
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
ZÁRVA

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Legyen szó gyerekről vagy felnőttről, 
a szeptember mindenkinek a nagy 
visszatérést jelenti. Kinek a suliba, 
kinek a munkába, hisz ki ne pihent 
volna szívesen kicsikét a kánikula 
idején! Még élesen él bennünk a 
szabadtéri programok élménye, a 
nyaralásunk helyszínének varázsa, az 
újonnan köttetett barátságok öröme. 
Valamennyien feltöltődtünk, hogy 
aztán visszalendülhessünk a dol-
gos hétköznapokba. A gyermekes 
családok számára szeptember az 
iskolakezdéshez szükséges beszerzé-
seket jelenti, melyre alaposan fel kell 
készülniük. Tervezés, számolgatás, a 

bevásárló nap kijelölése. Akár kicsi 
gyerekről, akár nagyobbacskáról 
van szó, célszerű a shopping túrára 
gyermekünkkel együtt indulni, hisz 
legtöbbjük már egész kicsi korban 
határozott ízléssel rendelkezik, mely 
valóságos ujjlenyomatuk!  Engedjük 
kreatív ötleteiket szárnyalni, hogy 
egyedi, utánozhatatlan, csak rájuk 
jellemző stílus irányába induljanak el. 
Jobban kötődnek majd a személyes 
tárgyaikhoz, nagyobb felelősséggel 
tekintenek a taneszközeikre és ru-
háikra, és fokozottabban vigyáznak 
is rájuk. Ami pedig a legfontosabb: 
élmény lesz nekik minden suli nap. 

Bevásárlóközpontunk kuponakció-
ja szeptember 2-án veszi kezdetét 
és egészen szeptember 6-ig tart, 
azaz vasárnap is lesz lehetőségük 

kedvezményes vásárlásra. Használják 
ki a lehetőséget, kezdjék velünk az 
iskolát!

4-5. oldal

2. oldal

Te és mi
Nyáron közös felfedezé-
sek vártak mindazokra, 
akik bevásárlóközpon-
tunkba látogattak. Dino 
kaland és a Kalózok vilá-
ga tette emlékezetessé a 
nálunk töltött időt.

Őszi kuponnapok
Szeptember 2-6-ig ismét 
ÁRKÁD kuponnapi ked-
vezmények! Bevásárló-
központunkban ezúttal 
vasárnap is elindulhat 
egy kis izgalmas shop-
ping túrára!

3. oldal 6-7. oldal

Őszi trendek
Feltérképeztük a leg-
újabb trendeket, hogy 
megkönnyítsük őszi ru-
határuk kialakítását. Mi-
lyen színek és fazonok 
hódítanak vajon az új 
szezonban? Segíthetünk?

Beköszöntött az ősz, mely varázs-
latos színeivel és tónusaival évről 
évre megihleti a divatvilágot is. 

Üzleteink tárt karokkal várják vá-
sárlóikat, és széles kínálatukkal 
segítenek Önöknek megtalálni az 
egyéniségükhöz leginkább illő 
trendi darabokat. 

Az iskolakezdéshez is mindent be-
szerezhetnek nálunk, hogy a gyer-
mekek startolása a suliba a lehető 
leggördülékenyebben történhes-
sen meg.

Kedvező árakkal és népszerű akci-
ónkkal, az ÁRKÁD kuponnapokkal 
szeretnénk megkönnyíteni Önök-
nek a nagy bevásárlást. Szeptem-
ber 2-6-ig, azaz vasárnap is lesz 
lehetőségük olcsóbban hozzájutni 
a minőségi holmikhoz. 

Köszönjük, hogy évről évre, szezon-
ról szezonra minket választanak!

Hahner Klaudia
centermenedzser
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Színes programok az egész családnak

programajánló

2015. szept. 12.

2015. szept. 2–6.

Pécsi Fordan Táncklub 
TanévnyiTó 17.00-19.30-ig

árkád őszi kuPonnaPok 
Vasárnap is!

Hétfő-Szerda
Csütörtök-Szombat

Vasárnap

Rendhagyó nyitva tartás: 
2015. szeptember 6. :  nyitva
 10:00 - 20:00

KezdjüK együtt a sulit!
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diNO Kiállítás
Igazi kaland várt mindazokra, 
akik a nyár beköszönte előtt be-
vásárlóközpontunkba látogattak. 
Az érdeklődők kiállító standokon 
találkozhattak a Földünkön vala-
ha élt gigantikus állatokkal. Lát-
hattak T-Rex-et, Brachiosaurust, 
Triceratopsot, Carnotaurust, 
Maiasurat, a légteret pedig 
Stegosaurus és Pterosauria uralta. 
A gyerekek örömére Kölyök terepet 
és Maradvány standot építettünk fel, 
ahol a kicsik plüss dinókkal játszhat-
tak, csontkirakózhattak és egy óriás 

dinó felépítésében is segédkezhet-
tek. Kétségtelenül a Dino lovaglás 
aratta az egyik legnagyobb sikert a 
kisiskolás korú gyerkőcök körében. 
Temérdek fotó készült fotóstan-
dunkon is, melyek bekerülhettek 
a családi élmények albumba. Ösz-
szegyűjtöttünk mi is egy kis képes 
válogatást a kiállításról és az Önök 
által megélt szép és emlékezetes 
pillanatokról. Köszönjük minden 
kedves látogatónknak, hogy minket 
választott és velünk kalandozott a 
múltba!

KalózOK világa
Június végétől nyár közepéig a 
Kalózok titokzatos világába invi-
táltuk látogatóinkat. Aki épp nem 
nyaralt, akár naponta is betért hoz-
zánk, hogy végigsétáljon a kiállított 
tárgyak között, ahol találkozhattak 
kalózokkal is. Láthatták a különös, 
félelmetes, mégis számunkra bizarr 
módon izgalmas foglalkozást űzők 
számára elengedhetetlen eszközö-
ket mint a térképek, iránytűk, fegy-
verek, vagy egy 16. századi harmo-
nika. A kalózok partra vetett hajója 
mellett a kiállítás legnépszerűbb 
és legkedveltebb eleme a trópusi 
térség volt buja növényzetével és 
a Pécsi Állatkert által biztosított 

állatokkal. Nekik köszönhettünk 
oly sok csodálkozó és örömteli 
szempárt.  Felnőttek és gyerekek 
egyaránt hosszasan és önfeledten 
időztek a boa, piton, madárpók, 
leguán, kakadu, és természetesen 
az örök kedvenc kismajmok előtt. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Já-
téksziget üzletünknek, hogy a gye-
rekek élményeit kalózos játékokkal 
tették teljessé. Kincskereső játékunk 
izgalmakkal teli pillanatai mellett 
azonban kétségtelenül a megélt 
élmények, a családi kikapcsolódás 
ért igazán aranyat. S mi más lehetne 
beszédesebb, mint néhány remekül 
sikerült fotó?

