farmernadrág – Gant: 37 990 Ft /  
Cipő – Griff, The Great Getzby: 26 900 Ft / Arany keretes optikai szemüveg – Christian Dior: 106 990 Ft / Ezüst fémszíjas karóra – Silver Islands, Thomas Sabo: 101 100 Ft /  
Hátizsák – Laag & Hill, Camp David: 49 990 Ft / Kockás sál – Griff, The Great Getzby: 14 900 Ft / 

BOTOND: Kötött színtömbös kardigán – Primigi: 13 599 Ft / Kockás ing – Gant: 28 990 Ft / Farmernadrág – Benetton: 6 490 Ft / Bakancs – Primigi: 22 069 Ft / Csíkos kötött sál – Gant: 13 990 Ft / 

Brachiosaurus – Müller: 6 890 Ft / Piotr Socha - Méhek mesekönyv – Libri: 7 490 Ft / Card company díszdoboz, szürke – Müller: 4 390 Ft / Egy egész élet, Robert Seethaler – Libri: 3 490 Ft /  
Toy place sakktábla – Müller: 6 890 Ft / Bolero B/5 heti naptár, bordó – Müller: 3 590 Ft
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ÜNNEPEKRE HANGOLVA
Az ünnephez a fényeken, az illatokon és az ízeken túl a zene is hozzátartozik. 
A karácsonyi slágerek azonnal meghitté varázsolják a hangulatot, főként ha 
egy olyan csúcskategóriás hangszóróból szólnak, mint amilyen a B&O PLAY 
Beoplay A9 hangfala. Ez az egyrészes hangrendszer egy igazi modernkori 
klasszikus: a letisztult dizájn találkozása a legkorszerűbb hangzástechnikával.
Mindegy, hogy a lakás mely pontjára kerül, ugyanis kecses lábainak köszön-
hetően mindenhol jól mutat, ráadásul egy speciális konzollal akár falra is 
akasztható. Küllemét csak a teljesítménye múlja felül: mindössze egy digi-
tális zenei forrás szükséges ahhoz, hogy kristálytiszta hangokkal töltse be az 
egész lakást. Az ünnepi klasszikusok még sosem szóltak olyan jól, mint idén!

Tapasztalja meg Ön is a hibátlan hangzás élményét a MOM Park 
iCentre üzletében!



EGY FALAT 
KARÁCSONY
Tudta, hogy a szaloncukorral való díszítés hagyománya tőlünk,  
magyaroktól ered? A szaloncukor a 19. század második felének  
találmánya: korábban gyümölcsöket, mézeskalácsot és csonthéja- 
sokat akasztottak a fára. Mivel a fenyő a lakás legelőkelőbb helyén,  
a szalonban kapott helyet, az édesség neve szinte adta magát.  
Eleinte a családok maguk készítették a sztaniol papírba csomagolt, 
rojtozott szélű édességet, később azonban a cukrászatok is elő- 
rukkoltak a saját, titkos receptjeikkel.
A Szamos szaloncukrok évtizedek óta emelik az ünnep fényét, hiszen 
az ínycsiklandozó ízkombinációk szemet gyönyörködtető csomagolás-
ban érkeznek. A marcipános verziók sima és töltött változatban  
is elérhetőek, míg a pralinék közül háromféle ízből is választhat! 

Válogasson Ön is a szaloncukor-különlegességek között a MOM Park 
Szamos cukrászdájában!
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Lego Juniors / Jurassic World , T-Rex kitörés – Müller: 12 990 Ft 

Lego / Disney, Hamupipőke álomkastélya – Müller: 22 190 Ft 

Dobble kártyajáték  
– Müller: 3 690 Ft 

Maisto Bburago, VW T1 „Samba” busz – Müller: 5 490 Ft 

Waggles, a sétáló tacskó – Müller: 8 590 Ft 

Transformers 6 Hero DJ figura – Müller: 13 690 Ft 

A kedvenc karácsonyi meséinket egyszerűen nem lehet megunni, mert minden alkalommal egy kicsit másról, máshogy szólnak. 
Generációról generációra szállnak, kézről kézre járnak, hogy végül a család apraját-nagyját elvarázsolják a hideg téli estéken. 
Dickens, Andersen és a Grimm testvérek mind felsorakoznak a legszebb történeteikkel, hogy egy pihe-puha takaróba burkolózva 
ne maradjon más hátra, mint hogy útra keljünk a képzelet szárnyán.

