
Az ÁRKÁD mindig útba esik!
Megközelíthető:

n Helyi tömegközlekedés:
2, 2A, 3, 4, 4A, 4G, 4Y, 6, 113, 14, 15, 
20, 20A, 120, 122, 23Y, 123, 24, 124, 
25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 71, 72, 
73, 73Y, 932 és 973 buszokkal

n Távolsági buszjáratokkal

Tisztelt Olvasók!

130
üzlet

850
parkolóhely

Az ÖN
kényelméért

Nyitva tartás
07:00 - 21:00
07:00 - 22:00
07:00 - 21:00
08:00 - 19:00
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Újra itt az ősz, hívogatóan tárja ki 
kapuit minden óvoda és iskola. A 
ragyogó napsugarak már-már el-
lentmondanak a ténynek: itt a tan-
szerek, taneszközök beszerzésének 
ideje. S bár sokan kihasználják az 
indián nyarat, üdülni is most utaz-
nak, mégis a többségnek, a gyerme-
kes családoknak a szeptember már 
az óvodáról, iskoláról szól. Ez egy 
kellemes kihívásokkal teli időszak, 
melyet vidámmá és emlékezetessé 
tehetünk, ha a gyerkőcökkel együtt 
tervezzük, s bonyolítjuk a bevásár-
lásokat. A kedvenc mesehősök, sze-
retett kis állatkák visszaköszönnek 
a taneszközökről, kedvet csinálva 
ezzel a kicsiknek a suli kezdetéhez. 
Nem egyszerű azonban a sokaság-
ból kiválasztani a legpraktikusabb, 
árában is pénztárcánkhoz szabott 

termékeket. Épp ezért összegyűjtöt-
tük Önöknek kedvenceinket. Mielőtt 
azonban vásárolni indulnak, gyerme-
kükkel közösen nézzenek az íróasz-
tal mélyére. Kitűnő családi program 
egy-egy vidám hangulatú leltározás, 
emellett elkerülhetjük a felesleges 
költekezést is. A bevásárlólista el-
készítését is közösen érdemes vé-
gezni a kisdiákkal, persze a szülők 
előtte gondosan tanulmányozzák 
át az üzletek iskolakezdési akcióit 
is. Iskolakezdési kuponakciónk ide-
jén nyújtott kedvezményeink, vala-
mint üzleteink beiskolázási utalvány 
elfogadó listája segítségükre lesz 
mind a tervezésben, mind pedig a 
beszerzésben.
Üzleteink nevében is kívánunk Önök-
nek örömteli bevásárlást!

4–5. oldal

6-7. oldal

Az idei ősz divatja
Milyen színek és fazo-
nok hódítanak az új 
szezonban? Októbe-
ri divatnapjaink idején 
megtekinthetik, milyen 
trendeket álmodtak a 
tervezők őszre.

Olcsóbban kuponokkal
Szeptember 3–7-ig is-
mét sok pénzt megta-
karíthatnak. Üzleteink 
többségében ismét itt 
az e-kupon akció! Vásá-
roljon kedvezménnyel az 
iskolakezdésre is!

3. oldal 2. oldal

Megújul a honlapunk
Bevásárlóközpontunk 
megújítását ősszel hon-
lapunk design váltása kö-
veti. A böngészők örömé-
re modernebb és fel-
használóbarátabb lesz a 
www.arkadpecs.hu.

Újra a nyakunkon van az ősz, de ez 
nem feltétlenül jelent rosszat! Aho-
gyan a természetben, úgy a divat-
ban is főszerepet kapnak a színek 
és a tónusok!

A megújult ÁRKÁD régi, megújult 
és új üzletei tárt karokkal várják 
vásárlóikat, és segítenek megtalál-
ni a trendi őszi darabokat.

Az iskolakezdéshez is mindent be-
szerezhetnek nálunk, hogy a suli 
start a lehető leggördülékenyeb-
ben történhessen meg.

Ehhez nagyon jó árakkal várjuk 
Önöket a szeptember 3–7. között 
zajló online kuponakciókon.

Várjuk Önöket továbbra is!

Üdvözlettel,

Hahner Klaudia
centermenedzser
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Színes programok az egész családnak

programajánló

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2014. október 8–12.

2014. szeptember 20–21.

2014. szeptember 19.

2014. szeptember 18–27.

2014. szeptember 10–14.

2014. szeptember 10–11.

2014. szeptember 5–6.

2014. szeptember 4.

2014. szeptember 3–7.

Jön! Jön! Jön! Őszi divatnapok

CoCa-Cola promóCió

10–18 óráig véradás

Baranya megyei gyermekvédelmi 
központ kiállítása

CitroËn C4 CaCtus kiállítás

BűnmegelŐzési napok

nivea promóCió

CoCa-Cola zero promóCió

árkád iskolakezdési kuponakCió

Hétfő-Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

Vidám sulikezdés
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MEGÚJULT
AZ ÁRKÁD
Miként ruhatárunkat, ottho-
nunkat is szezononként meg-

újítjuk, frissítjük, úgy vált 
szükségessé bevásár-
lóközpontunk belső 
tereinek, valamint 

parkolónknak is 
a megújítása.

Az ÁRKÁD Pécs 
immár tíz éves.

Ránk jellemző 
és meghatározó 

építészeti arculatunk-
hoz igazodva, komplex 

szemléletmóddal került az 
elmúlt pár hónapban felújításra, 

teret adva a ma felmerülő valamennyi 
igénynek. Alsó szintünkön a tágas középső 

tér struktúrája révén egyfajta főtér szerep-
pel bír. Kulturális és közművelődési funkcióival 

nyitásunk óta magas szinten szolgálja látogatóink, 
azaz a térség lakosságának közösségi életét. A nagyobb 
volumenű program sorozatok, kiállítások városunk tu-
risztikai forgalom növekedésében is szerepet játszanak. 
Falainkat meleg tónusú színekkel, naranccsal, kiwizölddel 
tettük barátságossá, melyeket - beleértve a kupolát 
is - lágyan ívelő hullámos mintázattal varázsoltunk 
egyedivé és izgalmassá. Modern és harmóniát sugárzó 
világítótesteket helyeztünk el bevásárlóközpontunkban. 
A beépített rejtett világítás zöld  és narancs színt sugá-
roz, s augusztusban helyükre kerültek a mennyezetbe 

süllyesztett lám-
pák is. A bútorzat 
megújítása is megtörtént, 
s gyerekbarát kicsi-kocsi tá-
rolónk, valamint információs 
pultunk hasonlóképp új színekben 
pompázik. A tisztaság elengedhetet-
len követelmény egy olyan komplexum 
esetében, mint az ÁRKÁD. Épp ezért egyik 
fő célunk volt a mosdók teljes körű felújítása. 
Design tekintetében itt is a meleg tónusú kiwizöld 
és narancs árnyalatok kaptak teret mind a falakat, mind 
a csempéket illetően. Parkolóink és lépcsőházaink bejá-
ratai is új színviláguk révén barátságosabban fogadják 
a hozzánk látogatókat. Parkolónk útburkolatának meg-
újítása még zajlik, ezért várhatóan szeptember 15-ig 
az autóval érkezőknek forgalmi rend változásra kell 
számítaniuk. Köszönjük megértésüket és türelmüket! 
Bízunk benne, hogy a fejújításnak és a designfrissítésnek 
köszönhetően még nagyobb kényelemben, még esztéti-
kusabb környezetben élvezik majd a nálunk eltöltött időt!