Nyári élméNyeK – te és mi
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Őszi KuPONNaPOK
vasárnap is nyitva az árKád!

Szeptember 2–6-ig várja Önöket őszi 
kuponakciónk. Az iskolakezdésre va-
ló tekintettel bevásárlóközpontunk 
vasárnap is várja a shoppingolni vá-
gyó látogatókat. Ezen az öt kora őszi 
napon olcsóbban szerezhetik be az 
új szezonra kiszemelt darabokat.  A 
családi költségvetést a suli kezdés-
hez szükséges beszerzések is kevésbé 
terhelik, ha szemezgetnek üzleteink 

ajánlatai között.
Újuljanak meg a mi segítségünkkel, 
éljenek az e-kuponok nyújtotta ked-
vezményes vásárlási lehetőséggel.  
Kattintsanak a www.arkadpecs.hu  
web oldalra, s tekintsék meg, mely 
üzletek kínálják Önöknek akciós áron 
termékeiket.

Útmutató:
1. Klikk a www.arkadpecs.hu oldalra
2. Klikk a 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 
el a kuponjait

Kuponstand
2015. szeptember 2–6-ig
Az ÁRKÁD felső szintjén található 

standnál lehetőségük nyílik átta-
nulmányozni az akcióban résztvevő 
üzletek és az általuk nyújtott ked-
vezmények listáját. Ezt követően 
hostesseink átadják Önöknek a 
vásárlásra feljogosító kupont. Ily 
módon szeretnénk biztosítani a 
számítógépes hozzáféréssel vagy 
nyomtatóval nem rendelkezőknek, 
hogy élvezhessék a kuponnapi ak-
cióink előnyeit.  

HíreK és aKcióK
Szeretne visszajelzéseivel hoz-
zájárulni, hogy még színvona-
lasabb programokkal, akciókkal 
kedveskedjünk Önnek? Facebook 
rajongói oldalunkon, és a www.

arkadpecs.hu weblapon felveheti 
velünk a kapcsolatot. Írja meg ész-
revételeit az info@arkadpecs.hu 
címre. Kuponakciónkkal kapcsola-
tosan a www.napiakciok.hu oldalon 
a Vásárlói vélemények rovatában is 
megoszthatja velünk és a többi ku-
ponfelhasználóval, hogy épp mire 
érdemes vadászni, mely üzletben ta-
lálkozott a legkitűnőbb ajánlatokkal, 
hol lelhetők fel a legtrendibb holmik. 
Amennyiben pedig elsőként szeretne 
értesülni az ÁRKÁD Pécs üzleteinek 
akcióiról, programjairól, iratkozzon 
fel hírlevelünkre! Regisztrált tagja-
inknak ugyanis időnként 10–20, akár 
40% kedvezményre jogosító akciós 
kuponokat küldünk ki.
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Legutóbbi lapszámunk óta megnyitott Parfois üzletünk, mely 
felső szintünkön várja a kiegészítőire is igényes hölgyeket.

Már nálunk is van Garage Store. Az üzlet földszintünkön vár mindenkit, 
akinek az öltözködés egyben életstílus is.

Kreatív Hobby üzletünk megújult. A felső szintünkön található üzlet minden 
fantáziadús és kis kézügyességgel rendelkező látogató kedvence.

Megújult a Vision Express! Még vonzóbb mindazok számára, akik nézőpontja 
szerint a szemüveg nemcsak a tökéletes látás eszköze, hanem 

egy divatos kiegészítő is, amely stílust ad, öltöztet.

Kuponnapi KedvezményeK
A lista a szeptember 2 és 6. közti időszak kuponakcióit tartalmazza, 
tájékoztató jellegű és a lapzárta előtti állapotokat tükrözi. Az akciós 
napokban résztvevő üzletekről és kedvezményekről vásárlás előtt 
tájékozódjon weboldalunkon és nyomtató standunknál.

adidas
18 000 Ft feletti vásárlás után 3600 Ft kedvezmény, 22 500 Ft feletti 
vásárlás után 4500 Ft kedvezmény, 30 000 Ft feletti vásárlás után 6000 
Ft kedvezmény. A kedvezmény az akciós termékekre nem vonatkozik, és 
más kedvezménnyel nem összevonható.

alexandra
20% kedvezmény minden teljes árú könyvre a kupon ellenében. 
A kedvezmények nem halmozhatók és nem vonatkoznak akciós termékekre, 
tankönyvekre.

apacs ezüst ékszer 40% kedvezmény minden termékre, kivéve tisztítókendők, dobozok, 
ezüst alkatrészek és a már akciós termékek.

asia Food 20% kedvezmény meleg ételekre.

balance
1 termék vásárlása esetén 10% kedvezmény, 2 termékvásárlása esetén 
20% kedvezmény. Az akció minden teljes áras termékre vonatkozik, más 
kedvezménnyel nem vonható össze.

beauty Hands 20% kedvezmény minden SHELLAC szolgáltatás árából.

biotech usa 20% kedvezmény egy választott termékre a kupon ellenében. Az akció 
nem vonatkozik ruházati-, sajtó- és akciós termékekre.

burger King 20% kedvezmény a kupon ellenében. Más kedvezménnyel nem összevon-
ható, akciós termékekre nem érvényes.

borgo 20% kedvezmény a megjelölt termékekre.

budmil
20% kedvezmény minden teljes áras budmil termékre a kupon bevál-
tójának. Ajánlatunk egyéb kedvezménnyel nem összevonható és akciós 
termékekre nem vonatkozik.

butlers
5000 Ft-os vásárlás felett vásárlásának 20%-át visszaadjuk  
ajándékutalványon. Más kedvezményekkel, promóciókkal, kuponokkal 
nem összevonható, ajándékkártya vásárlásánál nem vehető igénybe. Az 
utalvány 48 óra után beváltható, egy évig.

