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TARTALOM ŐSZ,

Szegedi Anna
MOM Park marketing-  

és PR-igazgató

Az ősz nemcsak lélegzetelállító színekkel, de izgalmas lehetőségekkel is 
megajándékoz minket. Ihletet nyújt, hogy valami igazán egyedit és rend-
kívülit alkossunk – legyen szó ruhatárunkról, testi és lelki feltöltődésünk-
ről vagy finom falatokról.

Ez az időszak mindig varázslatos: érdemes egy pillanatra megállni, 
és kiélvezni azokat a csodákat, melyeket ez a festői évszak nyújt nekünk.  
 
A MOM Park üzletei és programjai idén ősszel is az inspiráció forrá-
sai: a prémium világmárkák kollekciói közt megtalálhatja a szezon meg-
határozó trendjeit, megismerheti a MOM Park új üzleteinek kínálatát, 
valamint felfedezheti azokat az újdonságokat, amelyekkel régi kedvenc 
márkái várják.

Térjen be hozzánk, és találkozzon ellenállhatatlan kedvezményekkel 
a MOM Park Shopping Days-en szeptember 15. és 18. között! Töltse le 
a MOM Park applikációt, ahol számtalan izgalmas digitális kupon között 
válogathat, és a hírekről is időben értesülhet.

Merítsen ihletet a fiatal művészek keze munkáját dicsérő youngart online 
galéria műalkotásaiból, melyekről nemcsak szezonális magazinunkban ol-
vashat, de október 27. és 30. között a MOM Park kiállításán személyesen 
is az élmény részese lehet. Élvezze az őszt művészi szinten!

A művészet és a divat, a design és a lakberendezés egymásból merít 
ihletet, folyamatosan hatnak egymásra – ezt a közös rezonanciát pedig 
Ön is felfedezheti a MOM Park üzleteiben: a művészet által inspirált 
designerek és divattervezők kreálta szettekben, kedvenc beauty termé-
keiben, a szezon izgalmas lakberendezési kiegészítőiben és az évszak 
egyedi fűszereit párosító ízekben.

Várjuk Önt az őszi szezon izgalmas és inspiráló darabjaival, találkozzunk 
a MOM Parkban!

tele inspirációval
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Pulóver
GANT:

71 990 Ft

Csizma
RESERVED:
29 995 Ft

Itt van újra Comfy otthon
 
Az évszakkal együtt a természet is megváltozik  
körülöttünk, így otthonunkat is igyekszünk felkészíteni  
az őszre: melegebb színek, ízléses dekorelemek, őszi 
virágok veszik át a napfényes, harsány díszek helyét.

Az őszben rejlő szépség 
 
A hűs fuvallatok, a deres reggelek bőrünket 
is kihívások elé állítják: a hidratáló és bőrvédő 
krémek új spektruma kerül előtérbe. A kényelmes 
bekuckózáskor a haj- és arcpakolások játsszák 
a főszerepet, de az őszi színkavalkádban 
a pompás sminkek és körömlakkok sem 
maradhatnak el.

Melengető fogások 
 
Ilyenkor szívesebben kortyolunk egy friss, 
fanyar rozébort egy jóleső levesezés után, 
ahogy pedig a nap egyre alacsonyabban  
jár, a forró italok veszik át a főszerepet: 
különleges kávéval vagy finom teával  
melegíthetjük fel magunkat.

A hűvös idő beköszöntével búcsút inthetünk az 
önfeledt nyárnak, ám ezzel egy időben egy új, 
varázslatos világba léphetünk át: megérkezett 
az ősz szemkápráztató színeivel, egyedi illatával 
és kényelmes, puha, meleg ölelésével.

Az ősz is egyfajta megújulás; 
lássa meg benne Ön is a fantáziát, 
találjon rá őszi stílusára  
a Park magazinnal!

Itt van az ősz,

NUXE Reve de thé 
Revitalizáló  
szemcsés testradír
EVITAL:
6 770 Ft

Cozy fashion 
 
A shortokat, rövidnadrágokat lecseréljük 
hosszúnadrágra, szoknyára, a papucsokat, 
szandálokat és sarukat felváltják a sneakerek, 
a loaferek, a csizmák és a bakancsok, és szívesen 
húzunk magunkra pulóvereket vagy kötött 
felsőket. Reflektorfénybe kerülnek a stílusos 
sálak, az örökzöld dzsekik és kabátok, valamint 
a kifinomult kalapok vagy sapkák is; azonban
a dekoratív fehérneműkről sem feledkezhetünk
meg – fedezze fel őket a MOM Parkban!  

 Rogue cassis  
illatgyertya

ARIOSO:
9 900 Ft

Ivonne body
LISCA:

29 990 Ft

Mentás mézes 
forró ital
FRUCCOLA:
950 FT



Egyedi darabok,
inspiráló kedvezmények

Keresse digitális kuponjainkat applikációnkban!  
 
Részletek: mompark.hu/shopping-days

ESSENTIALS
Önnek már megvannak a nélkülözhetetlen alapdarabok,  
hogy idén is a legtöbbet hozza ki az őszből? A MOM Park 
Shopping Days-en biztosan megtalálja azokat a ruhákat 
és kiegészítőket, amelyek a pörgős hétköznapok mellett egy 
csendes, romantikus hétvégéhez is remek alapot szolgáltatnak; 
felfedezheti a kedvenc szezonális beauty termékeit, őszi díszbe 
öltöztetheti otthonát, és belekóstolhat a hűs évszak ihlette 
receptúrák alapján készült finomságokba is.

Autumn
SHOPPING DAYS
SZEPTEMBER 15-18. 

