
Az ÁRKÁD mindig útba esik!
Megközelíthető:
n Helyi tömegközlekedés:
2, 2/A, 3, 4, 4/K, 6, 7, 20, 20/A, 20/E,
21, 27, 30, 31, 31/A, 32, 33, 38, 38/A,
40, 41, 42, 43, 50, 50/A, 60, 60/C,
103, 106, 107, 113/Y, 114, 161, 162, 
431 buszokkal
n Távolsági buszjáratokkal

Tisztelt Olvasók!

Nyitva tartásNyitva tartás
07:00 - 21:00
07:00 - 22:00
07:00 - 21:00
08:00 - 19:00

130
üzlet

850
parkolóhely

Az ÖN
kényelméért
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2. oldal

Ökölvívó kupa
Október 26-án ismét a 
neves mesteredző előtt 
tisztelgünk. Várjuk a 
szurkolókat a nemzet-
közi rangra emelkedett 
XIII. Horváth Géza em-
lékversenyre.

Egy kis őszi Fleur-t 
Az ősz a tarka levelek 
színpompája és temér-
dek mutatós termés idő-
szaka. Az évszak kitűnő 
lehetőség arra, hogy ott-
honunkat hangulatossá 
varázsoljuk.

6. oldal 7. oldal

Őszi kirándulások
Ragadjuk meg az alkal-
mat, amíg melengetőn 
átölel bennünket néhány 
napsugár. Tegyünk még 
néhány sétát a termé-
szetben, tervezzünk be 
egy-egy hétvégi utazást.

Itt van az ősz, itt van újra…

Nem csak a vers szól így, már ta-
pasztaljuk is: hidegebb van, sár-
gulnak a levelek, hamarabb söté-
tedik, stb.

De az ÁRKÁD most sem az elmú-
lásról szól, ugyanis közeledve a 10. 
évhez egyre inkább megújul! Új 
üzletek, átépítések sora vár ránk és 
Önökre a következő hónapok-
ban…

És így volt ez az elmúlt hetekben is: 
hiszen új üzletek nyitottak meg 
Önöknek és még tartogatunk új-
donságokat az év hátralévő idő-
szakában is.

A következő hetekben sokszínű 
rendezvények is várják Önöket, 
úgymint divatbemutatók, autó ki-
állítások, kulturális programok.

Térjenek be hoz zánk, várjuk 
Önöket!

Üdvözlettel,

Hahner Klaudia
centermenedzser

Október 9– 13-ig különleges uta-
zásra készülünk, mellyel célunk 
felfedezni a legújabb trendeket, 
feltérképezni az új őszi-téli kollek-
ciókat. Tartson velünk Ön is, jár-
ja be velünk a fashion világát. A 
rendezvény idején 9 alkalommal 
tekinthetik meg divatbemutatóin-
kat. A show-k ezúttal is mozgalmas, 
érdekes témára építenek. A divat 
fővárosai mellett a koreográfiában 
méltán központi szerepet kapnak 
a szépítész szakma mesterei is. A 
nagy utazás jelentős állomásai lesz-
nek résztvevő üzleteink kollekció 

kiállításai is. A „fashion kirakatok” 
bevásárlóközpontunk felső szintjén 
várják mindazokat, akik szeretnének 
ötletes megoldásokat, öltözködési 
tippeket ellesni az új szezon trendi 
darabjaiból. Látogassanak el hoz-
zánk, tekintsék meg zenés-táncos 
bemutatóinkat, trendkiállításunkat, 
ismerjék meg a divatdiktátorok új 
kreációit az adidas, Amnesia, budmil, 
Bershka, Borgo, Dat Man, Devergo, 
Magenta, Mayo Chix, Missy, Reno, 
Wrangler Lee és a Monarchy kol-
lekcióin keresztül.

4–5. oldal

www.arkadpecs.hu

Színes programok az egész családnak

programajánló

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

November 8–10.

November 8–10.

November 8.

Okt. 30. – Nov. 5.

Október 27.

Október 26.

Október 25.

Október 25.

Október 18–20.

Október 11–13.

Október 9–13.

Október 3–5.

Október 10–13.

Október 4–5.

Nivea promóció

Joy Napok

TársasJáTék kiállíTás

sylvaNiaN & geomag kiállíTás

avoN promóció

Xiii. HorváTH géza emlékverseNy
ÖkÖlvívó kupa az árkáD

véraDás

JoB Day az árkáD-BaN

auDi kiállíTás

avoN promóció

„uTazás a DivaT kÖrül”  
árkáD DivaTNapok

BmW kiállíTás

glamour Napok

cafissimo promóció

Hétfő-Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

ZÁRVA:  2013. október 23.
 és november 1.
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Megérkezett PICCO
A legújabb kis Cafissimo

www.tchibo.hu

17 990 Ft
+ Kapszulaválogatás* + Picco csészék*

*Kizárólag a készlet erejéig. 

Akció időtartama: 2013. 09. 30 – 11. 10.
Elérhető a Tchibo üzletben és 

a www.tchibo.hu-n.

XIII. HorvátH Géza EmlékvErsEny

A pécsi ÁRKÁD bevásárlóközpont-
ban október 26-án 15 órától ismét 
tisztelgünk a neves mesteredző, 
Horváth Géza emléke előtt. A XIII. 
emlékversenyre ezúttal is bevásár-

lóközpontunk alsó szintjén kerül sor. 
A sportot űzők számára Horváth 
Géza neve szinte teljesen egybeforrt 
egyrészt Pécs város ökölvívásával, 
másrészt az egyetemes magyar 

sportéval is. A kiváló mesteredző 
neveltjeinek felsorolásához nem 
is lenne egy kis cikkben elegendő 
hely. A BMÖSZ és a PVSK szervezé-
sében zajló esemény fővédnöke 

Csizi Péter, Pécs alpolgármestere. 
Lapzártakor többek közt a PKSE, 
a Pécsi DOZSÓ, a Kaposvári Yuta 
Sportclub, Székesfehérvár és Győr, 
a horvátországi Eszéki Sportclub 
és szlovák versenyzők részvételi 
szándékáról értesített bennün-
ket Paku Lajos BMÖSZ elnök. Bí-
zunk benne, hogy valamennyien 
ringbe szállnak majd. A szervezők 
büszkén tájékoztattak bennünket 
arról is, hogy a MÖSZ jövő évtől 
felveszi versenyprogramjába az 
eseményt. Számíthatunk hát arra, 
hogy a XIV. emlékverseny talán 
már 2 napos lesz! A mérkőzéseken 
tehát ezúttal sem maradhat el a 
siker, melyben hatalmas szerepe 
van a lelkes közönségnek is. Láto-
gassanak el hozzánk, s legyenek 
tanúi, hogy ki nyeri meg idén a 
pontversenyt és a velejáró kupát, 
ki lesz a legharcosabb versenyző 
és ki büszkélkedhet majd a leg-
eredményesebb csapat edzőjének 
járó kupával.

