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Kedves Olvasó! 
Itt van a tavasz, itt van újra… és ez azt jelenti, hogy Önök az újabb tavaszi magazinunkat tartják 
most kezükben! De a tavasz a megújulást, az újítást, az újrakezdést is jelentheti, hiszen erőt  
kapunk a szép időtől, hogy kimozduljunk, vagy más dolgokat próbáljunk ki. Ehhez szeretnénk 
most Önöknek kedvet csinálni és sok-sok tippet adni, mit is tegyenek a következő hetekben  
és hónapokban mind a vásárlás, mind pedig az egyéb programok terén. A megújulás nevében 
és 10. jubileuma alkalmából az ÁRKÁD is frissített designnal, új márkákkal és színes  
programokkal várja Önöket!
 
Jó olvasást és kellemes vásárlást kívánunk!

Hahner Klaudia
Bevásárlóközpont-igazgató
ÁRKÁD PÉCS
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ÉS TÖKÉLETESSÉG 
Szereti az élénk színeket? Akkor el lesz 
ragadtatva az Astor EyeArtist Wet & Dry 
szemhéj-púder paletta intenzíven vibrá-
ló színeitől, amik nagy koncentrációban 
tartalmaznak pigmentszemcséket, 
így valóban mély tüzű festést tesznek 
lehetővé.  Heidi Klum imádja a paletta 
színeit:   „Nappal szárazon festem ki 
vele a szemem, ettől lágy puha lesz 
a sminkem, de éjszakai programhoz 
nedvesen használom, így igen intenzív 
a végeredmény és a ‚wow’ hatás nem 
marad el!”

SZEMPILLANTÁS ALATT
Olykor sokáig tart olyan szempillákat varázsolnunk 
magunknak, mellyel egy fontos találkozón elérhet-
jük a megfelelő hatást. Az új Sumptuous Infi nite 
Daring Length Volume Mascara az Estée Lauder-
től arra hivatott, hogy a magabiztos nő segítségére 
siessen. A gravitációt is legyőző rostokkal nyújtja 
végtelen hosszúra a szempillákat. A fényűző és 
csúcstechnológiájú szempillaspirál a minden korlá-
tot áthágó, hosszú, buja, gyönyörűen formázott 
szempillák titka, azaz a hölgyek új csodafegyvere! 

RAGYOGJ!
A modern nő stílusos, divatos és 
nőiesen elegáns! Éppen olyan, mint 
a CASIO női karórája, a SHEEN, amely 
magyarországi nagykövete Pokorny 
Lia, színésznő. A márka sokoldalúságát 
és a kollekció változatosságát mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy egy 
ilyen sokarcú nő is minden alkalomra 
találhat magához illő modellt. Legyen 
szó reprezentatív fogadásról, vidám 
hétvégi programról, sportos hétközna-
pokról, az órák több színben, különbö-
ző fémekből készítve,  különleges 
designnal kápráztatják el 
az órák szerelmeseit. 

MEGSZELÍDÍTHETETLEN 
SZABADSÁG 
A Jeanne Couture Birdie-vel a Lanvin bemutatja az egyik 
emblematikus illatkreációjának első limitált kiadását. Kifi no-
mult és felejthetetlen, egy igazi couture kiadás, ez az új ver-
zió szárnyakat ad a parfümnek, mely meg is tartja virágos, 
gyümölcsös melódiáját. Az eredeti illatra alapozva Birdie 
gyümölcsös intenzitású, kifi nomult érzékiségű, amelyet 
Domitille Bertier képzelt el. A sikkes és pezsgő parfümöt 
egy kis csillogásnyi couture-rel kombinálta, anélkül, hogy 
sutba dobta volna elődje eleganciáját.
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JÁTÉKOS SZÍNEK KAVALKÁDJA
A Nespresso legújabb és elbűvölő kávégépe, melyet egyszerre vidám és funkcionális tervezői 
megoldások ihlettek, a legtökéletesebb formában képviseli az egyszerűséget. Az Inissia kávégép 
fi atalos, játékos színpalettájával bármilyen divatos környezetbe illeszkedik, nap mint nap különle-
ges élménnyé teszi a kávézást. A Nespressotól megszokott magas minőségű kávét a gép 19 bar 
nyomású rendszere garantálja. Az Inissia egyszerre felügyeli a megfelelő nyomást, vízhőmérsék-
letet és mennyiséget, egyedülálló, tökéletes kávézási élményt biztosítva minden alkalommal.

A tavaszi zsongás ezúttal is számos újdonságot és érdekességet  hoz magával. 
Divathíreinkből első kézből tudhatja meg, hogy mit érdemes beszereznie az 
elkövetkezendő hónapokban, ha igazán trendi és naprakész szeretne lenni.

FANTASY OF FLOWERS
A MAC legújabb tavaszi kollekcióját a rózsás színek, valamint a pasztellárnyalatok ihlették. 
Idén tavasszal minden a megújulásról és a virágzásról, valamint a várva várt tavaszi színek-
ről fog szólni. A MAC-rajongók biztosan megtalálják számításukat idén is, a színkavalkád 
mellett pedig az elmaradhatatlan minőségre is számíthatunk. 

LADY GAGA FOR VERSACE
A díva tavaly megjelent lemezén a szemfülesebbek 
már kiszúrhatták, hogy szerepel egy Donatella és 
egy Fashion! című dal, amelyben az énekesnő 
Donatella Versace-t magasztalja, persze a maga 
stílusában, kicsit szurkálódva. A nagy bejelentésre 
sokáig nem kellett várnunk, hiszen idén tavasszal 
kiderült, hogy a világsztár hivatalosan is a Versace 
új arca lett. Gaga ezúttal meglepően gyönyörű, 
nőies és szokásától eltérően hétköznapi
ruhakölteményekben látható. 

TRENDI HÍREKSTÍLUSOS TERMÉKEKTRENDI HÍREKSTÍLUSOS TERMÉKEKTRENDI HÍREK

LLADY GAGA FOR VERSACELLADY GAGA FOR VERSACEL
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A STÍLUSDIKTÁTOR
A Stradivarius a legdivatosabb ruhák és kiegészítők széles választékát 
kínálja vásárlói számára. Termékeit a modern világ inspirálja, és a leg-
újabb trendeket követik. Garantálni tudja, hogy minden vásárló ruha-
tárának üres polcait feltölti. A Stradivarius nagy fi gyelmet fordít stílu-
sára, anyagaira és kiegészítőire, melyeket azon nőknek készít, akik a 
legújabb trendet követik, és akik tudják, hol találják meg azt.  A kollek-
ciók minden szezonban segítik a hölgyeket stílusuk fejlesztésében, 
biztosítva őket, hogy mindig a legújabb divatot viselik. 