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

calzedonia
20% kedvezmény a megjelölt termékekre a kupon ellenében. A kedvez-
mény más kedvezményekkel illetve csomagajánlatokkal nem vonható össze 
és ajándékkártya vásárlása esetén nem érvényesíthető.

csoki Korzó 20% kedvezmény minden teljes áras termékre. A kedvezmény az akciós 
termékekre nem vonatkozik.

dockyard
20% kedvezmény legalább 2 termék vásárlása esetén a kupon elle-
nében. A kedvezmény a teljes árú termékekre érvényes, más akcióval nem 
vonható össze.

douglas 20% kedvezmény minden DOUGLAS márkájú termékre. Az ajánlat a 
törzsvásárlói kedvezményen kívül más akcióval nem összevonható.

exclusive change 50%-os rendkívüli kedvezmény a kezelési költség összegéből a kupont 
felmutató ügyfeleinknek. Más kedvezménnyel nem vonható össze.

extrametál 20% kedvezmény az Extrasol Quality és Herbertz Solingen termékek-
ből. A kedvezmény nem vonatkozik a már akcióban lévő cikkekre.

gas 20% kedvezmény a megjelölt termékekre. A kedvezmény az eredeti árból 
értendő, egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.

gas 20% kedvezmény a megjelölt termékekre. A kedvezmény az eredeti árból 
értendő, egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.

H&m

20% kedvezmény a teljes gyerek részlegen történő vásárlásra a kupon 
ellenében. A kupont vásárláskor kell átadni a kasszánál. A kedvezmény a 
kasszánál kerül levonásra. A kedvezmény korábbi vásárlásokra nem vehető 
igénybe, más ajánlattal nem vonható össze, ajándékkártya vásárlására, 
valamint online nem használható.

Heavy tools
A 20%-os kedvezményre jogosító kupon a megadott Heavy Tools 
márkaüzletben érvényesíthető. A kedvezmény a leárazott termékekre 
nem vonatkozik, a törzsvásárlói kedvezménnyel vagy más időszakos akcióval 
nem vonható össze.

Herbária 2000 Ft kedvezmény minden teljes áras Berkemann lábbeli árából.

Hervis
20% kedvezmény egy kiválasztott termékre. A kupon más akcióval, 
kedvezménnyel nem vonható össze, és nem érvényes első áras, leértékelt, 
illetve szórólapos termékre.

Humanic
20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az engedmény más kedvez-
ménnyel, akcióval nem vonható össze. 
Érvényes: 2015.09.03-06.

ibusz 5% kedvezmény minden saját szervezésű utazás foglalása esetén. Az 
ajánlat az akciósra is vonatkozik.

interspar

A kupon 7500 Ft feletti vásárlás esetén 500 Ft azonnali kedvezményre 
jogosít a vásárlás végösszegéből. Más akcióval vagy kedvezménnyel 
nem vonható össze. Egy vásárlás alkalmával csak 1 db blokk végösszeg 
kedvezményt biztosító kupon használható fel, a kupon más blokk végösszeg 
kedvezménnyel együtt nem használható fel. A kupon kizárólag 2015.szept-
ember 2-6. között használható fel, kizárólag az ÁRKÁD Pécs bevásárlóköz-
pontban található INTERSPAR üzletben. További részletek az áruházban. A 
kupon készpénzre nem váltható, értékéből készpénz nem adható vissza. Egy 
vásárlás alkalmával egy kupon váltható be. Színes és fekete-fehér nyomta-
tásban is érvényes.

interspar

A kupon 20% kedvezményre jogosít 1 db szabadon választható nem 
akciós termék árából. Más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható 
össze. Egy vásárló egy napon maximum 4 db kupont válthat be. A kupon 
kizárólag 2015.szeptember 2-6. között használható fel, kizárólag az ÁRKÁD 
Pécs bevásárlóközpontban található INTERSPAR üzletben. További részletek 
az áruházban. A kupon készpénzre nem váltható, értékéből készpénz nem 
adható vissza. Színes és fekete-fehér nyomtatásban is érvényes.

intimissimi
20% kedvezmény a női felsőrészekre a kupon ellenében. A kedvezmény 
más kedvezményekkel illetve csomagajánlatokkal nem vonható össze és 
ajándékkártya vásárlása esetén nem érvényesíthető.

J.press 20% kedvezmény minden teljes áras termék árából. A kedvezmény az 
akciós termékekre nem vonatkozik, más kedvezménnyel nem vonható össze.

Játéksziget 20% kedvezmény minden teljes áras termékre. A kedvezmény az akciós 
termékekre és a Lego termékekre nem vonatkozik.

Juta 10–20% a megjelölt termékekre, kivéve a Thomas Sabo ékszereket. Az 
akció a készlet erejéig érvényes.

Kiwi 30% kedvezmény minden termékre, kivéve a már leértékelt ékszerek, dobo-
zok, tisztító folyadékok és kendők.

Konkurencia 10% kedvezmény minden teljes áras termék árából. A kedvezmény az 
akciós termékekre nem vonatkozik, más kedvezménnyel nem vonható össze.

Korona óra 10-20% kedvezmény az üzletben megjelölt termékekre.

