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Kihagyhatatlan  

kiegészítők,  
ragyogó színek RuhatáRfRissítés 

A tavasz és a nyár  
legjobb trendjei



A divatos nők boltjai megtalálhatók az ÁRKÁD Pécs felső szintjén!

N .  S z a b ó  N á n d o r      K o c s i s  G a b r i e l l a 



Kedves Olvasó!
Pécs a mediterrán hangulatok városa, és a várva várt tavasz beköszöntével az ÁRKÁD-ban is újra nagy 

hangsúlyt kapnak a színek, formák, idomok és trendek. A szépség nem egzaktul mérhető kategória,  

ezt mi jól tudjuk, azonban az ápoltság, valamint az öltözködési lehetőségek végtelen tárházában biztos 

kézzel válogatott darabokból összeállított, stílusos ruházat mindenképpen meghatározó. A kellemes tavaszi 

hőmérsékletek beálltával minden évben érdekes és izgalmas kihívás, hogy ruhatárunk meglévő darabjait  

milyen idei újdonságokkal tehetjük teljessé, a napfény hiányától télen megviselt bőrünket miként frissíthetjük  

fel, és lelkünket hogyan tehetjük úgy sugárzóvá, hogy környezetünk elégedett csettintéssel nyugtázza 

a változást. Mi a belülről fakadó szépségben hiszünk, és azon munkálkodunk, hogy ön kizárólag 

kompromisszummentes minőségű árucikkekkel, szolgáltatásokkal és szabadidős programokkal találkozzon. 

Hisszük, hogy ez jár önnek, bennünket pedig jóleső érzéssel tölt el, ha az elégedett visszajelzések révén 

részesülünk tavaszi megújulásában, és önnel együtt örülhetünk a természet kivirágzásának.

Kellemes időtöltést, jó vásárlást kívánok!

Martits Balázs

Bevásárlóközpont-igazgató

ÁRKÁD Pécs
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chic&style house magazin – 2016. tavasz-nyár 

Lapalapító:  
ÁrkÁd pécs bevásárlóközpont, 

7622 pécs bajcsy-zsilinszky utca 11/1. 
tel.: (+36 72) 523-100 
Fax: (+36 72) 523-001

www.arkadpecs.hu

Bevásárlóközpont-igazgató:  
martits balázs 

Lapmanager:  
kalotai Judit

Kiadó:  
hamu és Gyémánt magazinkiadó,  

1016 budapest, lisznyai u. 38. 
tel.: +36 1 398 8350

A kiadó vezetői:  
csetényi csaba és krskó tibor 

Kulturális kiadóvezető:  
katona Gergely 

Felelős szerkesztő:  
richter zita

Divatszerkesztő:  
Goike nóra

Olvasószerkesztő:  
Fekete zoltán

Korrektor:  
dudás márta 

Szerzők:  
Fehér vera, kiss Gabriella, lakoczky nóra, 

reményi diána, papp sándor 

Design:  
petrányi réka 

Fotók:  
 

Gyártásvezető:  
lantos ilona

Ügynökségi fotók: 

123 rF, dolllarphoto, Getty images, profimedia

Címlap
Fotó: sárosi zoltán

smink-haj: szécsi Gabriella  
modellek: Fanni/ Fmodels  

A lapzártakor rendelkezésünkre álló termékárak szerepelnek. 
Az üzletek az árváltoztatás jogát fenntartják.
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A Nina Ricci  
rózsaálma 
A francia parfümőr, Francis Kurkdjian megalkotta második 

Nina ricci kreációját, a tavaly piacra dobott L’Extase Eau 

de Parfum rózsaágyra fektetett verzióját. A L’Extase Caresse 

de Roses egy pézsmás, virágos, orientális illat, a női vágy 

felidézése tele erotikával, melynek elődjéhez hasonlóan ez-

úttal is Laetitia Casta a múzsája. A választás nem véletlenül 

esett a francia színésznőre, aki a parfüm alkotói szerint az 

illat tökéletes megtestesítője: szabad, ösztönös, tele termé-

szetességgel és érzéki szépséggel. 
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Játékos részletek  
Az eddig leginkább harisnyanadrágokra és leggingsekre fókuszáló cég 
már tavaly megkezdte a komfortzónából való kilépést a sportnadrágok 
forgalmazásával, és ebben az évben sem tétlenkedtek a tervezők.  
A márkától megszokott hipernőies és a vicceket sem nélkülöző mintás 
harisnyák mellett most a farmer kapta a legnagyobb szerepet az idei  
év trendjeit követve: gyöngyök, kövek, szaggatott anyagok és vidám  
patchwork minták tarkítják a Calzedonia tavaszi kollekcióját,  
melyet elnézve alig várjuk a nyári bikini felhozatalt! 

6



Az óceán kincsei
Az óceán kékje, a víz felszínén áthatoló napsugár színátmenetei és egy, 

a tenger mélyéről előkerült kincsesláda inspirálta a Swarovski tervezőit 

a Sea of Sparkle kollekció megalkotásakor. A színskála a halvány akva-

marintól az élénk türkizkékig, a kagylóhéj sápadt rózsaszínjétől  

a vibráló fuksziáig terjed, és ha már tenger, az igazgyöngy sem hiányoz-

hat a repertoárból. A színpompás darabok mellett persze helyet kapnak 

a letisztultabb, arany- és ezüstszínű, apró kristályokkal díszített ékszerek 

is a visszafogott ragyogást kedvelők számára, ami többek között  

 az anyák napi kollekcióban is visszaköszön. 

Pasztell romantika
Az intimissimi a tavaszi-nyári szezonban egy varázslatos 

virágoskertbe kalauzolja a vásárlókat. Természetesen a dögös 

fekete és a letisztult fehér darabok ezúttal sem hiányozhatnak, 

ám az olasz fehérneműmárka darabjainak zöme a 2016-os év 

színeiben, a rózsakvarc és a halványkék árnyalataiban pompázik. 