MEGÚJUL AZ ÁRKÁD 
PÉCS BEVÁSÁRLÓKÖZPONT  
A bevásárlóközpont 10. születésnapjára való tekintettel az idei év-
ben egymást követik az üzletfelújítások, bővítések és designfrissí-
tések. A centert vitalizálják és modernizálják, melynek során töb-
bek között az ételudvart, valamint a látogatói mosdókat is 
felújítják. A zöld és a narancssárga színeket kombináló festés a 
bevásárlóutcákon, a kupolában és a mellékfolyosókon – valamint 
a bevásárlóközpont és a sétálóutcák arculatát megváltoztató de-
koráció – minden bizonnyal látványos lesz vásárlóink számára.

AZ IDŐJÁRÁS – INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS
2014. június 10–29.
Egy örök téma, amely mindannyiunkat minden nap érint és foglalkoz-
tat: az időjárás! A nyár elején induló interaktív kiállításunk során a láto-
gatók bepillanthatnak az időjárás rejtelmeibe, tudományos hátterébe. 
Aki szeretné megtudni, hogy mitől lesz a villám, miért alakul ki a szi-
várvány, vagy éppen miért ered el az eső a felhők között, mindenkép-
pen tekintse meg kiállításunkat, amely garantáltan felejthetetlen él-
ményt nyújt majd az érdeklődőknek.

Együtt az igazi

SZERETÜNK EGYÜTT ÜNNEPELNI
10 ÉVES AZ ÁRKÁD!   MÁRCIUS 21–30.

www.arkadpecs.hu

APE_2014_TE-MI_Szuletesnap_TavasziMagazin_190x230mm_0221_01.indd   1 2/21/14   4:20 PM
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Ami a virágoknak a napfény, az 
az embereknek a mosoly. Igaz, 

apróságról van szó; ám az életünk 
ösvénye mentén elszórt mosolyok 

értéke felbecsülhetetlen.

TAVASZIÉBREDÉSTAVASZIÉBREDÉSTAVASZI
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Ha romba dőlnek 
legszebb álmaid,
reményeid el ne  
hagyjanak, mert 
sokszor a romok 
fölött a legszebb 
virágok nyílnak.
Johann Wolfgang von Goethe
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Ami a virágoknak a 
napfény, az az embereknek 
a mosoly. Igaz, apróságról 
van szó; ám az életünk 
ösvénye mentén elszórt 
mosolyok értéke 
felbecsülhetetlen.
Joseph Addison
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Mint szelíd tavaszi
Eső a rónára,
Úgy hulldogál csókod
Ajkamra, orcámra,
Mindenik cseppjéből
Egy-egy virág terem...
Csókzáporos tavasz!...
Virágos szerelem!...
Petőfi Sándor



Ha mindennek vége 
lesz, nem marad más, 
csak a szerelem, amely 
megmozgatja az eget, a 
csillagokat, az 
embereket, a virágokat, 
a bogarakat, és 
mindenkit rávesz arra, 
hogy járjon a jégen, és 
egyszerre tölt el 
örömmel és félelemmel, 
de ami a lényeg: 
mindennek értelmet ad.
Paulo Coelho
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Aki én voltam, nincs már,  
aki én leszek, nincs még.
Szép a tavasz, szép a nyár is, 
de a legszebb a köztes lét.
Kispál és a Borz



Virágok közt veled lenni,
tudom, szép volna, 
kedvesem.
Virág sincsen, te sem 
vagy már,
miért hagytuk, 
hogy így legyen?
Illés Lajos

17FOTÓ: OLEG BORISUK, STYLING:  BOGNáR  hajNaLKa, SMINK: áRpa KaROLIN, haj: haLLER jáNOS, MOdELL: daLMa – VM MOdELS
RUháK: ZaRa, h&M, BERShKa, MIU MIU, CaLZEdONIa, ZOSha wORKS, KOMOd, INQ, dELaCIER, dORV, haTE ME, dOLCE VITa
KüLöN KöSZöNET a hELYSZíNéRT a BaRaBáS VILLáNaK. www.BaRaBaSVILLa.EU
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A bátrak és merészek divatja 
következik: a meleg és 
erőteljes színek uralják a 
kifutókat, melyek azonnal jó 
kedvre derítenek bennünket!

SZÍNRE
1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8. 9.

10.

A stílus lényege, hogy öltözetünkben ez-
úttal több erőteljes színt kell összehangol-
ni, melyek árnyalatukat nézve rokon szí-
nek és a színkörben egymás mellett 
helyezkednek el. Alapként válasszunk egy 
narancsot avagy egy piros árnyalatot, me-
lyet fűszerezzünk tovább némi rózsaszín-
nel, pinkkel, lilával vagy sárgával. Kiegészí-
tőink is lehetnek merészek, egy vagy akár 
több szín itt is visszaköszönhet. Természe-
tesen, akinek mát túl sok lenne az intenzív 
sugárzásból, az a kiegészítők terén nyu-
godt szívvel nyúlhat az aranyszínű dara-
bokhoz. Ezt az új és vidám nyári trendet 
érdemes kipróbálni, és saját kútfőből kí-
sérletezni a színek laza keverésével. A világ 
nagy kifutóin Christian Dior, Alberta 
Ferretti és a Mulberry nyári kollekciója tob-
zódik a vad narancs-, pink- és 
lilaszínekben.  A divatban ezúttal a bátra-
ké a szerencse, hiszen ezekkel a színekkel 
biztosan felhívjuk magunkra a fi gyelmet. 