ÚjdonsáGok az árkád-ban
Megújult és a felső szintre költözött IBUSZ Utazási Irodánk, megnyitotta 
kapuit a CCC Shoes és a Tezenis, valamint a Dundi Divat is megújult 
formában, új helyen várja Önöket az ÁRKÁD alsó szintjén.

„sporttal 
az EGészséGért
2013”



CukI·vaGy·CIkI
 ÁRKÁD híRaDóXII. ÉVFOLYaM 124. SZÁM 32013. október 3. CSÜtÖrtÖk

 üzlet
Pécs Árkád I. emelet, Telefon: 30/576-8829

Az s.Oliver márka női és férfi  kollekciójával 
várjuk Önöket az új szezonban. 

továbbá kínálatunkban megtalálhatóak
• Gyapjú szövet kabátok
• Fiatalos öltönyök, sportzakók
• Valódi bőrkabátok
• OLYMP ingek

Ősztől az s.Oliver elegáns női Selection
kollekciójával bővítettük kínálatunkat. 

keresse fel Facebook oldalunkat!

S.OLIVER PÉCS ÁRKÁD

A Reno cipőüzlet
a Bevásárlóközpont

földszintjén található.

_113x125.indd   1 23.09.13   09:

Wrangler/ lee
márkabolt
az Árkád
Bevásárlóközpont 
emeletén.

CsodakrémEk az arCnak
Napbarnította bőrünk szépsége 
ősszel kicsit megfakulhat, így elér-
kezett az ideje, hogy a redőket el-
tüntessük, a fáradt bőrt kényeztes-
sük, s egyben felkészítsük a hideg, 
szeles időjárás elleni védelemre is. 
Tudták ezt már az ókori hölgyek 
is, akik rendszeresen tisztító, vala-
mint tápláló maszkokat használtak 
arcbőrükre. Mielőtt azonban rátér-
nénk az otthon is könnyedén elké-
szíthető csodaszerekre, vessünk 
egy pillantást a nyáron keletkezett 
pigment foltokra, melyeket szintén 
elhalványíthatunk természetes koz-
metikumokkal. Persze, mindehhez 
temérdek türelemre van szükség. 
Érdemes a kéz bőrén kipróbálni 
az ajánlott szereket, s csak azután 
kezelni az arcbőrt. Tökéletes májfolt 
elhalványító hatással bír például 
a citrom, melyet naponta kétszer 
kell cseppenteni az érintett terü-
letre. Jó hatású a papaja gyümölcs-
hús is, melyet napjában többször 
is dörzsöljünk bele bőrünkbe. A 
gyógyszertárban kapható aloé gél 
hatóanyaga serkenti az egészséges 
bőrsejtek képződését, hatására ra-
gyogóbbá válik a fáradt bőr. Aki 
szeretné maga összeállítani csoda-
krémét is, elég, ha kicsit körülnéz 
otthon a hűtőszekrényében, s a 
hiányzó hozzávalókat is könnyedén 
beszerezheti az Intersparban, 
Harmóniában, Herbáriában, 
ráadásul meglepően olcsón. 
Ne feledjük: hidratálás minden 
pakolás után szükséges. Hid-
ratáló krémet a dm, Douglas, 
Gyógyszertár, Marionnaud, 
Rossmann és Yves Rocher üz-
leteinkben tudnak beszerezni, a 
szakemberek szívesen segítenek 
a kiválasztásban is. Mi is bőrtí-
pusok szerint ajánlunk néhány 
hatékony házireceptet.

maSzkok normál bőrre
Hozzávalók: 1ek túró, 1 kk feke-
te tea, ½ kanál facsart citromlé
Használat: Vigyük fel arcunkra 
a keveréket, takarjuk le 15–30 
percig, hagyjuk hatni, majd lan-
gyos vízzel mossuk le. Aztán jö-
het kedvenc hidratáló krémünk. 

Hozzávalók: 1 ek túró, 1 kiskanál 
méz, citromlé, napraforgóolaj 
Használat: Vigyük fel arcunkra, 
hatóidő 15–30 perc, lemosás, 
hidratálás.

maSzkok zSíroS, 
pattanáSoS bőrre
Hozzávalók: 3 evőkanál zab-
liszt, 3 csepp antiszeptikus hatá-
sú teafaolaj, 2 csepp zsályaolaj, 
langyos víz
Használat: A vastagon kenhe-
tő állagú masszát hordjuk fel 
az arcra, hagyjuk hatni 15–30 
percig.

Hozzávalók: Gyógyszertárban 

vásárolt alapkenőcsből 1 kiskanál-
nyi, 1 kk friss szőlőlé, ½ kk méz
Használat: Vigyük fel arcunkra a 
keveréket 15–30 percre, mossuk le, 
majd hidratáljunk.

maSzkok érett bőrre
Hozzávalók:  Meghámozott, pü-
résített őszibarack, gyógyszertári 
alapkrém
Használat: A kenhető kása állagú 
keverék hatóideje is 15–30 perc.

Hozzávalók: Alma héjastul reszel-
ve, pépesítve, 1 ek almaecet, 1 kk 
kukoricakeményítő
Használat: A barackos pakoláshoz 
hasonlóan.

maSzkok Száraz bőrre
Hozzávalók: 2 kk méz, 2 ek natúr 
joghurt, 1 kk búzapehely.
Használat: Óvatosan vigyük fel az 
arcra, s legalább 30 percig hagyjuk 
hatni. Ne feledjük, a szem és száj-
környéket minden maszk esetében 
szabadon kell hagyni!

Hozzávalók: Nyers, meghámozott 
burgonyaszeletkék
Használat: Az alaposan megtisztí-
tott bőrre helyezzük rá a burgonya 
szeletkéket. 15–25 perc tömény hid-
ratálás ez a vízhiányos arcbőrnek!

maSzkok érzékeny bőrre
Hozzávalók: 2 ek zabpehely, 
3 csepp borsmentaolaj, forró víz
Használat: A sűrű, massza álla-
gúra dolgozott elegyet hűtsük le, 
majd vigyük fel az arcra. A bors-
menta élénkíti az arcbőr vérellá-
tását, s a 20–30 perc hatóidő alatt 
mélyen tisztítja is a bőrt.

Hozzávalók: 2 ek timföld (Gyógy-
szertárban kapható), langyos 
kamillatea
Használat: Kenhető paszta ál-
lagúra keverjük, az arcunkra he-
lyezzük, majd meleg, langyos 
kendővel takarva várjuk nyugtató 
hatását 15–30 percig. Lemosás 
után hidratáljunk.

maSzkok érett éS 
Száraz bőrre
Hozzávalók:  ½ banán, 1 kk méz, 
1 tojássárgája, 1 ek búzapehely, 
1 ek túró
Használat:  A banánt pürésítsük 
össze, majd ezt követően elegyít-
sük a többi alapanyaggal. Hord-
juk fel maszkunkat az arcbőrre, 
takarjuk le egy finom kendővel,  
majd hagyjuk hatni negyed órán 
keresztül. Mossuk le langyos víz-
zel, majd használunk  hidratáló 
krémet.