Del sol tükör
BUTLERS:
19 900 Ft

Sál
GRIFF:
18 130 Ft

Kecskesajtos 
-paradicsomos ravioli 

BAGATELLE:
690 Ft

Koszorú
ARIOSO:
23 500 Ft

Taiko mellény
NUBU:
59 900 Ft Skin full cover  

concealer
BOBBI BROWN:
13 800 Ft
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Kabát – MICHAEL KORS: 158 000 Ft / Ruha – LIU JO: 69 590 Ft / Óra – SILVER ISLAND: 69 990 Ft / Gyűrűk – PANDORA 19 200 Ft, 28 800 Ft 
Festmények: HODL – Juhász Szilárd, youngart.hu / Állványon: A világótorony – Szax Olivér, youngart.hu

GIRL
A városi életstílus és pörgés olyan halhatatlan 
klasszikusokat teremtett, mint a smart casual, 
amelynek szellemében kialakított szettek a sikeres 
városi nők elegáns, mégis tiszteletet parancsoló 
stílusának tükörképei. Outfitje összeállításakor 
építkezzen az általánosabb streetwearből, azonban 
párosítsa finomabb, elegánsabb darabokkal  
a tökéletes összhatásért – a Gerry Weber üzlete 
remek inspirációforrás lehet. Az aktuális divat – 
így a Michael Kors, a Furla vagy a NUBU – nagy 
hatással van az „okos eleganciára”, így bátran 
kísérletezhet ízléses kombinációkkal!

Urban Bő ujjú pulóver  
4_SKANDINAVIA:

13 990 Ft

Cartier 0150S
napszemüveg
OPTIC WORLD:
305 990 Ft

Emma top handle  
S artemisia táska 

FURLA:
177 500 FtBordó nadrág

GERRY WEBER:
43 995 Ft

Pd Paola Juno 
fülbevaló 
tuscany gold 
SILVER ISLAND:
36 490 Ft

Riku
bőrtáska
NUBU:
69 900 Ft

Farrah leather loafer
MICHAEL KORS:
62 000 Ft

FA S H I O N
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Színpompás
ŐSZ 

FA S H I O N

Az idő egyre hűvösebb és szürkébb, az ezernyi
színben pompázó falevelek hullani kezdenek:
az stílus viszont megmarad! A ragyogó 
árnyalatok és a kibővülő ruhapaletta pedig 
vadonatúj lehetőségeket teremt a ragyogásra. 
Az igazán tündöklő megjelenésnek pedig csak 
az Ön képzelete szab határt! Győzze le a szelet 
átmeneti kabátjában, amelyhez tökéletesen 
passzol egy elegáns kalap; a napos pillanatokra  
a Reserved-ben talál élénkebb tónusú ruhákat, 
a köztes időszakokban pedig párosítson élénk, 
hideg színeket meleg földszínekkel, melyekért 
érdemes felkeresni például a Liu Jo üzletét.

Akár a hideget szereti, akár vacogós fajta, a Furla 
kínálatában biztosan megtalálja azt a könnyű sálat,  
a Karl Lagerfeld-ben azt a stílusos táskát, a Mohito 
üzletében pedig azt az ingruhát, amivel teljessé teheti 
outfitje színpalettáját. Nem szabad megfeledkeznünk  
a kiegészítőkről sem: a Silver Island minőségi, elegáns órái 
és a Lukács Ékszer kollekciói közt is akad nem egy olyan, 
amely egyedi színvilágával Önt és környezetét is meglepheti. 
Már csak a képzelőerejére van szüksége, hogyan párosítja  
az ősz élénkebb vagy letisztultabb színeit – amely  
nemcsak az évszakhoz, de az Ön stílusához is illeszkedik. 

FA S H I O N

W Equa női cipő
HELLY HANSEN:
38 990 Ft

Ruha
RESERVED
19 995 Ft

Tortona  
Carré Onda kendő 

FURLA:
60 500 Ft

Fehér arany 18 kt gyűrű 
LUKÁCS ÉKSZER
1 104 180 Ft

Mellény 
H&M
3 495 Ft

Női ingruha 
MOHITO:
15 160 Ft

K/Skuare Embroidery  
LG Tote Retikül 

KARL LAGERFELD:
102 990 FT

Kabát 
LIU JO:

179 590 Ft

Bering Classic  
Női karóra  

Ocean Pebble 
SILVER ISLAND:

70 990 Ft

Alsónemű 
LISCA:
6 990 Ft

Melltartó 
LISCA:
15 990 Ft

Női zokni 
CALZEDONIA
2 395 Ft
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Nadrág – 4_SKANDINAVIA: 26 990 Ft / Öv – 4_SKANDINAVIA: 9 990 Ft / Ing – GRIFF: 25 900 Ft / Zakó – 4_SKANDINAVIA: 49 990 Ft / Szemüveg – VISION EXPRESS: 27 990 / Cipő – CCC: 12 995 Ft 
BUTLERS: Bubble fekete gyertya 8 cm – 2 490 Ft / Rainbow gyertya 18 cm – 4900 Ft / Blacksmith gyertyatartó 30/40 cm – 5 990/6 990 Ft / Chubby váza 10 cm – 3 990 Ft /  

Sante fehérboros pohár – 2 290 Ft / Riga lenvászon terítő 160 x 250 cm – 34 900 Ft / BORTÁRSASÁG: Heimann Birtokbor Cuvée – 3 890 Ft
Festmények: Cím nélküli Firkafej Cowboy – Labrosse Daniel, youngart.hu / A világótorony – Szax Olivér, youngart.hu

Az ősz a tökéletes pillanat egy férfi számára,  
hogy felfrissítse gardróbját, és beszerezze 
a legszükségesebb darabokat a szezonra. Építse  
a klasszikusokra, a 4_skandinavia öltönyzakóira  
és a Griff nadrágjaira őszi szettjeit, melyek egy GANT 
inggel és egy minimalista ECCO sneakerrel kiegészítve 
bármikor reflektorfényébe helyezik az Ön stílusát. 
Ezekben az alapdarabokban az az igazán jó, hogy egy 
egyszerű V-nyakú fehér pólóval párosítva tökéletesen 
megfelelnek a street casual dresscode-jának is. Már 
csak egy jó szabású kabátra és egy Salamander 
bőrcipőre van szüksége, hogy készen álljon  
a váratlan időjárás-változásra is. 