SZÍNT
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Bazár11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

  1. Karóra ár kérésre Swarovski
  2.  Parfüm 50 ml 22 700 Ft Versace Bright Crystal  

Absolu / Douglas
  3. Szoknya 4590 Ft C&A
  4. Szájkontúrceruza 2390 Ft Soft Liner Beyu / Douglas
  5. Ruha 5990 Ft NEW YORKER
  6.  Parfüm 75 ml 21 300 Ft Jeanne Lanvin 

Couture Birdie / Douglas 
  7.  Magassarkú 37 990 Ft Salamander
  8.  Testpermet 20 490 Ft La Prairie / Douglas
  9. Fényképezőgép Nikon Coolpix s 3500 / Media Markt
10. Fülbevaló 2990 Ft Bijou Brigitte
11.  Kabát 9990 Ft C&A
12.  Tusfürdő 2990 Ft J.S. Douglas Söhne / Douglas
13. Karkötő 21 500 Ft Swarovski
14. Táska 2990 Ft NEW YORKER
15.   Parfüm 40 ml 19 200 Ft Bvlgari Omnia Indian 

Garnet / Douglas
16. Ruha 12 990 Ft H&M
17.  Parfüm 60 ml 18 990 Ft Jimmy Choo Exotic / Douglas
18. Szemhéjpúder 8800 Ft Shiseido / Douglas
19. Táska 5990 Ft H&M

19



A NAGY 
A nyár meghatározó színe az örök 
klasszikus, a kék és annak minden 
árnyalata. Nem véletlen, hogy 
ennek a halhatatlan színnek bérelt 
helye van a divat palettáján. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Erről a színről a tenger és a kék ég ugrik 
be mindenkinek. Nyaralni pedig ki ne sze-
retne?! A lebarnult bőrön is jól mutat a tür-
kiz, amely minden hajszínhez jól illik. A ten-
gerész stílus minden nyáron újjászületik, 
egy kis pirossal kiegészülve új értelmezést 
kaphat ez a viselet is. Így ha munkába indu-
lunk, egy tengerészcsíkos póló talán jobb 
kedvre derít bennünket a dolgos hétközna-
pokban, felidézve a nyári vakáció feledhe-
tetlen pillanatait. A fehér is jó és biztonságos 
választás lehet a kék mellé. Kiegészítőkben 
az arany teszi még különlegesebbé a meg-
jelenést, de az ezüstös kiegészítő is tökéle-
tes választás. Az XL méretű táskák a nyár 
fontos kellékei, hiszen munka után máris 
mehetünk a strandra. Dolce & Gabbana 
nyári kollekciójában a felhőkék színű szettek 
jelennek meg a hatvanas évek klasszikus 
aranykorszakát idézve. A nőies formák, 
az A vonalú szoknyák és a kerek nyakú 
blúzok egyértelműen a hölgyeket ünneplik 
ebben a szezonban. IC
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Bazár

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18. 19.

  1. Nyaklánc 5900 Ft Bijou Brigitte
  2.  Arctisztító micelláris víz 2300 Ft Yves Rocher 

Sebo Vegetal Eau Micellaire / Yves Rocher
  3. Blézer 7490 Ft NEW YORKER
  4.  Arctisztító tonik 2990 Ft Douglas Beauty 

System / Douglas
  5.  Parfüm 50 ml 19 490 Ft Eau de Lacoste 

Sensuelle / Douglas
  6. Nadrág 8990 Ft  NEW YORKER
  7. Szoknya 5990 Ft H&M
  8. Magas sarkú cipő 8990 Ft NEW YORKER
  9. Karóra ár kérésre Swarovski
10. Fülbevaló 32 800 Ft Swarovski
11. Ruha 11 950 Ft Orsay
12. Gyűrű 39 500 Ft Swarovski
13. Karkötő 2390 Ft Claire’s
14.  Arckrém 79 990 Ft La Prairie Skin 

Caviar Luxe / Douglas
15. Fürdőruha 29 900 Ft Calzedonia
16. Ruha 12 990 Ft Intimissimi
17.   Parfüm 50 ml 26 700 Ft Dolce & Gabbana 

Dolce / Douglas
18. Táska 9990 Ft H&M
19. Telefon Samsung galaxy tab 3.80/Telenor

EL
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2.1. 2.

3.

4.

5.

6.
7. 8. 9.

MACSÓK MACSÓK 
Mi az olasz férfi titka? 
A kifinomult elegancia, a dolce 
vita és a macsóság ízlésesen 
tálalva a mindennapokban.

Az olasz férfi ra a monokróm stílus 
jellemző, azaz a letisztult elegancia.  Nem 
véletlen, hogy Milánó a divat fővárosa. Míg 
Párizs a nagy divatházak fellegvára, Milánó-
ban többnyire hagyományos módszerekkel, 
immáron több évtizede a világ legjobb öltö-
nyei készülnek, mint a Brioni, illetve a 
Larusmiani. Az olasz férfi ak gardróbjában 
így könnyűszerrel megtalálható egy-két jól 
szabott, minőségi öltöny. Beszerzésükhöz 
azonban nem kell repülőjegyet venni, 
szerencsére már a hazai üzletekben is meg-
találhatóak a neves öltönykészítők mester-
művei. Az olasz divat a tradicionális darabo-
kat részesíti előnyben, amelyek klasszikus 
és férfi as megjelenést eredményeznek. 
A kiegészítők gondos megválasztása 
is kulcsfontosságú! Kánikulában a zakóhoz 
bermuda is viselhető, ami tökéletes 
választás egy hosszú, forró nyári napra.

DIVATJA
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

14.

Bazár

18.

15.

  1. Mandzsettagomb 26 600 Ft Swarovski
  2. Ing 6990 Ft H&M
  3. Zakó 15 990 Ft Bershka
  4.  Arclemosó zselé 7100 Ft Clinique Skin 

Supplies / Douglas
  5.  Arckrém 22 490 Ft Shiseido Total 

Revitalizer / Douglas    
 6.  Parfüm 50 ml 16 990 Ft Trussardi 

My Land / Douglas
  7. Nadrág 8990 Ft NEW YORKER
  8. Karóra 43 390 Ft Esprit/Orex
  9.  Parfüm 50 ml 19 990 Ft Gucci Made to 

Measure / Douglas
10. Tablet Smart tab 10 / Vodafone
11. Bőrdzseki 14 990 Ft C&A
12. Póló 4990 Ft Intimissimi
13. Ing 9990 Ft H&M
14. Karkötő 46 100 Ft Swarovski
15.  Parfüm 50 ml 18 490 Ft Valentino 

Uomo / Douglas
16. Cipő 74 990 Ft KOIL / Salamander
17.  Fényképezőgép Canon Powershot 

2500 / Media Markt
18. Táska 6890 Ft NEW YORKER
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1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mindig, minden időben és 
alkalomra jó választás a férfiaknak 
a sportos, casual stílus. Talán 
George Clooney lehet a példa, 
amint a kávéreklámokban 
laza eleganciával udvarol. 