ELMESÉLED
MÉG EGYSZER? 

Play-Doh konyhai segéd – Müller: 6 190 Ft 

Brigitte Weninger - 24 karácsonyi mese –  
Libri: 3 990 Ft 

Alan Alexander Milne  
- Alföldi Róbert - 
Micimackó (hangoskönyv)  
– Libri: 3 270 Ft 
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Alan Alexander Milne  
- Alföldi Róbert - 
Micimackó (hangoskönyv)  
– Libri: 3 270 Ft 

NÓRI: Szíves pamutpulóver – H&M: 3 990 Ft / Piros garbó – Benetton: 2 990 Ft / Szíves pamutszoknya – H&M: 3 490 Ft / Harisnyanadrág – Calzedonia: 1 595 Ft /  
Szívalakú kőberakásos fülbevaló – Silver Islands, Thomas Sabo: 33 300 Ft / Csillámos, szívalakú táska – H&M: 2 990 Ft / 

BOTOND: Színtömbös kötött pulóver – Benetton: 11 490 Ft / Pamuting – H&M: 3 490 Ft / Chino nadrág – Primigi: 11 899 Ft / Zokni – Benetton: 2 990 Ft (2 db) / 

Card company díszdoboz, fehér – Müller: 4 390 Ft / Natúr csomagolópapír – Müller: 455 Ft/ív / Szatén szalag, piros – Pirex: 590 Ft / Piotr Socha - Méhek mesekönyv – Libri: 7 490 Ft /  
Legendás állatok és megfigyelésük, Göthe Salamander – Libri: 8 980 Ft / Farmer ranch társasjáték – Müller: 6 490 Ft / Catan telepesei társasjáték – Müller: 7 990 Ft /  
Aranytömb alakú persely – Müller: 1 690 Ft / Chevrolet Corvette ’57 kisautó – Müller: 6 490 Ft / Melegítőpárna-egér – Müller: 4 990 Ft /  
Lena fűzhető betűs fakockák, 300 db – Müller: 3 990 Ft



KARÁCSONYI EMLÉK 
ZONGORAKÍSÉRETTEL 
A MOM Parkban idén sem csak a vásárlásról szól az ünnepi időszak, ezúttal is különleges karácsonyi programokkal szeretnénk tartal-
masabbá tenni az adventi sürgés-forgást. Decemberben ismét varázslatos díszlet és profi fotós várja Önt és családját, hogy egy meghitt 
családi kép őrizze a készülődés emlékét. A közös jótékonykodásról sem feledkezünk meg, hiszen a fotózásból és a helyszínen meg-
vásárolható naptárakból befolyt összeget a szociálisan hátrányos helyzetű személyeket és családokat támogató Humanitás Szociális 
Alapítvány javára ajánljuk fel!



Regisztráljon a MOM Park weboldalán, és örökítse meg várakozás 
meghitt pillanatát december 3. és 16. között a MOM Park 
karácsonyi fotózásán! 

Ha pedig úgy érzi, karácsonyi hangulata megzenésítésre 
érdemes, próbálja ki a Szamos Cukrászda előtti  
téren található Cziffra Street Pianót, amely  
minden lelkes zenész számára lehetőséget  
biztosít az önkifejezésre. Ráadásul a hangszert 
december 8-án, 15-én és 22-én 19:00 órától a 
Cziffra Fesztivál Ifjú Tehetség-díjasai  
is megszólaltatják!
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Matt folyékony rúzs – 
Bobbi Brown: 10 500 Ft