 MEGÚJUL A  
 HONLAPUNK 
Szeptembertől megújul honlapunk 
is. A www.arkadpecs.hu weboldal 
a legutolsó trend szerinti design 
és legújabb technológiai háttér 
figyelembe vételével és alkalma-
zásával készül a legmagasabb fokú 
felhasználói élmény biztosítása 
érdekében. A responsive kialakí-
tás lehetővé teszi, hogy minden 
internet képes készüléken - az 
okostelefontól kezdve a tableteken 
át a laptopokon keresztül az asz-
tali számítógépekig ugyanaz a 
tartalom egyformán élvezhetően 
jelenjen meg az egyes készülékek-
re optimalizálva. Legfőbb célunk 
azonban továbbra is az, hogy mi-
nél több felhasználó elérje web-
oldalunkat, és hozzáférhessen a 
számára fontos információkhoz. 
A választott kialakítás és techno-
lógiai háttér lehetővé teszi, hogy 
honlapunk még inkább keresőba-
rát legyen, ill. akár menet közben 
is – a felmerülő igények figyelembe 
vétele mellett – rugalmasan lehes-
sen bővíteni. Az új architektúra 
gyorsabb elérést és biztonságo-
sabb hozzáférést biztosít, valamint 
szorosabb integrációt biztosít a 
facebook közösségi oldallal.

Kellemes böngészést kívánunk!
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 OLCSÓBBAN ÁRKÁD KUPONOKKAL 
Iskolakezdési kuponakció szeptember 3–7.
Kedves Szülők! Visszaszámlálás in-
dul, a kicsik már izgatottan számolják, 
hány nap van vissza az ovi vagy a 
suli kezdetéig. Az utolsó előkészü-
letek napjai zajlanak, leltározni kell 
a meglévő felszereléseket, vissza 
kell szokni a napirendszerű kelésre, 
fel kell készülni az iskolakezdésre.  
Akik mostanában kezdik el megvenni 
a taneszközöket, sulis ruhatárat, bizo-
nyára számoltak is bevásárlóközpon-
tunk elektronikus kuponjaival. Immár 
ötödik éve, hogy útjának indítottuk ku-
ponnapjainkat. Az országban a pécsi 
ÁRKÁD – együtt a budapestivel – egyi-
ke volt azon bevásárlóközpontoknak, 
akik online kupon akcióba kezdtek. Az 
akció már akkor sikernek örvendett, 
persze az akkori mutatók azóta alapo-
san megugrottak. 2009-ben 2–3 ezer 
kupont váltottak be vásárlóink az őszi 
kupon napok alkalmával, 2013-ban 
már 11 ezres beváltással büszkélked-
hettünk. Köszönhető ez természete-
sen az internet penetrációnak is, hisz 
manapság már szinte mindenkinek 
van lehetősége, hogy internetezzen 
laptopon, mobilon, tableten, vagy ott-
honi, illetve irodai számítógépéről. Öt 

éve még alig 25 üzlet vett részt az ak-
cióban, mostanra ez a szám duplájára 
növekedett. Nekik és hű vásárlóinknak 
is ezúton köszönjük, hogy akciónkat 
sikeressé tették. Kereslet és kínálat 
általuk talált egymásra: a kuponozás 
hazánkban is az egyik legnépszerűbb 
vásárlási szokássá nőtte ki magát, le-
gyen szó szolgáltatásról, utazásról, 
éttermekről vagy szimpla termékekről.  
Az ÁRKÁD kuponakciója természe-
tesen nemcsak a suli kezdőknek, de 
az őszi ruhatár felfrissítését tervezők-
nek is jó hír. Öt napon keresztül közel 
50 üzletünk kínál kedvezményeket. 
Üzleteink polcain már csalogatóan 
sorakoznak a legújabb kollekciók, az 
idei ősz új trendjeinek darabjai. 

Látogasson eL megújuLt 
honLapunkra! 
1. Klikk a www.arkadpecs.hu oldalra
2. Klikk az Őszi kuponnapok felületre
3. Kupon kiválasztása, kattintás a 

nyomtatóikonra
4. Több kupon együttes nyomtatá-

sához használja a kupongyűjtőt
5. A kinyomtatott kupont vásárláskor 

adja át az eladónak

6. Érvényességi időn belül használja 
fel a kuponjait

keresse kuponnyomtató 
standunkat! 
2014. szeptember 3–7-ig
Bevásárlóközpontunk felső szintjén 
felépített nyomtatóstandunknál 
áttanulmányozhatja az akcióban 
résztvevő üzletek és a kedvezmények 
listáját. Hostesseink kinyomtatják 
és átadják Önöknek a kiválasztott 
kuponokat. 

egyéb akciók 
A www.arkadpecs.hu oldalon ke-
resztül könnyedén felvehetik ve-
lünk a kapcsolatot. Írhatnak az 
info@arkadpecs.hu címre, vagy a 
www.napiakciok.hu oldalon a Vá-
sárlói vélemények rovatban meg-
oszthatják velünk és a többi kupon-
felhasználóval, hogy mely üzletben 
találkoztak a legjobb ajánlatokkal, 
hol találták a legtrendibb kollekci-
ókat. Aki pedig elsőként szeretne 
értesülni az ÁRKÁD Pécs üzleteinek 
akcióiról, programjairól, iratkozzon 
fel hírlevelünkre!

 ÚJDONSÁGOK AZ  
 ÁRKÁD-BAN 
Bevásárlóközpontunk iránti érdeklő-
désüket szolgáltatásaink színvonalá-
nak, kitűnő üzlet összetételünknek és 
shop-jaink megújulásának is köszön-
hetjük. Hasonlóan nagy eseménynek 
számít életünkben egy-egy új üzlet 
megnyitása is. Az Önök növekvő 
igényeinek kielégítése érdekében 
ugyanis folyamatosan színesítjük a 
palettát. A Telekom, Pirex és a C&A 
megújítását a Vodafone üzlet követi, 

ahol már javában zajlanak a munká-
latok. Új helyen várja Önöket kicsik-
nagyok örök kedvence, a Happybox, 
és Retro divat üzletünk költözése 
is folyamatban van már. Örömmel 
adunk hírt a Kiki Játékszigetről, és 
az újként érkező Juta Óra-ékszer 
üzlet nyitásáról is, mely augusztus 
közepe óta bevásárlóközpontunk 
felső szintjén várja az ékszerek és 
órák rajongóit.

Alexandra
20% kedvezmény minden teljes áras könyvre.  
A kedvezmények nem halmozhatók és nem vonatkoznak 
akciós termékekre, tankönyvekre.

Apacs Ezüst
40% kedvezmény minden teljes áras termékre, kivéve 
dobozok, tisztítókendők. Az akció más kedvezménnyel nem 
összevonható.

Asia Food
20% kedvezmény az ételvásárlás árának végösszegéből 
a kupon ellenében. Az akció más kedvezménnyel nem 
összevonható.

Balance 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Beauty Hands 20% kedvezmény a SHELLAC (leoldható gél lakk) 
szolgáltatás árából.

Bianco Oro
50% kedvezmény a teljes áras divatékszerekre és 
divatkendőkre. Az akció más kedvezménnyel nem 
összevonható. Részletek és bővebb felvilágosítás az üzletben!

Borgo 20% kedvezmény a megjelölt termékekre. A kedvezmény 
más akcióval nem összevonható, és készpénzre nem váltható.

Budmil
20% kedvezmény minden teljes áras budmil termékre.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, és az akciós 
termékekre nem vonatkozik.

C&A
20% kedvezmény a vásárlás végösszegéből. A kedvezmény 
más akcióval nem összevonható, ajándékkártya vásárlására 
nem vonatkozik, és készpénzre nem váltható.

Csoki Korzó 13% kedvezmény minden termékre, kivéve eleve akciós áru 
(csokoládék, italok, bonbonok, desszertek).

DAT-MAN 20–50% kedvezmény minden teljes áras női és férfi 
nadrágra. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Deichmann
20% kedvezmény táskákra és cipőkre az ÁRKÁD Pécs 
Deichmann üzletében. A kedvezmény a leárazott és szuper 
áras modellekre, valamint utalványokra nem vonatkozik, és más 
akcióval nem vonható össze.

Devergo 20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció más 
kedvezménnyel nem vonható össze.

Dockyard Island
30% kedvezmény minden teljes áras 2. termékre. 
A kedvezmény a kiválasztott termékek közül az alacsonyabb 
árú árából kerül levonásra, és más akcióval nem összevonható.

Douglas
AJÁNDÉK sminkutalvány, 5000 Ft feletti vásárlás esetén. 
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, és készpénzre 
nem váltható!

GAS
20% kedvezmény az üzletben megjelölt termékekre.
A kedvezmény az eredeti árból kerül levonásra, és egyéb 
kedvezménnyel nem vonható össze.