AMERIKAI AMERIKAI AMERIKAI AMERIKAI 

A férfi ak kedvelik ezt a stílust, hiszen 
a klasszikus sportok ruházatát viselhetik 
utcai divatra hangolva. Ezt az életérzést 
és divatot Ralph Lauren divattervezőnek 
köszönhetjük, aki újraértelmezte és köz-
ben létrehozta a korszerű anyagokra ala-
pozó Polo Sport vonalát. Szinte divatot 
teremtett George Kennedy családja is, 
akik szívesen viselték családostul ezt 
a sportos divatot, még a gyerekek is piké-
pólóban játszottak a családi pikniken, 
amelynek fotói bejárták a világot. Ralph 
Lauren tette világszerte híressé a hagyo-
mányosan amerikai, galléros pólót. Spor-
tos hangulata ellenére bátran kombinálta 
klub mintás nyakkendővel, aranytűvel le-
szorított gallérszárakkal. A harmincas 
évek legendás stílusához farmer, póló 
és sportos kiegészítők dukálnak, akár 
a hagyományos brit tweeddel, kasmírral 
kiegészítve. A stílus kedvelt színei
a tengerészkék, a fehér és a piros.

ÁLOM
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Bazár10. 11.

12.
13.

14.

15.

16. 17.

18.

Bazár

  1.  Arckrém 17 400 Ft Clarins / Douglas
  2.  Parfüm 50 ml 17 490 Ft Hugo Boss Bottled 

Night / Douglas
  3. Póló 12 990 Ft Dockyard
  4. Póló 11 990 Ft Dockyard
  5. Rövidnadrág 11 990 Ft Dockyard
  6. Cipő 5990 Ft NEW YORKER
  7.  Tusfürdő 2990 Ft Douglas Men’s System / Douglas
  8. Borotvaszett 3990 Ft Gillette Fusion / dm
  9.  Fényképezőgép Sony alpha nex 5t/Media Markt
10. Dzseki 12 990 Ft H&M
11. Napszemüveg 2190 Ft Claire’s
12. Póló 4990 Ft NEW YORKER
13. Karóra 46 490 Ft Esprit/Orex
14.  Parfüm 50 ml 10 990 Ft CK One 

Red Edition / Douglas
15. Cipő 39 990 Ft Timberland/O�  ce shoes
16. Farmernadrág 6990 Ft H&M
17.  Arcápoló szérum 7200 Ft Yves Rocher Energie 

Homme / Yves Rocher
18. Fürdőnadrág 4850 Ft Calzedonia

13.

Douglas Men’s System / Douglas

Sony alpha nex 5t/Media Markt
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A jó idő beköszöntével ruhatárunk is 
újjászületik. Elegáns ruhadarabok, kifinomult 
kiegészítők, néhol púderes árnyalatok, néhol 

karakteres színek – ezek jellemzik 
a idei divatot, amely ismét a nőies bájra 

és a maszkulin megjelenésre épít.

TAVASZI STÍLUSTAVASZI STÍLUSTAVASZI 
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Barbi 
Ruha 15 990 Ft ROUGE/MaGENTa 
Öv 5000 Ft pROMOd
Karkötő 2990 Ft BIjOU BRIGITTE
Napszemüveg 19 990 Ft pOLaROId/VISION EXpRESS
Táska 7990 Ft hUMaNIC
Pénztárca 10 190  Ft MONaRChY
Szandál 6990 Ft GRaCELaNd/dEIChMaNN
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Barbi
Fűző 11 990 Ft ENVY

Body 5995 Ft TaLLY wEIjL
Szoknya 12 995 Ft pROMOd

Nyaklánc 46 100 Ft SwaROVSKI
Óra 19 995 Ft GO GIRL/KORONa ÓRa

Táska 7995 Ft ORSaY

Fruzsi 
Ruha 16 990 Ft ENVY

Nyaklánc 53 800 Ft SwaROVSKI
Gyűrű 49 200 Ft SwaROVSKI

Pénztárca 9595 Ft S’OLIVER/daT MaN
Óra 18 995 Ft TIMEX/KORONa ÓRa

Táska 7995 Ft ORSaY

Balázs
Zakó 55 990 Ft LaVaRd/daT MaN

Kardigán 3990 Ft SMOG/NEw YORKER
Ing 12 995 Ft daT MaN

Öltönynadrág (zakóval) 39 990 Ft SaXOO LONdON
Öv 2495 Ft RESERVEd

Táska 18 990 Ft SaXOO LONdON
Óra 6995 Ft MERION/KORONa ÓRa
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Balázs 
Dzseki 28 990 Ft SaXOO LONdON
Ing 14 990 Ft SaXOO LONdON
Nadrág 16 990 Ft pROdIGY/daT MaN
Óra 38 995 Ft FOSSIL/KORONa ÓRa
Cipő 19 990 Ft SaXOO LONdON

Jobb oldalon:

Fruzsi
Blézer 25 900 Ft MaGENTa

Ruha 9995 Ft RESERVEd
Rózsák 1990 Ft/db BIjOU BRIGITTE

Óra 50 995 Ft dKNY/KORONa ÓRa
Karkötő 3990 Ft BIjOU BRIGITTE

Táska 34 990 Ft GaUdI/SaLaMaNdER
Szandál 8990 Ft CaTwaLK/dEIChMaNN

Barbi
Dzseki 9995 Ft RESERVEd

Ruha 16 990 Ft ENVY
Pénztárca 3990 Ft daT MaN

Nyaklánc 4990 Ft BIjOU BRIGITTE
Karkötők 3490 Ft/db  BIjOU BRIGITTE

Táska 14 990 Ft MaYO ChIX
Magassarkú 9990 Ft CaTwaLK/dEIChMaNN
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Barbi
Ruha 14 990 Ft ROUGE/MaGENTa

Fülbevaló 3490 Ft BIjOU BRIGITTE
Napszemüveg 39 990 Ft jUICY COUTURE/VISION EXpRESS

Óra 24 995 Ft ESpRIT/KORONa ÓRa
Táska 62 990 Ft SaLaMaNdER

Balázs 
Ing 5990 Ft FIShBONE/NEw YORKER
Nadrág 14 990 Ft SaXOO LONdON

Öv 7990 Ft SaXOO LONdON
Napszemüveg 31 990 Ft aRNETTE/VISION EXpRESS

Óra 41 995 Ft FOSSIL/KORONa ÓRa
Táska 17 990 Ft TOMMY hILFIGER/MONaRChY

Fruzsi
Ruha 5990 Ft FIShBONE/NEw YORKER

Fülbevaló 2490 Ft BIjOU BRIGITTE
Napszemüveg 36 990 Ft VOGUE/VISION EXpRESS

Táska 13 990 Ft RENO
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Örök kedvencek és szezonális 
különlegességek – Európa idén 

tavasszal is számos látnivalót kínál 
a zöld szigettől a tulipános kertig, 

a szerelmesek városától a mediterrán dolce 
vitáig. Ez is azt jelzi, hogy végérvényesen 

beköszöntött a tavasz! Útra fel! 