CukI vaGy CIkI kIEGészítők
Érdemes körülnézni az ékszerdo-
bozkában, hogy milyen bizsuk, 
ezüstök, aranyak lapulnak. Ami 
ugyanis nyáron hódított, most nem 
feltétlen szerepel a toplistán, jobb 
őket mélyre eltenni egy időre. Egy-

egy jól megválasztott kiegészítővel 
ugyanis könnyen alakítható öltözé-
künk trendivé és stílusossá. Egy-egy 
melléfogás azonban elronthatja a 
legdivatosabb párosítások összha-
tását is.

Ciki:  hosszú láncocskákon állatkák
Cuki:  rövid, széles, ultra feltűnő, punk stílusú nyakláncok

Ciki: tollas fülbevaló 
Cuki: láncos, sima, vagy fityegős fülgyűrű

Ciki: nagy, harsány, kővel díszített gyűrűk 
Cuki: midi, finomabb vonalú, kő nélküli gyűrű. A középső vagy a felső 

ujjpercen kell viselni. Párosíthatjuk az alsó ujjpercen viselhető 
gyűrűkkel is

Ciki:  etno motívumokkal díszített sálkendő 
Cuki:  kockás sál az extra trendi 

Ciki: szőnyegtáska 
Cuki: láncos, steppelt táska

Ciki:  gumirozott, elöl nagy csatos övek
Cuki:  bőr- és műbőr övek fémes rátétekkel, szegecsekkel, láncos díszí-

téssel. Vékony, közepes és széles modellek is nyerők, de legtutibb 
a széles öv, melyet elöl vékonyabb pántocskákban végződnek, 
találkoznak össze

Ciki:  virágmintás harisnyanadrágok 
Cuki:  kockás harisnyanadrágok minden mennyiségben
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2013 NEW F/W COLLECTION

Untitled-1   1 2013.09.24.   11:58:00

dIvatbEmutatók
október 9. szerda  . . . . . . . . . . . . . . 15 és 17 órakor 
október 10. Csütörtök  . . . . . . . . . 15 és 17 órakor 
október 11. péntek . . . . . . . . . . . . . 15 és 17 órakor
október 12. szombat . . . . . . . . . 15 és 17 órakor
október 13. vasárnap . . . . . . . . . . . . . . 15 órakor

A 2013/2014-es őszi-téli szezon legújabb kollekcióit bemutatja 
adidas, amnesia, budmil, bershka, borgo, devergo, magenta, 

mayo Chix, missy, reno, Wrangler lee, monarchy

trEndkIállítás az árkád felső szintjén
2013.10.07–13.

A 2013/2014-es őszi-téli szezon legújabb kollekcióinak kiállítói 
amnesia, budmil, borgo, dat man, magenta, mayo Chix, reno, 

Wrangler lee

utazás a dIvat körül
Míg a magyar nők általában a 
szépségükről, a párizsi hölgyek ki-
finomult ízlésükről híresek, a New 
York-ban élő nőket sikkesnek, a 
London utcáján sétáló hölgyeket 
szolidan trendinek tartják. A divat 
fellegvárai mellett az olaszok sem 
maradnak el, ott van ugyanis Mi-
lano, melyet egyértelműen a divat 
fővárosaként emlegetnek. Érdemes 
hát körülnézni, mely összeállítások 
hódítanak a fashion centrumokban, 
hogy aztán a magyar nők szépsé-
gük mellett az öltözködés terén is 
topon lehessenek. Párizst tekintve a 
hölgyek a vidám, csíkos szoknyákat 

semleges színű felsőkkel, kiegészí-
tőkkel és harsány színű cipőkkel 
kombinálják. Érdemes vadászni 
Eiffel-tornyos mintájú táskára, eset-
leg a tornyot mintázó, táskára is 
akasztható oversize díszre. Hogy 
miért? Carrie Bradshaw a Szex és 
New York filmben épp hasonlóval 
sétálgatott: miért is ne tehetnénk 
magunk is? Ha már Amerikánál 
tartunk: a hatalmas olvasztótégely 
kifejezés a divatra is jól illeszkedik. 
Egyszerűen minden trendi tud lenni 
egyazon időben: szoknya, nadrág, 
short, bármi, azonban egy megkö-
tés mégis van. Legyen a ruha fekete! 

Akik a new yorkiakhoz hasonló-
an előnyben részesítik a sötétet, 
igyekezzenek variálni világossal, 
vagy vidám mintás darabokkal. Az 
angol stílus követői felejtsék el a 
feszes ruhákat: most a lazaság és 
a kényelem a jellemző. Bő ingek 
és nadrágok, kényelmes, vagány 
bakancsok, kapucnis pulcsik hódí-
tanak minden mennyiségben. Ideje 
hát körülnézni, mi mindent tarto-
gatnak még a 2013/2014 őszi-téli 
vonulat irányzatai. Október 9–13-ig 
tartó divatnapjainkon 13 üzletünk 
legtrendibb kollekcióiból meríthet-
nek ötleteket a hölgyek-urak.

színpompás ősz
Skót kockás, fiús anyagok, grunge 
stílus, bakancsok és tűsarkú cipők 
egymás mellett élésével lehet talán 
legkönnyebben leírni az őszi diva-
tot. Színek tekintetében sincs félni-
valónk, lesz miből válogatnunk. A 
„leg” kétségtelenül a fehér, az ekrü, 
a rózsaszín púderes és rózsás árnya-
latai, a szürke, sötétvörös, bordó, a 
padlizsán és sötétlila lesz, de ott 
hódít a kifutón a kobalt- és a ten-
gerészkék is. A fekete pedig örök! 
A mi szín-toplistánk a következő:

top 1. bordó
A bordó idén ősszel és télen leg-
alább olyan trendi, mint tavasszal 
volt a smaragdzöld. Legalább egy 
ilyen színű darab kell legyen a ruha-
tárban! Kitűnően feldobja az ember 
megjelenését, tökéletesen párosít-
ható akár barnával, feketével, mustár 
sárgával is. 

top 2. kék
A kék szín is ott található a divat pa-
lettán! Érdemes a sötétebb árnyalata-
ira vadászni, mely tökéletesen illesz-
kedik szinte bármely trendi színnel. 
Friss és üde megjelenést, határozott 
fellépést kölcsönöz. Feketével kom-
binálva abszolút eleganciát sugároz. 

top 3. arany
A csillámló, feltűnő szín újra és új-
ra utat tör magának a kifutókon. A 
legszolidabb darabokat is egekig 
feldobja, nélkülözhetetlen a ruhatár-
ban, már-már kötelező. Az arany szín 
maga az elegancia, ünnepélyesség, 
választékosság, már ha mértékkel 
alkalmazzuk.

top 4. muStárSárga
A hideg, szürke napokat szebbé, 
melegebbé varázsolja a mustár-
sárga. Melegebbé teszi a lelket is, 
üdítően hat viselője és környezete 
hangulatára.

top 5. bézS
Nincs abban semmi újdonság, hogy 
a barna ismét teret követelt magának. 
A sötétekkel, feketékkel együtt a leg-
több alapdarab épp ebben a színben 
és árnyalataiban jelenik meg. Időtálló, 
örök őszi-téli divatszín.

top 6. Fekete
A fekete örök! Örök klasszikus, örök 
divat, örök karcsúságot kölcsönző 
alap, nincs olyan ruhatár, ahol nem 
kap helyet. Világos, élénk színnel, 
vidám mintással párosítva izgalmas-
sá tehető. Remekül kombinálható 
kékkel, arannyal, mustársárgával, 
bordóval is.

top 7. Sötétlila
A padlizsán színek hódító körútjukra 
már nyáron elindultak, s ősszel is 

folytatják a nagy utazást. Hűvösebb 
napokon kissé sötétebb és selyme-
sebb, fényesebb változata a nyerő. El-
lenállhatatlanná tesz minden szettet, 
ha mustársárgával, feketével vagy 
bézzsel variáljuk.