Kreatív Hobby 20% kedvezmény minden üzletben található termékre, kivéve Feldobox, 
Unique ékszer és ajándékutalvány.

mcdonald's
20% kedvezmény McChicken™ -, McFarm™-vagy BigMac™ McMenü™ 
Plusz vásárlása esetén. Az ajánlat 2015. szeptember 2-6 között érvényes, 
kizárólag a pécsi és budapesti Árkád Bevásárlóközpontban található McDo-
nald’s étteremben.

mister minit 20% kedvezmény minden szolgáltatásra a kupon ellenében, kivéve 
kereskedelmi tételek. Más kedvezménnyel nem vonható össze.

monarchy 20% kedvezmény minden* termékre a kupon ellenében. Más kedvez-
ménnyel nem vonható össze. (*Más akcióban nem szereplő termék árából)

neckermann 20% kedvezményt biztosítunk az akció időtartama alatt egyes utasbiz-
tosításokra a kupon ellenében, a részletekről érdeklődjön irodánkban!

office shoes 10-20% kedvezmény az üzletben megjelölt termékekre a kupon ellené-
ben. Más kedvezménnyel nem vonható össze.

parfois
20% kedvezmény party kellékekre (bizsu, táska, sál), sálakra (új kol-
lekció), balerina cipőkre, poncsókra. A kedvezmény az akciós termékekre 
nem vonatkozik.

prosis Prémium külső-belső plusz szolgáltatás választása esetén ingyenes 
motortisztítás.

reno
20% kedvezmény minden termékre a kupon ellenében.
A kedvezmény a leértékelt termékekre is vonatkozik, más akcióval azonban 
nem vonható össze, és ajándékkártya vásárlására nem érvényes.

reserved
20% kedvezmény minden eredeti áras termékre. A kedvezmény más ked-
vezménnyel, illetve egyéb akcióval nem vonható össze, a kupon ellenében a 
pénztárban kerül levonásra.

retro 20% kedvezmény minden Retro termékre. Egyéb akcióval, promócióval 
nem vonható össze. A kedvezmény nem érvényes Gift Card vásárlása esetén.

saxoo London 20% kedvezmény minden teljes áras termékre. A kedvezmény az akciós 
termékekre nem vonatkozik.

six 20% kedvezmény minimum 2 teljes áras termék vásárlása esetén. A 
kedvezmény az akciós termékekre nem vonatkozik.

takko 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

tally Weijl 20% kedvezmény minden teljes áras termékre. A kedvezmény az akciós 
és promóciós termékekre nem vonatkozik.

tatuum Minden vásárlónak 10%, törzsvásárlóknak 20% kedvezmény minden 
teljes áras termékre. A kedvezmény más akcióval nem vonható össze.

tchibo 20% kedvezmény legalább 3 db használati cikk vásárlása esetén. A 
kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható.

telenor
Az ÁRKÁD kuponnapok alatt egyes okostelefonok 50%, egyes tabletek 
25% kedvezménnyel vásárolhatók meg,  meghatározott tarifacsomag-
gal és 2 év hűségidővel. Az ajánlat  2015.09.02-06 között az ÁRKÁD Telenor 
üzletében vehető igénybe. További részletekért érdeklődjön üzletünkben.

tezenis
20% kedvezmény a női felsőrészekre a kupon ellenében. A kedvezmény 
más kedvezményekkel illetve csomagajánlatokkal nem vonható össze és 
ajándékkártya vásárlása esetén nem érvényesíthető.

tom tailor 20% kedvezmény minden teljes árú termékre a kupon ellenében. Más 
akcióval és kedvezménnyel nem vonható össze.

top clean 20% kedvezmény felsőruházat tisztítására a kupon ellenében, kivéve 
bőrtisztítás, festés, textilfestés. Más kedvezménnyel nem vonható össze.

triumph
20% kevdezmény a teljes áras termékek árából. A kedvezmény az akciós 
termékekre nem vonatkozik és más kedvezménnyel nem vonható össze. A 
kuponnal több termék is megvásárlolható.

vision express
Minden termék 20% kedvezménnyel! A kupon 20% kedvezményt 
biztosít bármely termék teljes fogyasztói árából. A kedvezmény más 
kedvezménnyel nem vonható össze. További feltételek az üzletben.

vodafone 20% kedvezmény okostelefon és tablet tartozékok vásárlása esetén.

Wrangler-Lee 20% kedvezmény minden termékre. Az akció más kedvezménnyel nem 
vonható össze.

yves rocher
40% kedvezmény 1 db választott, nem Zöld Pontos termékre. A ked-
vezmény más akciókkal nem összevonható és a termék eredeti, nem akciós 
árából kerül levonásra.
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ŐsléNyeK
Kell egy táska, amibe minden 
belefér? Hogyan válasszunk? 
Az idő bizony már minden szülőt 
és persze iskolást kíméletlenül 
sürget! A hátitáska vagy oldaltás-
ka azok közé a kevés kiegészítők 
közé tartozik, melyet mindennap 
magunkkal viszünk, használunk 
és viselünk. Pontosan ezért fontos, 
hogy funkcióiban megfelelő és 
szép is legyen egyben. Néha azt 
sem tudjuk eldönteni: a külső vagy 
a belső fontosabb egy táskánál. 
A legjobb az, ha a praktikusság 
oltárán egyáltalán nem kell felál-
doznunk a szép és divatos formát. 
A Heavy Tools táskák ebben a szeg-
mensben fogadják el a kihívást. 
A megfelelő mennyiségű holmi-
nak feltétlenül bele kell férnie a 
táskába, így mindenképen nagy 
pakoló térrel rendelkező táskát 
válasszunk. A Heavy Tools hátitás-
kák űrmérete 28,31 és 32 literesek, 
így a hellyel sem lesz gond. Nem 

hátrány, ha több pakoló rekesz 
is van a táskában, így a különfé-
le típusú felszerelések, füzetek, 
könyvek esetleg műszaki dolgok 
is megfelelően tárolhatóak, szállít-
hatóak. A Heavy Tools hátitáskák 
ergonomikus hátkialakítással ren-
delkeznek. Megerősített alsó rész 
gondoskodik a terhelhetőségről, 
így egy-egy jobban igénybevett 
nap után sem szakad ki a táska 
alja. Az állítható vállpántok ga-
rantálják a testre szabhatóságot, 
a szivacsos hátrész a kényelmet. 
A rekeszes felosztás a praktikus-
ságért került bele a táskába, az 
oldalrészeken hálós kulacstartók 
bővítik a pakolásra szánt helyet. 
Az első zsebben kisebb rendező 
zsebek találhatóak tollaknak, kul-
csoknak, bérletnek, telefonnak, így 
az apróságok sem fognak elveszni! 
A Heavy Tools hátitáskák mellett 
az oldaltáskáknak és sporttáskák-
nak is megvan a rajongótábora.  
Ezek a táskák is ugyanannyira 
átgondoltak és divatosak mint a 