Slim fit öltönyzakó 
4_SKANDINAVIA:
69 990 Ft

Ing 
GANT: 

48 990 Ft

Bugatti nadrág 
GRIFF:
41 900 Ft

Kifogástalan
MEGJELENÉS

Cartier 0101S 006
OPTIC WORLD:
514 990 Ft

FA S H I O N
Cipő 

ECCO:
49 995 Ft

Cipő 
SALAMANDER:
47 990 Ft
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TERMÉSZETES GONDOSKODÁS

100% TISZATASÁGÚ ILLÓOLAJOK

ÉS BEVIZSGÁLT OLAJOKBÓLKÉSZÜLT 

TERMÉKEK AZ EGÉSZ CSALÁD SZÁMÁRA

ADRIENNE FELLER STORE
MOM PARK -1. SZINT

PANAROM.HU

ha fúj...Ha esik,

Természetes, hogy odafigyel a stílusára: az igazán 
divatos ember a heves esőzések idején is sikkes marad. 
Az időjárás viszontagságai ebben az évszakban sem 
kímélnek minket, így elengedhetetlen beszerezni azokat 
az igazán kifinomult darabokat, melyek megóvnak 
minket: a Columbia és az Intersport kollekciói  
közül a csizmákat és bakancsokat, a Helly Hansen 
üzletéből a prémium esőkabátokat és pulóvereket,  
a Griff Collectionből pedig a meleg sapkákat.  
A remek párosítások olyan kifogástalan megjelenést 
kölcsönöznek Önnek, hogy a végén már várni fogja  
az esős napokat!

Vízhatlan cipő 
COLUMBIA:
49 990 Ft

Asics férfi futócipő 
INTERSPORT:
37 990 Ft

Férfi átmeneti kabát 
COLUMBIA:

49 990 Ft

Gyerek esőkabát 
TCHIBO:
12 995 Ft

FA S H I O N
Cipzáros nyakú pulóver 

HELLY HANSEN:
59 990 Ft

Tommy Hilfiger 
sapka 
GRIFF
26 900 Ft
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Zöld ing – KARL LAGERFELD: 81 990 Ft / ADRIENNE FELLER: Aromazen Ignisia arcolaj – 67 160 Ft / BOBBI BROWN: Crushed Creamy arcpír és szájfény – 10 800 Ft  
DOUGLAS: Jo Malone Scarlet Poppy EDP 50 ml – 41 290 Ft / Atelier Cologne Vanille – 48 790 Ft / Jimmy Choo I want oud – 71 790 Ft / Mokosh eye serum – 11 790 Ft / Mokosh maszk – 11 790 Ft  

Rituals Ayurveda body spray – 7 290 Ft/ Armani szájfény – 15 790 Ft/ Armani eye tint – 15 490 Ft/ Chanel ombre lunaire szemhéjfesték - 11 600 Ft / Chanel szemceruza – 10 790 Ft  
Dior backstage korrektor – 12.490 Ft / Dior szájfény – 15 290 Ft / Douglas krém eyeshadow – 3 990 Ft / Estée Lauder eye palette – 20 290 Ft / Estée Lauder Double Wear alapozó – 17 790 Ft  

Guerlain Abeille eye cream – 39 990 Ft / YSL szájfény – 14 990 Ft / PANDORA: Családfa charm – 19.200 Ft / Ezüst nyaklánc – 11.500 Ft / Ezüst gyűrű – 31.500 Ft/ SILVER ISLAND: Bering szíves nyaklánc + 
fülbevaló szett – 29.500 Ft / Arany leveles nyaklánc – 9.190 Ft / YVES ROCHER: Anti Age Global szemkörnyékápoló – 10.990 Ft / MÜLLER: Lancome rúzs – 12 790 Ft  

ZSÓLYOMI ZSOLT PARFÜM: The House of Oud Just before 75 ml – 89.000 Ftw

Fall- ing in love
WITH COLOURS

B E A U T Y

Bár a nyárnak már vége, az ősz a sminkek és a színek terén 
is igazi megújulást hoz. A nyári tomboló színkavalkád után 
felüdülést jelentenek a dm örök klasszikus földszínei, de 
ebben az évszakban választhatja akár a kései indián nyarat 
idéző Yves Rocher tónusait vagy a Bobbi Brown hűvösebb 
árnyalatait is. Az Adrienne Feller arcápolókrémek simábbá 
teszik bőrét, így a makeup kialakítása is egyszerűbbé válhat. 
Ha karaktere az erős, vidám színekben teljesedik ki, azokat 
sem kell mellőznie: a Douglas üzleteiben minden ízléses  
és stílusos tónus- és árnyalatpárosítást megtalál, amivel  
igazi műalkotássá varázsolhatja bőrét.