Happy Box
1000 Ft feletti vásárlás esetén 20% kedvezmény minden 
teljes áras termékre. Az akció más kedvezménnyel nem 
összevonható.

Heavy Tools
20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció 
más kedvezménnyel és a törzsvásárlói kedvezménnyel sem 
összevonható.

Hervis
20% kedvezmény 1db Ön által választott termékre. A kupon 
más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, és nem 
érvényes első áras, leértékelt, illetve szórólapos termékekre.

Humanic 20% kedvezmény szeptember 5–7. között a teljes áras ter-
mékekre. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Inside 20% kedvezmény minden teljes áras termék árából.
A kedvezmény más akcióval nem összevonható.

INTErSpAr
5000 Ft felett 500 Ft értékű kupon jár ajándékba, amelyet 
2014. szeptemer 8–10. között lehet beváltani 5.000 Ft 
feletti vásárlás esetén. Az akció más kedvezménnyel nem 
vonható össze.

J.press
20% kedvezmény minden teljes áras termék árából. 
A kedvezmény más akcióval nem vonható össze. Az akció 
a már akciós termékekre nem vonatkozik.

Játéksziget
20% kedvezmény minden teljes áras termékre, kivéve Lego. 
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, és a már akciós 
termékekre nem vonatkozik.

JUTA 
óra-ékszerüzlet

15–20% kedvezmény az arany és ezüst ékszerekre. Az akció 
a leértékelt termékekre nem vonatkozik, más kedvezménnyel 
nem összevonható.

Kiwi
40% minden teljes áras termékre, kivéve tisztító folyadék, 
kendő és már akciós termékek. A kedvezmény más akcióval 
nem vonható össze.

Konkurencia 
fehérnemű

20% kedvezmény az üzletben megjelölt termékekre. Az 
akció más kedvezménnyel nem összevonható, a kedvezmény 
készpénzre nem váltható. További részletek az üzletben.

Mister Minit 20% kedvezmény minden szolgáltatás árából. Az akció más 
kedvezménnyel nem összevonható. Részletek az üzletben.

Monarchy 20% kedvezmény minden teljes áras termék árából.
A kedvezmény más akcióval nem vonható össze.

Office Shoes
10–20% kedvezmény az üzletben megjelölt termékekre.
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze és csak a 
teljes áras termékekre vonatkozik. Részletek az üzletben!

playersroom
10% kedvezmény minden Converse és Nike termékre, 
20% kedvezmény minden egyéb termékre.  Az ajánlat más 
akcióval nem összevonható, és a PlayersClub kártyás vásárlásra 
nem vonatkozik.

playmax
10% kedvezmény minden Nike termékre, 20% kedvezmény 
minden egyéb termékre. Az ajánlat más akcióval nem össze-
vonható, és a PlayMax clubkártyás vásárlásra nem vonatkozik.

prosis Autómosó
20% kedvezmény külső-belső, azaz a teljes tisztítási szol-
gáltatás igénybevétele esetén. A kedvezmény más akcióval 
nem összevonható. 

reserved
20% kedvezmény minden eredeti áras termék árából. 
A kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható, 
valamint a pénztáraknál kerül levonásra.

reno
20% kedvezmény minden termékre a kupon ellenében. 
Az akció a leértékelt árakra is vonatkozik, más akcióval vagy 
kedvezménnyel azonban nem vonható össze.

retro 20% kedvezmény minden teljes áras termékből. Az akció 
más kedvezménnyel nem vonható össze.

Saxoo London 20% kedvezmény minden teljes áras termék árából. 
A kedvezmény más akcióval nem vonható össze.

Six Bijou 20% kedvezmény minimum 2db teljes áras termék vásárlása 
esetén. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.

Takko
20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció a 
leértékelt termékekre nem vonatkozik, más kedvezménnyel 
nem összevonható.

Tatuum
10% kedvezmény minden teljes áras termék árából, 
valamint a törzsvásárlói kártyával rendelkezők számára 
20% kedvezmény minden teljes áras termék árából. 
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.

Tchibo
20% kedvezmény legalább 3 db használati cikk vásárlása 
esetén. A kedvezmény csak a használati cikkekre érvényes, 
más kedvezménnyel nem vonható össze, és a készlet erejéig 
érvényes.

Telenor

40% kedvezménnyel vásárolható meg meghatározott ta-
rifacsomaggal, két év hűséggel a Samsung Galaxy S4 mini 
készülék a Telenor Pécs ÁRKÁD üzletében. Továbbá 20% 
kedvezmény jár tartozékvásárlás esetén, amely a készlet 
erejéig vehető igénybe a Telenor Pécs ÁRKÁD üzletében.
A részletekért forduljon az üzlethez! Az akciók más kedvezmény-
nyel nem összevonhatók.

Tom Tailor 20% kedvezmény minden teljes áras termékre. 
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Top Clean 20% kedvezmény felsőruházati tisztítás esetén. 
Részletek az üzletben.

Triumph 2014.09.04–07. között 20% kedvezmény minden teljes áras 
termékre. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Ungaroswiss 20–50% kedvezmény az üzletben megjelölt termékekre.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Vision Expressz
20% kedvezmény minden termék teljes fogyasztói árából. 
A kedvezmény más akcióval nem összevonható. További 
feltételek az üzletben.

Wrangler Lee 20% kedvezmény minden teljes áras termékre. 
A kedvezmény más akcióval nem összevonható.

Yves rocher

40% kedvezmény 1 db Ön által választott, nem zöld pontos 
termékre. A kedvezmény más akciókkal nem összevonható és 
a termék eredeti, nem akciós árából kerül levonásra. A ked-
vezmény egyszeri alkalommal, kizárólag a kupon átadásával 
vehető igénybe.

 ISKOLAKEzDéSI  KUpONOS KEDVEzMéNYEK
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Vidám  sulikezdés :-)
ÚJ KÖRNYEZETBEN
Az óvoda és iskola kezdete egy olyan 
kihívás a család életében, amikor 
fokozottan ügyelni kell arra, hogy 
mi, felnőttek miként gondolkodunk 
az új környezetről, ahová kisgyerme-
künk kerül. Gondolatainkat a kicsik 
aprócska, ám de annál fejlettebb 
antennáikkal ragyogóan fogják, nem 
szükségesek ahhoz kimondott sza-
vak, hogy megérezzék, ha mi fe-
szültek vagyunk. Álljunk pozitívan 
a változáshoz, emlékezzünk vissza, 
beszélgessünk sokat arról, milyen jó 
volt újdonságokkal találkozni, ami-
kor mi voltunk gyerekek, akkor a 

kislányunk-kisfiunk szeretettel teli iz-
galommal kezdi majd az óvodát vagy 
az iskolát. Azt pedig tartsuk szem 
előtt: ez nem egynapos, mi több, 
nem is pár hetes szakasz. Az egész 
első esztendő a felfedezésekről, a 
szokatlan ingerek befogadásáról, az 
új élmények megéléséről és feldol-
gozásáról szól. Az óvónők és peda-
gógusok partnereinkké válnak, akik-
kel majd megoldásokra törekszünk. 
Irántuk érzett tiszteletünk, pozitív 
attitűdünk az alapja gyermekünk és 
az óvódai, iskolai pedagógusok közti 
harmonikus viszonynak.