Jimmy Choo Fever, Eau de parfum – 
Douglas: 13 600 Ft

Couleur Végétale körömlakk,  
Or Pailleté szín – Yves Rocher: 1 390 Ft

Couleur Végétale körömlakk, Rose 
Pourpre szín – Yves Rocher: 1 390 Ft

Smokey Chrystal szemhéjpaletta,  
Limited Edition – Bobbi Brown: 11 500 Ft

Tükör – Douglas: 1 990 Ft
Púderecset – Douglas: 4 800 Ft

Lash Augmented Mascara set  –
Douglas: 4 990 Ft

Egy szempillantás alatt múlik el az év legpompásabb időszaka, álljunk meg egy pillanatra, és élvezzük a csillogást! 
A szikrázó karácsonyi fények sem terelhetik el a figyelmet ünnepi megjelenésünkről, ha ügyesen alkalmazzuk az arany fényét. 
Választhatunk aranyszálas brokátruhát és párosíthatunk hozzá nemesfém ékszereket, de egy egyszerű szettet is feldobhatunk 
csillámos szemfestékekkel, drámai pillákkal és szaténfényű rúzzsal. Szánjunk időt a kísérletezésre, hogy a családi fotókon végül 
tökéletes legyen az összhatás!

ARANYLÓBB A MÉZESKALÁCSNÁL
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Lurex arany-fekete ruha – Michael Kors: 73 000 Ft / Arany fülbevaló – MAX&Co.: 24 390 Ft / Feliratos arany nyaklánc – Guess: 16 900 Ft / Kőberakásos gyűrű – Mohito: 1 595 Ft (2 db) /  
Fémszíjas arany karóra – Guess: 59 000 Ft / Kőberakásos arany karkötő – MAX&Co.: 36 690 Ft / Arany krokodilbőrmintás táska – Coccinelle: 102 900 Ft /  
Optikai szemüveg – Optic World, Versace: 66 990 Ft / Teáscsésze – Anita Delicate: 5 600 Ft / Teestube teacukor, barna, pörkölt kandiscukor – Müller: 395 Ft /  
Bahlsen Feinster Spekulatius, vajas keksz – Müller: 575 Ft / Artebene toll – Pirex: 2 190 Ft



20

Fóliás lufi, arany „X” – 
BUTLERS: 390 Ft

Levélkoszorú – BUTLERS: 14 900 Ft

Mécsestartó – BUTLERS: 1 990 Ft

LED-es fémfenyő – Tchibo: 4 996 Ft 

LED-es XMAS felirat – BUTLERS:  8 900 Ft

LED-es égősor – Tchibo: 5 995 Ft

A jó hangulat alapja a tökéletes dekoráció. Decemberben a lakás is ünnepi köntöst ölt: az adventi időszak kezdetekor kikerülnek 
az ajtókra a koszorúk, a polcokon helyet kapnak az első díszek és gyertyák, az ablakokat pedig égősorok teszik hangulatossá. 
Ha a családban akad egy kicsi – vagy egy örök – gyerek, akkor a tradicionális dekoráció mellett érdemes teret engedni némi  
játékosságnak és humornak is! A mókás otthoni kiegészítők elsőre talán szokatlanul hatnak, de épp ez bennük a vonzó:  
kortól függetlenül mindenki arcára mosolyt csalnak, így sikert arathat vele kicsiknél és nagyoknál egyaránt!

MINDEN DÍSZÉBEN OTTHON
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A KARÁCSONYFA MÓKÁS OLDALA
Ahány otthon, annyiféle karácsonyfa! A fát számtalan stílusba öltöztetheti: lehet elegáns, monokróm, eklektikus, letisztult, 
játékos, de akár meghökkentő is. A végeredménynek csak a képzelet szabhat határt, hiszen az üvegdíszek kínálata évről évre 
egyre színesedik. Számtalan forma, szín és méret közül válogathat, így karácsonyfája hűen tükrözheti személyiségét.
A klasszikus és a rendhagyó díszek tengerében Ön is megtalálhatja az ízlésének leginkább megfelelőt!

BUTLERS:

Hang On fánk: 2 490 Ft
Hang On sültkrumpli: 1 290 Ft
Hang On hot dog: 1 900 Ft
Hang On lajhár: 2 290 Ft
Hang On lemezjátszó: 2 490 Ft
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Kevesen tudják, hogy megannyi karácsonyi kedvenc közül a karácsonyfát, az üvegdíszeket, a diótörőt, sőt még az aprósütiket 
– az úgynevezett plätzcheneket – is a németeknek köszönhetjük. A hagyomány szerint az adventi időszakban szinte minden 
házban szép nagy adagban készülnek az édességek, melyből aztán a szomszédoknak, a rokonságnak és a családnak is jut bőven. 
Karácsonyi díszdobozba csomagolva hosszú útra is kelhetünk vele, de elegáns süteményes tálkákba halmozva nincs is pazarabb 
vendégváró! Nem érdemes a mennyiséggel óvatoskodni, hátha marad az ünnepek után is.

