
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

Üzletek nyitva tartása
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MINIPOLISZ, A GYEREKVÁROS

Május 2-29-ig ismét érdekes interaktív kiállítással ké-
szülünk Önöknek. Minipolisz a gyerekek egyik örök 
kívánságát hivatott teljesíteni. A kicsik a felnőttek min-
dennapjaiba kóstolhatnak bele. 
Minipolisz – egy olyan gyermekméretű városka, mely 
különböző helyszínekkel és szakmákkal enged az ap-
rónépnek izgalmas betekintést a felnőttek világába. 
Melyik gyerek ne szeretné kipróbálni, milyen is lehet a 
televízióban dolgozni? Van-e olyan kisfiú, aki ne álmo-
dozna autókról, vagy ne érdeklődne az autószerelésről? 
Minden kisgyerek szívesen sertepertél a konyhában 
és a kertben is a felnőttek körül, egy ház felépítése és 

6. - 7. oldal

Gardróbfrissítés
Közeleg a nyár, az új 
szezon! Vállfára helyez-
tünk Önöknek néhány 
trendi holmit, s felék-
szereztük azokat hasz-
nos öltözködési taná-
csokkal.

Anyák napjára
Május első vasárnap-
ja az édesanyáké. A ki-
sebb-nagyobb gyere-
kek a maguk készítet-
te ajándékkal, egy-egy 
szép verssel kedvesked-
hetnek nekik.

2. oldal 3. oldal

Nyárköszöntő
Közeleg a június, s egy-
ben a vásárlóink által 
várva várt nyári kupon-
napok is. Köszöntsük 
együtt az új szezont, tér-
jenek be hozzánk egy kis 
shoppingolásra.

Közeleg a nyár, a simogató napsütés 
már most vidámabbá teszi minden-
napjainkat. Az igazi hőség beköszön-
te előtt még számos teendőnk van, 
akár ruhatárunk szezonális frissítésé-
re, akár a nyári szabadságunk eltöl-
tésére gondolunk. A családosok már 
most igyekeznek megoldást keresni 
arra, hogy a gyerekek a nyári szünet 
idején tartalmasan tölthessék majd 
szabadidejüket. Bevásárlóközpontunk 
már májusban a gyerkőcökre fóku-
szál, s egy olyan kiállítással lepi meg 
az aprónépet, mely során a kicsik 
kipróbálhatják majd, milyen is lehet 
a felnőttek élete. Látogassanak el 
Önök is Minipoliszba! Június elején 
ismét lesz ÁRKÁD kuponnapok! 
Azoknak pedig, akik hétvégén  terve-
zik bevásárlásaikat, jó hírünk van. 
Ismét nyitva tartunk vasárnapokon 
is. Megváltozott nyitva tartásunkról 
újságunk hasábjain és weboldalunk-
ról egyaránt tájékozódhatnak. Várjuk 
Önöket szeretettel a hét minden 
napján. 

Martits Balázs
centermenedzser

Bevásárlóközpontunk 
általános nyitva tartása

Zárva:  Május 1. és Május 15. - 16.

Hétfő-Szombatig 7-21 óráig
Vasárnap   8-19 óráig

Hétfő-Szombat    9-20 óráig
Vasárnap  10-18 óráig

kicsinosítása pedig egyenesen maga a csoda. Gon-
doljunk csak a LEGO-ra, vagy az építőjátékokra, a 
modellezésre. Minden gyerek szívesen alkot, s vala-
mennyien fantáziálnak is arról, hogy tűzoltók, festők, 
színészek, orvosok lesznek majd, ha felnőnek, hogy 
csak néhányat említsünk a hőn áhított szakmákból. 
Elhoztuk hát Önöknek ezt a kiállítást, mely hat külön-
böző szigetecskén nyújt lehetőséget a gyerekeknek 
egy átváltozásra. Délelőttönként az óvodás, iskolás 
csoportokat várjuk, délutánonként pedig a gyerme-
kes családok népesíthetik be a városka helyszíneit. 
Indulhat a játék, ideje beköltözni Minipoliszba! Erre 
pedig a gyerekeknek akár mindennap van lehetősé-
gük, ugyanis újra nyitva tartunk vasárnap is! 