Long – Wear Cream 
Shadow Stick  

Sunrise Pink 
BOBBI BROWN:

12 800 Ft

Trend !t up  
Hydro Stay Silky 
alapozó 
DM:
1999 Ft

Douglas Led  
Gel Polish 

Still red 
DOUGLAS:

3790 Ft

Rouge Elixir ragyogó 
folyékony ajakrúzs 

YVES ROCHER:
4 290 Ft

Rose de Luxe  
hidratálókrém 

ADRIENNE FELLER:
13 653 Ft
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illatok
FAVOURITES
Az idei nyár forróbb volt, mint a korábbiak – az Ön 
bőrének pedig a perzselő hőség után egy új kihívással 
kell szembenéznie: a drasztikus hőmérséklet- 
és D-vitamin-csökkenéssel. Az Evital minőségi 
testápolói megfelelően hidratálják bőrét, míg a dm 
szérumai arcát is regenerálják a hűvös levegő által 
okozott szárazságtól. Az Yves Rocher balzsamjai 
megóvják és hosszú időn át puhává varázsolják 
bőrének minden négyzetcentijét. Figyeljen oda első 
védelmi vonalára, és ragyogjon egész ősszel!

Balea Beauty Collagen  
arcápoló szérum retinollal 

DM: 
1599 Ft

ELIXIR BOTANIQUE
Éjszakai helyreállító szérum 
melatonin hatással 
YVES ROCHER: 
11 990 Ft

A megfelelő és visszafogott illatfelhő még percekkel azután is  
az emlékünket hordozza, hogy kiléptünk az ajtón. A hűvösödő 
hónapokban a fás aromák veszik át a vidám, édes illatok helyét, 
amelyek erővel és melegséggel lengik be a szobát – a Le Parfum 
termékei elegáns kontrasztot alkotnak a hideg időjárással. 
Természetesen a Douglas puha, virágos aromái és az Adrienne 
Feller esszenciái közt is akad olyan, amely tökéletesen illik  
az őszhöz – végtére is, a legfontosabb, hogy az illatok 
összhangban legyenek egyéniségével.

B E A U T Y B E A U T Y

HARMONIKUS
BDK  

Gris Charnel
Extrait 100 ml   
LE PARFUM:

99 000 Ft

Checkmate 100 ml   
LE PARFUM:

55 000 Ft

Billie Eilish Eilish Eau 
de Parfum 100ml 

DOUGLAS: 
25 290 Ft

Goldfield and Banks  
Purple Suede 100 ml    
LE PARFUM:
80 000 Ft

BABÉ balm to oil  
testápoló
EVITAL:
13 760 Ft

Beauty

Fény esszencia
ADRIENNE FELLER:

5 765 Ft

EUCERIN  
pH5 olajtusfürdő
EVITAL:
3 860 Ft

Damaszkuszi rózsa 
aromavíz
PANAROM:
1 724 Ft-tól Ragyogó hatású 

beautifier alapozó 
YVES ROCHER:

3 590 Ft-tól

Aromazen Ignisia testolaj 
ADRIENNE FELLER:

12 277 Ft
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A LÉLEKRE HATÓ
TERMÉSZET

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, MAGYAR,
TERMÉSZETES KOZMETIKUMOK

ÜZLETÜNKET MEGTALÁLJA
A MOM PARK -1. SZINTJÉN

ADRIENNEFELLER.COM

Őszi
MUST-HAVE

B E A U T Y

A táska a legjobb barátunk, hiszen zsebeiben eltárol 
mindent, amire egy XXI. századi nőnek szüksége lehet  
a hétköznapokban. A hűvös hónapok beköszöntével  
pedig ideje lecserélni tartalmát: a napszemüveget felváltja  
a Furla stílusos sálja, az ajakdúsítót a Douglas elegáns 
rúzsa. Körmeit mindig kifogástalan állapotban tarthatja  
a minden igényt kielégítő pipereszettel, a megfelelő 
illatfelhőről pedig egy kisméretű parfümmel gondoskodhat 
a Le Parfum jóvoltából. Ha van egy szabad perce, igazítsa 
ki őszi sminkjét is a Bobbi Brown kozmetikumaival! Ha 
pedig gyakran jegyzetel útközben, akkor a Pirex rollertolla 
kitűnő útitárs lesz. Ahogy pénztárcája és telefonja, úgy 
idén ősszel ezek a darabok sem hiányozhatnak táskájából! 

Puredistance 
Warszawa  
100 ml  
LE PARFUM:
195 000 Ft

Vitamin enriched 
face base 
BOBBI BROWN:
18 400 Ft

METROPOLIS 
Bandeau Ballerina kendő 
FURLA:
25 500 Ft

Douglas Absolute  
Satin Rúzs – Bright Ruby
DOUGLAS:
5 990 Ft

Rose de Luxe arcolaj
ADRIENNE FELLER:

19 911 Ft

Lamy lx, rollertoll, 
alumínium nemesfém 
bevonattal, rózsaarany 
PIREX:
11 990 Ft



22 23

Krémes 
INDIÁN NYÁR

Fűszerezze meg a szürke őszi hétköznapokat a MOM Park 
éttermeivel! Ha pikáns különlegességek, akkor várja Önt a 
Spíler Buda: a sült tépett marhás taco lilakáposztával és friss 
zöldsalátával ellenállhatatlan; az ő kínálatuk mellett természetesen 
a Zing Burger sülthagymás, jalapeno paprikás, kovászos uborkás 
hotdogját is érdemes kipróbálni! A Paulaner Sörház állandóan 
változó napi menükkel, többek között frissen sült halakkal,  
igazi fűszeres finomságokkal várja vendégeit, de a Vapiano 
garnélarákos, spenótos tésztáját sem érdemes kihagyni.  
Akár üzleti ebédet, születésnapot vagy csak egy nyugodt  
vacsorát tervez, a MOM Parkban megtalálhatja hozzá  
az utánozhatatlan gasztroélményeket.