hátitáskák. Legyen szó oldaltáská-
ról vagy sporttáskáról az állítható 
szivacsos vállpánt alapfelszerelt-
ség. Ez lehetőséget ad arra, hogy 
átvetve keresztbe a vállunkon 
vagy hagyományosan egy vállon 
lógatva, de mégis kényelmesen 
hordjuk a táskát. Rendező zse-
bek, cipzáras kis zsebek, kulcs-
tartó és pénztárca tartó egyikből 
sem hiányzik. Az oldaltáskákban 
a notebookoknak/tableteknek 
külön hely van, hiszen ezeket a 
készülékeket gyakorlatilag napi 
szinten hordozzuk magunkkal. 
Ha az aktív, sportos életet része-
sítjük előnyben 39 literes sport-
táskát is találhatunk a kínálatban. 
A Heavy Toolsnak évtizedes ta-
pasztalata van táska készítésben. A 
vásárlói visszajelzéseket és a divat 
trendeket is ötvözte, hogy 2015-
ben elérkezzen a tökéletes funk-
cionalitáshoz, mindezt többfajta 
kialakításban, rengeteg színben 
és stílusban!

ŐsléNyeK
Hogyan válasszunk? A kisisko-
lások tökéletes iskolatáskájának 
kiválasztása különös gondossá-
got igényel a szülőktől. A budmil 
szakértői az alábbi szempontok 
szem előtt tartását javasolják:
1. szempont:  a gyerek test-
alkata, magassága, teherbíró 
képessége
2. szempont: a kiválasztott 
táska illeszkedjen a kisiskolás 
hátához, vállára

A budmil kisiskolástáskái méltán 
népszerűek a kisiskolások köré-
ben. Kimondottan gyerekeknek 
készült hátitáskák megfelelő 
használata kíméli a gerincet, elő-
segíti az egészséges testtartást. 
Számos külső és belső rekesz és 
zseb teszi könnyebbé az iskolában 
szükséges eszközök elrendezését. 
Különböző vidám dekorációkkal 
díszített, élénk és visszafogottabb 
színek széles kínálatából választ-
hatják ki a kislányok és kisfiúk 
egyaránt a magasságukhoz és 
tetszésüknek megfelelő táskákat. 
A budmil háti- és oldaltáskái igen 
közkedveltek a felsősök és a kö-
zépiskolások körében is.   Követve 
az aktuális trendeket és igényeket, 
a táskák multifunkcionálisak, pro-
fesszionálisan felszereltek, fiatalos 

dekorációkkal díszítettek, a divat- 
és a visszafogottabb színek keve-
redése a jellemző.

top aJánLat KisebbeKneK 
  1   Budmil ergonómiai 
hátitáska
Ergonómiai kialakítás, légcsa-
tornás hátlap, íves hátszíj, fény-
visszaverő elemek, műanyag 
szegecses formatartóm aljrész, 
húzózáras oldalzseb, belül gu-
mis iratrendező, 
  2   Budmil keményhátlapos 
hátitáska
Légcsatornás hátlap, íves hát-
szíj, bővíthető oldalrész, húzó-
záras főrész, a fedél belső ol-
dalán húzózáras zseb található 

top aJánLat 
nagyobbaKnaK
  3  Budmil ovális hátitáska
Légcsatornás hátlap, íves hát-
szíj, vállpánton állítható heveder, 
irattartóval felszerelt előzseb, 
mindkét oldalon kulacstartó 
zseb
  4   Budmil ovális hátitáska
Légcsatornás hátlap, mindkét 
oldalon kulacstartó zseb, belül 
szivacsos laptop- és iPadtartó
  5   Budmil oldaltáska
Irattartóval felszerelt elő-zseb-
bel, főrészben praktikus zsebek-
kel kialakított táska

ŐsléNyeK
Eljött a szeptember, elhangzott 
az első csengetés, elkezdődött 
a suli. Ha eddig még nem tette 
volna, szerezze be Játéksziget 
üzletünkben kisgyermekének a 
legklasszabb sulis cuccokat, hogy 
öröm legyen a tanulás. Kínálatuk-
ban iskolatáskákat, sportzsákokat, 
különböző formájú tolltartókat és 
sok más fontos dolgot megtalálnak 
a vásárlók. Legyen gyermeke akár 

elsős, vagy már több éve iskola 
padot koptató diák, megtalálja a 
neki való felszerelést, mind lányos, 
mind fiús mintával!

Budmil játéKsziget

Heavy tOOls

isKOlatásKáBól csaKis a legjOBBat
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OlvasószOBa-az elsŐ léPés

NyelvlecKe KOrHatár NélKül

"Régóta szeretnék a legfiatalabbak-
nak énekelni. Azóta készülök erre, 
mióta sok kedves, még gyermekko-
romban hallott dallamot énekelhetek 
két gyermekemnek. Érzékelem nap 
mint nap, hogy a szép dallamívek, 
kedves-humoros szövegek mennyire 
alakítják, formálják a fantáziájukat, 
humorérzéküket, értékrendjüket. 
Ők adták az ihletet, hogy színházi 
és filmes munkáim mellett az ABC 
betűit dalokon és illusztrációkon 
keresztül szinte észrevehetetlenül, 
játékosan sodorjam bele az óvodás 
és kisiskolás gyermekek világába. 
A dalszövegek Hegyi György (Emil 

Rulez!) munkái, a zenéket az Artisjus-
díjas, többszörös platina- és aranyle-
mezes Födő Sándor "Fodo" szerezte, 
aki az utóbbi években Halász Judit 
lemezeinek is egyik zeneszerzője, a 
könyvet Bakos Barbara illusztrálta. 
A gyönyörű rajzokkal körbevett ver-
sek és játékos kérdések mellett a ké-
peskönyv egy 22 dalos CD-t is rejt. 
Kellemes barangolást kívánok a betűk 
és a hangok világában!" 
/Bíró Eszter/
 
Bíró Eszter: Állati Zenés ABC 1. 
című könyve ideális választás 
minden kis elsős gyermeknek. Az 