PROGRAMAJÁNLÓ

2016. május 2-29.  MINIPOLISZ 
 – a gyerekváros

2016. május 12-14.  JOY napok

2016. május 13-14.   NS Autóház 
 autókiállítás

2016. június 8-12. Nyári ÁRKÁD
 kuponnapok

2016. június 11-12.  Schneider Autóház 
 autókiállítás



2  ÁRKÁD HÍRADÓ XV. ÉVFOLYAM 141. SZÁM2016. ÁPRILIS 28. CSÜTÖRTÖK2

Május első vasárnapja az édesanyák-
ról szól. Sokat elmondhat egy szál vi-
rág, egy szép könyv, s egy-egy kézzel 
készített ajándék is. Apu és nagypapa 
segítségével a legkisebbek is készít-
hetnek valamit anyunak és nagyma-
mának. Egy szép vers vagy dal pedig 
sokszor beszél helyettünk, ha magunk 
nem tudnánk szavakba önteni érzése-
inket. 

Tippek gyerekeknek

Készíts egyedi emlékkönyvet édes-
anyádnak. Egy scrapbook albumba a leg-
nagyobb élményeidet gyűjtheted össze, 
nem is akárhogyan. Speciálisan erre a célra 
készített albumalapot, mintás, színes pa-
pírokat és díszítőelemeket lehet használni 
hozzá, hogy igazán egyedivé varázsol-
hasd az oldalakat.

  Egy egyedi karkötő vagy nyaklánc, amit 
te készítesz különféle színű és méretű fa gyön-
gyökből, édesanyád legértékesebb ékszere lesz.

VIRÁGZÓ HANGULATBAN Idén húsvétkor a népszokásokra és a 
népi motívumokra helyeztük a hang-
súlyt. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni kiállítóinknak a népi viselete-
ket, látogatóinknak pedig a hozzánk 
eljuttatott pozitív visszajelzéseket és 
köszönetnyilvánításokat. A rendez-
vény sikeréhez kétségkívül ezúttal is 
hozzájárultak nagy kedvenceink, a 
nyulacskák, és a Rubinszki Reklám-
stúdió, valamint az a sok-sok tavaszi 
virág, mellyel a Fleurt Virágüzlet tava-
szi pompába öltöztette bevásárlóköz-
pontunkat. A virágokat a rendezvény 
elbontását követően ezúttal is elaján-
dékoztuk, s immár teljes szépségük-
ben a Városközponti Óvoda Belvárosi 
Tagóvodája, valamint a Szent Mór Ka-
tolikus Általános Iskola kertjét díszítik. 
Az ÁRKÁD valamennyi dolgozójával, s 

Olvasóinkkal is szeretnénk meg-
osztani a gyermek intézmények 
köszönetnyilvánító levelének 
kedves részletét, s néhány fotót 
is, melyek a kis „kertészek”, va-
lamint húsvéti rendezvényünk 
legemlékezetesebb pillanatait 
idézik fel. 

„Köszönjük, hogy felajánlásukkal 
hozzájárultak gyermekeink kör-
nyezettudatos nevelésének meg-
valósításához, a természetbarát 
életvitel kialakításához és a min-
dennapi rácsodálkozás élményé-
hez!” 
/Bácsalmásyné Vidák Ildikó, tag-
óvoda-vezető/

CHIC&STYLE BEAUTY NAPOK
Jé, ez én vagyok?!” – hangzott el ed-
dig több száz ember szájából, akik 
részt vettek bevásárlóközpontunk 

„Átváltoztatjuk” akciójában. Idén 
tavasszal is négy napon keresztül 
az ÁRKÁD-ban állomásozott a profi 
szépségcsapat, vállalva, hogy meg-
mutatja a szerencsés jelentkezők-
nek, milyen smink, frizura, ruha áll 
nekik a legjobban. Gyakran meg-
lepő eredmény születik a hasonló 
alkalmak során.