A tone-on-tone hímzések vintage stílust, míg az áttetsző részle-

tekkel tarkított hagyományos virágmotívumok modern hangulatot 

kölcsönöznek a könnyed és nőies daraboknak. 

porcelánbőr
 
Egy bizonyos kor fölött egyre nehezebb eltüntetni arcunkról a fáradtság 
vagy az idő nyomait, de kellő odafigyeléssel és a megfelelő termékek 
használatával sokat segíthetünk bőrünk állapotának megóvásában és 
helyreállításában. A nyári időszámításkor fokozottan kell vigyázni bő-
rünkre az olykor elkerülhetetlen napfény és a káros UV-sugarak miatt. 
Az Estée Lauder erre a problémára kínál célzott megoldást a nők 
számára legújabb, kontúrozó termékcsaládjával, mely a szemkörnyék, 
az ajkak, valamint a nyak és a dekoltázs területére kínál külön-külön, 
két lépésből álló megoldást a New Dimension kollekcióval.  
A selymes formulának és a kiváló hatóanyagoknak köszönhetően 
bőrünk szinte azonnal átváltozik – teltebb, puhább és hidratáltabb lesz. 
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trópusi esszencia 
A Bvlgari új illata, az Omnia kollekció legfrissebb darabja nem véletlenül 
kapta nevét a Brazília északkeleti részén fekvő Paraiba államról – a par-
fümmel egy szempillantás alatt a brazil édenkertben érezhetjük magunkat! 
Megalkotásakor az őserdők bujasága, a vízesések frissessége és a trópusi 
virágok természetessége ihlette meg Alberto Morillast, a Paraiba alkotóját, 
aki a szerelem almájának is nevezett maracuja mellé egy csipet citrusos 
aromát is csempészett az üvegcsébe, mely könnyed kiegészítője lesz a fülledt 
nyári estéknek. Az izgalmas gyümölcskoktélt a turmalin drágakő inspirálta 
türkizkék üveg rejti. 

virágoskert
A Dior idei tavasz-nyári sminkkollekciója üde és romantikus, mint  
egy frissen szedett  tavaszi virágcsokor: diszkrét csillogás és pasztellár-
nyalatok jellemzik a Glowing Gardens vonalat. A márkától már megszo-
kott magas minőségű és professzionális termékek tobzódnak a halvány 
árnyalatokban, melyekkel friss és játékos hatást érhetünk el.  
A híres öt árnyalatból álló Dior szemhéjpaletta idén például két  
különböző árnyalatú limitált kiadással is bővül, de emellett  
diszkréten vibráló körömlakkok, rózsás orcát kölcsönző pirosítók  
és cukormázas szájfények között válogathatunk kedvünkre!

H&M Loves 
Coachella
A tavalyi év után a H&M ismét kollaborál a Coachella Valley 

Music and Arts Festivallal, megalkotva egy férfi- és női 

kapszulakollekciót #HMLovesCoachella néven, melynek 

köszönhetően akkor is átélhetjük a bohém életérzést, ha éppen 

nem tudunk eljutni Kaliforniába. A fesztivál ikonikus darabjait 

felvonultató kollekció teret enged a fantáziának: etnikus mintájú 

blúzok, össze nem illő ingek, játékos overállok és szakadt  

farmerek mellett gyöngyös és rojtos kiegészítők, kalapok  

és napszemüvegek közt válogathatunk március 24-étől  

a H&M üzletekben és online a www.hm.com-on.
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Nyári online  
kuponakció
2016. június 8–11.

szeretne ismét kedvezményes kuponokhoz jutni? az ÁrkÁd 

pécs Bevásárlóközpontban számos üzlet vesz részt  

a júniusi kuponakcióban, mellyel ismét lehetőség nyílik  

a nyári alapdarabok beszerzésére és az egyéb szolgáltatások 

igénybevételére kedvezményes áron! önnek csak annyit kell 

tennie, hogy felkeresi a www.arkadpecs.hu weboldalt  

és kinyomtatja az ön által kedvelt üzletek akciós kuponjait. 

spóroljanak együtt ismét az ÁrkÁd-dal!
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MiniCity
2016. május 2–28.

A MiniCity interaktív kiállítás keretében a gyerekeknek 
lehetőségük nyílik arra, hogy kipróbálhassák magukat az egyes 
szakmákban. A bevásárlóközpontban hat különböző temati-
kájú házikó kerül felállításra, így a gyerekek egy autósze-
relő-garázsba, festőműhelybe, konyhába, kertészetbe, tévéstúdióba 
vagy éppen egy építkezés közepébe csöppenhetnek, és animátorok 
segítségével máris mini szakemberekké válhatnak. Az elvégzett  
és leigazolt munka után pedig jöhet a megérdemelt fizetség! 
A programra délelőttönként óvodai és iskolás 
csoportokat, délután a családokat várjuk!

Chic&Style House 
 fashion days
2016. április 8–9. és 15–16.

a Chic&Style magazin professzionális csapata két teljes 

hétvégén áll majd mindazok rendelkezésére, akiket érdekel a divat 

és a trendek izgalmas világa. Sminkesek, fodrászok, stylistok 

várják az ÁrkÁd-látogatókat, hogy egyénre szabott stílus-

tanácsadást nyújtsanak és megismertessék mindazon trükköket, 

melyeket a profik alkalmaznak a mindennapokban. Szépségszakér-

tőink tanácsadását követően az átváltozását profi fotósunk örökíti 

meg. A legjobban sikerült képet címlapminőségben juttatjuk el a 

résztvevőknek! Az exkluzív rendezvénysorozaton az ÁRKÁD  

Bevásárlóközpont márkái is bemutatkoznak, hiszen a szépülni vá-

gyóknak ők biztosítják a megfelelő kiegészítőket és ruhaneműket. 

További információkat a www.arkadpecs.hu weboldalon találhat. 



Fanni
Fülbevaló 2990 Ft h&M

Csíkos ing 2990 Ft New Yorker
Nadrág 17 900 Ft Magenta

Szandál 11 990 Ft Venturini/Reno



fotó: sárosi Zoltán
stylist: Jakab tímea

 smink-haj: szécsi Gabriella
Modell: fanni/fModells 

Tavasszal a divatvilág törvényszerűen megálljt parancsol a sötét 
szetteknek, testünk-lelkünk megújulásával együtt leszámolhatunk  
a fekete összeállításokkal. Ilyenkor a sötét csak akkor jut eszünkbe,  
ha rikító, virágos, élénk minták tarkítják. A jó idő beköszöntével 
egyenes arányban kerülnek le öltözködésünkről a felsőbb rétegek, 
nem kell megannyi meleg kiegészítőt egymáshoz hangolnunk, jó eset-
ben így a reggeli készülődés sem tart olyan sokáig. A felszabadult időt  
és energiát fordítsuk kísérletezésre, próbáljunk ki szokatlan fazono-
kat, színeket, mintákat és párosításokat, hiszen könnyen felfedezhet-
jük önmagunk eddig kevéssé ismert, kidomborítani nem mert oldalát 
is. És ne csak a nyaralásra, fesztiválokra készülődve legyünk bátrab-
bak, egy extravagánsan ízléses összeállítás az irodai hétköznapokat is 
feldobja. Csíkok, azték minták, méretes virágnyomatok és színek: ezt 
hozza az idei tavasz és nyár. És persze, villantani is ér, de csak módjával.