Fűszeres
FINOMSÁGOK

Pasta Scampi e Spinaci 
VAPIANO

PHILLY szendvics 
ZING BURGER 

Taco
sült tépett marhával 

SPÍLER BUDA 

Friss hal napi ajánlat szerint 
PAULANER SÖRHÁZ

G A S Z T R O

Nehezen tudja elengedni a nyarat? Fogyasszon 
szezonális vagy gyümölcsös desszerteket az ősz 
utolsó fényes napjaiban a MOM Parkban!  
A Szamos mindig tartogat egy édes meglepetést: 
Szilvagombóc tortájukkal könnyen megfeledkezhet  
a közelgő szürke hétköznapokról. Esetleg  
egy utánozhatatlan flódni A Flódnis & Angelo 
Cukrászdából? Egyenesen ellenállhatatlan. 
Az à table! többek között olyan francia 
különlegességekkel várja, mint például az Eclair 
Vanille, a Leroy Bistro pedig ínycsiklandó túrós 
palacsintával bővíti desszertkínálatát.

G A S Z T R O

Eclair Vanille  
Á TABLE!

Szilvagombóc torta 
SZAMOS

Flódni 
A FLÓDNIS & ANGELO  
CUKRÁSZDA

Bistro túrós palacsinta 
LEROY BISTRO
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Faszénen sült kacsamell
LEROY BISTRO

NŐ: Ruha – MICHAEL KORS: 123 000 Ft / Blézer – GANT: 161 990 Ft / Karkötő – PANDORA: 25 500 Ft / Fülbevaló – SILVER ISLAND: 39 900 Ft / Gyűrű – SILVER ISLAND: 49 500 Ft
FÉRFI: Ing – 4_SKANDINAVIA: 15 990 Ft / Zakó – GRIFF: 116 900 Ft / Nadrág – GRIFF: 48 900 Ft / Öv – 4_SKANDINAVIA: 9 990 Ft /Öv – 4_SKANDINAVIA: 9 990 Ft  

Díszzsepkendő – 4_SKANDINAVIA: 4 990 Ft / BUTLERS: Century szék – 19 900 Ft / Palazzo kerti asztal – 34 990 Ft / Modern times pezsgőspohár – 2 290 Ft / Touch of gold vizespohár – 1 690 Ft  
Atlantis tányér 23 � 28 cm – 2 990 Ft � 3 490 Ft / Atlantis mártogatós tál – 2 490 Ft / Kings evőeszköz szett – 5 990 Ft / Virág: ARIOSO  

Ételek, Italok: FRUCCOLA, BAGATELLE, A TABLE!, BORTÁRSASÁG

Bruschetta  
Caprese  

VAPIANO

Sushi torta 
WASABI

Kevert saláta  
grillezett kecskesajttal 

LOCALINO

Könnyed ebéd 
A PÖRGŐS HÉTKÖZNAPOKRA
Munka közben mindig érdemes egy tartalmas ebédszünetet tartani, főleg 
az ősz alkalmával! A MOM Park éttermei remek ebédmenükkel és finom 
fogásokkal várják Önt és kollégáit, barátait a pörgős hétköznapok alatt.  
Élvezze a Foodstock látványkonyhájának sous vide húsait vagy kóstolja  
meg a Leroy Bistro faszénen sült kacsamellszeleteit madársalátával  
és epres rebarbaradzsemmel. A Vapianoban a Bruschetta Caprese most 
kitűnő választás: paradicsom zöldfűszerekkel, salátával és balzsamecettel, 
vastag kenyérszeleteken. Mit szól egy gyors üzleti harapnivalóhoz?  
A Localino menüsorából a kevert saláta grillezett kecskesajttal remek opció. 
Sőt, a Wasabi éttermében ízletes sushival és a japán,  
koreai és távol keleti konyha különféle fogásaival is találkozhat.
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BOMBÁK
ITALOK
Lélekmelengető

Lenoa Latte COFFEE LENOA

 
Hibiszkuszos epres  
forró ital  
FRUCCOLA

Pastel de nata 
MEDITERRÁN  
CAFE & DELI 

FiberShake 
ACTIVÉ

Hidegen préselt 
gyümölcslé 
RAWLAND

Smoothie bowl 
RAWLAND

Vitamin-
dmBio 

 matcha tea  
DM

EAA Xpress 400g
SCITEC NUTRITION

Duckin' 
sweet bowl

YUMYBO

Ősszel a hűvösebb és enyhébb időben érdemes gondolni  
az egészséges és kiegyensúlyozott étkezésre is! A MOM 
Parkban könnyedén ínycsiklandó vitaminbombákhoz juthat: 
többek között a Raw Land Factory standjánál, ahol hidegen 
préselt gyümölcs- és zöldséglevek várják, illetve finom 
smoothie bowlokat is fogyaszthat. A Yumybo kínálatából 
érdemes kipróbálni a Duckin’ Sweet bowlt, a gazdag textúrájú 
kacsahússzeleteket finom szósszal és friss zöldségekkel egy 
tálban. Ha pedig a bőség zavarában nem tud választani,  
akkor az Activé standjánál is találhat még egészséges  
és finom shake-eket!

G A S Z T R O

A szürke időben egy illatos kávé rögtön színesebbé teszi 
az egész napot! A MOM Parkban ősszel is számtalan 
lehetősége adódik egy kis szünetet tartani, akár munka 
közben, akár délután – ilyenkor minden kávézóban 
bővül a finom fűszeres speciality kínálat!  
A Coffee Lenoa igazi magyar kézműves kávékat  
és krémes lattékat kínál vendégeinek: mindig  
prémium minőségű és friss alapanyagokból.  
A Fruccolában például olyan egészséges és nyugtató 
különlegeségekkel is találkozhat, mint a hibiszkuszos forró 
ital. A Mediterrán Cafe & Deli Pastel de nata-ja ami 
a portugálok kedvenc édessége, garantáltan meghitt 
perceket kölcsönöz egy mozgalmas nap után. Ha igazán 
édesszájú, akkor A Flódnis & Angelo Cukrászdában  
a specialty kávék, limonádék és smoothie-k  
mellett finom zserbót is kóstolhat.