KÖNYVJELZŐ – ÓVODAi BEsZOKTATÁs, isKOLAKEZDés
Segítő könyvek és mesék – Kaphatók: Alexandra Könyváruház

 JANIKOVSzK Y éVA:  
 Már óVODáS VAGYOK 
"Amikor Dani először ment óvodá-
ba, nagyon örült annak, hogy már 
óvodába mehet, csak még annak 
nem tudott eléggé örülni, hogy ott 
is kell maradni."
Mert így van ez, hogy az ember örül 
is meg nem is. Akkor is így van, ha 
az ember történetesen még kicsi. 
Hiszen nagyszerű dolog az - rang 
és tisztesség! -, hogy valaki már 
óvodás! Viszont mégiscsak: nincs 
ott Anyu, csak az óvó néni, idegen 
a hely, idegenek a gyerekek, és nem 
lehet hazaszaladni.
Hát így kezdődik. De szerencsére 
felülkerekedik a kiscsoportosban 
is az "óvodásöntudat" - és ezzel 
elkezdődik az óvodai élet, a ma-
ga mindennapi kis történéseivel, 
örömeivel és szorongásaival. Ja-
nikovszky Éva vidám, okos, nagy 
gyermekismeretre valló könyvét 
- amely számos külföldi kiadást is 
megért - Réber László derűs, színes 
illusztrációi egészítik ki.

 rOBErTO pAVANELLO: DINI éS  
 BAráTAI 1. – IráNY Az óVODA! 
A történet szereplői olyan állatok, 
akik tipikus gyermekkori problé-
mákkal küzdenek: így a kis olvasók 
könnyedén azonosulhatnak velük. 
Silvia Vegetti Finzi ismert gyer-
mekpszichológus és írónő minden 
történet végén ötleteket ad arra, 
hogyan kezeljük a növekedéssel járó 
különleges helyzeteket. Dini Teóval, 
Brúnóval és Lizával meggyőzi a gye-
rekeket arról, hogy az ovi nagyon is 
szórakoztató!

 SzEpES MárIA: pöTTYöS  
 pANNI Az óVODáBAN
Pöttyös Panni és játszótársa, a ko-
miszkodó Péterke először megy 

óvodába. Panni nem érti, vajon miért 
éppen Péterkét nevezi ki az óvó néni 
tisztaságfelelősnek, hiszen Péterke 
folyton maszatos, sokat verekszik, 
és lekváros kenyeret dug a zsebébe. 
Talán az óvodában még egy ilyen 
vadóc kisfiú is megváltozhat?

  1    AMBEr STEWArT, LAYN 
MArLON: TACSIpACSI 
ISKOLáBA MEGY 
Tacsipacsi nagyon vágyott az is-
kolába! Ám, amikor elérkezett az 
első nap, a kiskacsa hirtelen elbi-
zonytalanodott: tényleg olyan 
jó hely az iskola? Érthető - isko-
lássá válni nagyon nagy lépés! 
A kedves kis történetben a kiskacsa 
egyre nyugodtabbá és vidámabbá 
válik ezen a bizonyos első napon. 
Megnyugtatja az iskola derűs lég-
köre, és az, hogy a táskájából sorra 
kerülnek elő a bizonyítékok: a ma-
mája itt is vele van, a mama szeretete 
mindenhová elkíséri.

  2    ISKOLA 
Ismerkedjenek meg a Káprázatos 
könyvek sorozat Iskola című részével. 
A csillogó színekkel teli vidám köte-
tet a kisebbek mellett az írással és 
olvasással most ismerkedő iskolások 
is nagy haszonnal forgathatják! 

  3    MArTONI TAMáS: SzAMárpAD   
 1. – ANGOL NYELVKöNYV ISKOLA  
 KErüLőKNEK, VISSzAESőKNEK   
 éS LUSTáKNAK 
A Szamárpad csak távolról emlé-
keztet a szokványos nyelvköny-
vekre. A szerzőt, Martoni Tamást 
nyelvtanárként szerzett gyakorlati 
tapasztalatai sarkallták arra, hogy 
szakítson a nyelvtankönyvek meg-
szokott formájával, és teljesen eltérő 
módszerű és szemléletű tankönyvet 
állítson össze.

TOP3 sULiKEZDési AJÁNLAT
  1, 2    BUDMIL 
Óriási táskaválasztékkal várja budmil 
üzletünk a kicsiket és nagyokat! Le-
gyen öröm a tanévkezdés, válassza-
nak kedvükre a trendi táskák közül!

  3, 4, 5, 6    JáTéKSzIGET 
Találós kérdés: Lehet barcelonás, 
pillangós, lovas, brazil, cicás… Le-
het, táska, tornazsák, tolltartó, füzet, 
kulacs, uzsonnás doboz… Mi az?
Hát persze, hogy a legújabb Ars 
Una sulis kollekciók!!! A Játékszi-
get üzletekben nagy választékban 
találhatók meg az iskolakezdéshez 
szükséges eszközök. Legyen szó akár 
füzetekről, sportzsákokról, uzson-
nás dobozokról, tolltartókról vagy 
iskolatáskákról.

Itt az új 2014-es Barcelona kollekció! 
Ez egy hátizsák formájú iskolatáska, 
melyre 2 év garancia jár. Rendkívül 
könnyű súlyú, formatartó szerkezetű. 
Nagyon jó minőségű, vízlepergető 
anyagból készült, minden oldalán 
merevítéssel, műanyag aljjal, ge-
rinckímélő, vastagon párnázott, 

ergonomikus hátkiképzéssel, szel-
lőztető barázdákkal teli, puha, mé-
retre állítható vállpántokkal készült. 
Nagy felületen, felülről könnyen pa-
kolható, biztonsági, prizmás csat-
tal záródik. Belül egy elválasztó 
elemmel és egy cipzáros zsebbel 
tökéletesítették a tervezők. Cipzárral 
nyitható első és két oldalsó hálós 
zseb, kemény, műanyag fogantyú, 
valamint fényvisszaverő elemek ta-
lálhatók elől és a vállpántokon. 

Kreatív táskára vágyik gyermekünk? 
Itt a Color Me Mine! Ezzel a márkával 
a gyerek minden alkalomra felké-
szülhet: találhatnak belőle többféle 
iskolatáskát, kézi táskát, válltáskát, 
hátizsákot sok-sok mintával. Már 
csak ki kell színezni őket, és indulhat 
is a suli!

  7, 8, 9, 10    INTErSpAr 
Angry Birds – a nagy kedvenc! 
Augusztus 28.–szeptember 10-ig 
Angry Birds mintás füzetek, foglal-
koztató könyvek, gumis mappákra 
érdemes vadászni az Intersparban.

HAsZNOs TiPPEK AZ ÓVODAi- 
isKOLAi BEsZOKTATÁsHOZ
1 Egy-két hónappal az óvoda vagy 

a suli kezdete előtt beszélges-
sünk sokat a gyerekkel, milyen 
szép korszak veszi kezdetét.

2 Tegyünk többszöri sétát az intéz-
mény felé, ahová gyermekünk 
járni fog.

3 Vezessünk be otthon jó előre fix 
napirendet .

4 Biztosítsuk a kicsiket arról, hogy 
menni fogunk értük. Reggelen-
te mondjuk el neki a napszak 
egyik fontos eseményéhez 
kötve, hogy mikor számíthat 

majd érkezésünkre (pl. ebéd 
után, alvás után, olvasás óra 
után…).

5 Röviden, de mindig határozot-
tan és szeretettel telve köszön-
jünk el tőle. Lásson elmenni és 
tudatosuljon benne, hogy min-
dig visszamegyünk érte. 

6 Célszerű elkerülni több együttes 
változást: pl. óvoda vagy iskola-
kezdés és költözés egybeesését.  

7 Naponta olvassunk közösen 
az óvodáról, iskoláról szóló 
könyveket.

  1  

  1  
  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

  10  

  2    3  
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VÁsÁROLJUNK OKOsAN
Javában zajlanak már a tankönyv-
vásárok, mely mellett tanszerekről, 
sportruházatról és ki tudja még, 
mennyi mindenről kell gondoskodni. 
Az első osztályt kezdők beiskolázása 
nemcsak megszámlálhatatlan újdon-
ságot, de jelentős kiadást is jelent a 
családi kasszára nézve. Technikai és 
rajzcsomag, az alsó tagozatban hasz-
nált matematika órai kellékek, dobo-
zok, füzetek, borítók, íróeszközök, 
csomagolópapírok, tolltartó, táska: 
ezekre mind szüksége lesz a kis el-
sősnek. Be kell szereznünk a torna és 
úszófelszerelést, hétköznapi viselete-
ket, ünneplőruhát, váltócipőt, uzson-
nás dobozt, tisztasági felszerelést 
is. A többi alsó tagozatos kisgyerek 
esetében már kicsit csökkenthetők a 

kiadások, ha megelőzi a vásárlást egy 
gondosan végzett leltár a már meg-
lévő iskolai kellékekről. Egy okosan 
megtervezett vásárlással – például 
egy minőségi táska kiválasztásával – 
sokat spórolhatunk. A jó darabok 
ugyanis akár 3–4 éven át is kiszolgál-
ják a kis iskolást. Felső tagozatos gye-
rekeknél már egész biztos szempont 
lesz a holmik kinézete, márkája is. Míg 
a kicsiknél a kedvenc állatka vagy me-
sehős volt a főszereplő, a nagyoknál 
a trendekre is kell koncentrálnunk. A 
nagyobb diákok igénylik ruhatáruk 
rendszeres felfrissítését is. Érdemes 
tehát figyelni az üzletek által nyúj-
tott kedvezményekre, a suli kezdési 
akciókra. A körültekintő tervezéssel 
súlyos ezreket takaríthatunk meg.