Ó, DE ÉDES!

Cookie Jar doboz  
Merry & Bright felirattal  
– BUTLERS:  
1290 Ft

Süteménytartó karácsonyfa – 
BUTLERS: 8 990 Ft

Süteményes tányérok –  
Tchibo: 5 995 Ft Aprósütemények – Bagatellini

Süteménykivágó jávorszarvas – 
BUTLERS: 790 Ft

Après papírszalvéta –  
BUTLERS: 990 Ft
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JOHANNA: Türkiz bársonyruha – Michael Kors: 78 000 Ft / Jacquard blúz – Mohito: 8 995 Ft / Arany karóra türkiz számlappal – Michael Kors: 93 000 Ft / 

BALÁZS: Kockás zakó – Laag & Hill, Atelier Torino: 74 990 Ft / Bézs mellény – Laag & Hill, Club of Gents: 39 990 Ft / Fehér ing – Catch Boutique: 50 000 Ft / Bézs chino nadrág – Griff: 25 980 Ft /  
Barna bőrszíjas karóra – Gant: 47 990 Ft / Apró mintás díszzsebkendő – Laag & Hill, Striessnig: 8 990 Ft / 

NÓRI: Kötött pulóver – Gant: 31 990 Ft / Rózsaszín blúz – Gant: 23 990 Ft / Kord, csillagos ruha – Benetton: 7 990 Ft / Anyagában mintás harisnyanadrág – H&M: 3 990 Ft (2 db) /  
Köves fülbevaló – Silver Islands, Swarovski: 37 900 Ft (nyaklánccal) / 

BOTOND: Kötött pulóver – Gant: 23 990 Ft / Pamuting – H&M: 3 490 Ft / Sötétkék pamutnadrág – Primigi: 11 899 Ft / 

Coloré nature terítő – BUTLERS: 19 899 Ft / Walnut kerámiadió, arany – BUTLERS: 1 990 Ft / Silverlight ezüstözött gyertyatartó – BUTLERS: 7 989 Ft /  
Rainbow gyertya, világosbarna – BUTLERS: 249 Ft / Empire porcelán kínálók – BUTLERS: 1 490 – 2 490 Ft / Kings evőeszközszett, matt arany – BUTLERS: 4 990 Ft /  
Mix it! reggeliző tányér, szürke – BUTLERS: 1 690 Ft / Grand couleur borospohár, szürke – BUTLERS: 1 490 Ft / Ava üvegváza, arany – BUTLERS: 5 990Ft /  
Kétszintes süteményes tálaló – Anita Delicate: 8 600 Ft / Süteményes tálaló – Anita Delicate: 11 500 Ft / Heros építőkockák, natúr – Müller: 5 790 Ft / Pampafű – Arioso: 150 Ft /  
Cirok – Arioso: 150 Ft / Weisst du eigentlich wie… tejcsokoládé – Müller: 1 090 Ft / Schulte fahéjas csillag – Müller: 895 Ft / Sütemények – Bagetellini: Sacher szelet: 890 Ft, Macaronok: 300 Ft/db, 
Florentin: 190 Ft, Mandulás ricotta tortácska: 450 Ft, Canelles: 120 Ft, Citromos mini kuglóf: 190 Ft / Dourthe, Chateau Roumieu Sauternes 2015 (0,375 l) – Bortársaság: 5 350 Ft



Electrolux fémtálas mixer

Electrolux multi kézimixer

 

EGYSZERŰEN FENSÉGES!
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Az adventi időszak legizgalmasabb része talán maga a készülődés: a meglepetések kigondolása, az ajándékok beszer-
zése, a lakás feldíszítése, a tökéletes fa megtalálása, a titkolózás és persze az ünnepi menü elkészítése – ami történ-
het könnyedén is. Ha a család együtt, közösen készíti el a menüsor fogásait, még a konyhában töltött idő is élménnyé 
válik! Az AEG legújabb, okos konyhai eszközeivel és innovatív gépeivel könnyebb és gyorsabb a munka, mint valaha, 
így több idő jut az igazán fontos dolgokra: például egymásra.