G A S Z T R O

Zserbó 
A FLÓDNIS & ANGELO  
CUKRÁSZDA
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Káli Kövek 
Rezeda 

Olaszrizling 2021 
BORTÁRSASÁG

Gilvesy St George Cuvée 
2020 organikus 

BORTÁRSASÁG

Heimann 
Birtokbor 2017 
BORTÁRSASÁG

Borospohár 
BUTLERS
2490 Ft

Borosüveg formájú 
bornyitó 
BUTLERS
1290 Ft

Wine
NOT?
Az őszi estékhez a testesebb borok 
illenek igazán. Hogy milyen klasszikust 
emeljünk le a polcról? A fehérek  
közül ilyenkor a Chardonnay  
a legmegbízhatóbb választás: 
intenzíven gyümölcsös íze tejszínes 
tésztaételek mellé kitűnően passzol. 
Mellette a hárslevelű furmint is erősíti  
a mezőnyt érett, aromás ízével.  
A vörösök közül a Pinot Noir,  
a Kékfrankos vagy a Cuvée  
az elengedhetetlen választás,  
míg az izgalmas és trendi rozéborok 
között válogatva nem lőhet mellé egy 
Sillerrel vagy egy Zweigelttel. Bárhogy 
is választ, a Bortársaság, az Anita 
Delikát vagy a Spar vinotékájának 
széles kínálatában nem csalódhat!
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A MOM Park elkötelezett híve a művészetnek. A modern művészeti alkotások 
megihletik a divatot, a designt és a lakberendezést is: most októberben 
testközelből élvezheti őket a MOM Parkban. Az idei szezon rengeteg izgalmas 
dolgot rejteget magában:  ez az évszak a művészetről, az önfeledt alkotásról  
és a műremekek élvezetéről is szól. Tartson velünk, és inspirálódjon tehetséges 
képzőművészek munkáiból a MOM Parkban tartott kiállításon október 27. és 30. 
között! Ez nem csak egy tárlat: a youngart online galéria azért jött létre,  
hogy a fiatal feltörekvő alkotókat összehozza a kíváncsi vásárlóközönséggel,  
akik egyedi műalkotásokra vágynak. Ismerkedjen meg festőművészek, 
szobrászok, grafikusok és fotográfusok különleges, időtálló alkotásaival,  
és kerüljön testközelbe az izgalmas, eredeti munkákkal. A youngart.hu 
csapata lendületes, színes stílusban és kiemelkedő minőségben mutatja meg, 
hogy a kortárs művészet egy igazi összetett élmény. Ha elbizonytalanodna, 
természetesen művásárlási tanácsot is kérhet a galéria szakembereitől. Azáltal, 
hogy fiatal művészektől vásárol ajándékot, mecenatúrát is végez: támogatja 
jelenlétüket a műtárgypiacon, és lehetőséget biztosít számukra, hogy továbbra  
is azzal foglalkozzanak, amihez a legjobban értenek – a hétköznapjainkat  
és lelkünket szebbé tevő alkotások készítésével. 
 
 
youngart.hu

ősz

Varázslatos
MŰVÉSZET

Találkozzunk a youngart művészeinek 
egyedülálló tárlatán a MOM Parkban!

KORTÁRS MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
OKTÓBER 27-30.
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Art
AT HOME

NŐ: Ing – GANT: 39 990 Ft / Nadrág – GERRY WEBER: 40 996 Ft / Karkötő – PANDORA: 15 900 Ft-tól / Cipő – GRIFF: 6 900 Ft  FÉRFI: Póló – GANT: 35 990  Ft / Nadrág – 4_SKANDINAVIA: 22 990 Ft  
Cipő – SALAMANDER: 49 990 Ft / Pulóver – 4_SKANDINAVIA: 15 990 Ft / DITA szemüveg – OPTIC WORLD: 189 990 Ft BUTLERS: Kilimandjaro dohányzóasztal 50 x 45 x 50 cm – 29.900 Ft   

Auria arany kisasztal – 12.900 Ft / Arcade díszpárna 60 x 35 cm – 12 900 Ft / Lunar phase díszpárna 50 x 50 cm – 12 900 Ft / Horizon kaspó 10,5 cm –  2 490 Ft / Chubby váza 10 cm –  3 990 Ft  
Faces váza 20,5 cm –  7 990 Ft / Loop váza 34 cm –  19 900 Ft / Florista lantlevelű fikusz 40 cm – 3 990 Ft / Scents of home illatgyertya –  3 490 Ft / Henley bögre –  1 990 Ft  

Oak fa tálca több méret –  8 990 � 12 990 � 16 990 Ft / ARIOSO: Színes üveg gyertyatartó –  25 500 Ft / Réz kaspó –  92 500 Ft / Műnövény –  11 500 Ft � szál / Lila hortenzia –  9 500 Ft � szál  
Könyvek: LIBRI / Virág: ARIOSO / Étel, ital: FRUCCOLA, BAGATELLE, A TABLE! / Festmény: Oriental Talismans – Marosi Panni, youngart.hu