„Sokan ilyenkor döbbennek rá, hogy ad-
dig mennyire nem az adottságaiknak, 
az alkatuknak megfelelően alakították a 
megjelenésüket.
Voltak, akik csak a hajukon szerettek vol-
na változtatni, régóta kacérkodtak egy 
új frizurával vagy hajszínnel, de nem 
igazán tudták, mi állna jól az arcformá-
jukhoz, a bőrükhöz. Gyakori volt, hogy a 
mesterfodrász teljesen más frizurát ajánl, 
mint a jelenlegi, hiszen ő pontosan látja 
az emberben a lehetőséget. Míg a fiata-

lokat inkább az aktuális frizuratrendek 
érdeklik, az idősebb korosztály gyakran 
kér tanácsot a haj ápolásával kapcsolat-
ban is. 
A sminkestől is rengeteg hasznos taná-
csot kaptak a látogatók, akik csak ritkán 
szeretnének erős sminket, sokkal inkább 
a hétköznapokban hasznosítható, prak-
tikus fogásokra kíváncsiak. Például arra, 
hogyan lehet gyorsan dekoratív sminket 
varázsolni, hogyan kell úgy felkenni az 
alapozót, hogy az ne üljön be az arc rán-
caiba, miként kell sminkelni, hogy keske-
nyebbnek tűnjön az arc, vagy pontosan 
hova ajánlott feltenni a pirosítót. 
Az átváltoztatás egyik legizgalmasabb 
része talán nem annyira látványos, mint 
egy új frizura vagy smink, de alapvetően 
változtathatja meg az ember megjele-
nését. Ez pedig a személyre szabott stí-
lustanácsadás, amelynek során kiderül, 
milyen színek, fazonok állnak jól az ille-
tőnek. 
– Megdöbbentő, de nagyon sokakat 
kizárólag az érdekel, hogy kövessék a 
trendeket, és egyáltalán nem veszik fi-
gyelembe a saját adottságaikat! Hiába 
divat például a legging, tisztában kell 
lenni vele, hogy nem veheti fel minden-

ki, ahogy a csípőnadrág – ami karcsú nő-
kön nagyon jól mutat – is nevetségessé 
tehet egy teltkarcsú nőt. Érdekes, hogy 
bár tartottunk tőle, eddig senki nem 
sértődött meg, amiért felhívtuk a figyel-
mét, arra, hogy egy-egy ruhadarab vagy 
fazon előnytelenül áll neki. Természete-
sen senkire nem erőltettünk rá olyant, 
amivel nem tudott volna azonosulni, 
hiszen abban nem is érezné jól magát, 
de sokszor nem is gondolná az ember, 
mennyire jól áll neki valami, amíg fel 
nem próbálta! Szerencsére a profi stylist 
nemcsak a divathoz ért, de jó emberis-
merő is, aki ért hozzá, hogyan mutassa 
meg valakinek a legelőnyösebb oldalát!  
Az ÁRKÁD átalakításáról örök emléket is 
kaphatott, aki vállalkozott a profi fotó-
zásra is. Ennek során egy paraván előtt 
profi fotós készített magazin minősé-
gű „címlapfotót” az átalakított nőkről 
és férfiakról. Eddig majdnem mindenki, 
aki meglátta a frissen készült fotókat 
magáról, így reagált: „Jé, ez én vagyok?!”. 
A fotózáshoz többféle öltözéket és ki-
egészítőket is biztosított a stábunk, 
hogy mindenkit a legjobb formájában 
örökíthessen meg. Sőt, ilyenkor olyan 

„kulisszatitkokat” is megsúgtunk, hogy 

ANYÁK NAPJÁRA

milyen pózok előnyösek akár egy szelfi 
vagy családi fotó készítésekor. (Eláruljuk: 
a csücsörítős „kacsaarc” például egyálta-
lán nem menő...)” 

/Richter Zita, a Chic&Style Magazin fő-
szerkesztője és az átalakító csapat veze-
tője /

Donászy Magda: 
Ajándék

Színes ceruzával
rajzoltam egy képet, 
anyák napján reggel,
Édesanyám néked.

Lerajzoltam én egy 
aranyos madarat,
aranyos madárra
aranyos tollakat.
Elkészült a madár, 
Nem mozdul a szárnya…
Pedig hogyha tudna, 
a válladra szállna.
Eldalolná csöndben
tenéked egy dalban, 
amit anyák napján 
mondani akartam.