A technikai újdonságokat keresse a MOM Park AEG/Electrolux üzletében!
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Golden Glaze tányér – BUTLERS: 4 990 Ft 

Empire evőeszköz, 4 darabos –  
BUTLERS:  5 990 Ft

Pohár aranyszegéllyel – 
BUTLERS: 1 490 Ft

Mécsestartó – BUTLERS: 990 Ft

Arany hógömb üvegzáró –
BUTLERS: 1 490 Ft

Gatsby textilszalvéta – BUTLERS: 
2 490 Ft

Hang On / makkdísz, fa  –  
BUTLERS: 990 Ft

Azt mondják, az étel élvezete részben a látványon múlik. Nem mindegy tehát, mi és hogyan kerül az asztalra! 
Az ünnep eleganciája a terítéken is visszaköszönhet, hiszen az idei téli kollekciókban kiemelt helyet kap az éjszakai  
égboltot idéző sötétkék és arany szín. A stílusos terítékkel meghitt hangulatot varázsolhat az asztalra, miközben az egyes 
darabok nemcsak szemet gyönyörködtetőek, de praktikusak is – ráadásul a kollekciók darabjai könnyedén kombinálhatóak  
egymással. Természetesen a gyerekeket is meglepheti néhány aprósággal, például egy kedves kis figurával.

STÍLUSSAL TÁLALVA
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FRUCCOLA

VIETNÁMI  
MARHAHÚS LEVES

Az ünnepi menük gyakori szereplői a különböző halas 
fogások, de a vörös tonhal még mindig ritkaságszám-
ba megy hazánkban, kiváltképp, ha a marha steakhez 
hasonlóan tökéletesen omlósra, rozéra sütve készítik el, 
visszafogott, sós-borsos fűszerezéssel. Remek ebéd vagy 
akár könnyű vacsora sült koktélparadicsomokkal tálalva.

VÖRÖSTONHAL-
FILÉ 

TG PICOLLINO

A hűvösebb napok alkalmával kevés dolog esik olyan jól, mint egy tál forró leves. 
A vietnámi marhahúsleves, a pho főételként is megállja a helyét, hiszen kifejezet-
ten kiadós egytálétel: fehérpecsenyével, gombával, pak choi-jal, csírával  
és rizstésztával készül. Pikáns ízét a lime, a kardamom, a chili és a koriander adja. 
Melegítse fel lelkét Vietnám egyik legismertebb fogásával!
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A megszokott karácsonyi ízek mellett olykor jólesik valami új is. 
A running sushi lényege, hogy az ételek sorban, futószalagon 
érkeznek az asztalokhoz, így mindenki kedvére válogathat a 
különféle verziók közül, melyekből aztán korlátlanul fogyaszthat. 
Halas és zöldséges sushikat is kóstolhat, ínyenceknek a kacsamel-
les nigirit ajánljuk, ráadásul az egészséges életmód jegyében már 
quinoás változatok közül is válogathat!

SUSHI MIX

WASABI

Az ünnepekkel együtt járnak az egymást érő, pazar lakomák és a pillantásnyi 
szünetekben elfogyasztott édes nyalánkságok, amiknek szinte lehetetlen 
ellenállni. A Spíler hihetetlenül friss és zamatos superfood salátája céklával, 
cukorborsóval, szójababbal, ricottával és citrus dresszinggel a legjobb döntés, 
ha szeretnénk jóízű energiát magunkhoz venni, de gondolunk a finom 
falatokban gazdag jövőre!

SUPERFOOD SALÁTA 

SPÍLER BUDA
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Leclerc Briant Brut Reserve 
Champagne

13 500 Ft

Sorelle Bronca Prosecco Difetto 
Perfetto Frizzante Sur lie

6 950 Ft

SAUSKA Brut Pezsgő
3 950 Ft

A különféle babonák hozzátartoznak a szilveszterhez: a hiedelem szerint az év hátralévő részében szerencse  
és jólét vár arra, aki az újév első perceit egy pohár drága itallal köszönti. Az éjféli koccintás akkor válik igazán  
emlékezetessé, ha megadjuk a módját és egy minőségi pezsgőt választunk a különleges pillanathoz.  
A megfelelő ital persze önmagában nem elég: az ünnep attól ünnep, hogy a családunkkal és a barátainkkal töltjük. 
Koccintson a szerencsés új évre azokkal, akik igazán fontosak Önnek!