JÖN! JÖN! JÖN! ŐsZi DiVATNAPOK
Október 8–12.
Ezen az őszön is látványos 
divatshow-k keretében mutatjuk be 
Önöknek a legújabb őszi-téli tren-
deket. A háttérben nyár óta folynak 
az egyeztetések annak érdekében, 
hogy a szezon újdonságait színes 
bemutató keretében tárhassuk az 
érdeklődők elé. 

A kollekciókat a törzslátogatók által 
már jól ismert és kedvelt Eurodance 
Táncszínház tehetséges táncosai és 
modelljei mutatják be. A catwalk 
mellett játékos, táncos elemekkel 
gazdagított koreográfia és a zenék 
harmóniájának megteremtője ez-
úttal is Rovó Attila, míg a kollekciók 

színvilágához tökéletes alapot nyújtó 
színpadkép tervezője és készítője 
a Rubinszky Reklámstúdió kitűnő 
csapata.

Részletek szeptember végétől a hon-
lapunkon, a www.arkadpecs.hu 
weboldalon!

MiLYEN A JÓ isKOLATÁsKA?
Komoly fejtörést jelent egy jó isko-
latáska kiválasztása a szülőknek, 
ez bizonyos. Épp ezért összegyűj-
töttünk néhány szempontot, me-
lyekre figyelni kell a vásárlás során.
Nem elég ugyanis egy szép minta 
és az esztétikus kivitelezés, a táska 
funkcionálisan is a maximumot kell 
nyújtsa. A praktikusság mellett annak 
kiképzésére is ügyelni kell, hisz a ge-
rincbetegségek, a hát- és derékfájás 
már-már népbetegségnek számít ha-
zánkban. A kisiskolás korúak háta még 
nem elég erős ahhoz, hogy nehéz 
súlyokkal terheljük nap, mint nap. Ez 
a későbbiekben komoly problémákat 
okozhat. A sulis napokon megpakolt 
táska tömegének nem szabad meg-
haladnia a testtömeg 15-20 százalékát. 

Az anatómiai és az ergonómiai isko-
latáskák között amúgy csupán a me-
revítő anyagukban lehet különbség, 
mindkét típus egyformán jól kíméli 
a gerincet. Húzós táskákat soha ne 
válasszunk suliba, mert a kisgyerek 
gerince a táska húzása közben meg-
csavarodhat. Kerüljük a válltáskás 
megoldást is, mely az egyik oldalát 
folyamatosan terheli. A választás so-
rán tehát az első szempont minden 
esetben a minőség. Egy-egy ilyen 
darab ára vaskosabb, ez tény, ám soha 
ne spóroljunk a gyermek egészsé-
gét befolyásoló darabokon. Második 
szempont a táska mérete. Egy túlzott 
méretű ugyanis valószínűleg súlyát 
tekintve is nagy. Nézzük meg, állítha-
tók-e a táska pántjai,  és hogy kellően 

tartós, strapabíró-e a pántok illetve 
maga a táska anyaga, megfelelő-e a 
varrása. Szükséges ellenőrizni a me-
revítés és a különböző belső-külső 
tároló helyek meglétét is. Csak végső 
szempont legyen a táska mintázata, 
bár szerencsére manapság már ana-
tómiai és ergonómiai szempontból 
is tökéletesen megalkotott, divatos 
és kedvenc mesefigurás darabok 
kaphatók.

EGésZséGEs éTREND
Gyermekeink folyamatosan fejlő-
désben vannak, épp ezért étrend-
jükben minden élelmiszernek helyet 
kell biztosítsunk, nincs feketelistára 
tehető étel. A mennyiségekre kell 
ügyelnünk, és a rendszerességre. 
Egy gyermek igényli a napi ötszöri 
étkezést. Ez elengedhetetlen ahhoz, 
hogy szellemi és testi teljesítőké-
pessége csúcsán legyen minden 
nap. Egészséges fejlődéséhez tehát 
reggelire, tízóraira, ebédre, uzson-
nára és vacsorára van szüksége. 
Létezik egy úgynevezett étrendi 
piramis. Talapzatát – ebből kell a 
legtöbbet fogyasztani – a rostokban 
gazdag gabonafélék alkotják. Erre 
épülnek a zöldség- és gyümölcsfé-
lék, majd feljebb haladva a tej, tej-
termékek, valamint a húsok, húské-
szítmények következnek. A piramis 
csúcsán a szervezetünk által leg-
kisebb mennyiségben szükséges, 
zsiradékban gazdag ételféleségek 
és az édességek helyezkednek el. S 
hogy milyen étrendi összetevőket 
tanulmányozzunk, amikor kosárba 
tesszük a napi menühöz az alap-
anyagokat? Fehérjék, szénhidrátok, 
zsírok, vitaminok, rostok, ásványi 
anyagok és a folyadék kiegyensú-
lyozott mértékben szerepeljen a 
gyermekek étlapján.
A fehérjék között az állati eredetű 
hús- és húskészítmények, hal, tojás, 
tej és tejtermékek, valamint a nö-
vényi eredetű hüvelyesek (borsó, 
bab, lencse stb.), olajos magvak és 
a gabonafélék állnak. A legnagyobb 

szénhidrát tartalmú élelmiszerek 
sorában a gabonaféléket és az azok-
ból készült ételeket, a zöldségeket 
és gyümölcsöket, a száraz hüvelye-
seket említhetjük, de ide értendők 
az édességek is. 
Zsiradék igényünket is fedezni kell, 
ezek ugyanis tömény energiaforrá-
sok. Ide tartoznak a hús- és húské-
szítmények, tej és tejtermékek, ola-
jos magvak, halak, valamint az állati 
eredetű zsírok. Ez utóbbit ajánlott 
növényi eredetű olajokkal kiválta-
ni. A nyers zöldségek, gyümölcsök 
vitamin és rosttartalmuk miatt nél-
külözhetetlenek a szervezetünk-
nek.  Olajos magvak és teljes őrlésű 

gabonaipari termékek fogyasztása 
hasonlóan fontos, főleg, ha gyere-
kekről van szó, mert csökkentik az 
elhízás esélyét, és tökéletesítik az 
emésztést. S hogy milyen ásványi 
anyag nem hiányozhat a gyermek 
étrendjéből? Vas, kálium, kalcium 
és kisebb mennyiségű konyhasóval 
bevitt nátrium. Nagy hangsúlyt kell 
fektetni a megfelelő mennyiségű és 
minőségű folyadék fogyasztására 
is.  Mindemellett a rendszeres, mi-
nimum napi egy órás testmozgás, a 
szabad levegőn töltött idő is előse-
gíti, hogy gyermekünk egészséges 
teljesítőképességét megalapozza és 
maximumra emelje.

fotó: Játéksziget

ISKOLAKEZDÉSI UTALVÁNY ELFOGADÓ 
ÜZLETEK AZ ÁRKÁD-BAN

A lista tájékoztató jellegű! Pontos tájékoztatás vásárlás előtt az üzletekben!