EGy szoknya-EGy nadráG
A nadrágok szárai bővülnek, ké-
szülhetünk rá, hogy 2014-től a 
szűk nadrágok kiszorulnak a tren-
di darabok közül. A miniszoknyák 
is – ha nem is véglegesen – de kis-
sé háttérbe szorulnak, helyettük 
a midi lesz az igazán menő. Akár 
ruháról akár szoknyáról beszélünk, 
a térd alatti, maximum lábszárkö-
zépig érő hossz most a trendi. A 
szabásvonalak gazdagsága révén 
az üzletekben a ceruzaszoknyák, 

"A" vonalú aljak, egyenes szárú 
darabok egyaránt széles válasz-
tékban megtalálhatók. A midi 
szoknyák közül az alacsonyabbak 
épphogy térd alá érőt válassza-
nak! A kötött holmik divatjában a 
már említett grunge style mellett 
egy visszafogottabb irányzat is 
helyet kap. A trükk csupán annyi, 
hogy a hosszú pulcsikat idén nem 
nacival, hanem szoknyával lesz 
menő hordani.
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S H O E S F O O T W E A R

koCkás – koCkázatok nélkül
Szeptember óta szinte minden 
üzletben ott hivalkodik a kockás! 
Idén ősszel ő az egyértelmű favorit, 
azon belül pedig a skót kockás a 
legmenőbb. A ruhatár összes da-
rabján feltűnnek, válogathatunk 
kedvünkre, mekkora mennyiség-
ben szeretnénk beépíteni a vise-

letünkbe. Ott van a kiegészítőkön, 
táskákon, cipőkön, pulcsikon, szok-
nyákon, nadrágon, kabáton, még 
a fehérneműkön is! Ám vigyázat, 
itt is fontos a mértékletesség és a 
gondos tervezés: a napi öltözék-
ben csakis egy ruhadarab legyen 
kockás! 

trükkök bokaCsIzmára
A bokacsizmák ebben a szezonban 
is divatosak, sikerük töretlen. Tű-
vagy kockasarkúban, ék- vagy teli-
talpúban, szinte minden változat-
ban megtalálhatók a polcokon. Nem 
csoda hát, hogy oly nagy népszerű-
ségnek örvendenek. Az azonban ta-
lán sokaknak érdekes lehet, miképp 
javasolják a stylistok viselni ezekeket 
a helyes kis lábbeliket, hogy valóban 
kiemeljék öltözékünket. Ügyelnünk 
kell például a színazonosságra, ha 
azt szeretnénk, hogy hosszabbnak 
hasson a lábunk. Fekete bokacsiz-
mához fekete, kékhez kék…. A lé-
nyeg, hogy az egybeolvadó színek 
több centivel is „nyújtják és véko-
nyítják” a lábat. A nadrág ráhúzása 

a kis csizmára szintén jó trükk lehet, 
ha rövidnek véljük lábainkat. Ehhez 
a kis optikai meghosszabbításhoz 
szűk fazonú, magasabb sarkú bo-
kacsizmát érdemes keresni, és hosz-
szabb szárú nadrággal kombinálni. 
A leggings-bokacsizma, akárcsak 
a szűk szabású farmernadrág-bo-
kacsizma kombináció kizárólag a 
kecses, formás lábúak kiváltsága. A 
bokacsizma- szoknya variáció csak 
igen keveseknek áll jól, ugyanis 
a lábbeli felső-és a szoknya alsó 
vonala két, egymáshoz közel eső 
vízszintes vonalnak hat, rövidítve 
ezzel az alsó lábszárat. A csizmával 
azonos színű harisnyával segíthe-
tünk ezt feloldani.

’80-90-Es évEkEt Idéző GrunGE
A kockásokkal átfedésben idén me-
nő a grunge stílus is. Az eklektikus 
irányzat tipikus darabjai a kockás 
flanelingek, hosszú, mintás sálak, 
oversize, kifejezetten hanyag sza-
bású kötött pulcsik, virágos rucik, 
farmerek, bőrdzsekik és a kényel-
mes, vagány bakancsok. A tiné-
dzserek rajongani fognak ezért a 
stílusért! A skót kockás A-vonalú, 
vagy épp rakott szoknya hasonló 
szeretetnek örvend majd körük-

ben. Kedves kis tinik, mivel a vi-
selet főmotívuma a kockás darab, 
basic cuccokkal kell kombinálni, 
nem szabad túlzásokba esni. Egy 
fekete pulcsi és egy vastag harisnya 
tökéletes lesz a kis szoknyához! Jó 
ötlet a piros nyaklánc, sál, vagy láb-
beli is a grunge esetében. A kockás 
ing-farmer párosítás a szülőket is el 
fogja érni idén, ha másért nem, hát 
egy kis nosztalgiázás miatt. Menő 
lesz a farmer maxiszoknya is. Ami-

re azonban ügyelni kell: csakis a 
magasabb lányok-hölgyek viselhe-
tik lapos talpúval. A maxi szoknya 
ugyanis optikailag összehúz. Ala-
csonyak magas sarkúval viseljék! 
A mintás nadrágok esetében is a 
kockás modellek kerülnek előtérbe. 
A topszínekből válasszunk egyet, 
mely illik a nacihoz, keressünk ilyen 
felsőt, kardigánt, pulcsit, vagy blé-
zert, garantáltan telitalálat lesz!lábra való Útravaló

A lapos cipők kedvelőinek jó hírrel 
szolgálhatunk: a balerina cipők és 
a mokaszinok még trendik ősszel is. 
Ami kicsit más, hogy a szezonban a 
hegyes orrú mokaszinok a legnye-
rőbbek. Mivel optikailag nagyobb-

nak hat benne a lábfej, ezért a 
picinyke talpúaknak jó és előnyös 
igazán ez a fazon. A maszkulin vo-
nal és a grunge a ruhadivat mellett 
a cipődivatban is megmutatkozik. 
Csatos, szegecses bakancsok széles 

választéka várja a hölgyeket a ci-
pőüzletekben. Az éktalpak ezen az 
őszön is nyerők, s elérkezett a hegyes 
orrú, ultra vékony sarkú körömcipők 

visszatérésének ideje is. Ezek közül 
a két szín kombinációjával, illetve a 
kockással variált változatok lesznek 
a legtrendibbek. A szezon kedvence 

azonban előre láthatóan a fűzős bo-
kacipő lesz, s sokak imádják majd az 
extravagáns, szegecsekkel díszített 
tűsarkú lábbeliket is.