A pezsgőkülönlegességeket pedig keresse a Bortársaság üzletében!

PALACKBA ZÁRT LUXUS
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Az ünnepi időszak a fények játéka, ilyenkor kiemelt szerepet kap a csillogás. Nem véletlen, hogy ebben a szezonban 
reneszánszukat élik a strasszköves és a vintage stílusú ékszerek, melyek diszkréten emelik ki viselőjük szépségét. 
Az újragondolt klasszikusok egyszerre visszafogottak mégis hangsúlyosak: lehetetlenség nem észrevenni őket,  
mégsem tolakodóak! A régi időket idéző kincsek most modern köntösbe bújtatva teszik teljessé a megjelenést:  
egy jól megválasztott nyaklánccal, fülbevalóval, gyűrűvel vagy karórával Ön sem tévedhet!

IDŐTLEN RAGYOGÁS

Rövid strasszköves nyaklánc – 
H&M: 4 990 Ft

Lógó fülbevalók – Reserved: 1 995 FtGyémánt gyűrű / Forevermark Cornerstones™ 
kollekció – Lukács Ékszer 

Vintage báj fülbevalók –  
Pandora: 27 900 Ft

Nyaklánc kristályokkal –  
Mohito: 2 995 Ft



Paper bag nadrág – H&M (Holiday Collection): 5 990 Ft

Műszőrme – Mohito: 19 995 Ft

Csíkos blézer – H&M (Holiday Collection): 9 990 Ft

Hosszú fülbevaló – Reserved: 1 995 Ft

Cometa táska – Furla: 94 500 Ft

Lola cipő – LiuJo: 60 590 Ft

A szilveszter remek alkalom arra, hogy mindenki megmutathassa a merészebb oldalát: az év utolsó éjszakáján szinte 
minden megengedett! Aki nem fél elhagyni a komfortzónáját, az bátran kísérletezhet a flitterekkel gazdagon hímzett 
ruhákkal, az extravagáns szőrmékkel, a metálfényű bőrökkel vagy épp a hangsúlyos kiegészítőkkel. Csillogtassa meg  
Ön is stílusérzékét: felejtse el a hétköznapi öltözködés szabályait, és engedjen teret személyiségének!  
Ami máskor sok lenne, az szilveszterkor nem elég!

A KOMFORTZÓNÁN TÚL
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Benvenuto kabát – Griff: 119 900 Ft 

Ing – H&M (Holiday Collection): 6 990 Ft

Tommy Hilfiger öv – Griff: 16 900 Ft 

Bokacsizma – H&M (Holiday Collection): 28 990 Ft

Az óév búcsúztatásának illik megadni a módját: a szilveszter a férfiak számára is remek alkalom arra, hogy megmutat-
hassák remek stílusérzéküket! Bár a legtöbben a klasszikus szettekre esküsznek, ilyenkor érdemes a kényelmet is  
szem előtt tartani, hiszen ha minden a terv szerint alakul, akkor hajnalig vagy akár reggelig is eltarthat a szórakozás!  
Az év utolsó estéjén a különleges anyagok és egyedi darabok is előtérbe kerülhetnek: bárhová is legyen hivatalos,  
ezekben garantáltan hatásos lesz a belépője!

SZABAD EGY TÁNCRA?

Férfi kordbársony nadrág – Gant: 56 990 Ft 
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Egy izgalmas utazás élménye hosszú időre feltölti az embert, így ha egy igazán különleges helyen ünnepli majd 
a szilvesztert, csakis jól indulhat az éve! Egy exkluzív utazás keretein belül először Dubaiban, a felhőkarcolók közt 
búcsúzhat el az óévtől, majd az Emirátusok után Indonézia csodaszép szigetén, Balin pihenheti ki az ünnepi  
fáradalmakat. A 12 éjszakás utazás során Bali tengerpartján az aktív pihenés rajongói is megtalálhatják a számításai-
kat, hiszen számtalan fakultatív programlehetőség közül válogathatnak!

A MOM Parkkal és a VISTA Utazási Irodával idén télen felfedezheti a Közel-Keletet és az Indonéz szigetvilágot!