EZERARCÚ EURÓPAEZERARCÚ EURÓPAEZERARCÚ 
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Íírország – a zöld sziget
Szent patrik napja dublinban 
Az ír nép védőszentje, Szent Patrik napján, világszerte Írországot ünneplik. A világ legtöbb nagyvárosá-
ban egymást érik a rendezvények, de a legnagyobb buli természetesen Dublinban tombol. A sörfalu-
ban egymást váltják a zenekarok, a főtéren pedig cirkuszi artisták és táncosok lépnek fel, az utóbbiak 
ráadásul a turisták számára is megtanítják a tradicionális ír tánc alaplépéseit. A fesztivál idején folyama-
tosan részt lehet venni egy kétórás dublini sétán, ahol Szent Patrik nyomában járva idegenvezető se-
gítségével ismerhetjük meg a korabeli város titkait. Ha pedig egy kis pihenésre vágyunk, ott a világ 
legnagyobb városi közparkja, a Phoenix park, ahol szarvassal és őzzel nemcsak az állatkertben találkoz-
hatunk, de némi szerencsével megpillanthatjuk a kis erdőben szabadon legelésző példányokat is. Ám 
Írország korántsem csak Dublinból áll: a fővárostól északnyugatra fekvő Meath megye a vidéki Írország 
megtestesítője. A leírhatatlanul zöld dombok között festői falvak bújnak meg, kelta kereszttel díszített 
templomokkal és patinás kastélyokkal. Egymást érik a középkori várak is – ha csak egyre jut időnk, ak-
kor a legenda szerint a maga Szent Patrik által alapított Trimet keressük fel. Ha pedig Dublinból dél felé 
vesszük az irányt, akkor a káprázatos kolostorvárosba, Glendalough-ba juthatunk, amelynek története 
szintén a VI. századig nyúlik vissza.
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Hhollandia – a tulipán országa
a világ legnagyobb virágoskertje
A lakosság életszínvonalát és elégedettségét vizsgáló felmérések során Hollandia rendre a leg-
boldogabb országok között végez – könnyű nekik – gondolhatnánk –, hiszen tavasszal mindent 
beborítanak a virágok, és ennek varázsa alól senki sem tud (és nem is akar) szabadulni. A ma 
már csak egy régi kor emlékeit őrző fapapucsok és szélmalmok mellett Németalföld harmadik 
jelképe nagyon is élő szimbólum: áprilisban mindenhol a szivárvány összes színében pompázó 
földekre bukkanunk, és a tulipánfesztiválok egymást érik a különböző településeken. Ráadásul 
ilyenkor a nagyközönség előtt is megnyitják a Lisse melletti Keukenhof kastélyparkot – a világ 
legnagyobb összefüggő virágoskertjét 1949-ben hozta létre a város akkori polgármestere, hogy 
a hollandiai és európai virágtermelők bemutathassák termékeiket. Ma már évente hétmillió vi-
rághagymát ültetnek el a 32 hektáros parkban, amely minden korosztály számára kínál látniva-
lót. A hollandok azonban nem csak a virágnemesítéshez értenek, hiszen a tengerszint alatt fek-
vő ország önmagában is egy technikai műremek: az évszázadok során kiépített 
csatornahálózatban minden apró érnek megvan a maga szerepe. Amszterdamban sétálva erről 
bárki megbizonyosodhat, de a várost nemcsak gyalog érdemes felfedezni, hanem egy motor-
csónakos csatornatúra alkalmával is. Aki pedig Németalföld aranykorának mai kisugárzását sze-
retné megtapasztalni, látogasson el Hágába, ahol az ország uralkodója székel. 



FFranciaország – párizsi séták 
Bohém, szerelmes város 
Sikkesen öltözött gyönyörű nők, sármos és fess férfi ak, kuplék és sanzonok, bohém 
művészek és luxusmárkák, elegancia és jókedv – bárkit is kérdezünk, valószínűleg ezek 
a jelzők jutnak az eszébe a világ egyik leglátogatottabb városáról, Párizsról, ahová min-
denki el akar jutni egyszer. Annak, aki csak néhány napot tud itt tölteni, jó hír, hogy a 
legjelentősebb Szajna-parti látványosságok viszonylag közel találhatóak egymáshoz. 
A Louvre, a Notre-Dame, a Conciergerie és a Hôtel de Ville négyese könnyen bejárható, 
egy másik kiadós sétával pedig fel lehet keresni az Eiff el-tornyot, a Grand Palais-t, vala-
mint a Champs-Élysées-t, a végében a diadalívvel. A séta mellett a kitűnő metróhálóza-
tot is választhatjuk a város feltérképezéséhez; ilyenkor nagy valószínűséggel szeren-
csénk lehet a szerelvényeket reggeltől estig járó utcazenészekhez, akik minden 
műfajban képesek nagyot alkotni. Csatlakozhatunk a helyiekhez is, akik leginkább a 
parkokban időznek szívesen: a Louvre melletti Tuileriák kertje, vagy a szenátus épületét 
körbevevő Luxembourg park az első napsütésre megtelik. A fények városának panorá-
mája pedig nemcsak az Eiff el-toronyból nyújt kellemes látványt – a Montmartre domb 
tetején álló Sacré Coeur-bazilika lépcsői előtt ott hever az egész város. A meredek ut-
cácskákon azonban nem csak ezért érdemes felkaptatni, hiszen a negyed még mindig 
őriz valamicskét a bohém századfordulós miliőből – abból a romantikából, ami Párizst 
a szerelmesek városává tette. 
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OOlaszország – Különleges dolce vita 
a Nápolyi-öböl kincsei  
Az olasz kormány nemrég felháborodottan utasította vissza, hogy az ország gaz-
daságának külföldi értékelésekor nem vették fi gyelembe Itália történelmi és kul-
turális értékeit. A megrökönyödés érthető, hiszen Olaszország minden szeglete 
rengeteg látványosságot kínál. Szardínia és Szicília inkább nyári úti cél, Toscana 
pedig ősszel mutat a legszebben, tavasszal azonban a legjobb választás talán 
Nápoly és környéke. A sokak által megénekelt város a lenyűgöző látnivalók tárhá-
za, ahol hangulatos piazzák, monumentális katedrálisok, zöldellő parkok, impo-
záns paloták várják a látogatókat; és természetesen a ma is nyüzsgő kikötő. Ná-
polyban sétálva hamar átérezhetjük az itáliai dolce vita lényegét, ráadásul az 
itteni ételek még az olasz konyhán belül is igazi különlegességnek számítanak. 
És ha már a Nápolyi-öbölben járunk, ne mulasszuk el megmászni a Vezúvot, illet-
ve megtekinteni Pompeji romjait. Természetesen érdemes áthajózni Capri szige-
tére is, ahová Nápolyból, illetve a délebbre fekvő Sorrento városából is indulnak 
kompok és katamaránok. A mondén világ egyik legdivatosabb nyaralóhelye már 
a római korban is kedvelt úti cél volt, így aztán a fő természeti látnivalók (a ten-
gerből kiemelkedő Faraglioni-sziklák, valamint a híres Grotta Azzurra-barlang) 
mellett az ókorból fennmaradt emlékek (a Villa Jovis vagy Augustus császár kert-
jei) is hozzátartoznak a sziget varázsához.
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Készítsünk piknikkosarat, vegyük 
a karunkra, és szippantsunk egy nagyot 