Fotó: CCC

Fotó: Kreatív Hobby 

Fotó: Kreatív Hobby 

A 4/c. osztály levele; Szent Mór Katolikus Általá-

nos Iskola
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Közeledik a ballagási időszak, és 
ilyenkor a ballagó diákoknak nem is 
olyan egyszerű ajándékot választa-
ni. Az ÁRKÁD vásárlási utalvány ek-
kor is a legjobb megoldás: egyszerű, 
mert nem kell dönteni, mit vásárol-
junk a család iskolás tagjának, és 
nagyszerű, mivel az utalvány szá-
mos üzletünkben beváltható, így a 
megajándékozott széles kínálatból 
választhat magának a szívének tet-
sző meglepetést.

És ne feledkezzünk meg az édes-
anyákról sem, nekik is tökéletes 
ajándék lehet az ÁRKÁD vásárlási 
utalvány. Az utalványok 1000 és 

5000 Ft-os címletekben vásárolhatók 
Információs pultunknál. Az elfogadó-
helyeket az üzletek portáljain matrica 
jelzi, melyekről a megajándékozottak 
Információs pultunknál és web olda-
lunkról is tájékozódhatnak a beváltást, 
vásárlást megelőzően. 

Lapzártakor aktuális elfogadóhe-
lyek (a lista tájékoztató jellegű) 
576 kByte, adidas, Alexandra, Amnesia, 
Apacs Ezüst, Balance, Biotech USA, 
BONO, Borgo, budmil, Burger King, 
Butlers, C&A, Calzedonia, CCC, Dat-
Man, Deichmann, Devergo, dm, 
Dockyard Island, Douglas Parfümé-
ria, Dundi Divat, Fleur-t, Fotoplus, 

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT AJÁNDÉKBA!

Hamarosan itt a nyár, üzleteinkbe 
már megérkeztek az új kollekciók. 
Érdemes megkezdeni a nézelődést, 
s megtervezni, milyen ruhadarabok-
kal szeretnénk kibővíteni ruhatárun-
kat. Aki pedig szeretne olcsóbban 
vásárolni, a május 12-14-ig a JOY 
napokra, valamint a június 8-12-
ig tartó ÁRKÁD kuponnapokra 
időzítse nagyobb bevásárlásait. 
Még egy jó hírrel szolgáhatunk a vá-
sárlási lázban égőknek: ismét nyitva 
tartunk vasárnap is, úgyhogy ha épp 
kedvük tartja, akkor is boldogan hó-
dolhatnak szenvedélyüknek!

GORDON RAMSAY  
FŐZŐISKOLÁJA 

Anyák napjára is értékes ajándék lehet 
ez a könyv, legyen akár kezdő szakács, 
vagy igazi konyhatündér. Nélkülözhe-
tetlen szakácskönyv mindazok számá-
ra, akik szeretnék örömüket is lelni az 
otthoni főzésben. A 120 fantasztikus, 
mégis érthető és egyszerű recept bár-
melyikének elkészítésével fejedelmi 
fogásokat varázsolhatunk az asztalra. 
Ráadásul mindebben a világ egyik leg-
kiválóbb szakácsa lesz a segítségünk-
re.

"Szeretném megtanítani önöket jól főzni, 
és élvezni a saját főztjüket. Nem terhe-
lem az olvasókat nehéz kihívásokkal és 
komplex fogásokkal, viszont megmu-
tatom, hogyan tud bárki ínycsiklandó 
ételeket az asztalra varázsolni, akár egé-

szen kezdőként is. Egyszerűbben fogal-
mazva: megmutatom, hogyan lehetnek 
jobb szakácsok." 
/Gordon Ramsay/

AKARATUNK  
GYÓGYEREJE

Édesanyáknak, nagymamáknak szép 
ajándék lehet ez a kötet.