őszI dzsEkI kalauz
A hűvös idő beálltával már nem le-
het elindulni dzseki, vagy átmeneti 
kabát nélkül otthonról. Aki új kabát 
beszerzésén gondolkozik, érdemes 
áttanulmányoznia a szezon kabát 
kalauzát. Egy tökéletes ruhatárban 
jól megfér egymás mellett a ballon, 
a farmer, a bőrkabát, a szövetka-
bát, de akár egy bomber dzseki is. 
A cipzáras szövetdzsekiket elsősor-
ban olyan napokra és alkalmakra 
ajánljuk, amikor egy blézer már nem 
elegendő, egy melegebb kardigán 
vagy lazább stílusú dzseki viszont 
nem lenne igazán elegáns az alap 
öltözékünkhöz. Blúz-nadrág, ing-
szoknya variációkhoz, ruhához, far-
mernadrághoz is ideális. A mintás 
darabokat csakis egyszínűvel, az 
egyszínű kabátokat kockásakkal is 
bátran viselhetjük. A farmerdzse-
ki örök divat, olyan, mint a fekete 
szín. Klasszikus és erőteljesebb kék 

árnyalatai mellett idén bordóban 
és szürkében lesz a legmenőbb. Itt 
van mindemellett a nagy visszatérő, 
a bomber is! Ám nem military stílus-
ban, hanem csajosabb, vagányabb, 
többnyire virágmintás változatban 
ékeskedik. Az extravagánsabb öltöz-
ködés híveinek és tiniknek ajánljuk 
elsősorban. A bőr-műbőr dzsekik is 
trendik még, aki tehát tavaly beru-
házott egybe, idén is hasznát veszi. 
A szezonban a lekerekített nyakú, 
valamint az aszimmetrikus cipzáras 
darabok a legkelendőbbek. A bal-
lonkabátokkal hasonló a helyzet: ha 
tavalyról megvan, máris elővehetjük! 
A bézs, drapp, púderrózsaszín, mély 
sötétkék és fekete idén a trendi. A 
parkák már a telet idézik. Ezek a 
vastag, sportos, ám meleg átmene-
ti kabátok jó szolgálatot tesznek a 
szabadban hideg reggeleken, hűvös 
estéken.

táskatrEndEk
Az esztendő táskadivatját te-
mérdek újdonság jellemezte, 
így van ez az őszi szezonban is. 
A kígyó-és krokodilbőr utánza-
tú bőrtáskák csajosak, trendik, 
feltűnőek, különös tekintettel 
színezésükre. Ezek a mintás tás-
kák ugyanis most lakkfényben 
és élénk színekben pompáznak. 
Vörös, narancs, zöld borítéktáskák 
vagy kisebb kézitáskák hódítanak 
majd a hölgyek körében. A fekete-
fehér is érdekes módon állatmintával, 
zebracsíkok formájában jelenik meg 
a táskadivatban. A burgundi a hideg 
évszak kétségtelenül legmenőbb 
színárnyalata. Egy középméretű lán-

cos burgundi-vörös táskával szinte 
minden ruhadarabbal menő! Az 
oversized táskák továbbra is hódí-
tanak, ebből érdemes fekete bőrre 
vadászni. A szabadság és lazaság 
szimbólumai, a rojtok is tartják még 

magukat úgy táskákon, mint cipő-
kön. A láncos pántú táskák luxusát 
bátran megengedhetjük magunknak, 
feldobva ezzel öltözékünket. Vállon, 
vagy boríték táskaként, keresztben, 
postás táskaként hanyagul átvetve 
is bátran viselhető. A kis piros borí-
téktáska idén biztos jó szolgálatot 
tesz – gondoljunk csak a skótkockás 
ruhadarabokkal való párosításra. A 
kicsiny szőrmés táskák és a szőr rá-
tétes megoldások mellett a kockás 
táskák is teret hódítanak idén. Ami 
azonban a táskadivatban kétségtele-
nül újdonság, egy igazi formai váltás: 
megérkeztek a sikkes kerek táskák, 
melyek a tervezőknek köszönhető-
en elegáns és sportos változatban 
egyaránt kaphatók.

Reno

Borgo

Borgo

Wrangler/Lee

Wrangler/Lee

Wrangler/Lee
Borgo

Borgo

Reno

fo
tó

: M
iss

y



2  ÁRKÁD híRaDó XII. ÉVFOLYaM 124. SZÁM2013. OKtóbeR 3. CSÜtÖRtÖK6

Vásároljon minimum 2000 Ft értékű NIVEA arcápoló 
vagy arctisztító terméket a kitelepülés 

időtartama alatt, és megajándékozzuk hűségét!*

* Vásárlást igazoló blokkot a bevásárló központban 
lévő üzletekből fogadunk el. Patikai blokkot 
nem áll módunkban elfogadni. A promóció csak 
a kitelepülés időtartama alatt érvényes.

INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINK
• Speciális diagnosztikai géppel bőrtípus analízis

• Bőrtípus meghatározás
• Személyre szabott arc- és bőrápolási tanácsadás

• Bőrtípusnak megfelelő termékminta

BÍZZA MAGÁT 
SZÉPSÉGSZAKÉRTŐINKRE!

2013. NOVEMBER 8–10.
 Péntek Szombat Vasárnap
 11:00–20:00 10:00–19:00 10:00–18:00

KERESSE NIVEA SZÉPSÉGÁPOLÁSI
STÚDIÓNKAT!

EGy kIs őszI FlEur-t – ráFér növényEInkrE
Az ősz beköszöntével elérkezett az 
ideje, hogy a nem fagyálló növénye-
ket már az első fagyos éjszaka beállta 
előtt fagymentes helyre telepítsük át. 
A legérzékenyebbeket már szeptem-
berben be kell költöztetni, s egészen 
fagyosszentekig óvnunk kell őket a 
hidegtől. A hűvösebb napokkal az 
otthon melegének megteremtésé-
hez elengedhetetlen néhány szép 
szobanövény, megteremtve ezzel a 
teljes harmóniát. A megfelelő méretű 
és színű kaspók, cserepek, az illatos 
gyertyák, asztali-és lakásdíszek ki-
választásában segítenek Önöknek 
a Butlers és a Fleur-t szakértői, mi 
több, a Fleur-t üzlettől számos hasz-
nos tanácsot is kaptunk, miképp vará-
zsolhatjuk lakásunkat igazi otthonná. 
Íme elsőként néhány érdekesség és 
praktikus gondozási tanács.

•	A zöldségek és a tojás főzővízében 
sok ásványi anyag található, éppen 
annyi, amennyinek örülnek a csere-
pes és dézsás növényeink.