Alexandra Könyváruházban kap-
ható zenés mesés képeskönyvet 
CD melléklettel tették még gyer-
mek közelibbé. A kötethez tarto-
zó lemez 2014-ben méltán nyer-
te el az"Az év gyermekalbuma" 
Fonogram - Magyar Zenei Díjat. 
A lemezen közreműködnek: Bóbis 
László, a Budakeszi úti óvoda óvo-
dásai, Falusi Mariann, Födő Sándor 
"Fodo", Hámori Máté, Herczku Ág-
nes, Lantos Zoltán, MR Gyermek-
kórus, Novák Péter, Nikola Parov, 
Szirtes Edina Mókus, Födő Noa, 
Vető Sámuel.

martoni tamás: szamárpad 1. 
angoL nyeLvKönyv 
isKoLaKerüLőKneK, 
visszaesőKneK és LustáKnaK
A Szamárpad csak távolról emlékez-
tet a szokványos nyelvkönyvekre. A 
szerzőt, Martoni Tamást nyelvtanár-
ként szerzett gyakorlati tapasztala-
tai sarkallták arra, hogy szakítson a 
nyelvtankönyvek megszokott formá-
jával, és teljesen eltérő módszerű és 

szemléletű tankönyvet állítson össze. 
Az egyik legfőbb újdonság, hogy a 
magyar és az angol nyelv alapvető 
strukturális különbségeire tekintettel 
ez a könyv merőben eltérő módon 
adja elő az angol nyelvtant, mindvé-
gig a magyar nyelvi 
sajátosságokból kiindulva, és az 
átlagos magyar nyelvtanuló nyelv-
tani ismeretszintjéhez igazodva. 
Másrészt a Szamárpad nem társalgási 

témákra és rövid nyelvtani gyakor-
latokra alapoz, hanem hosszú, he-
lyenként többoldalas nyelvtani 
gyakorlatokat tartalmaz, többnyi-
re fordítási példákat. Ugyanakkor 
szem előtt tartja a fokozatosságot, 
így aki sikeresen teljesíti az egyes 
leckéket, és csak ezután lép tovább 
az anyagban, annak nem fog nehéz-
séget okozni a mondatok fordítása. 
Aki becsülettel kijárja az iskolát, azaz 

elvégzi a kötet leckéit, annak sokkal 
könnyebb dolga lesz konkrét be-
szédhelyzetekben, mivel a megsze-
rezhető tudásanyag elsősorban a 
szövegösszefüggésekre alapoz, nem 
pedig csak bizonyos szituációkhoz 
kapcsolódó, hiányos aktív tudást 
nyújt. A Szamárpad segítségével te-
hát a való életben használható angol 
nyelvtudásra tehetünk szert.

JoHn peter sLoan: instant 
engLisH - Könnyű és gyors 
nyeLvLecKéK minden 
HeLyzetre
Angol nyelv mindenkinek: beszélge-
téshez, utazáshoz, munkavállaláshoz, 
szórakozáshoz...
A több mint 800 000 példányban 

eladott könyv azoknak szól, akik 
rövid idő alatt szeretnék elsajátí-
tani az angol nyelv használatát, 
elsősorban a gyakorlati szem-
pontokra helyezve a hangsúlyt. 
Hasznos és tömör szószedeteket ad 
témakörökre bontva. Már az első lec-
ke során megtanít egész mondatokat 

alkotni, így a teljesen kezdők is ön-
állóan kommunikálhatnak. Használ-
ható nyelvtudást ad, amely meg-
könnyíti a munkahelyen, utazáskor 
vagy társaságban adódó helyzeteket. 
Aki már beszél angolul, megtanul-
hatja, hogyan fejezze ki magát a 
lehető legvilágosabban.

Mindezt könnyed stílusban, sok-
sok humorral fűszerezve. Tanuljon 
együtt gyermekével angolul!

Keresse a kiadványokat bevásárló-
központunk földszintjén az Alexand-
ra Könyváruházban!

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

ALEXANDRA EDENRED, ERZSÉBET, PUEBLA, POSTA PALETTA

BORGO EDENRED, SODEXO, POSTA PALETTA, ERZSÉBET

BUDMIL SODEXO, PUEBLA, ERZSÉBET, 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

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

LECSÓBÁR 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 BEISKOLÁZÁSI UTALVÁNYT ELFOGADNAK

YVES ROCHER EDENRED

ISKOLAKEZDÉSI UTALVÁNY ELFOGADÓ ÜZLETEK AZ ÁRKÁD-BAN
A lista tájékoztató jellegű! Pontos tájékoztatás vásárlás előtt az üzletekben!
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felfedezéseK
Kárpátalja ma Ukrajna nyugati vidé-
ke, Magyarországgal, Szlovákiával, 
Romániával és Lengyelországgal 
szomszédos. Területén számos nem-
zetiség él együtt békében; magya-
rok, oroszok, rutének, szlovákok, 
németek, olaszok és zsidók. A vidék 
kultúrája is ezt a soknemzetiségű-
séget tükrözi, a különböző hagyo-
mányok keveredése teszi rendkívül 
változatossá. A történelem viharai 
igencsak megtépázták a Kárpátok 
alját, négy különböző állam is terüle-
tének tekinthette az idők folyamán. 
Túlnyomórészt hegyvidéki terület, 
monumentális, lenyűgöző hegyeit 
gyors folyású folyók szabdalják, dús 

erdők borítják. Itt található Ukrajna 
legmagasabb hegycsúcsa, a Hoverla, 
de innen ered egyik legfontosabb 
folyónk, a Tisza is. A csodálatos ter-
mészeti szépségeken túl számtalan 
vár, várrom, valamint ódon fatemp-
lomok, gerendaházak vonzzák ide 
a kíváncsi utazókat.
Fucskár Ágnes és Fucskár József 
Attila fotósok érzékeny kamerával 
járták be Kárpátalja magával ragadó 
tájait, izgalmas és változatos utazás-
ra invitálva bennünket albumukkal 
ezen a sokszínű és szerethető vidé-
ken.   1   Fucskár Ágnes, Fucskár 
József Attila: Kárpátalja - Hegyek, 
erdők, vizek - egy csodálatos és 

sokszínű táj felfedezése című 
kiadványának átlapozását ajánljuk 
mindazoknak, akik őszre keresnek 
úticélt, és szívesen kelnének maguk 
is felfedező útra.  