"Aki kézbe veszi ezt a könyvet, egy va-
rázsszőnyegen találja magát, és velem 
együtt utazik azon a felderítő, kacskarin-
gós, érzelmi úton, amely nekem reményt 
adott és ad a gyógyulásra, és bízom ben-
ne, hogy e kötet segít másoknak is meg-
tapasztalni ezt a csodát.
Könyvem nem egy "főzzünk okosan" 
receptkönyv, hanem személyes élmé-
nyekkel, történelmi tényekkel, napjaink 
kutatási eredményeivel, népi hiedel-
mekkel ízesített sok-sok ételmese. Olyan 

ételek, fűszerek, italok, gombák, zöldsé-
gek, gyümölcsök a főszereplők, amelyek 
valamilyen formában hozzájárulhatnak 
látásunk javításához, szemünk gyógyulá-
sához, erősítik szervezetünk ellenálló 
képességét a betegségekkel szemben, és 
kifényesítik nemcsak a tekintetünket, de 
a lelkünket is.
Amíg a gyógyulásban reménykedünk, 
megpróbálunk megtenni érte mindent, 
a szokásosnál több időt szentelünk ma-
gunkra, így jobban megismerjük, kik 
vagyunk, és mi is a feladatunk ezen a 
világon." 

EZERNYI CSODA NYÁRRA

Itt a jó idő, újra felkerekedhetünk, fel-
fedező útra indulhatunk. Egyedül vagy 
családosan, barátokkal, ezernyi látnivaló 
vár minket hazánkban. 

Kaiser Ottó, Papp Márió: Magyaror-
szág 1000 csodája című kötete egy 
olyan könyv, melyet fellapozva köny-
nyedén tervezhetjük meg, hová is ruc-
canjunk ki egy kis kikapcsolódásra. A 
kötetben 1000 látnivalót - csodát - mu-
tat be Magyarország 402 helységéből 
Kaiser Ottó fotográfus, aki - nincs rá 
jobb szó - megszállott képírója ennek 
a különös közép-kelet-európai tájnak, 
amelyet szülőföldünknek mondha-
tunk, s amit annyiféleképpen, s gyak-
ran olyannyira nem jól szeretünk. 
Négyszázkét helyszín: városok, falvak, 
tanyák, hegyek, folyók, tavak, várak, 
házak, templomok - s mindenben ott 
a szorgalmas, alkotó, tehetséges em-
ber kézjegye. A képekhez Papp Márió 
írt rövid és pontos szövegeket. 
Van egy táj, melyen évezredek törté-
nelme vonul végig. Olyan, mint egy 
mesekirályság, hegycsúcsokon meg-

KUPONOKKAL OLCSÓBB

ÚJ NYITVA TARTÁS
ISMÉT VÁRJUK ÖNÖKET VASÁRNAPOKON IS!

Bevásárlóközpontunk nyitva tartása
Hétfő- Szombat    7-21 óráig
Vasárnap  8-19 óráig

Üzletek nyitva tartása
Hétfő-Szombat     9-20 óráig
Vasárnap 10-18 óráig

Ünnepnapokon zárva

Garage Store, GAS, Gelati Eiscafé, 
Gravír Express, Happy Boksz, Har-
mónia Reformház, Heavy Tools, 
Hervis, Humanic, H&M, Interspar, 
Intimissimi, Játéksziget, J. Press, 
Juta, KFC, KIWI, Konkurencia, Ko-
rona Óra, Magenta, Mayo Chix, 
Media Markt, Missy, Monarchy, 
Neckermann, New Yorker, Office 
Shoes, Orex, Orsay, Parfois, Pirex, 
Player’s Room, Playmax, Promod, 
Reno, Reserved, Retro, Roland Di-
vatház, Rossmann, Salamander, 
Saxoo, Six Bijou, Tamaris, Takko 
Fashion, Tatuum, Tezenis, Triumph, 
Yves Rocher

ülő várromokkal, kastélyokkal, víz-
esésekkel és barlangokkal. 
Ám minden szépségével és regé-
nyességével együtt valódi tájról 
van szó, a magyar történelem egyik 
legfontosabb színteréről. Fucskár 
Ágnes és Fucskár József Attila leg-
újabb fotóalbuma, A Felvidék rej-
tőzködő kincsei ide visz el minket, 
és a lapokon azok is találnak új, fel-
fedezendő csodákat, akik bejárták 
már ezt a tájat. Ezernyi év történel-
mét őrző templomok, hegycsúcso-
kon megbúvó várak, reneszánsz 
kastélyok, az itt élő ezerfajta nép 
kultúráját őrző falvak, sötét erdők és 
festményekre való látképek: a Felvi-
dék csak arra vár, hogy felfedezzük.