•	A legjobb égetett agyagedényt 
választani növényeinknek, mert 
mind a levegőt, mind a nedvessé-
get átengedi.

•	A műanyag cserepek nem borulnak 
fel könnyedén, ha pár követ helye-
zünk ültetés előtt az aljukba.

•	A fából vagy fémből készült edé-
nyekbe műanyag cserepet kell he-
lyezni, megakadályozva ezzel azok 
gyors szétrohadását vagy rozsdáso-
dását a nedvesség következtéből 
fakadóan.

•	Ahhoz, hogy egy növény jól érezze 
magát, mind az új, mind a régi kas-
pót ültetés előtt alaposan mossuk 
ki, majd öblítsük ki belőlük a tisztí-
tószer maradványokat.

•	A használt cserepekről a fehér vízkő-
foltok ecettel tüntethetők el.

•	Amennyiben kerámia edényt vá-
sárolunk, növényünk beültetése 
előtt aljának közepén kalapáccsal és 
szöggel nagyon óvatosan üssünk kis 
kifolyónyílást. Ezt kagylóval, vagy 
söröskupakkal is letakarhatjuk, hogy 
locsoláskor ne mosódjon ki belőle 
a föld és a tápanyagok.

•	A nagyobb edényekben a pangó 
víz képződését meggátolhatjuk, ha 
a cserép aljára annak kb. negye-
déig kavicsot, agyagcserép dara-
bot helyezünk, mielőtt feltöltjük 
virágfölddel.

•	Az olcsó virágföldnek a minősége 
is olcsó! Összecsomósodik az öntö-
zéstől, a szobai melegben kiszárad, 

megkeményedik, így az öntözővíz el 
sem jut a gyökerekig, s elsatnyulhat 
a növényünk.

•	Szobanövényeinket át kell vizsgálni, 
a sérült leveleket el kell távolítani. 
Zuhanyozzuk le, száradást követően 
pedig tegyük a helyére, vagy keres-
sünk neki igényeinek megfelelő új 
területet.

•	Ne zsúfoljuk telis-tele otthonun-
kat szobanövényekkel, a túl nagyra 
nőtteket érdemes intézményeknek 
(óvoda, iskola…) felajánlani. 

•	Azoknak a növényeknek, melyek 
számunkra a hideg időben az éle-
tet, a zöldet jelképezik, teremtsünk 
megfelelő környezeti feltételeket. 

•	Ősztől a tápoldatozást abba kell 

hagyni, az öntözést mérsékelni kell. 
Ilyen pihenést igényelnek a fikuszfé-
lék, a bunkóliliomok, a peperómiák, 
a pozsgások. Ha ezt nem tartjuk be, 
gyengécske hajtásokat hoznak csak. 

•	A fikuszok fokozottan érzékenyek 
a huzatra, a hirtelen hőmérséklet 
lehűlésre, ilyen esetekben ledobják 
leveleiket.

•	A kaktuszoknak a téli hónapokban 
pihenésre van szükségük, esetük-
ben is már ősz elejétől mérsékeljük 
az öntözést, majd októbertől telje-
sen szüntessük meg. Teleltetésük 
8–10 fokos helyen ideális.

•	Az amarillisz öntözését is szeptem-
bertől kell fokozatosan csökkenteni 
mindaddig, míg levelei elszáradnak. 
Az öntözést eztán teljesen hagyjuk 

el! Ennek eredményeképp január-
ban az amarillisz ki fog hajtani. Az el-
ső bimbó felfedezésétől foghatunk 
bele ismét rendszeres öntözésébe, 
hogy aztán gyönyörködhessünk 
meseszép virágaiban. 

•	A gumós begóniákat elvirágzást 
követően ki kell venni a cserépből, 
majd lerázni róla a földet. A gumó-
kat újságpapírba kell helyezni, majd 
pedig egy hűvös kamrában célszerű 
teleltetni. Öntözni legközelebb jö-
vő év februárjában fogjuk, amikor 
ismét cserépbe helyezzük.

Épphogy csak átfutottunk néhány 
gyakori növény gondozásán. További 
ápolási tanácsokért keressék Fleur-t 
üzletünket és kutassák fel az Ale-
xandra Könyváruházunkat, hasonló 
témával kapcsolatos kiadványokért.

őszI kInCsEstár
Jóllehet, itt az ősz, mégis bizonyára 
még néhány melegebb nappal aján-
dékoz meg bennünket a természet.  
Használjuk ki, kerekedjünk fel sze-
retteinkkel és tegyünk egy sétát a 
természetbe. Ha pedig már kirán-
dulunk, igyekezzünk nyitott szem-
mel járni, s összegyűjteni azokat a 
kincseket, melyekkel az erdők fái 
elhalmoznak minket. Kisgyerme-
keseknek különösen ajánljuk, hogy 
gyűjtögessenek egy-egy túra alatt 
leveleket, terméseket, melyekből 
aztán otthon csodás lakásdíszeket 
készíthetnek közösen. Kitűnő kikap-
csolódás, remek közös program lesz 
a kreatív alkotósdi, amikor odakint 
esőcseppek kopogtatják az ablakot.  
Levélkoszorút, terméscsuprocskát, 
gyertyatartót, Halloween díszecskét, 
szalma díszecskét, állatfigurát és még 
sok kedves díszt készíthetünk gesz-

tenyéből, makkból, 
dísztökből, hogy 
csak néhányat 
említsünk az ősz 
kincsestárából. A 
variácóknak csakis 
a fantáziánk szab-
hat határt. Makk, 
mogyoró, geszte-
nye egy különle-
ges formájú vázába 
szórva önmagában is mutatós dísze 
lehet az asztalnak. Gyerekek ked-
vence a levélkép, melyhez semmi 
egyéb nem szükséges, mint néhány 
színes falevél, ragasztó, és egy kép-
keret. A többit bátran rájuk bízhatjuk. 
Imádni fogják, ha a maguk gyártotta 
képecske teszi hangulatossá szobá-
jukat. Vegyük elő emlékeinket, ne 
restelljünk gesztenyefigurákat vagy 
épp Makk Marcit gyártani gyermeke-

inkkel. Egyszerű, filléres játékok ezek, 
mégis összekötik az alkotókat és me-
legséggel töltik el szívüket, emellett 
kitűnően fejlesztik a gyerkőcök kéz-
ügyességét és kreativitását is. Akár 
szalvétanehezék gyanánt is kedves 
lehet egy gesztenyesüni. Közeleg 
Halloween is, melynek alkalmából 
a tökfaragás is kitűnő programnak 
ígérkezik, különösen, ha végezetül 
belekerül a kis mécses is.
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Még lesz néhány napsütötte hét-
vége, amikor nem kell a falak közé 
zárkóznunk, útra kelhetünk, hogy 
felfedezzük szűkebb-tágabb környe-
zetünket. Sokan wellness hétvégéket 
terveznek, megint mások jól bevált 
helyekre térnek vissza. Összegyűj-
töttünk néhány úticélt, történetesen 
országunk nemzeti parkjait, hogy 
ötletekkel szolgáljunk mindazoknak, 
akik még nem tudtak dönteni. 