 
BUDDHA szobor 
tartóval  
68 cm  
BUTLERS: 
29 900 Ft

Clairefontaine notesz  
keményfedeles 
PIREX: 
3 190 Ft

 
ARTIST kerámia kaspó  
arc motívummal 18cm  
BUTLERS: 
6 990 Ft

Álomszép szezonális 
őszi csokor 
ARIOSO: 
16 500 Ft-tól

MOONY Hold girland  
BUTLERS: 

3490 Ft

A művészet gyönyörködtet: az ősz a legalkalmasabb idő 
arra, hogy kreatív home dekorral, képekkel és különféle 
dekorációs elemekkel csinosítsuk ki otthonunkat. A BUTLERS-
ben számos olyan belógót, kis szobrot és homedekor-elemet 
talál, amelyekkel vidámabbá és színesebbé teheti otthonát. A 
Pirex üzletében elegáns és hasznos holmikkal, például stílusos 
A5-ös jegyzetfüzetekkel is találkozhat. Egy kis extra színt 
csempészne otthonába? Az Arioso virágkölteményei az ősszel 
még csodálatosabban mutatnak lakásában – melléjük kellemes 
aromájú illatosítókkal is feldobhatja az otthoni légkört.

L I F E S T Y L E

Keleti szellő 
térparfüm 
PANAROM:
5 624 Ft
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Naim Audio Mu-so 
vezetéknélküli hangszóró  
ICENTER: 
679 990 Ft

Vertuo Next intelligens
kávéfőző rendszer 
NESPRESSO

Purifier Cool  
Formaldehyde TP09 
légtisztító ventilátor 
DYSON: 
299 990 Ft

A megfelelő technológiával és innovációval ősszel még 
kényelmesebbé teheti otthonát: a MOM Parkban többek között 
okos háztartási és elektronikai eszközök, kiegészítők várják! 
A Dyson üzletében csúcstechnológiás és hatékony háztartási 
felszereléseket talál, az iCentre üzletében Apple és iOS 
készülékeihez szerezhet be kiegészítőket és eszközöket. A sorból 
pedig a konyha sem maradhat ki: hogy jól induljon a reggel, 
szerezze be Nespresso kávégépét és -kapszuláit a MOM Parkban!

OKOSÍTSDaz otthonod!

L I F E S T Y L E

Éljen fenntarthatóan, és figyeljen oda a környezetére! A MOM 
Park több üzletében is megfelelő eszközökre lelhet: a BUTLERS-
ben számtalan többször használatos kiegészítőt talál, de a dm 
üzletében is fellelheti azokat a natúrkozmetikumokat, biotermékeket 
vagy hálós bevásárlótáskákat, melyekkel csökkentheti környezeti 
terhelését. A Tchibo üzlete is számos fenntartható megoldással 
szolgál, az Extrametáltól pedig beszerezheti minőségi zsebkését, 
amely egy életen át kitart Ön mellett. 

Fókuszban
A FENNTARTHATÓSÁG

Victorinox Classic SD
kisméretű zsebkés

7 funkcióval 
 EXTRAMETAL:

7 900 FT

L I F E S T Y L E

NETATMO  
Smart Thermostat 

ICENTER: 
68 990 Ft

Woodlock 
üveg tároló  

bambusz fedéllel 
BUTLERS: 

2 990-3 990 Ft

Kozmetikai 
korong  

TCHIBO:
3 295 FT 

Manhattan Lounge 
fém szívószál  

BUTLERS: 
2 990 Ft

Green Taste 
üveg pohár bambusz 
tetővel és szívószállal 
BUTLERS: 
1 490 Ft

Profissimo nature  
gyümölcs- és zöldségháló 
pamutból, 2 db 
DM:
1 499 Ft

babylove  
mosható pelenka szett 
DM:
4399 Ft

alverde Pro Climate  
samponkoncentrátum 
DM:
999 Ft

Balea szilárd tusfürdő 
masszírozó hatású,  
luffaszivaccsal 
DM:
1 799 Ft
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Őszi
Karl Ove Knausgard Évszakok sorozata 
személyes enciklopédia, amelyben egy 
apa megmutatja születendő lányának, 
milyen csodálatos, megismerhetetlen 
és kiszámíthatatlan hely ez a világ.  
Az Őszben olyan hétköznapi  
és mindenki számára ismerős tárgyakat  
és érzéseket mutat be, mint például 
az alma, a konzervdoboz vagy  
a magány, olyan megkerülhetetlen  
alkotókat, mint Flaubert vagy Van 
Gogh, és közben tovább bővíti  
a Harcom-könyvekben megismert 
családi univerzumot.

Audrey Hepburn, az igazi divat-  
és stílusérzékkel megáldott sztár, nők 
minden korosztályának és millióinak 
példaképe. Ez a lenyűgöző fotókkal  
gazdagon illusztrált, magával ragadó 
könyv méltó tisztelgés a színésznő előtt; 
egyszerre képekben és szövegben meséli 
el az életét a korai évektől kezdve  
egészen addig, hogy az elegancia  
nemzetközi ikonjává vált. Kibontakozik 
előttünk, miként váltotta valóra  
a divattervezők és a fotósok álmait  
egyedülálló szépsége és törékeny alakja.

Miért rejt el valaki egy  
vödörre való értékes ékszert  
és drágakövet, ha aztán sosem 
tér vissza, hogy kiássa?  
A jelenben játszódó cselek-
ményszálban Kate Kirby,  
az elismert amerikai ékszertör-
ténész egy telefonhívás során 
információt kap a "Cheapsi-
de-ékszerekről", és azonnal 
tudja, hogy egy életre  
szóló élmény vár rá. 