Mediterrán	
hangulatban

az idei szezon kreÁciói között csemeGézve kétséGünk sem lehet, hoGy ez a tavasz 
olyan könnyednek és JÁtékosnak íGérkezik, mint eGy csalFa déltenGeri Fuvallat
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Fanni
Napszemüveg 6495 Ft Parfois

Overál 45 900 Ft Gas
Nyaklánc 4990 Ft h&M
táska 11 990 Ft Reno

karkötő 1890 Ft Claire’s
karkötő 1990 Ft h&M 

Szandál 9990 Ft Never 2 hot/humanic

C
ím

la
po

n

13



Fanni 
Nyaklánc 3990 Ft tatuum

Overál 26 500 Ft Pepe Jeans
táska 10 990 Ft tom tailor

papucs 52 990 Ft Salamander



Fanni
ruha 32 000 Ft Pepe Jeans

Cipő 7990 Ft Never 2 hot/humanic
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Fanni 
Nyaklánc 6190 Ft Claire’s
top 4590 Ft Jessica/C&a
Szoknya 12 990 Ft h&M
karkötő 2990 Ft tatuum

táska 5590 Ft Clockhouse/C&a
Szandál 11 990 Ft sMh/humanic
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Flower	power

a virÁGmotívum minden évben visszatér  
a divatvilÁG kiFutóin bemutatott kreÁciók 
és a boltok polcain meGtalÁlható darabok 
esetében is. idén azonban az élénk színeket  
FelvÁltJÁk a pasztellÁrnyalatok, ezzel méG 
nőiesebbé téve azok meGJelenését, akik szíve-
sen viselnek virÁGos ruhadarabokat. a sze-
zon esszenciÁlis mintÁJÁt hordhatJuk akÁr 
tetőtől talpiG, de csupÁn eGy-eGy virÁGos  
kieGészítővel is FeldobhatJuk öltözékünket, 
leGyen az napszemüveG, tÁska vaGy ékszerek!  

1 1. táska 6990 Ft Deichmann 2. blúz 26 990 Ft intimissimi 3. nyaklánc 5990 Ft Bijou Brigitte 
4. karóra 7990 Ft Bijou Brigitte 5. tunika  7995 Ft Orsay 6. öv 1995 Ft Reserved 

7. dzseki 12 590 Ft NEW YORKER 8. nadrág 7995 Ft Orsay 9. napszemüveg 5990 Ft h&M
 10. sort 4990 Ft NEW YORKER 11. magassarkú 34 990 Ft Buffalo/salamander
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1

Horgonyt	fel!

az eleGÁns meGJelenés híveinek kedvez 
az idei szezon eGyik meGhatÁrozó trendJe:  
a tenGerészstílus. a sötétkék, Fehér és  
piros színek minden kombinÁcióJa működik,  
a matrózcsíkos ruhadarabokról nem is be-
szélve. ezek a színek a klasszikus szabÁs-
vonalak esetében mutatnak a  leGJobban.  
a kieGészítőket illetően pediG „a  kevesebb, 
több” leGyen a mottónk, hiszen eGy eGyszerű 
nyakék vaGy karkötő is bőven eleGendő ah-
hoz, hoGy telJessé varÁzsolJuk outFitünket.

1. karkötő 3490 Ft Bijou Brigitte 2. ruha övvel 11 495 Ft Orsay 3. kalap 4690 Ft NEW YORKER 
4. szoknya 5390 Ft NEW YORKER 5. blézer 9995 Ft Orsay 6. Fülbevaló 2990 Ft h&M 7. blúz 5295 Ft Orsay 
8. cserélhető szíjas karóra 39 900 Ft Daniel Wellington/Juta óra-ékszer 9. szandál 10 900 Ft Jenny fairy/CCC  

10. táska 8595 Ft Bershka 11. Fürdőruha 25 999 Ft triumph

20
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1
1. szegecses papucs 12 990 Ft h&M 2. csipkebetétes top 8995 Ft Bershka 3. mintás miniszoknya 8990 Ft h&M  
4. Nyaklánc 4990 Ft Bijou Brigitte 5. öv 2595 Ft orsay 6. sort 2990 Ft NEW YORKER 7. tunika 7995 Ft Orsay  

8. kötős saru 3990 Ft NEW YORKER 9. Fülbevaló 2990 Ft h&M 10. Féloldalas táska 4490 Ft Deichmann  
11. rojtos mellény 12 590 Ft NEW YORKER

a nyÁri időszakot FesztivÁlok sokasÁGa  
teszi méG izGalmasabbÁ, élményekkel teli-
vé. a hippi stílus nemcsak ezeken a rendez-
vényeken hódít 2016 nyarÁn, hanem a dolGos 
hétköznapokban is. a hanGsÚlyos kieGészí-
tők, roJtos ruhadarabok és Földszínek az 
olyan méltÁn népszerű divathÁzak kiFutó-
in is meGJelentek, mint valentino vaGy Gucci.
ami a textÚrÁkat illeti, elsősorban a hasí-
tott bőr, a Fa és a pamut lesz meGhatÁrozó.

Modern	hippi22
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HANEM EgY KöVETENDő TREND.
A SzéPSégÁPoLÁS NEM EgY MúLó DiVATHóBoRT,

1. szájfény 2990 Ft Douglas 2. szemhéjfesték 11 500 Ft Lancôme spring  
Collection/Douglas 3. rúzs 2599 Ft Maybelline Color sensationelCreamy Matt/dm 

4. körömlakk  2600 Ft/db artdeco 2 step Gellacquer/Douglas 5. púder 1900 Ft  Douglas heaven 
fundation/Douglas 6. szemhéjceruza 2799 Ft RimmelMagnif’Eyes/dm 7. alapozó 5199 Ft L’oreal true 

Match Genius/dm 8. szempillaspirál 4399 Ft Max factor Velvet Volume/Rossmann  

1

3

5 7

iNSPiRÁLjoN BENNüNKET Az éBREDő TAVASz! 