balaton-Felvidéki
nemzeti park 
Az 1997-ben alapított Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park mintegy 57 ezer 
hektáron terül el Veszprém és Zala 
megye területén, a Balaton északi 
partján. A Tihanyi-félsziget, az öreg 
borpincékről híres Pécselyi-medence, 
a Káli-medence, a vulkanikus Bada-
csonyi-hegység, a víznyelőktől és 
szurdokvölgyektől szabdalt Keszthe-
lyi-hegység és a Kis-Balaton egyaránt 
részét képezi.

duna-ipoly nemzeti park
A Duna-Ipoly Nemzeti Parkot 1997-
ben alapították, a pilisi és börzsönyi 
természetvédelmi területek, valamint 
az Ipoly ártereinek és érintett szaka-
szainak egyesítésével. Hazánk egyik 
leggazdagabb élővilággal rendelkező 

nemzeti parkja híres arról, hogy olyan 
állat- és növényfajok is megtalálha-
tóak területén, melyek sehol máshol 
az országban - ilyen például a havas-
alji rózsa vagy a sügérféle selymes 
durbincs.

őrSégi nemzeti park
Hazánk legfiatalabb nemzeti parkját 
2002-ben alapították. A Rába folyó 
völgyét, az Őrséget, a Vendvidéket 
és Szentgyörgyvölgy körzetét foglalja 
magában. A park egyik jellegzetes-
sége nagyszámú lepkepopulációja, 
majd félezer különböző fajta pillangó 
található meg a réteken.

Hortobágyi nemzeti park
A Kilenclyukú híd, az ősi magyar 
szürkemarha-gulya vagy épp a 
darulesek védjegyeivé váltak hazánk 
első, még 1973-ban alapított nemzeti 
parkjának. 1999-ben az UNESCO a 
Világörökség részévé nyilvánította 
a park egész területét.

kiSkunSági nemzeti park
Hazánk második nemzeti parkját 
1975-ben alapították az Alsó-Tisza-
vidék árterei, a Duna-völgy szikes 
pusztái és löszpartjai, valamint a 
Duna-Tisza közötti homokhátságok 
élővilágának védelmére. A park tavai 

állandó fészkelőhelyet jelentenek a 
gémek és kócsagok számára, míg a 
gyakran futóhomokos buckavidé-
ken naprózsát, kései szegfűt, homoki 
vértőt és kékvirágú szamárkenyeret 
láthatnak a kirándulók.

bükki nemzeti park
Hazánk első hegyvidéki nemzeti 
parkját 1977-ben alapították, válto-
zatos geológiai képződményei, sok-
színű növény- és állatvilága pedig 
évről évre egyre több látogatót vonz. 
A hegység barlangjaiban talált csont-
leletek azt bizonyítják, hogy már az 
őskorban is éltek emberek a Bükkben.

aggteleki nemzeti park
A híres cseppkőbarlang és felszíni 

karsztrendszer védelmére alapítot-
ták meg 1985-ben hazánk negye-
dik nemzeti parkját. Azonban nem 
csupán geológiai érdekességek, 
de kulturális értékek is kötődnek 
a területhez, például a rudabányai 
ősemberbarlang.

Fertő-HanSág nemzeti park
A Fertő-tó vidékének nemzeti parkká 
válását több nemzetközi tájvédelmi 
egyezmény előzte meg, végül maga 
a park 1994-ben jött létre, magyaror-
szági és osztrák területeket egyaránt 
érintve.

duna-dráva nemzeti park
A gemenci erdőségekről és az ott 
található gímszarvas-állományról 

híres Duna-Dráva Nemzeti Parkot 
1996-ban hozták létre. Eredetileg egy 
nemzetközi, Jugoszláviával közös par-
kot terveztek a táj védelmére, utóbbi 
felbomlása miatt ez végül elmaradt. A 
borókás, láptavas területek sok védett 
növény és állat lakhelyéül szolgálnak.

kőröS-maroS nemzeti park 
A dél-alföldi területeket egyesítő 
Körös-Maros Nemzeti Parkot 1997-
ben alapították. Geológiai jellegét 
tekintve a terület két részre osztható, 
a Körös vidékére, valamint a Békés-
Csanádi Löszhátra. A három megyét 
is érintő park egyik legfontosabb fel-
adata, hogy a hazánkban csak itt ta-
lálható erdélyi hérics és bókoló zsálya 
állományát fenntartsa.

Új FEjEzEt a budapEstI árkád élEtébEn
2013. szeptember 19-től új fejezet kez-
dődött a budapesti ÁRKÁD életében. 
Márciusban megnyitott az ÁRKÁD2 
Bevásárlóközpont és ezzel párhuza-
mosan illetve ezt követően óriási át-
alakításokra került sor a 2002-ben át-
adott eredeti ÁRKÁD épületrészben. 
Kiépült mindhárom szinten a 2 épü-
letet összekötő végleges sétáló utca 
és kialakításra került az onnan nyíló 
üzlethelyiségek sokasága, melyeket a 
bérlőpartnerek folyamatosan vesznek 
át és saját koncepcióik szerint rendez-
nek be. Mindkét épületrész belső terei 
egységesen új branding elemekkel és 
friss, üde, arculatos színekkel lettek el-
látva, új arculatot kölcsönözve ezzel 
a bevásárlóközpontnak. Az ételudvar 
is felújításra került, s új, modernebb 
világítási koncepció valósult meg a 
sétáló utca több részéhez hasonlóan. 
Megtörtént az ÁRKÁD1 tűzbiztonsági 
rendszerének a mai követelmények-
hez és elvárásokhoz történő igazítása, 
azaz a rendszer átépítése, felújítása, 
amely a látogatók és a ház dolgozó-
inak biztonságát szolgálja. Teljesen 
felújították és megszépítették a lá-
togatói mosdókat és a mellékhelyi-
ségeket is. A sétálóutcába kényelmes, 
látogatóbarát ülőgarnitúrák kerültek, 
s hamarosan megérkeznek az új kon-
cepciónak megfelelő virágtartó ele-
mek és növényzet is. Az ÁRKÁD be-
vásárló komplexumában véghezvitt 