A páros egy másik könyvében, a 
  2   Máramaros – Kalandozás egy 
vadregényesen zord vidéken című 
kötetben Máramarost mutatja be a 
kalandozni vágyó utazóknak. Zord 
természeti adottságú, elzárt vidék 
ez, így sok mindent megőrzött a 
múltból; a tájegység a népművé-
szetek, hagyományok és szokások 
kincsesbányája. Területét magas 
hegyek és szelíd dombvidékek ta-
golják, patakok és folyók sokasága 
hálózza be, kevés helyet hagyva a 
településeknek. A vidék lakossá-
gának az állattartáson túl a hegyek 

adták a megélhetést, az arany-, 
ezüst-, réz- és sóbányák ontották 
kincseiket, a sűrű erdők pedig bőven 
szolgáltatták a faanyagot. Márama-
ros népművészetének kiemelkedő 
területe lett a famegmunkálás, a 
hétköznapi használati eszközöktől 
a lakóházakig minden fából készült, 
csodálatos faragásokkal és díszí-
tésekkel. A környék egyedülálló 
kincsei a több száz éves fatemp-
lomok, 93 áll műemléki védelem 
alatt, nyolc pedig a világörökség 
részét képezi. A szerzők képeikkel 
elénk varázsolják a környék épített 
örökségét, a tájat és az emberek 
mindennapi életét. Az albumot la-
pozgatva olyan vadregényesen zord 
vidéken kalandozhatunk, amely le-
nyűgöző módon máig megőrizte a 
múlt lenyomatait.
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Őszi treNdeK

trendszíneK 
A padlizsán és a vadászos árnyalatok 
mellett a narancsos rozsdaszín uralja 
a terepet, számos túlméretezett és 
földig érő kabátot látunk majd eb-
ben a színben. Az olíva, valamint a 
katonazöld és a barna igazi uniszex 
szín, ezért is vártuk annyira! Élénk 
kékkel, púder rózsaszínnel és hamvas 
szürkével érdemes összepárosítani az 
őszies hangulat színeiben pompázó 
ruhadarabjainkat. 

Heavy Tools
A legújabb trendeket híven tükrözi 
a Heavy Tools őszi-téli koncepciójá-
ra jellemző alap gondolata: Vissza a 
természetbe, lépjünk ki a városból, 
térjünk vissza a szabadba! Legyen az 
életünkben kulcsszó a világ felfede-
zése, egy kis kihívás és túlélő kaland, 
értékeljük a természet szépségeit és 
töltődjünk fel a csodálatos állatvilág 
megismerésével. A márka új kollekci-
ói színekben is tükrözik a természe-
tet mint például az okker és az erdő, 
az őszi avar többféle színváltozata. 
Top 5
1. Nem csak otthoni viseletre, hanem 

akár az utcára is felvehető ez a 
vagány szett összeállítás   1   

2. Iskolába vagy szabadidőben visel-
hető trendi szettek, a női kollekció-
ban is sok szép kötött felsővel talál-
kozhatunk, nőies csinos szabással, 
puha, melegebb anyagokból.   2   

3. Átmeneti kabát, közepesen vas-
tag béléssel a hűvösebb napokra, 
akár egy könnyed kiránduláshoz 
is kiválóan alkalmas.   3   

4. Vastag pufi mellény, melyben nem 
érezzük kitömve magunkat. Hű-
vös napokra is jó választás azok 
számára, akik még nem akarnak 
kabátra váltani.   4   

5. Férfi kötött pulcsik: kapucnis, 
zippes, bebújós, gombolós, V-nya-
kú, környakú, csíkos, egyszínű, szí-
nesebb, visszafogott.   5, 6   

Takko
“Itt van az ősz”… új trendekkel a 
Takko-nál! Ne sirassa a nyarat: az üzlet 
új szettjeivel biztosan jó kedve lesz 
a szürkébb napokon is! Aranyozza 
be az őszt a Takko új kollekcióiból 
összeállított ruhatárával!   7   

Tatuum
A márka őszi kollekcióinak bővülé- 
sével megjelentek az új színek és min-
ták: hódít a kék a púder szín vagy 

a banán sárga, és egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak a virágmintás da-
rabok.   8, 9   

sportos szereLéseK 
Elmúltak azok az idők, amikor csak-
is egy edzőterem falai közt voltak 
trendik a sportos ruhadarabok. Ma 
már irány szórakozni vagy épp ran-
dizni egy kitűnő márkájú, az életstí-
lusunkat sugalló, menővé avanzsált 
tornacipőben vagy farmerben. Ez 
utóbbi lehet trapéz, egyenes, szűk, 
kék, fekete, koptatott, kinek-kinek 
alkata és ízlése szerint.

Wrangler
Az idei őszi férfi kollekcióban anyagok 
tekintetében megtartotta a víz-és 
olajálló farmereit, a női kollekcióban 
pedig a formatartó „Shape Keeper” és 
a puha”Silk Soft „ anyagokat. Mindkét 
kollekció új modellekkel és színekkel 
gazdagodott az őszi szezonra. Ebben 
a szezonban a Lee márka is több új 
fazonnal és színnel bővítette kínálatát, 
azonban megmaradtak a klasszikus 
változatok is.    10c 

budmil
A női Slim fit farmernadrág csinos, és 

nagyon kényelmes! Slim fit szabású, 
ötzsebes farmernadrág, mely optika-
ilag karcsúsítja és meghosszabbítja 
a lábakat. Szabása követi az alakot, 
a comboknál szűk, a térdtől enyhén 
szűkített szárral. Dereka normál ma-
gasságú, színe sötétkék, mosatlan 
hatású. 
A férfi Slim-straight fit farmernadrág 
kényelmes és stílusos viseletet bizto-
sító, slim-straight fit szabású, ötzse-
bes farmer. Szűkebb szabásvonal jel-
lemzi, a comboknál enyhén szűkített, 
térdtől pedig szűkülő szárral. Dereka 
normál magasságú. Sötétkék színben, 

koptatott, mosott hatással.    11c 

szőrme, peLerin
A pelerin népszerűsége töret-
len, elő a tavalyi darabbal, vagy 
szerezzünk be egy új kedvencet! 
Szőrme: felbukkan minden színben 
és szinte mindenütt: kabáton, sapkán, 
sálon, táskán, de még a cipőn is! A 
kabáton megjelenő pihe-puhaság 
viselete tehát csupán szofisztikált 
megjelenésre utal idén: vállaljunk 
be más szőrmés darabot is! Mint pl 
a Heavy Tools képen látható vagány 
és divatos sapkája.   12c 
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Őszi gardróB
Üzleteink őszi téli kollekcióiból 
szemezgettünk. Íme, néhány ked-
vencünk a legújabb trendeket 
képviselők ajánlásával.
 