a friss levegőből! A szabadban étkezéssel 
töltött idő ne szóljon másról, mint az élet 

örömeiről. A finomságokat gondosan 
csomagoljuk be, hogy a piknik látványa is 

felérjen egy szórakoztató kikapcsolódással. 

MORZSÁK A KOSÁRBANMORZSÁK A KOSÁRBANMORZSÁK 

41

Kulináris



A paprikát grillfokozaton 15 perc alatt süssük meg, fedjük le, és várjuk meg, míg szobahőmér-
sékletre hűl, ekkor könnyen meg tudjuk szabadítani vastag héjától. Csumázzuk ki és vágjuk 
hosszúkás darabokra. A cukkinit karikázzuk vékonyra. 2-3 perc alatt futtassuk meg kevés forró 
olajon. Keverjük össze az ecetet, a sót és a cukrot, ízesítsük borssal és oregánóval, majd ezzel az 
öntettel keverjük össze a grillezett zöldségeket. Vegyünk egy cipót, vágjuk le a felső harmadá-
nál a kalapját, majd belsejét kivájva töltsük meg. Alulra kecskesajtot, rá a zöldségeket, majd a te-
tejére articsókaszíveket tegyünk. Tegyük vissza a kalapot és már csomagolhatjuk is. Tálalásnál 
tortaszerű szeleteket vágjunk belőle.

Hozzávalók: 

1 db piros kápia paprika
½ db cukkini
1 kiskanál kapribogyó
1 evőkanál olívaolaj
2 evőkanál borecet
1 kiskanál tengeri só
1 kiskanál oregánó
1 kiskanál cukor
1 kisebb barna cipó
2 evőkanál articsókaszív
1 szelet kecskesajt 
frissen őrölt bors

articsókás piknikkenyér

42



A lisztet kevés sóval keverjük el, majd mor-
zsoljuk el benne a vajat. Egy tojást verjünk fel 
a borral és dolgozzuk a liszthez. Addig gyúr-
juk, míg tésztává áll össze. Pihentessük hűtő-
ben fél óráig. Közben készítsük el a tonhal-
krémet: keverjük alaposan össze a 
konzervvel az apróra vágott hagymát, a tej-
színt, a tejfölt és az aprított olívabogyót is, 
majd ízlés szerint fűszerezzük. A tésztát 
nyújtsuk ki kb. 2 mm vékonyságúra, majd 
szaggassunk 9-10 cm átmérőjű köröket belő-
le. Ezekre egy-egy evőkanál tonhalkrémet 
tegyünk, majd egy kicsit vizes kézzel hajtsuk 
félbe a korongokat, és dolgozzuk össze a 
szélüket. Sütőpapírral bélelt tepsibe tegyük 
őket, egy felvert tojással kenjük meg a tetejü-
ket. Díszíthetjük köménymaggal vagy más 
magvakkal. 180 °C-ra előmelegített sütőben 
fél óra alatt aranyszínűre sülnek. 

Hozzávalók a tésztához: 

200 g liszt
35 g meleg vaj
2 tojás
3 dl száraz fehérbor
só
 
Tonhalkrém:

300 g tonhalkonzerv (2 doboz)
1 fej vöröshagyma
3 evőkanál fekete olívabogyó
2 evőkanál tejföl
7 dl tejszín
1 evőkanál olívaolaj
bors, csilipor ízlés szerint

Tonhalas empanadas

43

Kulináris



A vajat olvasszuk meg, majd tartsuk a tűzön addig, míg aranybarna nem lesz, ez adja majd a süte-
mény színét. Ekkor cseppentsük bele az aromát. Egy teflonserpenyőbe tegyük az őrölt mandulát, 
a lisztet és a porcukrot, és keverjük jól össze. A tojásfehérjéket verjük habbá, és ezt a habot folya-
matos keverés mellett elegyítsük a serpenyőben lévő száraz alapanyagokkal. Éppen csak melegít-
sük, ne forraljuk! Mikor szép sima, tegyük hozzá az illatos vajat is, és jól dolgozzuk össze. 220 °C-ra 
előmelegített sütőben, kivajazott-kilisztezett muffinformákban vagy szilikonos sütőformákban 18 
perc alatt süssük aranyszínűre.

Hozzávalók: 

250 g vaj
pár csepp keserűmandula-aroma
100 g őrölt mandula
100 g finomliszt
250 g porcukor
8 tojásfehérje

Mandulás financiers
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A padlizsánt megmossuk, megszárítjuk, majd megfelezzük. Vágott felével lefelé egy tepsibe 
rakjuk és előmelegített sütőben puhára sütjük. Kivesszük, majd a húsát egy kiskanállal kika-
parjuk. Szűrőbe téve egy órán át hagyjuk lecsepegni. A hagymákat apróra vágjuk és üveges-
re dinszteljük. Mikor kész, összeöntjük a padlizsánt és a hagymát, majd botmixerrel pürésít-
jük, és hozzákeverjük a kedvenc olajunkat. Sóval, borssal fűszerezzük, tálaláskor 
zöldfűszerekkel hintsük meg. Fogyasszuk megtisztított és hosszúkásra vágott – így könnyen 
mártható – nyers zöldségekkel, vékonyra szelt pirított bagettel.