Ú
jd

on
sá

go
k	

ta
va

sz
ra

	
s

zé
p

s
éG

e
s

24



2

6

A legjobb 
önbizalomnövelő recept: 
egy jó parfüm. A megfelelő 
illat kiválasztása pedig 
garantálja a sikert!  

1

54

8
1. krém 50 ml 38 990 Ft shiseido Bio Performance Glow Revival Cream/Douglas 2. parfüm 50 ml 12 500 Ft 

Rose Oud/Yves Rocher 3. parfüm 50 ml 29 200 Ft  Ft Givenchy ange au Demon Le secret/Douglas 4. parfüm 
50 ml 25 490 Ft chloé signature/Douglas 5. parfüm 80 ml 27 990 Ft Olympéa aqua/Douglas 6. parfüm 50 ml  

25 990 Ft Prada Candy Kiss/Douglas 7. parfüm 90 ml 36 200 Ft Yves saint Laurent Black Opium/Douglas  
8. parfüm 50 ml 21 800 Ft Dsquared2 Want/Douglas 9. parfüm 100 ml 32 990 Ft Michael Kors sexy sunset/Douglas

3

7
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a nyÁri időszak beköszöntével ideJe, hoGy 
a klasszikus Fekete összeÁllítÁsokat meG-
Fűszerezzük pÁr élénk színű kreÁcióval!  
a kontraszt remekül működik bÁrmelyik vib-
rÁló színÁrnyalattal, leGyen az sÁrGa, kék 
vaGy piros. a vÁllalkozó szellemű divat-
kedvelők ne riadJanak vissza akÁr eGy rikí-
tó citromsÁrGa nadrÁG kivÁlasztÁsÁtól se!
sportos és eleGÁns meGJelenéshez is bÁtran 
vÁlasszunk eGy-eGy színes kieGészítőt; sport-
cipőt vaGy baseballsapkÁt – remek inspirÁci-
ót nyÚJthatnak a lacoste és nike kreÁciók! 

1. napszemüveg 4595 Ft Bershka 2. hátizsák 2990 Ft NEW YORKER 3. póló 1495 Ft Reserved  
4. baseballsapka 4595 Ft Bershka 5. pulóver 9990 Ft saxoo London 6. karkötő 22 500 Ft Calvin Klein/

Juta óra-ékszer 7. karóra 66 000 Ft Calvin Klein/Juta óra-ékszer 8. ing 5990 Ft h&M  9. sort 4995 Ft Bershka  
10. nadrág 35 900 Ft Gas 11. sportcipő 54 990 Ft hugo Boss/salamander

Kontraszt
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a visszaFoGott, uGyanakkor stílusos meGJe-
lenés híveinek kedvez a 2016-os tavasz/nyÁri 
szezon eGyik vezető divatirÁnyzata, amely az 
aFrikai szaFari hanGulatÁt idézi, köszönhető-
en a Fehér, homokszín és vilÁGosbarna Árnya-
latoknak. a tökéletes összhanG érdekében 
érdemes ebből a színvilÁGból összevÁloGatni 
a telJes szettet, ahoGy az ralph lauren ki-
Futóin is meGFiGyelhető volt az ÚJ kollekció 
bemutatÁsakor. a szalmakalap és a napszem-
üveG most nem csak a strandon must-have!

1

1. kalap 4595 Ft Bershka 2. póló 2190 Ft NEW YORKER 3. napszemüveg 2490 Ft Claire’s  
4. ing 5990 Ft h&M 5. öv 2995 Ft Bershka 6. karóra 48 900 Ft fossil/Juta óra-ékszer  

7. dzseki 9990 Ft h&M 8. hátizsák 9995 Ft Bershka 9. póló 2495 Ft Reserved  
10. Félcipő 21 990 Ft Gant/Office shoes 11. nadrág 45 900 Ft Gas

Városi	szafari28
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Klasszikus

leGyen szó eGy barÁti összeJövetelről, esti 
randiról vaGy szimpla munkanapról, a szürke 
és a sötétkék meGbízható pÁrosÁval biztosan 
nem hibÁzunk, hiszen ezek a ruhadarabok reme-
kül kieGészítik eGymÁst, és erre remek bizonyí-
ték a burberry divathÁz munkÁssÁGa. mÁr eGy 
eGyszerű szabÁsÚ zakó is azonnal eleGÁns, Fér-
Fias meGJelenést kölcsönöz viselőinek! a kieGé-
szítőkre is érdemes odaFiGyelni, melyek seGít-
séGével könnyen alakíthatJuk meGJelenésünk 
összhatÁsÁt lazÁbb vaGy eleGÁnsabb irÁnyba.

1. Félcipő 30 990 Ft Geox/Office shoes 2. póló 11 990 Ft/szett intimissimi 
3. nyaklánc 37 900 Ft swarovski 4. ing 10 995 Ft Reserved 5. karkötő 32 900 Ft swarovski 

6. pulóver 9990 Ft saxoo London7. alsónadrág 3499 Ft sloggi/triumph 8. nadrág 8990 Ft h&M 
9. zakó 37 995 Ft Reserved 10. karóra 96 000 Ft Calvin Klein/Juta óra-ékszer 

11. oldaltáska 10 900 Ft Lasocki/CCC shoes&Bags

1

30



6

7

8

11

2

10

4

5

9

B
rio

ni

B
rio

ni
3



1.  ránctalanító szérum 30 ml 4600 Ft Riche Créme/Yves Rocher 2. tusfürdő 250 ml 700 Ft aXE apollo/  
Rossmann 3. dezodor 699 Ft Dove Clean Comfort/Rossmann 4. tusfürdő 400 ml 1000 Ft Baba Vadszeder  

és Gyömbér/Rossmann 5. tusfürdő 200 ml 2000 Ft Cuir Vetiver/Yves Rocher 6. szemránctalanító krém  
15 ml 18 490 Ft shiseido total Revitalizer Eye/Douglas 7. arckrém 30 ml 4500 Ft Vichy Liftactiv Nuit  
supreme/áRKáD Gyógyszertár 8. éjszakai arcápoló krém 50 ml 5350 Ft Riche Créme/Yves Rocher 

iS NAgYoN FoNToS! 
A FéRFiAK SzÁMÁRA 

A TAVASzi újjÁSzüLETéS  
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1

7

5

Ezúttal a szezon legstílusosabb 
termékeit gyűjtöttük össze. Így  
a megfelelő parfüm kiválasztása 
már a férfiaknak sem fog
nehézséget okozni. 