Ü Z L E T  N E V E U T A L V Á N Y  f A J T Á J A

ADIDAS SODEXO, EDENRED, ERZSÉBET, TICKET SERVICE

ALEXANDRA EDENRED, ERZSÉBET, PUEBLA, POSTA PALETTA

BORGO EDENRED, SODEXO, POSTA PALETTA, ERZSÉBET

BUDMIL SODEXO, PUEBLA,E RZSÉBET, TICKET SERVICE, POSTA PALETTA

C&A SODEXO, EDENRED

CCC EDENRED, SODEXO, POSTA PALETTA, ERZSÉBET

DEICHMANN SODEXO, EDENRED, ERZSÉBET, POSTA PALETTA

DEVERGO ERZSÉBET, EDENRED, SODEXO, CADHOC, ACCOR SERVICES

DOCKYARD ISLAND SODEXO, ERZSÉBET, TICKET SERVICE, POSTA PALETTA, EDENRED

DOUGLAS TOP PRÉMIUM, SODEXO PASS, ERZSÉBET: AJÁNDÉK

GAS SODEXO, EDENRED, ERZSÉBET

H&M SODEXO: 2014. AUGUSZTUS 18-TÓL

HEAVY TOOLS ERZSÉBET, EDENRED, SODEXO, POSTA PALETTA, TICKET SERVICE

HERVIS
EDENRED, ERZSÉBET, SODEXO, POSTA PALETTA, PUEBLA, MULTI-PAY, 
OTP CAFETERIA, EMC CAFETERIA, OPTISOFT, TICKET SERVICE

HUMANIC ERZSÉBET, OTP CAFETERIA

INTERSPAR 
ERZSÉBET, SODEXO BÓNUSZ, EDENRED, POSTA PALETTA, OPTISOFT,  
MULTI-PAY, OTP CAFETERIA

JÁTÉKSZIGET ERZSÉBET: AJÁNDÉK

KFC SODEXO, POSTA PALETTA, EDENRED

KONKURENCIA 
FEHÉRNEMŰ ERZSÉBET, SODEXO, TICKET SERVICE, EDENRED

LECSÓ BÁRMELYIK UTALVÁNY, AMELYEN ÉLELMISZER VAN FELTÜNTETVE

MEDIA MARKT
ERZSÉBET, SODEXO, EDENRED, POSTA PALETTA, MULTI-PAY, OTP 
CAFETERIA

MONARCHY TICKET, SODEXO, EDENRED

NEW YORKER ACCOR, SODEXO, ERZSÉBET: BEISKOLÁZÁSI, AJÁNDÉK, GYERMEKVÉDELMI

OFFICE SHOES SODEXO, SODEXO AJÁNDÉK PASS, SODEXO BÓNUSZ

OPTI MARKT ERZSÉBET: BEISKOLÁZÁSI, AJÁNDÉK

ORSAY TICKET, SODEXO

PIZZA FORTE ERZSÉBET

PLAYERSROOM
ERZSÉBET, TICKET SERVICE, SODEXO, PUEBLA, EDENRED, MULTI-PAY, 
TOP PRÉMIUM, OTP CAFETERIA

PLAYMAX EDENRED ACCOR, SODEXO, PUEBLA ERZSÉBET, FELLOW PASS, LYONESS

PROMOD SODEXO

RENO
TOP PRÉMIUM, TICKET SERVICE, SODEXO, POSTA PALETTA, PUEBLA, 
ERZSÉBET

RESERVED EDENRED, SODEXO, ERZSÉBET, TICKET SERVICE

ROLAND DIVATHÁZ SODEXO PASS, TOP PRÉMIUM, EDENRED

SAXOO LONDON ERZSÉBET, TICKET SERVICE, TICKET COMPLIMENTS, SODEXO

TAKKO FASHION ERZSÉBET, EDENRED

TAMARIS TOP PRÉMIUM, SODEXO, POSTA PALETTA, ERZSÉBET

TATUUM
TICKET SERVICE, SODEXO, ERZSÉBET: BEISKOLÁZÁSI, AJÁNDÉK, 
GYERMEKVÉDELMI

TOM TAILOR SODEXO

TRIUMPH
SODEXO, ERZSÉBET: BEISKOLÁZÁSI, AJÁNDÉK, GYERMEKVÉDELMI;
EDENRED

TT SPORT MINDEN FAJTA UTALVÁNY

YVES ROCHER EDENRED
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Keresse NIVEA Szépségápolási Stúdiónkat!

BÍZZA MAGÁT 
SZÉPSÉGSZAKÉRTŐINKRE!

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

időtartama alatt, és megajándékozzuk hűségét!*

INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINK
•  Bőrtípus-analízis és meghatározás speciális 

diagnosztikai géppel
•  Személyre szabott arc - és bőrápolási 

tanácsadás
•  Bőrtípusnak megfelelő termékminta
•  Q10 Fitness Sarok testállapot felméréssel

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

2014. SZEPTEMBER 5–6.

ŐsZi-TéLi TRENDEK
Ki ne várná az új szezon beköszöntével az új irányvonalat? Szeptem-
berben mindannyian készen állunk az új trendek feltérképezésére, s 
bár az üzletek telis-tele vannak még nyári darabokkal, mellettük már 
katonás rendben ott sorakoznak az őszi-téli darabok. 

Ahogy a verőfényes napsütést hirte-
len esőzés váltja fel, úgy cserélődnek 
vásárlásra csábítva gondolataink-
ban a nyári lenge holmik és a hűvö-
sebb idők ruhadarabjai. A szakma 
guruinak jóvoltából egy állandóan 
pezsgő, olykor kiszámíthatatlan 
platform a divat, ám épp ettől oly 
izgalmas egy-egy szezonváltás. Egy 
szabály azonban változatlan: néhány 
alapdarab megfontolt kiválasztása 
a trendi megjelenés kulcsa. Lehet 
ez egy hozzánk tökéletesen illő ru-
ha, egy vonalában, anyagában és 
színében tökéletesen megkompo-
nált kabát, a lényeg, hogy bátran, 
változatosan kombinálhassuk majd 
kiegészítőkkel. 
Fiatal korosztály egy szett feldobá-
sához szerezzen be egy platformos 
cipőt, vagy egy magas szárú csizmát, 
párosítsák egy vagány bőrdzsekivel, 
majd tegyék extravagánssá akár túl-
zásba vitt kiegészítőkkel. A tini és 
húszas éveket javában elhagyó Höl-
gyeknek optimális esetben egy jó kis 
alapruha a telitalálat, ezt lehet egy 
remekbe szabott, trendi blézerrel 
megbolondítani. A GAS 2014/2015 
őszi-téli kollekciói között számos 

ilyen kulcs darabbal találkoztunk, 
beleértve a bőr, szövet – és téli ka-
bátokat, zakókat, farmernadrágokat. 
Hangulatukat a vintage bár adja, egy  
kívülálló hely, ahol az igazi kozmo-
politák találkozója zajlik. Egy hely, 
ahol a tér és idő behatárolatlan, a 
különböző irányzatok,  stílusok és 
hatások összeolvadnak. A múlt és a 
jelen momentumai összemosódnak, 
poros színek, használt hatású öltöze-
tek, modern szabásvonalakkal tárul-
nak elénk. Az új kollekció darabjait 
már megtalálhatják a GAS üzletben! 
Annál is érdemesebb benézni, mint-
hogy most minden GAS tavasz-nyári 
termékük fél áron kapható. Emellett 
30% kedvezménnyel ajándékozzák 
meg a vásárlókat POLICE, FURLA és 
GIVENCHY napszemüveg vásárlása 
esetén. STING napszemüvegeket is 
egységáron kínálnak. Előttünk még 
az indián nyár, sokáig tudjuk ezeket 
a darabokat viselni: az pedig egész 
biztos, egy prémium szemüveg 
valóban öltöztet! Hasonlóképp a 
kötött ruhadarabokhoz, melyek 
még melegítenek is, s ne feledjük 
a kötött kiegészítőket sem, melyek 
ruhatárunk ékes darabjai évről évre.