Hozzávalók: 

1 kg padlizsán
2 fej vöröshagyma
1/2 dl olaj
só, bors ízlés szerint
nyers zöldségek
bagett

padlizsánkrém
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Időről időre
pro Video

Magányos esti fi lmezéshez tökéletes vígjáték, amely a szórakoztatáson túl el is gondolkodtat: va-
jon hogyan élnénk, min változtatnánk, ha képesek lennénk az időutazásra? Tim Lake 21 éves korá-
ban rájön, hogy képes az időutazásra. Egy újabb gyászos szilveszteri buli után Tim apja közli a fi á-

val, hogy a család férfi tagjai mindig is képesek voltak utazni az időben. Tim nem írhatja át a 
történelmet, de változtathat azon, ami a saját életében történt és történni fog. 

Napos oldal
pro Video
Pat Solatano mindenét elvesztette – a házát, az állását, a feleségét. Kénytelen újra a 
szüleihez költözni, miután nyolc hónapot töltött egy elmegyógyintézetben. Pat szeretné 
újra rendbe hozni az életét. Ám a dolgok még bonyolultabbá válnak, amikor Pat megismeri 
Tiff anyt, a titokzatos fi atal lányt, aki szintén nem kevés problémával küszködik.

jonathan Cahn – a hírnök  
alexandra Könyvkiadó 
A történelem folyamán a nagy nemzetek romba dőlése előtt egy sor intő jellel találkozhattak a ko-
rabeliek. Mielőtt nemzetként megszűnt volna létezni, az ókori Izraelben is számtalan előjel fi gyel-
meztetett a pusztulásra. Napjaink Amerikájában felbukkan a Kilenc Hírnök, márpedig ez komoly 
következményekkel jár Amerika jövőjére és az utolsó időkkel kapcsolatos próféciákra nézve. A Hír-
nökben kibontakoznak az Ézsaiás könyvében szereplő ősi igevers rejtélyei, napra pontosan meg-
jövendölve a közelmúlt eseményeit. A háromezer éves titok megjósolja a tőzsde 2008-as össze-
omlásának pontos dátumát. Az egészen konkrét kinyilatkoztatások letehetetlenné teszik a könyvet 
még a legmegátalkodottabb szkeptikusok számára is. Bár leginkább egy hollywoodi thriller cse-
lekményére hasonlít, sokak szerint mégis ez a valóság.

peter Guralnick – Elvis
Cartaphilus Könyvkiadó

Az ikon, a király, a történelem egyik örök talánya Elvis Presley. Korunk egyik modern meséje a 
délen felcseperedő leendő sztárról szól, akiből nemcsak király lett, de nevét a történelembe is 
örökre beírta. Peter Guralnick könyve azért szenzációs, mert nemcsak egy új mítosz születését 

tárja elénk, de kísérletet tesz a legenda mögötti igazi Elvis bemutatására is.

DVDDVDdVdDVDdVd
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FESZTIVáL

Volt Fesztivál
Sopron, 2014. július 2–5.

Minden évben a hazai fesztiválok közül a legigényesebb line uppal és a 
legjobb hangulattal készül a soproni Volt Fesztivál, amelyre idén olyan fel-
lépők érkeznek, mint az ikonikus brit Morcheeba, a mai popzene korszelle-
mét képviselő, trenddiktáló, fékezhetetlen és kikerülhetetlen Icona Pop. Itt 
lesz a számos számítógépes játékból és hollywoodi kasszasikerből is isme-
rősen csengő dallamokkal a Noisia is. Érdemes fi gyelni a fesztivál webolda-

lát, hiszen a fellépők sora folyamatosan bővül.
www.sziget.hu/volt

MasterCard Balaton Sound
Zamárdi, 2014. július 10–13.
Balaton, szabadstrand, napfény, koktélok és négy nap önfeledt, non-
stop buli várja a Zamárdiba induló partirajongókat idén is. A legaktuáli-
sabb fesztiválkedvenc, a Disclosure mellett biztosan színpadra lép a 
Rudimental, Ricardo Villalobos, Dillon Francis, Baauer és a fesztivál egyik 
legnépszerűbb visszatérője, Sven Väth is. A jegyek vészesen fogynak, 
ezért érdemes mihamarabb bebiztosítanunk a helyünket Európa egyik 
legkedveltebb elektronikus zenei fesztiváljára.
www.sziget.hu/balatonsound

Tompos Kátya – Keresztül Európán
TOM-TOM Records

Az album egy varázslatos zenei utazás Angliától Oroszországig. Dalok angol, francia, bol-
gár, magyar és orosz nyelven. Igazi kalandozás nemcsak kelet és nyugat, hanem különféle 

zenei stílusok között is. Napjaink sokszínű Európájának izgalmas zenei lenyomata, egy 
olyan tükör, amelybe jólesik belenézni.

Cd

FESZTIVÁLFESZTIVÁLFESZTIVáLFESZTIVÁLFESZTIVáL

CDCDCdCDCd

A tavaszi zsongáshoz hozzátartoznak a legújabb könyvek, CD-k, DVD-k és a fesztiválok is! 
Inspirálódjunk az alábbi összeállításból, sírjunk, nevessünk, gondolkodjunk és élvezzük az 

élet csodáit! A legjobb móka pedig az, ha mindezt mással is megosztjuk!

SZÍNESPROGRAMAJÁNLÓSZÍNESPROGRAMAJÁNLÓSZÍNES
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TavasziCSILLAGJÓSLÁS
Rák
Június 22. – július 22.

Tavasszal úgy tűnik, hogy barátaik és közeli jó ismerőseik sorban állnak, 
hogy segíthessenek a felmerülő problémák megoldásában, ezért a nyarat 
így már igazán gyümölcsözőnek és lendületesnek érezhetik. A szerelem-
ben is egyre határozottabbak és kitartóbbak lesznek a Rákok.

Oroszlán
Július 23. – augusztus 23.

Tavasszal menjenek korai vakációra, akár egy hétvégi aktív kikapcsoló-
dásra, akár passzív pihenésre. Az a lényeg, hogy nyugodt, békés kör-
nyezetben élvezzék az élet örömeit. Töltődjenek fel, mert kellenek a 
pozitív energiák a nyárra. 

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 23.

A Szűz csillagjegyűeknek minden lehetőség adott, hogy az otthonuk 
érdekében jó lépéseket tegyenek. Májusban a csúcson érezhetik ma-
gukat. Nyáron is inkább a munkával foglalkoznak, mint a szerelemmel, 
de a nyár vége kellemes időszakot ígér párkapcsolat terén.

Bika
Április 21. – május 20.

Szerencsére jutalmazzák a csillagok az áldozatkészséget. Alkalomból 
nem lesz hiány, sőt nyár végén úgy érezhetik, itt van az ideje a költö-
zésnek, illetve a lakásfelújításnak. Nem árt néha az életterünket is 
megújítani, hiszen fontos a nyugodt, inspiráló, harmonikus környezet.