2

6

8

4

1. parfüm 110 ml 30 600 Ft  armani Code Profumo/Douglas 2. parfüm 100 ml 22 900 Ft Paco Rabanne  
invictus aqua/Douglas 3. parfüm 30 ml 18 200 Ft Bvlgari Man in Black/Douglas 4. parfüm 100 ml 35 000 Ft 

Givenchy Gentlemen Only Parisian Break/Douglas 5. parfüm 100 ml 24 990 Ft Carolina herrera 212 ViP Wild 
Party/Douglas 6. parfüm 50 ml 20 490 Ft Burberry My Burberry/Douglas 7. parfüm 30 ml 12 300 Ft 

Calvin Klein CK2 unisex/Douglas 8. parfüm 100 ml 15 000 Ft Cuir Vetiver/Yves Rocher 

3



fotó: Oleg Borisuk
stylist: Bognár hajnalka

stylist asszisztens: Varga anita
 smink: árpa Karolin
haj: Radvan simon

Modell: Vivi/VMModells/avantage Modells
árpi/artmodels 

Vivi
Fülbevaló 3990 Ft Bijou Brigitte 

Szemüveg  17 990 Ft  
Miki Ninn/Vision Express

Nyaklánc 4990 Ft Bijou Brigitte
ruha  27 990 Ft Verda/Dat Man

Gyűrű 2490 Ft siX
karkötő 37 900 Ft swarovski

táska 15 990 Ft Lazzarini/humanic
virágcsattok 1290 Ft, 1490 Ft

1590 Ft és 1990 Ft  Bijou Brigitte
pillangócsatt 690 Ft Bijou Brigitte
pompom kulcstartó 2790 Ft siX

Cipő 11 990 Ft Only Pink/Reno
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fotó: Oleg Borisuk
stylist: Bognár hajnalka

stylist asszisztens: Varga anita
 smink: árpa Karolin
haj: Radvan simon

Modell: Vivi/VMModells/avantage Modells
árpi/artmodels 
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Vivi
Szemüveg  31 990 Ft heritage/Vision Express
Fülbevaló 1490 Ft Bijou Brigitte
Nyaklánc 4990 Ft Bijou Brigitte
póló 9990 Ft tatuum
Óra 69 900 Ft Gant/Juta óra-ékszer
Clutch 10 990 Ft sMh/humanic 
táska 9995 Ft Orsay
Szoknya 7995 Ft Orsay
Zokni 1790 Ft (2 pár) Yessica/C&a
Magassarkú cipő 52 990 Ft salamander

Árpi
Napszemüveg 39 990 Ft   

RayBan/Vision Express
póló 6990 Ft Retro 

Óra  41 900 Ft fossil/Juta óra-ékszer
karkötő 5990 Ft Bijou Brigitte

Nadrág 16 990 Ft  
saxoo London

Cipő 24 990 Ft   
adidas Originals/adidas
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Árpi
Napszemüveg 46 990 Ft tommy hilfiger/Vision Express
pulóver 5990 Ft angelo Litrico/C&a
ingpóló 6990 Ft tatuum
karkötő 1490 Ft Bijou Brigitte
Óra 48 900 Ft fossil/Juta óra-ékszer
táska 9995 Ft Reserved
öv 9990 Ft saxoo London 
Nadrág 17 990 Ft Devergo
Cipő 29 990 Ft Vagabond/Borgo

38







Árpi
pulóver 22 990 Ft adidas

ing 15 990 Ft saxoo London
Nadrág 5990 Ft angelo Litrico/C&a

Cipő  8190 Ft Vapiano/CCC

Vivi
Napszemüveg 76 990 Ft Gucci/Vision Express
Fülbevaló 3990 Ft Bijou Brigitte
top 5590 Ft Yessica/C&a
Nyaklánc 3490 Ft Katy Perry Prism Collection/Claire’s
Gyűrűk 1590 Ft és 2490 Ft siX
Óra 69 900 Ft Michael Kors/Juta óra-ékszer
karkötő 45 900 Ft swarovski
Nadrág 22 990 Ft adidas
Magassarkú cipő 11 990 Ft Only Pink/Reno
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beköszöntött az év meleGebbik Fele, véGre 
meGteríthetünk a szabadban is. a módJÁt 
maGunk vÁlasszuk: kiköltöztethetJük  
a teraszra az eGész terítéket, de eGy 
Gyors és praktikus piknikcsomaGot is 
összeÁllíthatunk, hoGy a kedvenc rétünkön 
vaGy eGy virÁGos parkban Falatozhassunk 

Jó 
időben 
jót enni

Míg lelkünk ellazul a madárcsicsergés és a kabócaciripelés 
közben, kényeztessük magunkat a friss zöldségek és gyü-
mölcsök zamataival. Ha megfőzzük-sütjük őket, akkor ezt 
minél rövidebb ideig tegyük, mert a hőkezelés során rengeteg 
tápanyag és vitamin távozik belőlük. Használjunk friss fűsze-
reket: üde ízük sokkal különlegesebbé teszi az ételeket.  
Próbáljunk ki újdonságokat: párosítsuk a dinnyét mentával,  
a hús mellé pedig együnk gyümölcsöt. Hetente egyszer próbál-
junk tengeri finomsággal jóllakni, és lehetőleg kerüljük  
a szénhidrátokat. A smoothie-ba ne tegyünk cukrot, és  
a ciabattával is bánjunk óvatosabban. Ne ragaszkodjunk  
a receptekhez, feldobhatjuk őket saját hangulatunk szerint 
is, eresszük el bátran a fantáziánkat! Meleg salátát akár egy 
egész héten keresztül is ehetünk, ha minden nap egy kicsit 
változtatunk a hozzávalókon. Egy piknikhez problémás 
sorbetet szállítani, vigyünk a dinnye mellé inkább fagyasztott 
gyümölcskockákat, melyeket jégakkunak használunk a hűtő-
táskában. Smoothie-t szinte bármiből készíthetünk, ahogyan 
rizottót is. Ha valamit megkívánunk, arra a szervezetünknek 
is szüksége van. Engedjünk a csábításnak, de csak mértékkel!
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Fenyőmagos 
sült saláta 
mozzarellával
30 dkg  cukkini
3 gerezd  fokhagyma
1 kisebb fej  vöröshagyma
5 dkg  vaj
2 evőkanál  balzsamecet
20 dkg  mozzarella
1 marék  rukkola saláta
15 dkg  fenyőmag
1 db piros kaliforniai paprika 
1 db  sárga kaliforniai paprika 
1 db  zöld kaliforniai paprika
ízlés szerint reszelt parmezán
csipetnyi só, frissen őrölt bors