SZILVESZTER DUBAIBAN,  
ÚJÉVI START BALI SZIGETÉN



Skistar női dzseki – Helly Hansen: 149 990 Ft Polárral bélelt sídzseki – H&M: 11 990 Ft Slingshot férfi dzseki – Helly Hansen: 219 990 Ft 

VIGYÁZZ, KÉSZ... KI A HÓRA!
Van abban valami varázslatos, hogy nem tudhatjuk, mikor jön el a szánkózás 
ideje. Vajon idén fehér karácsonyunk lesz? Vagy az ünnepek között  
egy lustálkodós reggel esik le az első hó? Talán pont szilveszter éjjelén  
köszönt be az igazi, nagybetűs tél? Könnyű, finom hótakaró borítja majd  
a tájat, vagy ki sem látunk az ablakon a sűrűn hulló, hatalmas hópelyhektől?  
Bárhogyan is alakuljon, a lényeg, hogy a hóbiztos, meleg és vízhatlan  
felszerelés és a „kemény fából faragott” szánkó kalandra készen álljon!



VIGYÁZZ, KÉSZ... KI A HÓRA!



Agatha Christie
A titokzatos kék vonat

Libri Könyvesbolt
348 oldal, 2 699 Ft 

Michelle Marly
COCO Chanel és a szerelem illata

Libri Könyvesbolt
432 oldal, 3 990 Ft 

Coco Chanel, a párizsi divat nagyasszonya  
szép szakmai sikereket ért már el, mikor  
a magánélete szörnyű válságba jut. 
Szerelme autóbalesetben életét veszti, 
s a boldogtalan nő képtelen a gyásszal  
megbirkózni. Idővel új életcélt talál, amikor  
a szeretett férfival közös ötletüket, egy  
Chanel-parfüm megalkotását veszi tervbe. 
A nagy csoda, a Chanel No5 megálmodása  
az első lépés egy olyan úton, amelynek  
a vége a szerelem illatának felfedezése.

Három magyar házaspár egy svájci luxusvillá-
ban reked. A természet fenyegető árnyékában 
válogatott gasztronómia finomságok mellett 
terítékre kerül a múltjuk és a jelenük, miközben 
konfliktusaikban felsejlik napjaink emberének 
drámája az erkölcsi és szellemi kapaszkodóit 
vesztett világban. Nemcsak az emberek esnek 
csapdába, hanem kelepcébe kerül a szerelem 
és a szexualitás, a barátság és a gyanakvás, a 
bírvágy és a hatalom – és talán még a párbeszéd 
esélye is.

Kepes András 
Istenek és emberek

Libri Könyvesbolt
238 oldal, 3 499Ft 

Agatha Christie, 1920-ban alkotta meg  
Hercule Poirot, a belga származású magán-
detektív karakterét, aki A titokzatos  
kék vonatban újra a bűn nyomába ered.
Amikor a gazdagok és szépek kedvence,  
a Kék Vonat befut Nizzába, a kalauz megpró-
bálja felébreszteni Ruth Ketteringet. 
Ám azzal szembesül, hogy a vagyonos ameri-
kai örökösnő immár örök álomba szenderült 
– mi több, brutálisan meggyilkolták! 
Az ékszerei is mind eltűntek, köztük  
a legendás orosz rubin, a Tüzes szív is...



Christopher Lawrence
A csábítás szimfóniája 

(Nagy zeneszerzők, nagyszerű szerelmek)
Anima Könyvesbolt
272 oldal, 2 990 Ft 

Vámos Miklós
Legközelebb majd sikerül

Anima Könyvesbolt
339 oldal, 3 999 Ft 

Eddig a művészek közül leginkább írók, költők, 
festők intim titkairól jelentek meg könyvek, 
ám természetesen a zeneszerzők mindennap-
jainak ugyanúgy része a szerelem, a románc, 
mint bármely más halandónak. Christopher 
Lawrence munkájában arról is képet kapunk, 
hogy ezek a fantasztikus tehetséggel meg-
áldott alkotók (Berlioz, Wagner, Schumann, 
Chopin etc.) ugyanolyan esendőek voltak ezen 
a téren, mint azok, akik áhítatosan hallgatják 
műveiket. 