Ikrek
Május 21. – június 21.

Az Ikrek munkával kezdték az évet, és a szorgalmat ezen a nyáron a 
csillagok szerelemmel jutalmazzák meg. Ezért megéri dolgozni, 
nemde? A 2014-es év a szeretet jegyében telik, és úgy tűnhet, hogy hi-
bázni sem tudnak, sorra hozzák a jó döntéseket.

Kos
Március 21. – április 20.

A tavaszi hónapok némi kihívással érkeznek, és a csillagok is az önmaguk-
kal való szembenézésre kényszerítik a kosokat, de ne csüggedjenek, ez 
mind-mind csak a hasznukra válhat. Koncentráljanak a hosszú távú terve-
ikre! A májust és az egész nyarat bátran szenteljék a szerelemnek.
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halak
Február 20. – március 20.

Tavasszal tartsák kordában a pénzügyeiket, nem szabad egy pillanatra 
sem elereszteniük a gyeplőt. Ha ez sikerül, akkor az év további részében 
nem lesz gondjuk az anyagiakkal, azonban ne feledkezzenek meg arról, 
hogy az elért eredményeikhez a környezetük is nagyban hozzájárult! 

Mérleg
Szeptember 24. – október 23.

Tele energiával és lendülettel indul a tavasz. A szenvedély is ismét visz-
szatér a Mérlegek otthonába és párkapcsolatába. Pénzügyi kérdések-
ben itt az ideje amazonként küzdeni – megéri! Nyár elejére már sem-
mi sem állhat a Mérlegek útjába, semmi sem akadályozza meg őket.

Skorpió
Október 24. – november 22.

Míg a 2014-es esztendő eleje tervezgetéssel telt, addig a tavasz a tet-
tek ideje lesz. A túlzott őszinteség és az önmagukra találásuk közepet-
te vigyázzanak, hogy senkit se bántsanak meg! Rengeteg munkával jár 
ez az időszak, nem kizárt, hogy külföldre kell majd utazniuk.

Nyilas
November 23. – december 21.

A pénzügyek terén alaposan próbára teszik a Nyilas jegyűeket a csilla-
gok. Fontos, hogy odafi gyeljenek, és pozitívan álljanak a nehézségek 
elé, így biztosan győztesen kerülnek ki belőlük. Jó időszak ez a tanu-
lásra, önismereti tréningekre, sőt a sportolásban is örömüket lelhetik. 

Bak
December 22. – január 20.

A szerelem nem háború, bár kétségtelenül sok hasonlóság van köztük. 
Lépjenek túl az esetleges konfl iktusokon, és vezessék kapcsolatukat a 
közös megadás felé. A nyár nagyszerű időszak lesz, hogy végre valóra 
váltsák álmaikat a pénzt és a nyilvánosságot érintő ügyekben. 

Vízöntő
Január 21. – február 19.

Tavasszal egyetlen Vízöntő sem fér a bőrébe. Nyár elején az otthoni át-
alakítások kerülhetnek előtérbe, és a szerelem is könnyebben fellob-
banhat. Megújult külsővel, vagy személyiségük egy másik oldalának 
megvillantásával lehengerelhetik a környezetüket.
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Együtt az igazi

Elsô szintElsô szintElsô szint

Második szintMásodik szintMásodik szint
JelmagyarázatJelmagyarázatJelmagyarázat

Divat

77 12th Street
76 Adidas
103 Amnesia
98 Bershka
107 C & A
61 Dat Man
89 Dockyard Island
65 Envy
60 Exclusive Gentleman's
51 Hervis
86 Konkurencia fehérnemû
59 Levi's
68 Magenta
104 Mayo Chix
74 Missy
108 New Yorker
56 OF (Oakley)
99 Orsay
75 Player's room
67 Promod
88 Retro
62 Roland Divatház
122 Takko
63 Tally Weijl
72  Tezenis
71 Tom Tailor
123 TT Sport
55 Wrangler Lee

Szolgáltatás

78 Exclusive Change
102 Fotoplus
109  IBUSZ
97 Opti-Markt

83 T-Pont
121 Telenor
84 UniCredit Bank
54 UPC
120 Vodafone

Mûszaki cikkek, ajándék

79 576 KByte
64 Apacs Ezüst
85 Beatrix Bijou
53 Bianco Oro
101 Bijou Brigitte
94 Butlers
124 Casada
93 Happy-Box
105 Játéksziget
90 Korona óra
92 Media Markt
87 OREX
106 Pirex
111 Tchibo
66 UngaroSwiss

Egészség

110 dm
69 Douglas
82 Herbária

Cipô, bôráru

112 Borgo
125 CCC Cipô
96 Deichmann
91 Humanic
127 MBT

70 Monarchy
100 Salamander

Élelmiszer, virág

80 Fleur-t

Éttermek, kávézók

115 Asia Büfé
116 Burger King
57 Four Seasons Cafe
58 Four Seasons Cafe
73 Gelati Eiscafé/Okay Italia
119 Lecsó
113 Mecsek Cukrászda
114 Pizza Pont
117 Oázis Gyros
118 KFC

Divat

12 Balance
13 Budmil
11 Calzedonia
9 Claire's
26 Cosmos City
15 Devergo
48 Dundi Divat
14 Extra Italia 13
45 GAS
17 H&M
41 Heavy Tools
40 Inside
10 Intimissimi
3 J.Press
19 Mirror Fashion
42 Playmax
1 Reserved
8 Saxoo
16 Six Bijou
39 Tatuum
4 Triumph

Szolgáltatás

36 Extrametál
21 Inmedio
34 MKB Bank

20 Klier fodrászat
18 Neckermann
33 Raiffeisen Bank
32 Top Clean / Mister Minit
49 Vision Express

Mûszaki cikkek, ajándék 

23 Alexandra
24 Gravír Expressz
47 Swarovski

Egészség

35 Biotech
50 Gyógyszertár
37 Harmónia Reformház
29 Marionnaud
46 Rossmann
30 Yves Rocher

Cipô, bôráru

43 Office Shoes
25 Reno
7 Tamaris

Élelmiszer, virág

38 Aranycipó
128 Beauty Hands
22 Interspar
2 Norbi update pékség

Éttermek, kávézók

31 Csokikorzó
27 Four Seasons Cafe
5 Gelati Eiscafé
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Mozgójárda Férfi/Nôi WC Telefon Pelenkázó WC
mozgássé rültek 
részére
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