Egy serpenyőben felolvasztunk egy kis vajat, 
beletesszük a fokhagymát és az apróra vágott 
vöröshagymát. Megmossuk, héjától megszaba-
dítjuk és rákockázzuk a cukkinit, majd ráda-
raboljuk a paprikákat is, és sózzuk, illetve friss 
borsot őrölünk rá. Mikor kezd megpuhulni, 
hozzáadjuk a friss fűszereket, és levesszük 
a tűzről. Ízlésünknek megfelelő formájú-méretű 
mozzarellát teszünk rá, ettől sokkal laktatóbb 
lesz, azonban mégis könnyű nyári étel marad. 
Egy-két marék rukkolával is megbolondíthat-
juk. Langyosan, száraz serpenyőben megpirí-
tott fenyőmaggal szórva tálaljuk. 
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Fűszeres hús-  
és zöldségnyárs
NyársAk
30 dkg  marhalapocka
4 fej  lila hagyma
2 dl olívaolaj
20 dkg halloumi sajt
3 gerezd  fokhagyma
ízlés szerint friss bazsalikom és rozmaring
csipetnyi só, frissen őrölt bors

sALátA
20 dkg  friss koktélparadicsom
2 db  piros húsú kaliforniai paprika
1 fej  lila hagyma
1 evőkanál  citromlé

A húst vágjuk előző nap akkora kockákra, 
hogy kényelmesen felhúzhatók legyenek  
a nyársra. 1 dl olívaolajba keverjünk apróra 
vágott friss mediterrán fűszereket: bazsaliko-
mot, rozmaringot, sót, borsot. Forgassuk meg 
benne a kockákat, majd másnapig a hűtőben 
pihentessük. Másnap vegyük elő, és a hosszá-
ban negyed cikkekre vágott lila hagymával 
felváltva húzzuk őket nyársra. A hagymákkal 
váltakozva a kockákra vágott halloumi sajtot 
is felszúrjuk a botokra. A halloumi sajt azért 
jó a grillezéshez, mert viszonylag magas hőfo-
kon olvad, így a külseje megsül, míg a belső 
része nem folyik szét. A forró, de lassú parázs 
felett ezek a nyársak 15–20 perc alatt szépen 
megsülnek. Adjunk a friss saslik mellé friss 
salátát: vágjunk apróra paradicsomot,  
lila hagymát, locsoljuk meg citromlével,  
olívaolajjal, és fűszerezzük kedvünkre,  
lehetőleg friss növényekkel.
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Mentás dinnyesaláta 
bodza-lime sorbettel

Sáfrányos-csilis  
garnélarizottó

2 kg görögdinnye
4 db lime 
3 dl sűrű bodzaszörp
3 dl  zabtej
1 csokor friss menta

25 dkg  garnéla
30 dkg  rizottórizs
2 fej  vöröshagyma
2 dl  fehérbor
1,5 l  víz
2 diónyi  vaj

 

Először a sorbetet készítsük el. Egy tálban 
keverjük össze a lehűtött zabtejet és a 
bodzaszörpöt. Egy lime levét is facsarjuk 
bele, majd tegyük fagylaltgépbe. Ha nincs 
fagylaltgépünk, tegyük jól lezárható, hűthető 
tálba, majd a mélyhűtőbe. Óránként vegyük 
ki, és villával törjük át, s ezt addig folytassuk, 
míg kellőképpen meg nem fagy. 
A dinnyét vágjuk kényelmes cikkekre, hámoz-
zuk le róla a héját és a fehér részeket is, majd 
daraboljuk 4-5 centis szeletekre. Három lime-
ot mossunk meg alaposan, dörzsöljük meg 
kefével, majd szeleteljük fel őket. A mentát 
tépkedjük le a száráról, java részét daraboljuk 
apróra, néhány levélkét azonban tartsunk 
meg díszítésnek. Az egyik lime-gerezdet ösz-
szenyomva csepegtessük le a dinnyeszeleteket, 
majd hintsük rájuk az apróra vágott mentát, 
kissé keverjük össze az egészet a lime-szelet-
kékkel, és tálaljuk sorbetgombócokkal.

A fokhagymát zúzzuk diónyi olvasztott vaj tetejére, majd pirítsuk meg rajta a garnélákat. 5 perc után öntsük fel egy deci 
borral, adjuk hozzá a petrezselymet, egy egész hagymát, sót, borsot, majd pár perc párolás után öntsük fel vízzel. Főzzük 
30–40 percig, míg a rákok meg nem puhulnak. Ezután leszűrjük – a levet a rizottókészítéshez fogjuk felhasználni. Új 
lábasba aprózzuk a másik hagymát, és vajon dinszteljük meg. Erre kerüljön a rizs, melyet kissé meg is pirítunk, majd hoz-
záadjuk a másik deci bort. Folyamatos kevergetés mellett kis adagonként, kanalanként adjuk a rizshez a korábban leszűrt 
forró alaplevet. Mindig csak épp annyit, amennyi fel is szívódik benne. A meleg léből öntsünk egy pohárba, és keverjünk 
bele ízlés szerint sáfrányt – ez legyen a rizshez adott utolsó léadag, mely majd a garnélákkal és a kedvenc csilinkkel együtt 
kerül a fazékba. Pár perc után fedjük le a rizst úgy, hogy egy darab vajat még hozzákeverünk. Tálaláskor a garnélához 
lime-gerezdeket is adhatunk. 