Keresse az ajánlott könyveket az 
Alexandra Könyváruházban!

Fotó: Alexandra 

Bodzatea
A nyár elején nyíló bodzavirág és a nyár 
végi bodzabogyó szárított változatá-
ból tökéletes frissítő tea készíthető. A 
kristályos, gránátalmaszínű bogyócs-
kák felhasználásával elegáns jeges teát 
varázsolhatunk, melyet a melegebb 
napokon elkortyolgathatunk.
Hozzávalók 2 személyre
1 evőkanál szárított bodzavirág
1 ¼ teáskanál szárított bodzabogyó
500 ml forrásban lévő víz
tetszés szerint jégkocka 

Elkészítés
1. Tegyük a bodzavirágot és a bodza-
bogyókat egy teáskannába, majd ad-
juk hozzá a forrásban lévő vizet. Hagy-
juk 5 percig ázni.
2. Szűrjük az italt egy csinos kis kan-
csóba, ha lehet, ne fémszűrőt, hanem 
műanyagot használjunk. 

Kínálás 
Míg a teánkat hűlni hagyjuk, készít-
sünk elő néhány áztatott bodzavirá-

HŰSÍTŐ ITALOK
got, melyeket a hűs ital díszítéséhez 
ajánlunk használni. 

Jeges lime-os maté
Ebben a hűsítő italban az édesgyö-
kérrel váltjuk ki a cukrot, míg az ősi 
dél-amerikai gyógynövénnyel eny-
hén kesernyés ízt kölcsönözhetünk 
italunknak.
Hozzávalók 2 személyre
2 evőkanál matélevél
½ teáskanál őrölt édesgyökér
1 teáskanál lime-héj és 2 vékony sze-
let lime
500 ml forrásban lévő víz
jégkocka

Elkészítés
A matélevelekre, az édesgyökérre és 
a lime-héjra öntsük rá a forrásban 
lévő vizet, majd áztassuk 5 percen át.

Kínálás
Jégkockával és lime szeletekkel dí-
szítve, üvegpohárban.
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Májusban egy olyan kiállítással várjuk 
Önöket, mely egész biztos minden 
kisgyermekes család nagy kedvence 
lesz. Minipolisz, a gyerekváros várja, 
hogy benépesítsék kisfiúk és kislányok. 
Anyu-apu és a nagyik pedig készítsék a 

fényképezőgépeket és telefonokat, hogy 
megörökíthessék a felnőtt szerepekben 
tetszelgő gyerkőcök legemlékezetesebb, 
legvidámabb pillanatait.
Autószerelő, kertész, festő, építész, ker-
tész, virágkötő, szakács-és konyhatündér 

MINIPOLISZ, A GYEREKVÁROS

MINIPOLISZ ARANY OLDALAK ÉS ÁLLÁSAJÁNLATOK

Építő vállalat
Minipolisz 2. házszám alatt
Szolgáltatások:
- tervezés 
- falazás
- tetőfedés
- építés
Minipolisz Építő vállalata keresi azokat 
a kreatív gyerekeket, akik örömmel 
belepillantanának az építkezés 
rejtelmeibe, s nem riadnak meg a 
kétkezi munkától sem. Az érdeklődőket 
az ÁRKÁD Minipolisz 2. házszám alatt 
várjuk május hónapban, munkába állás 
a biztonsági oktatást követően azonnal 
lehetséges.

É,

Autószerelő műhely
Minipolisz 1. házszám alatt
Szolgáltatások:
- emelőn elhelyezett autó alvázának 
összerakása logikai puzzle játék keretében 

- keréknyomás ellenőrzése kompresszorral 
valódi gumi abroncsokon 
- használt és elhasznált gumik 
futófelületének mérőműszeres ellenőrzése 

- munkalap kiállítása (Miniteszt a 
műhelyben végzett munkáról)

Minipolisz keresi azokat a szorgalmas, 
kitartó gyerekeket, akik szívesen 
vállalnák, hogy elsajátítják az Autószerelő 
műhelyünk által hirdetett valamennyi 
szolgáltatást! Jelentkezni és felvételt 
nyerni májusban az ÁRKÁD-ban lehet, 
Minipolisz 1. számú házszám alatt. 