építési és átépítési munkálatai mellett 
az ECE Projektmanagement Budapest 
Kft. kerékpárúttal, a környéken kiala-
kított parkolókkal és parkolási rend-
szer támogatással, a kerületi térfigye-
lő rendszer kiegészítésével, intenzív 
zöldesítéssel járult hozzá a környék 
fejlesztéséhez. Az ÁRKÁD2 megnyitá-
sának és a bevásárló komplexumban 
véghezvitt munkálatoknak köszönhe-
tően lehetővé vált a bérlői mix átala-
kítása is. Az ÁRKÁD2-ben még márci-
usban megnyitottak olyan új üzletek, 
mint a Van Graaf, iStyle, BioHair és a 
UPC, illetve költöztek át nagyobb és 
modernebb üzlethelyiségekbe a ko-
rábban ÁRKÁD1-ből ismert Interspar, 
Hervis, Deichmann, New Yorker vagy 
Libri könyváruház. Augusztusban is-

mét 2 jól ismert névvel gazdagodott a 
bevásárlóközpont az ÁRKÁD2 terüle-
tén: megnyitott a GAP és a Starbucks. 
Az ÁRKÁD átstrukturálásának köszön-
hetően nagyobb üzlethelyiségekbe 
költözhettek a régi üzleteiket „kinőtt” 
bérlők is, mint pl. a Reno Cipő, vagy 
a dm és Rossmann illatszerüzletek. 
Szeptember folyamán nyitnak majd 
a Magyarországon újdonságnak szá-
mító Designer Zóna üzletei is, ahol 
magyar ruhatervezők kreációit vásá-
rolhatják meg látogatóink. Ugyancsak 
újdonság a magyarországi kiskeres-
kedelmi piacon egy „Start-up” Zóna 
kialakítása, ahol fiatal kezdő magyar 
koncepciók számára teszik lehető-
vé a bemutatkozást a nagyközönség 
előtt. Az átépítésnek köszönhetően 

kibővített üzlethelyiségekbe végre 
beköltözhettek olyan divatüzletek, 
melyeknek korábban nem tudtak 
biztosítani megfelelő nagyságú üz-
lethelyiséget és nagyon hiányoztak 
a bevásárlóközpontból: pl. Bershka, 
Stradivarius, Pull&Bear. Hamarosan 
több mint 700 nm alapterületen meg-
nyithat a látogatók által oly annyira 
hiányolt CCC cipőbolt is. A napokban 
egymás után nyitnak olyan divatüzle-
tek, mint a Street One, Lee Wrangler, 
Borgo, Gas Jeans, Sugarbird, vagy a 
Balance. A látogatók kényelmi szem-
pontjait és igényeit hivatott szolgálni 
a Cityspar, illetve a speciális igényeket 
is kielégítő Norbi Update élelmiszer-
üzlet. Szintén hamarosan megnyitja 
kapuit az ÁRKÁD-ban a látogatók által 

oly régen várt „Kölyökpark” játszó-
ház. A szolgáltatások köre is tovább 
bővül: az MKB és OTP Bankok új és 
nagyobb helyiségekbe költöznek, s a 
Budapest Bank és a Raiffeisen Bank is 
megnyitotta új bankfiókját. A gaszt-
ronómiai kínálatot további ismert ne-
vek erősítik majd, mint pl. a Perk Café. 
Végkifejletben az új ÁRKÁD bevá-
sárló komplexumban több mint 220 
kereskedelmi és szolgáltató egység 
kap helyet.

eCe – erőS partner
Az ECE 1965 óta fejleszt, tervez, kivi-
telez és üzemeltet bevásárlóközpon-
tokat. Mostanára 17 országban 190 
bevásárlóközpontot üzemeltet. Az 
ECE bevásárlóközpontokban mintegy  
17 500 kiskereskedelmi bérlő ösz-
szesen kb. 6 millió m2-en, évente kb. 
21 milliárd euró forgalmat bonyolít 
le. A fenti bevásárlóközpontokhoz 
sorolható többek között a berlini 
Potsdamer Platz Arkaden, a lipcsei 
Promenaden im Hauptbahnhof és 
a szczecini (Lengyelország) Galeria 
Kaskada. Legújabb bevásárlóközpon-
tunk a Frankfurt am Main-ban talál-
ható Skyline Plaza. Magyarországon 
az ECE a budapesti ÁRKÁD 1 és 2 mel-
lett még további 4 bevásárlóközpon-
tot üzemeltet: ÁRKÁD Pécs (2004), 
ÁRKÁD Győr (2006), Fórum Debrecen 
(2008), ÁRKÁD Szeged (2011).
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beledi rita ÁRKÁD Budapest Bevásárlóközpont igazgató; Gyalay-korpos Gyula ECE Budapest Kft. ügyvezető igazgató;
turi tamás ECE Budapest Kft. bérbeadási igazgató; mikusi róbert Market Építő Zrt. vezérigazgató-helyettes 
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A HÓNAP

NYEREMÉNYE

Sikeres üzleti
döntés előtt áll?
Schmidt Tamás bérbeadási menedzser
készséggel nyújt felvilágosítást Önnek az 
ÁRKÁD-ban rendelkezésre álló, bérbe
vehető üzlethelyiségekkel kapcsolatosan. 

Érdeklődni a +36 30 443 5092, illetve
a +36 1 434 8200 telefonszámon
lehetséges.

GyermekszemmelGyermekszemmel
rajzpályázatrajzpályázat
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Kedves Olvasóink! 
Kérjük írják meg nekünk, melyik üzlet kirakatában helyeztük el a képen látható táblát. Egy kis séta a bevásárlóközpontban, 
s már küldhetik is be a megfejtést!
A helyes megfejtést beküldők között egy 10.000 forint értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki. A nyeremény átvételének 
feltétele, hogy az átadásról fotó készül, amely fotó a következő megjelenésben bekerül az ÁRKÁD Híradó újságba.
A helyes megfejtést küldjék be 2013. október 30-ig az alábbi címre: ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont Igazgatóság, 
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1. Kérjük, a levelezőlapra írják rá telefonos elérhetőségüket is!

Előző "A hónap nyereménye" játékunk helyes megfejtése: "Triumph".
Szerencsés nyertesünket, Bakonyi Krisztinát Dóczi Gerda üzletvezető és 
Móritz Lilla, az igazgatóság munkatársa köszönti egy 10.000 Ft értékű 
vásárlási utalvánnyal.

az árkád-ban  
irodák és raktárak

 bérelhetők!
Schmidt Tamás bérbeadási 
menedzser készségesen ad 

további felvilágosítást az 
ÁRKÁD-ban rendelkezésre 

álló irodákról és 
raktárhelyiségekről a  

(30) 443-5092-es, illetve az 
(1) 434-8200-as 
telefonszámon.

Előző Gyermekszemmel pályázatunk témája: "Milyen egy hangszeres
utazás a világ körül". A nyertes: Makaró Szilárd (11 éves). Nyereménye egy 
családi belépőjegy a Filharmónia Desszert gyereksorozat friss évadának első 
előadására, melyet a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. ajánlott fel.
Valamint a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola Szivárvány csoportját 
egy 25.000 Ft értékű ÁRKÁD vásárlási utalvánnyal jutalmaztunk meg a gyö-
nyörű albumért, amit beküldtek a pályázatra.

E havi témánk:

"A kedvenc gesztenyefigurám"
Pályázataitokat az ÁRKÁD Információs pultjánál 

adhatjátok le, de küldhetitek postai úton is.
Címünk:

ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont Igazgatóság
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1.

Beküldési határidő: 2013. október 30.

Ne feledjétek el megadni nekünk neveteket, 
életkorotokat és telefonos elérhetőségeteket!

A nyertest egy 5 000 Ft értékű ÁRKÁD Pécs
vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk!