mirror
  1   Az őszi-téli szezon Mirror kol-
lekcióját úgy állították össze, hogy 
gardróbunk hosszú távon stílusos 
maradhasson. Az idén a természetes-
ség, a letisztult formák, a semleges 
árnyalatok, a nőiesség és a 70' es 
évekbeli retro inspirálta a csapatot. 
Az elkövetkező szezont a sötétebb 
árnyalatok mint a fűszín, a katonai 
zöld, a szürke uralják, de tökéletes 
összhangban lesznek a színes ki-
egészítőinkkel. Továbbra is várnak 
minden hölgyet, akik az egyedi dara-
bokkal különlegességüket szeretnék 
hangsúlyozni.

borgo
A Borgo ezúttal is a tőle megszokott 
minőséget képviseli olyan közkedvelt 
márkák legújabb darabjaival, mint 
például a Vagabond   2  , melynek 
női elegáns, letisztult, mindennapos 
viseletre alkalmas lábbelijei közül 
könnyen rábukkanunk kedvencünk-
re. A Pepe Jeans   3   fiatalos, lendüle- 
tes vonalvezetésével, a márkára jel-
lemző különleges anyagok haszná-
latával idén is topon van. A Pepe 
Jeans a cipőit hagyományos őszi-téli 
színekkel kombinálta, mint az arany 
és az ezüst, s természetesen ezúttal 
is ritka egyediséget kölcsönöznek 
cipőiknek csillogó flitterekkel. A prak-
tikusság is a fő szempont a lábbelik 
esetében: a vastagabb belső bélés 
garantálja a hideg napokon a kényel-
met a női és férfi modelleknél egy-
aránt. A S.Oliver   4   két örök színben 
gondolkodott, amikor megalkotta 

favorit darabjainkat. Hisz melyik nő 
ruhatárából hiányozhat a fekete és 
a piros? Platformos kialakításának 
köszönhetően az alacsonyabb höl-
gyeknek külön ajánljuk ezeket a 
kényelmes és dekoratív lábbeliket.

ccc
Lassan itt az esős, hűvösebb idő-
szak, a nyitott cipőket zártra cse-
réljük.  A CCC üzletekben rendkívül 
nagy őszi-téli cipő választékkal ta-
lálkozhatunk.    5-6   A divatos, őszi 
színek és fazonok uralják a kínálatot, 
amelyek tökéletesen illeszkednek az 
aktuális trendekhez. Lábbelijeik ga-
rantáltan kényelmesek valamennyi 
szituációban. Két kedvenc modellünk 
a legjobb minőségű bőrből készült. 
Ezek a modellek nem csupán magas 
minőséget képviselnek, hanem a 
kényelmes járást is garantálják. 

tcHibo
Fedezze fel a Tchibo hetente meg-
újuló kínálatát! Különleges, ötletes 
és szeretni való termékek várják Önt. 
Íme kedvenc termékeink, melyek 
augusztus 31. hétfőtől elérhetőek 
az üzletben. 
  7   Női funkcionális ballonkabát 
 High Performance bevonattal. Leve-
hető, gombos kapucnival és állítható 
bőségű ujjvégekkel rendelkezik. A 
törzsrész hálós béléssel ellátott. A 
kabát 36–46-os méretig kapható.
  8   Rugalmas járótalpú női gumi- 
csizma rugalmas betétekkel, kivehe-
tő fedőtalppal.
  9   Elöl-hátul fényvisszaverős kis-
gyerek termo esőkabát belül puha, 
meleg mikropolár béléssel, legom-
bolható kapucni polár béléssel, állvé-
dős állógallérral. Külön kiemelnénk 
a névvel ellátható címkét, mellyel a 

kabátkát ellátták.
  10   Taft vagy termo esőnadrág név-
vel ellátható címkével, fényvisszave-
rőkkel, melynek bősége az oldalsó 
patentgombokkal állítható. 

Heav y tooLs
  11-14   A legújabb divat trendeket 
szem előtt tartva a funkcionalitás-
hoz igazodva többfajta kialakítású, 
színű és stílusú táskát kínál nekünk 
a márka. Amennyiben a tárcánkat és 
táskánkat, suliban a tornazsákunkat 
is összehangoljuk egymással, iga-
zán teljessé tesszük vele megjele-
nésünket. Kedvenceink a csillagos és 
pettyes vidám, stílusos kis darabok.  

triumpH
   15   Fontos megtalálni a stílusunkhoz 
leginkább illő melltartót. Ebben van 
segítségünkre a Triumph. A klasszi-
kus vonalakat részesíti előnyben? 
Esetleg az érzéki elegancia, amire 
törekszik? Lezser, vagy kötött fel-
sők a kedvencei és azok alá keresne 
valami testére fittül illeszkedőt? Az 
alakformálókat is szívesen bevetné? 
Bármelyik szempont is a hangsúlyos, 
a Triumph fehérneműi megoldást 
jelentenek, melyekkel ruhatára nél-
külözhetetlen alapdarabjaira tehet 
szert.

retro
  16-17   A divatos, laza és sportos 
viseletetet kedvelők okkal teszik le 
voksukat a prémium kategóriába so-
rolható márka mellett, hisz a ruházat 
mellett cipők és egyéb kiegészítők 
széles választékát is megtalálják az 
üzletben. A Retro Jeans már-már fo-
galommá vált. Összeköti viselőit, akik 
vallják:  a divat egy életstílus, a Retro 
egy választás. Mi hiszünk a Retroban!
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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 ajándékot 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 2015. szeptember 18-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: "Balance". 
Szerencsés nyertesünket, Kun Rolandot Róna Bálint, az igazgatóság 
munkatársa és Vincze Lilla, a Balance 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: "Majális". 
A nyertes: Nyírő Eszter (1.b). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű ÁRKÁD vásárlási 
utalvány.

E havi témánk:

"Iskolakezdés"
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: 2015. szeptember 18.

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

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