3 gerezd fokhagyma
2 evőkanál limelé
egy csokor  petrezselyem
ízlés szerint  csili 
csipetnyi só, frissen őrölt  
 bors, sáfrány

K
ul

in
ár

is

45



cd

könyv

dvd

P
ro

g
ra

m
a

já
n

ló
K

u
lt

u
rá

li
s

Justin Bieber: 
purpose 
universal

A még mindig roppant fiatal kanadai előadó negyedik nagyleme-
zén idősebbekre jellemző bölcsességgel és bűnbánással énekli ki 
magából az élet nagy kérdéseit. Az album kulcsdala a What Do You 
Mean?, de nemcsak ehhez, hanem a többi 18 számhoz is összesen 
23 sztárproducer hozta össze a zenei alapokat, többek között olyan 
emblematikus könnyűzenei személyiségek, mint Skrillex és Diplo.

a kezdő 
universal 

Hatalmas siker volt a mozikban, és most DVD-n is megjelent a 
Robert De Niro és Anne Hathaway briliáns játékával fémjelzett 
komédia, A kezdő. A történet szerint a hetven körüli, decens, 
öltönyös úr (De Niro) gyakornoknak jelentkezik a menő divatcég-
hez, ahol az esélyegyenlőség jegyében alkalmazzák is. A vállalat 
főnöke a szélvésztempójú, olykor elviselhetetlen természetű Jules 
(Hathaway), akivel kénytelenek eltűrni egymást, megágyazva 
ezzel számos helyzetkomikumnak.

A nagy DIY könyv
book publishing

Do it yourself, azaz csináld magad! 21 kreatív ötlet, 21 szemé-

lyes értelmezés és 21 blog, amelyek írói az otthonszépítés, a 

lakberendezés és a dekoráció területén inspirálnak. jelmondatuk 

nem véletlenül ez: Te is meg tudod csinálni! A fotókkal, tippekkel, 

hasznos információkkal összeállított könyv azoknak szól, akik 

nem a szokványos, kész megoldások hívei.
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Bor, Mámor, Pécs 
2016. május 4–8., széchenyi tér, pécs

ismét a kiváló boroké, finom ízeké és fűszeres illatoké lesz  

a főszerep a pécsi Széchenyi téren május elején, ahol a már 

hagyományosnak mondható gasztrofesztivál ismét kiegészül 

a Fűszerünneppel és az Extrém grill bajnoksággal is. Az idei 

esemény különlegessége, hogy nemcsak a helyi borászok  

és termelők kínálják mesterségük gyümölcsét, hanem  

a város déli szomszédai is bemutatják gasztronómiai kínálatuk 

legjavát. A programot jazz és világzene kíséri majd, esténként 

lemezlovasok választanak borozáshoz illő dallamokat.

Zsolnay Fényfesztivál
2016. július 1–3., zsolnay kulturális negyed, pécs
  
A Zsolnay Negyed szinte egész évben érdekes programokkal várja 
a látogatókat, ám idén nyáron egy egészen új, eddig még nem látott 
eseményre készül. A Fényfesztivál keretében szemkápráztató  
fény- és zenei produkciókat láthatunk és hallhatunk, miközben  
megismerkedhetünk a város történelmi emlékeivel  
és a Zsolnay család örökségével is. 

Balaton Sound 
2016. július 6–10., zamárdi

A Balaton-parti nyári szezon természetesen most sem múlhat  

el a Sound nélkül. A fellépők listája magáért beszél, olyan sztá-

rok csinálják a bulit, mint Paul van Dyk, Robin Schulz, Timmy 

Trumpet, Tyga, a Wellhello és az irie Maffia. Az emblematikus 

fesztiválra idén is nagy érdeklődés várható, érdemes elkezdeni 

szervezni a részvételt, ehhez a www.sziget.hu/balatonsound 

oldalon találunk segítséget.

FesztivÁl K
ul

tú
ra

47



C
si

ll
a

g
jó

sl
á

s
Ta

va
sz

--n
yá

ri
Rák
Június 22. – július 22.
Egy régi, fagyott kapcsolata újramelegítésére alkalmas az év első fele. 
Lehet, hogy egy családtagjával, ismerősével békül ki, de akár egy régi 
nagy szerelem is kopogtathat újra az ajtón. Akárhogy is alakul, a lelki 
békéjére, egyensúlyára igen kedvezően hat majd ez a helyzet.

Oroszlán
Július 23. – augusztus 23.
Minden ismerőse csodálkozni fog, mennyire jól néz ki, ugyanis  
a kitartó edzés meghozza a hatását. Merjen változtatni a külsején, 
és a lelke is meghálálja majd. Egy új frizura, egy átalakított ruha-
tár jár Önnek. Merjen kilépni saját eddigi korlátai közül!

Szűz
augusztus 24. – szeptember 23.
Eddig csak titokban ábrándozott olyan dolgokról, mint delfinek-
kel úszni vagy megmászni a Machu Picchut, ám a nyár elején 
megvalósul az álma. Fantasztikus élmény várja, ami akár az egész 
gondolkodásmódját, lelki békéjét hosszú időre meghatározhatja. 

Bika
Április 21. – május 20.
Elmúlik a téli levertsége, ami szürke felhőként lebegett a feje 
felett az elmúlt hónapokban. Úgy fogja érezni, rohamosan javul 
az egészsége és a közérzete. Ez nemcsak a munkájára és a családi 
kapcsolataira lesz jó hatással, de egy új hobbit is találhat magának.

Ikrek
május 21. – június 21.
A pénz nem boldogít, de azért képes áttörni néhány falat, amik az 
elégedettség útjában állnak. Ön egy nem várt nyeremény, jutalom 
vagy örökség útján nagyobb összeghez jut. Használati tárgyak vásár-
lása helyett élményekbe fektetesse, ezek örökre megmaradnak!

Kos
március 21. – április 20.

Sok tervet dédelget az év első felére, és nem is hinné, mi minden 
teljesülhet ezekből! Tavasszal utazás várja, ami annyira feltölti 
energiával, hogy hazatérve végre belevág otthona régóta dédelge-
tett átalakításába. Sőt ennek anyagi akadályai is elhárulnak.



Bak
december 22. – január 20.
Egy fantasztikus könyv kerül a kezébe, amelynek elolvasása arra 
inspirálja, hogy közelebb kerüljön önmaga megvalósításához. 
Ne vegye félvállról az új életről szövögetett terveit, ez az időszak 
tökéletesen alkalmas erre. 

Vízöntő
Január 21. – február 19.
Romantikus hangulatban lesz, és ehhez minden körülmény  
adott lesz. Tengerpart, ékszerdobozszerű kisvárosok várják,  
sőt egy nagyszerű partnerre is ráakadhat. Csak az a fontos,  
hogy ne zárkózzon be, legyen nyitott az élményekre! 

Halak
Február 20. – március 20.
Bár anyagilag érhetik kisebb hullámvölgyek, ezeket könnyedén 
áthidalja, hiszen kiegyensúlyozott magánélete és munkahelyi 
sikerei erővel töltik fel. A korábbi stresszes időszakot nyugalom 
váltja fel, aminek köszönhetően még az arca is kisimul.