GAS 
2014/2015 

őszi-téli 

kollekció

AZ ÚJ sZEZON fiNOMsÁGAi
NOrBI UpDATE
Ősztől is folyamatosan bővülő 
árukészlettel várja új és visszatérő 
Update1 rajongóit Norbi update 
üzletünk! A nyári gyümölcsszezon 
végével különösen fontos a vitamin- 
és tápanyagpótlás, amihez a rost- 
és fontos tápanyagokban gazdag 
Update1 termékcsalád a legjobb 
választás a tudatos és egészség-
megőrző vásárlók számára. A Norbi 
update üzletben széles kínálatban 
kapható gyümölcsös üdítők pótolják 

a folyadékveszteséget, mindamel-
lett rengeteg C és D vitamint tar-
talmaznak. Különösen ügyelve az 
iskolapadba visszakerülő gyerekek 
fejlődésére és szellemi tevékenysé-
gének támogatására, az Update1 Kid 
gyümölcsitalok 8 vitamin hozzáadá-
sával készültek. A megfelelő szelle-
mi tevékenységhez és munkához 
jótékonyan hozzájárulnak laktató 
élelmiszereik, gyorsan elkészíthe-
tő készételeik és péksüteményeik, 

melyek a lassú felszívódással garan-
tálják a hosszan tartó jóllakottság 
érzést. Választékukban mindenki 
megtalálhatja az ízlésének megfe-
lelő Update1 kedvencét! 

 
KFC
A KFC is készült egy újdonsággal 
mindazoknak, akik a csirkés ételeket 
részesítik előnyben. A KFC Brazer gril-
lezett egész csirkemell filéből készül, 
zsiradék nélkül. A KFC hazai partnerei 
hetente többször szállítanak az üzlet-
be friss csirkét és zöldséget, melyek-
ből a KFC kitűnő kis csapatának csak 
össze kell állítania a Brazert. Az omlós, 

puha csirkehús mellé enyhén borsos 
majonézt, szeletelt paradicsomot és 
jégsalátát helyeznek egy ciabattába. 
Többi különlegességükhez hason-
lóan a grillezett Brazert is helyben, 
közvetlenül felszolgálás előtt készítik 
el Önöknek. Látogassanak el étel-
udvarunkba és kóstolják meg a KFC 
Brazert!

iNDiÁN NYÁR
Egyre többen időzítik erre az idő-
szakra pihenésüket. Neckermann 
Utazási Irodánk kitűnő ajánlatokat 
tartogat a most utazni vágyóknak.

Szeptemberi nyaralás? A legjobb 
ajánlatok egy helyen! Önt nem köti 
az iskolai szünet? Akkor utazzon és 
nyaraljon szeptemberben! A Föld-
közi-tenger ugyanolyan kellemes 
hőmérsékletű, kisebb a tömeg, na-
gyobb a szállás-választék és nem 
utolsó sorban kedvezőbbek az árak!  
Íme a Neckermann legjobb indu-
ló árajánlatai 1 hetes szeptemberi 
nyaralásokra.
Korfu már 249 EUR/fő ártól, Kréta már 
272 EUR/fő, Zakynthos már 274 EUR/

fő ártól, Kos már 277 EUR/fő ártól, Ro-
dosz már 291 EUR/fő ártól, Hurghada 
már 435 EUR/fő ártól, Török Riviéra 
már 409 EUR/fő ártól, Mallorca már 
435 EUR/fő ártól, Tenerife pedig már 
562 EUR/fő ártól. 
Aki pedig szereti jó előre tervezni sza-
badságát, repülős és síelős ajánlatokra, 
mi több, már a szilveszteri foglalások-
ra is koncentrálhat. A Neckermann 
last minute ajánlatokkal kedveske-
dik az utazni vágyóknak Mallorcára 
és a görög szigetekre is: Kos, Korfu, 
Zakynthos, Rodosz! Alba hotelek a 
Török Riviérán csak az ő kínálatukban! 
Részletek és foglalási lehetőség be-
vásárlóközpontunk földszintjén a 
Neckermann utazási irodában.

EGY Kis KiRUCCANÁs
Szóljon a szeptember is a vidám-
ságról, használjuk ki, hogy remél-
hetőleg még bőven lesznek nap-
sütéses órák. Töltsünk minél több 
időt a szabadban, látogassunk el 
azokra a programokban gazdag 
eseményekre, melyek ősz révén 
kerülnek megrendezésre.

XX. HArKáNYI SzürETI 
FESzTIVáL
Szeptember 5–7.
Szüreti felvonulás, szőlőünnep és 
koncertek, kulturális- és gyermek 
programok, borutca, kézműves kira-
kodóvásár Harkányban. Olyan nép-
szerű előadókat is láthatnak majd, 
mint Kovács Kati, Korda György és 
Balázs Klári, Radics Gigi, Balázs Fecó 
és Charlie, Irigy Hónaljmirigy, hogy 
csak néhányat említsünk a nagy ne-
vek közül. Az ÁRKÁD látogatóközön-
sége által már jól ismert és kedvelt 
Brass Dance Pécs szeptember 6-án 
szombaton 17 órától szórakoztatja 

majd a közönséget. Kitűnő csalá-
di programnak ígérkezik, ajánljuk 
mindenkinek!

XVIII. EUrópAI 
BOrDALFESzTIVáL
Szeptember 26–28.
A világszerte egyedülállónak számí-
tó eseményre évente gyűlnek össze 
Európa jeles férfikórusai, zenei együt-
tesei, hogy páratlanul gazdag zenei 
kincseket adhassanak át Önöknek, 
melyet a szőlő s a bor ihletett. 
Helyszínek: Villány, Villánykövesd, Vil-
lány-Siklósi borút, Palkonya, Nagyhar-
sány, Kisharsány

IV. VILLáNYI préMIUM 
BOrMUSTrA A péCSI KODáLY 
KözpONTBAN
Szeptember 27.
Harmónia és összhang: ez a mottó-
ja a jótékonysági borbemutatónak. 
Ezen a szombaton a kóstolások és 
jóízű beszélgetések mellett 16.30-
18.30-ig a XVIII. Európai Bordalfeszti-
vál gálakoncertjén is részt vehetnek. 
A helyszín a Pécsi Kodály központ, a 
zene fellegvára.

Ajánlóink forrása, részletes program: 
www.villanyiborvidek.hu



© 2014 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.

 ÁRKÁD híRaDóXIII. ÉVFOLYaM 130. SZÁM 72014. augusztus 28. CsÜtÖRtÖK

Üzleteinkbe már megérkeztek az új szezonra megálmodott cipők leg-
frissebb darabjai. Látogatóink 12 cipőbolt kínálatából válogathatnak. 
Tettünk mi is egy kis sétát, s összeállítottuk TOP 3 listánkat. Gondoltunk 
a sportos, praktikus és a csinos cipők rajongóira is.

  1     ADIDAS 
Az adidas üzletben már javában zaj-
lik a nyár végi őszi kampány. Most 
érdemes beszerezni a Boost futó-
cipőt, mellyel igazán lendületessé 
teheti futását. A BOOST™ technoló-
gia nagyobb energia visszajuttatást 
biztosít, mint bármelyik más anyagú 
párnázottság a futóiparban. Minden 
eddiginél kényelmesebbé, energi-
kusabbá, sokoldalúbbá teszi a moz-
gásunkat: egy precízen kidolgozott 
technológiai rendszer a párnázott-
ságban forradalmat jelentő BOOST™ 
technológia erejével. Mindazoknak, 
akik az újdonságokat vadásszák, jó 
hír: szeptemberben megérkezik az 
üzletbe a Rita Ora kollekció! 