Lana Del Rey első verseskötete – mely  
a szerző előadásában hangoskönyvként 
is megjelent – egy kapcsolat édes-bús 
lezárása, s egyben Kaliforniához írt 
szerelmes levél. A sorok mégsem a meg-
valósult amerikai álomról szólnak, sokkal 
inkább az Amerika-mítosz hazugságairól, 
a nyugati part aszályairól és tűzvészeiről 
– a dalszerző-énekesnőtől már jól ismert 
katartikus melankólia hangján.
A különleges könyvet, melyet Simon 
Márton és Tóth Réka Ágnes fordításában 
veheti kézbe az olvasó, többek között 
Lana Del Rey saját fotói illusztrálják.

Kirsty Manning 
Az elveszett ékszerek 
ANIMA KÖNYVESBOLT:
4 500 Ft

Karl Ove Knausgard
Évszakok, Ősz
ANIMA KÖNYVESBOLT:
3 079  Ft

Lana Del Rey
Violet a fűben hátrahajol
LIBRI:
3 499  Ft

Caroline Jones
Audrey Hepburn - A stílusikon
LIBRI:
5 500  Ft

L I F E S T Y L E

BESTSELLEREK
Háromezer év vágyakozás
(2022. szeptember 8.)

Dr. Alithea Binnie (Tilda Swinton) 
elégedett magányos, emberektől 
elszigetelődött életével. Azonban 
a tudományt és logikát mindennél 
többre tartó nő élete fenekestül 
felfordul, mikor egy isztambuli 
útja során összesodorja a sors 
egy dzsinnel (Idris Elba).

Beugró a paradicsomba 
(2022.  október 6.)

Az Oscar-díjas George Clooney és Julia 
Roberts újra együtt a vásznon az elvált 

pár szerepében, akik azon kapják magu-
kat, hogy szövetkezniük kell, ha közösen 

meg akarják akadályozni, hogy a fülig 
szerelmes lányuk elkövesse ugyanazt 

a hibát, amit ők is annak idején.

Black Adam 
(2022. október 20.)

Közel 5000 évvel azután, hogy az 
egyiptomi istenek mindenható 

hatalmával ruházták fel –  
és börtönözték be –, Black Adam 

(Johnson) hosszas raboskodás  
után kiszabadul földi sírjából,  

és készen áll arra, hogy saját igazsá-
gával sújtson le a modern világra.

Halloween Ends 
(2022. október 13.)

A filmtörténet legelismertebb, 
legkedveltebb horrorsorozata 45 év 
után elérkezik nagyszabású, rémisztő 
befejezéséhez, melynek során Laurie 
Strode utoljára csap össze a gonosz 
megtestesülésével, Michael Myers-
szel egy olyan küzdelemben, amilyet  
még nem láthattunk a mozivásznon.  
Csak az egyikük fogja túlélni.

Irány a CinemaMOM!



Ing – BENETTON: 10 990 Ft / Nadrág – GRIFF: 7 995 Ft / Óra – SILVER ISLAND: 69 990 Ft  
Sál – ELYSEÉ: 6 900 Ft / Gyűrűk – PANDORA: 15 900 Ft / Karkötő – PANDORA: 47 900 Ft 

Charm – PANDORA: 4 900 Ft-tól / Scents of home illatgyertya: 3 490 Ft / Bubble rózsaszín gyertya 8 cm: 
2 490 Ft / Könyv – LIBRI – Edward Rutherfurd: Az erdő - 5 995 Ft / Dévény István: Egy vérből valók - 3 995 Ft 
Szentesi Éva: Merkúr a retrográdban - 4 299 Ft / Olló – EXTRAMETÁL: 7 990 Ft / Alkotáshoz való eszközök 

(ceruza, festék, tempera, ecset, vászon, fonal): PIREX, MÜLLER  

www.mompark.hu
www.facebook.com/mompark
www.instagram.com/mompark

A PARK© Magazin, márkanév, védjegy és a logó kizárólagos tulajdonosa az OTP Ingatlan Befektetési 
Alapkezelő Zrt. A PARK© Magazin a MOM Park Bevásárlóközpont kiadványa. Tilos a PARK© Magazin bármely 
részének bármilyen formában és módon való másolása, feldolgozása a jogtulajdonosok engedélye nélkül.

Az esetleges nyomdai hibákért a PARK© Magazin nem vállal felelősséget. A Magazinban szereplő ajánlatok  
a készlet erejéig érvényesek, és a termékek árainak változtatási jogát fenntartjuk.

Kreatív ügynökség: White Rabbit

Megközelítés:

Autóval: A MOM Park Bevásárlóközpont mélygarázsát a Csörsz utcai  
és az Alkotás utcai bejáratokon keresztül közelíthetik meg a vásárlóink. A Csörsz  
utcai mélygarázsbejárat sorompójával szemben, valamint a P2-es szinten (lila 
színű blokk) elektromos töltőállomások találhatók, ahol feltöltheti autóját.

Tömegközlekedéssel: A 17-es és 61-es villamos Csörsz utcai megállójától fél perc 
sétával érhető el a Bevásárlóközpont, vagy a 212-es, 139-es, 140-es, 140 A-s  
és 142-es autóbuszokkal.

Nyitvatartás:

SPAR:
Hétfő - Szombat:
10:00 - 20:00

Vasárnap:
10:00 - 18:00

Hétfő - Szombat:
7:30 - 22:00

Vasárnap:
8:00 - 20:00

Üzletek:*

* Egyes üzletek és éttermek a fentiektől eltérő nyitvatartással üzemelnek.

A MOM Park Bevásárlóközpont exkluzív márkákkal, minőségi szolgáltatásokkal
és kulináris élvezetekkel várja látogatóit Budapest XII. kerületében. A főváros
elegáns csomópontján több mint 100 üzlet és szolgáltatóegység kínál kimagasló
minőséget. 

Címünk: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.
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