Skorpió
október 24. – november 22.
Gasztronómiai kirándulás várja, egy olyan helyen kóstolhat bele 
más világok ízeibe, amelyről álmodni sem mert volna, és kicsit  
viszolygott is tőle. Rájön, hogy az előítéleteknek ezen a téren sincs 
helyük, és átadja magát a távoli vidékek kulináris gyönyöreinek.

Nyilas
november 23. – december 21.
Párkapcsolati téren újat hoz az év első fele. Nyitott szívvel és 
elmével álljon az újdonság elébe, ne a társadalmi elvárásoknak 
akarjon megfelelni! Előfordulhat, hogy a végén barátsággá szelí-
dül a nagy találkozás, ám mindkét fél profitál belőle. 

Mérleg
szeptember 24. – október 23.

Sokat dolgozott az utóbbi időszakban, ám hamarosan egy olyan 
lehetőség találja meg, amely lehetővé teszi, hogy a hobbijával, kedvte-
lésével pénzt csináljon. Ez keveseknek adatik meg, használja tehát  
ki minden pillanatát! 
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Jelmagyarázat

Divat

103 Amnesia
98 Bershka
70 Bono Férfidivat
107 C&A
61 Dat Man
89 Dockyard Island
58 J.Press
112 Konkurencia
59 Levi’s
68 Magenta
104 Mayo Chix
60 Men Exclusive
76 Missy
108 New Yorker
56 OF (Oakley)
99 Orsay
77 Player’s room
67 Promod
79 Retro
62 Roland Divatház
95 Stradivarius
122 Takko
63 Tally Weijl
74 Tezenis
73 Tom Tailor
55 Wrangler Lee

Szolgáltatás

80 Exclusive Change
109 IBUSZ
88 Optic World
84 Telekom
121 Telenor

85 UniCredit Bank
54 UPC
120 Vodafone

Műszaki cikkek, ajándék

81 576 KByte
86 Apacs Ezüst
53 Bali Gali
71 Berns Ékszer
101 Bijou Brigitte
94 Butlers
102 Fotoplus
124 Happy-Box
93 Juta Óra-Ékszer
64 Kiwi
90 Korona Óraszaküzlet
126 Kreatív Hobby
92 Media Markt
87 OREX
106 Pirex
111 Tchibo
66 UngaroSwiss

Egészség

110 dm
69 Douglas
127 Scitec Nutrition

Cipő, bőráru

78 Adidas
97 Borgo
125 CCC Shoes & Bags
96 Deichmann

51 Hervis
91 Humanic
72 Monarchy
65 Parfois
123 S+C Cipőbolt
100 Salamander

Élelmiszer, virág

82 Fleur-t

Éttermek, kávézók

115 Asia Food
116 Burger King
75 Gelati Eiscafé
118 KFC
119 Lecsó
113 McDonald’s
57 Miller’s Café
117 Oázis Gyros
114 Pizza Forte

Divat

12 Balance
11 Calzedonia
9 Claire’s
28 Cosmos City
15 Devergo & Friends
48 Dundi Divat
14 Extra Italia 13
45 Garage Store
40 GAS
17 H&M
42 Heavy Tools
10 Intimissimi
19 Mirror Fashion
43 Playmax
1 Reserved
8 Saxoo London
16 Six Bijou
41 Street Fashion
30 Tatuum
4 Triumph

Szolgáltatás

21 Beauty Hands
20 Klier fodrászat
35 MKB Bank
18 Neckermann
34 Raiffeisen Bank
33 Top Clean / Mister Minit
49 Vision Express

Műszaki cikkek, ajándék 

25 Alexandra
37 Extrametál
26 Gravír Expressz
22 Inmedio
29 Játéksziget
47 Swarovski

Egészség

36 Biotech
50 Gyógyszertár
38 Harmónia Reformház
6 Herbária
46 Rossmann
31 Yves Rocher

Cipő, bőráru

13 Budmil
44 Office Shoes
27 Reno
7 Tamaris

Élelmiszer, virág

39 Aranycipó
24 Interspar
32 Maya Cocolate
2 Norbi Update

Éttermek, kávézók

23 Mischler Cakes 

ATM

129 ATM - MKB
128 ATM - OTP
130 ATM - Raiffeisen

i

NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA

RÁKÓCZI ÚT

NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA

B
A

JC
S

Y-ZS
ILIN

S
ZK

Y U
TC

A

B
A

JC
S

Y-ZS
ILIN

S
ZK

Y U
TC

A

A
LS

Ó
-M

A
LO

M
 U

TC
A

A
LS

Ó
-M

A
LO

M
 U

TC
A

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24

25
26

272829

18

30

21

33

34

35

37
3941424344454849

51

52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 102 103 104 105 106 107

109111112120121122123124125126

128

129

130

131
132

133
134

135
113

114
115

116117
118

119 108

101
65

66

67

68

70

72

73

74

77

78

79

80
81

82

83

84

85

86

87

88

89

91

94

95

96

97

98

99

100

93

92

90

76

47

71

i

NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA

RÁKÓCZI ÚT

NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA

B
A

JC
S

Y-ZS
ILIN

S
ZK

Y U
TC

A

B
A

JC
S

Y-ZS
ILIN

S
ZK

Y U
TC

A

A
LS

Ó
-M

A
LO

M
 U

TC
A

A
LS

Ó
-M

A
LO

M
 U

TC
A

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24

25
26

272829

18

30

21

33

34

35

37
3941424344454849

51

52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 102 103 104 105 106 107

109111112120121122123124125126

128

129

130

131
132

133
134

135
113

114
115

116117
118

119 108

101
65

66

67

68

70

72

73

74

77

78

79

80
81

82

83

84

85

86

87

88

89

91

94

95

96

97

98

99

100

93

92

90

76

47

71

ATM

133 ATM - Erste
131 ATM - MKB
135 ATM - OTP
132 ATM - Uni Credit
134 ATM - Uni Credit

Első szint

Második szint

Csomagmegőrző

Női/Férfi WC Bankautomata

Pelenkázóhelyiség

WC mozgássérültek
részére

AutómosóInformáció

Életmentő pont

Mozgólépcső Lift

Kicsi Kocsi

Gyógyszertár
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A divatos nők boltjai megtalálhatók az ÁRKÁD Pécs felső szintjén!
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