  2, 3, 4     CCC  
A CCC új kollekciójában a közelgő sze-
zon legérdekesebb trendjeit fedezhet-
jük fel! Őszi balerina cipők, loaferek, 
oxford cipők, hogy csak pár modellt 
említsünk a 2014/2015 ősz/tél szezon 
széles kínálatából. A legnépszerűbbek 
bizonyára a különböző bokacipők 

lesznek, melyek annyira sokrétűek, 
hogy minden ízlést kielégítenek. A 
modellek között találhatunk nagyon 
divatos bokacsizmákat éppúgy, mint 
rockos stílusú bakancsokat, vagy szőr-
mével díszített, illetve klasszikus bo-
kacipőket – mindezeket magas sarkú 
és telitalpú változatokban egyaránt. 
Az ősz legfontosabb színei a barna 
különböző árnyalatai, a camel és a 
fekete, de kiegészítő színként meg-
jelennek a bordó és a sötétkék trendi 
árnyalatai is. A kényelem kedvelői a 
bakancsok igen sokféle típusa közül 
válogathatnak – ezek a cipők éppúgy 
ideálisak nappali viseletre, mint egy 
hétvégi kiránduláshoz. Az urak szin-
tén széles spektrumból választhatnak 
CCC üzletünkben: megtalálhatják a 
megfelelő alkalmi vagy éppen casual 
stílusú félcipőt, bakancsot vagy boka-
csizmát, melyek a közelgő szezonban 
kötelező trendeknek megfelelő kivite-
lezésben szolgálják majd viselőjüket. 
A legfiatalabbaknak kényelmes őszi 
kiscipőket kínál a CCC. Ezek a cipők 
tökéletesek lesznek az első hűvősebb 

napokon tervezett sétákhoz. Divatos 
ősz előtt állunk!

 SALAMANDEr 
  5   Orange Label  
Az úgynevezett biker boots fazon 
idén is töretlen népszerűségnek ör-
vend. Ez az Orange Label darab a szür-
ke és az ezüst árnyalataival hódít, ami 
pompásan passzol ehhez a stílushoz. 
Egy ilyen modell bármilyen hétközna-
pi összeállítást remekül megkoronáz!
  6   Bruno Premi 
A nyár múlásával egyre inkább elő-
térbe kerülnek a földszínek, és a bar-
na különböző árnyalatai. Ez a Bruno 
Premi bokacsizma őzbarna színének 
hála valódi őszi darab. Letisztult fa-
zonját platform és középmagas sarok 

teszi komfortossá, rohangálós munka-
napra, és üzleti tárgyalásra is egyaránt 
kényelmes, és elegáns viselet.

  7   Hispanitas 
Egy klasszikus stílusú bokacsizma 
minden helyzetben megállja a helyét. 
Így van ez a Hispanitas modellel is, 
mely középmagas sarkának, letisztult 
fazonjának, és remekül kombinálha-
tó szürke színeinek hála bármilyen 
szituációban remek társunk lesz. Egy 
elegáns eseményen, és egy átlagos 
hétköznapon is nyugodtan a lábunkra 
húzhatjuk, egy ilyen alapdarabbal 
sosem foghatunk mellé.
  8   Hispanitas I.
Ha egy kis eleganciára vágyunk, de a 
kényelem is fontos szempont, akkor 

ez a Hispanitas modell az, amire szük-
ségünk van. A klasszikus fazont négy 
féle, egyenként is nagyon tetszetős 
anyag találkozása varázsolja igazán 
különlegessé. Középmagas sarka 
enyhe platformmal egészül ki, így 
ezzel a darabbal egész napos viselet 
folyamán is fix a komfort.
  9   Hispanitas II.
A western stílus nőies vonalának 
kedvelőit garantáltan nem hagyja 
hidegen ez a Hispanitas bokacsizma. 
Az irányzatra jellemző kígyóbőr jelen 
esetben pompás burgundi színben 
ölt testet, amit tovább ékesítenek az 
arany díszek. Egy ilyen darab tökéle-
tes választás, ha egy kis visszafogott 
vadságot szeretnénk a ruhatárunkba 
csempészni!

 DOUGLAS 
Hangsúlyoz-
zuk ki előnyös 
vonásainkat!
Ismét egy illat-
anyag mentes, 
klinikailag tesz-
telt újdonsággal 
találkoztunk a 
Douglas-ban. A 

fejlesztők ezúttal 
is nagy hangsúlyt 

fektettek az esetle-
ges allergiás reakciók 

kizárására. Az IsaDora 
Face Sculptor textúrá-

ja púderes. A termék 
a nélkülözhetetlen 
hármast kínálja a 
Hölgyeknek: cson-
tosítót, kiemelőt 

és pirosítót egy ter-
mékben!  Az IsaDora 

Face Sculptor a tökéletes csontosítás 
által hibátlan arcformát és gyönyö-
rű árnyékolást biztosít az arcnak. A 
bronzosító révén selymesen sima 
felületet képez és tökéletesen tapad. 

Szépen eldolgozható a bőrön, így 
szaténos, sima felületet képez. Meleg 
és hideg árnyalatokban kapható. A 
highlighter kiemelő, hangsúlyozó, 
ragyogás fokozó. Krémes fény effekt, 
mely fokozza és tökéletesíti az arc 
természetes ragyogását. Semleges 
(neutral) és hideg (cold) árnyalatok-
ban is kapható. A blusher pirosító, 
mely színezi és hangsúlyozza az 
orcákat. Selymesen sima felületet 
képez és tökéletesen tapad. Szépen 
eldolgozható a bőrön, így szaténos, 
sima felületet képez.
Meleg és hideg árnyalatokban kap-
ható. Érdemes megismerkedni a tö-
kéletes ecsettel is, mellyel kiválóan 
használható az IsaDora Face Sculptor. 
Ez egy kerekített ecset, mely tökéle-
tesen követi az arc kontúrját. Dőlt sör-
téi kiválóan körüljárják az arccsontot, 
még precízebbé téve a hibátlan el-
dolgozást. Az IsaDora Brush Cleanser 
ecset lágy, könnyen tisztán tartható 
szintetikus ecset, ezáltal kizárja az 
esetleges szőr allergia okozta irritáci-
ót. Keresse az újdonságot a Douglas 
Parfümériában.
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fotó: adidas

kép: Douglas

sZéPÍTŐ ŐsZi ÚJDONsÁGOK  YVES rOCHEr 
Füstös smink rizskivonatos négy-
színű szemfestékkel
A növényi eredetű szépségápolás 
szakértője, az Yves Rocher ezúttal 
egy rizskivonatú, gazdag színeket 
tartalmazó négyszínű szemfesték 
palettával kényezteti a Hölgyeket. 
A száraz és nedves használatra egy-
aránt alkalmas termék új értelmet 
ad a füstös szem sminknek, mely 
ebben a szezonban is trendi lesz. 
A kozmetikumot felet-
tébb könnyű használ-
ni, hiszen kivételesen 
lágy, finom textúrája 
azonnal igazodik a 
bőrhöz, így biztosítva 
a szemhéj ideális fedését. 
Tartása kifogástalan: a tiszta, 
intenzív színek nem kenődnek, 
nem csúsznak el a szemhéjon.

Száraz használat esetén a pigmen-
tekben gazdag árnyalatok kifejtik 
gyöngyházas, szatén vagy matt ha-
tásukat. Nedves használat esetén a 
gyöngyházas és szatén ragyogású 
árnyalatok metálos hatásúvá válnak, 
a matt színek pedig még struktu-
ráltabbá, intenzívebbé. A palettán 
árnyalható, egymással harmóniában 
lévő színeket találunk, melyek végte-

len kombinációs lehető-
séget kínálnak. Egy olyan 
dekorkozmetikumot kö-

szönhetünk az Yves 
Rocher-nak, mely-
lyel képtelenség 
hibázni! Az ázsiai 

eredetű rizskivonat 
növényi inositolban gazdag: 

ez a molekula serkenti az általá-
nos sejtműködést, mely fokozza a 
bőr ragyogását.
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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 táblákat. Egy kis séta a bevásárlóközpontban, 
s már küldhetik is be a megfejtést! A helyes megfejtést beküldők között egy 10.000 Ft értékű ajándékcsomagot 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 2014. szeptember 15-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: DEVERGO&FRIENDS".
Szerencsés nyertesünket, Frey Ágnest Móritz Lilla, az igazgatóság munkatársa 
és Elek Ildikó, a Devergo munkatársa köszönti egy 10.000 Ft értékű 
ajándékutalvánnyal.

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: "Én és a nyaralás". 
A nyertes: Péter Lilla (9 éves). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű ÁRKÁD 
vásárlási utalvány.

E havi témánk:

"Kedvenc tantárgyam a suliban"
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: 2014. szeptember 15.

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

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