Két Beethoven-rajongó Iván történetét meséli 
el nekünk ezúttal a közkedvelt szerző. Vámos 
Miklós bölcs ember, aki saját stílusában 
alkotva ír az emberi kapcsolatokról, a zenéről, 
tervekről, miközben Beethoven szelleme 
folyamatosan jelen van, de nem tolakodóan, 
mégis kellő hangsúllyal. Egyszerre szórakoztat 
és tanít ez a könyv, mint amikor magát a 
szerzőt halljuk beszélni. A regény kilenc év 
történéseit meséli el, minden év egy szimfó-
nia. Papírra komponált prózai remekmű.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész,  
rendező, egyetemi tanár és érdemes művész 
őszinte vallomásainak lenyomata ez a mű.  
Segítségével megismerhetjük a szakma  
csillogó és kevésbé csillogó oldalait. 
Betekintést nyerünk a színházi ember  
mindennapjaiba, konfliktusaiba, sikereibe  
és a próbákba, ahol végső formáját nyeri el  
a majdani előadás. Máté Gábor szavait  
olvasni olyan, mintha nekünk mesélne:  
közvetlen, őszinte és emberi.

Máté Gábor
Színházi Naplók – Tények és tanúk

Anima Könyvesbolt
470 oldal, 4 299 Ft 

KÖNYVAJÁNLÓ
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A Transformers rajongók okkal lehetnek  
izgatottak, hiszen decemberben érkezik  
az alakváltókról szóló legújabb történet! 
1987-ben a szökésben lévő, sérült Űrdongó 
egy kaliforniai tengerparti város roncstelepén 
talál magának menedéket, ám arra nem 
számít, hogy a 18 éves Charlie-ba  
botlik majd...

Bemutató időpontja: 2018. december 20.

A DC-univerzum jóvoltából egy újabb nagysza-
bású szuperhősmozit izgulhatunk végig idén 
télen: ezúttal az Igazság Ligájából már ismert 
Aquaman története kapott egy egész estés 
filmet. Amikor Arthur Curry megtudja, hogy 
ő a víz alatti királyság, Atlantis trónörököse, 
nemcsak a koronáért felel, hanem csatába is 
kell vezetnie a népét, ha meg akarja menteni 
a bajba jutott világot...

Bemutató időpontja: 2018. december 13.

S Z Ó L Í T  A Z  Ó C E Á N

HAMAROSAN A MOZIKBAN
3D-BEN -BEN IS ÉS

Ami egy kamasz viking és egy félelmetes 
Éjfúria sárkány meglepő barátságaként indult 
még 2010-ben, az mostanra egy nagyszabású 
trilógiává nőtte ki magát. Az első rész óta 
eltelt idő alatt a főszereplő, Hablaty férfias 
szakállat növesztett, és a falu főnökévé 
vált Astriddal az oldalán, míg Fogatlant 
a sárkányok vezéreként láthatjuk viszont. 
Hőseink barátsága töretlen, ám ezúttal egy 
eddig nem látott veszedelem teszi őket 
próbára, amikor felbukkan egy Éjfúria lány...

Bemutató időpontja: 2019. február 21.
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www.mompark.hu
www.facebook.com/mompark
www.instagram.com/mompark

A PARK© Magazin a MOM Park Bevásárlóközpont kiadványa.

Ügynökség: HPS Experience
Koncepció: Kegyes Júlia, Tatlin
Művészeti vezető: Tatlin
Szöveg: Kegyes Júlia, Molnár Viola
Producer: Mórádi Orsi
Fotó: Udvardi Attila
Fotóaszisztens: Porszász Áron, Szhor Anna
Modellek: Szikszai Johanna, Czeglédi Balázs, Kósa Nóra, Lengyel Botond
Styling: Varga Anita, Dénes Zsófia
Smink: Belovai Nóra
Haj: Pásztor László
Set design: Odú Design – Huszár Zsanett, Varsányi Erzsébet

A PARK© márkanév, védjegy és a logó kizárólagos tulajdonosa 
az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

Tilos a PARK© Magazin bármely részének bármilyen formában és módon  
való másolása, feldolgozása a jogtulajdonosok engedélye nélkül.

Az esetleges nyomdahibákért a PARK© Magazin nem vállal felelősséget.