A,

kerestetik, mi több, itt a lehetőség, hogy a 
televíziózást is kipróbálhassák a gyerekek. 
Felettébb izgalmas hónapnak nézünk elé-
be, amikor a kicsik kipróbálhatjuk magukat 
néhány felnőtt szakmában, persze, csak 
olyan játékosan, mégis komoly díszletek 

között. Az ő méretükre szabott városká-
ban hat helyszínen játszhatnak „felnőttest” 
kedvükre a gyerekek. Igazi jó szórakozást, 
tartalmas kikapcsolódást jelent ez nekik, 
ahol animátorok segítségével egy csipet-
nyit belekóstolnak a munka világába. Az 

elvégzett és leigazolt munka után pedig 
következhet a kiérdemelt fizetség. A ki-
állítás idején délelőttönként szervezett 
óvodai és iskolás csoportokat várunk, a 
délután pedig a családoké.

Konyhastúdió
Minipolisz 4. házszám alatt
Szolgáltatások:
- aktív konyhai előkészületek valódi 
konyhai felszerelésekkel, kötény 
viselete kötelező
- profi terítés
- tésztagyártás ( profi alapanyag-és 
gyártási folyamat megismerését 
követően)

- különböző tészta fajták és ételek 
összepárosítása

K,

Minipolisz 
Konyhastúdiója 
keresi azokat a 
tésztacsodák és konyhai design iránt 
érdeklődő gyerekeket, akik szívesen 
megédesítenék mindennapjaikat a 
konyhaművészet elsajátításával. A jövő 
Gordon Ramsay-jeit és Jamie Oliver-jeit 
az ÁRKÁD Minipolisz 4. házszám alatt 
várjuk májusi gasztro napjaink idején.

Virágbolt és kertészet
Minipolisz 6. házszám alatt
Szolgáltatások:
- növénygondozás munkaruha felvételét 
követően

- virágbolti szolgáltatások (virág árusítás, 
virágkötészet, csokor készítés - és 
dekorálás)

- munkarendben meghatározott 
napokon cserepes növény ültetés

Minipolisz Virágbolt-és kertészete 
felvételt hirdet azoknak a gyerekeknek, 
akik szeretik a virágokat, és akiket 
vonz a kertészkedés, és szeretnék 
nálunk kibontakoztatni még rügyező 
enterieur designer oldalukat is. A 
jövő virágkötészeit, kertészeit és 
természetvédőit az ÁRKÁD Minipolisz 6. 
házszám alatt várjuk májusban. 

V,

TV-Stúdió
Minipolisz 5. házszám alatt
Szolgáltatások:
- televíziós műsorvezető szolgáltatás

Minipolisz TV-Stúdiója ezúton hirdet 
pályázatot azoknak a gyerekeknek, 
akik úgy érzik, vonzza őket a riporter 
szakma, a műsorvezetői pálya. 
Pályázóinkat az ÁRKÁD Minipolisz 
5. házszám alatt várjuk májusi 
castingunk idején. Lehet, hogy 
valakit épp a Minipolisz TV-nél töltött 
gyakorlati ideje terel majd felnőtt 
korában a televíziózás világába!

T,

Festőműhely
Minipolisz 3. házszám alatt
Szolgáltatások:
- fahasáb megfestése és dekorálása tetszőleges 
színekkel védő munkaruházatban 
- száradás után a saját készítésű tárgyat 
magukkal vihetik

Minipolisz Festőműhely keresi azokat az 
alkotó kedvű gyerekeket, akik szeretnének 
igazán színes munkát vállalni, és jó érzékük 
van a festői környezet kialakításához. 
Munkaruha viselése minden dolgozó számára 
kötelező. A jelölteket az ÁRKÁD Minipolisz 3. 
házszám alatt várjuk a májusi munkálatok 
idejére.

F,

2016. MÁJUS 2 - 29. 
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Játéksziget
1. A Crystall Ball varázsbuborékok felfú-
jás után könnyen összetapaszthatóak, 
így a gyerekek bármilyen figurát, alak-
zatot készíthetnek belőlük! Erős anya-
guknak köszönhetően nagyon tartósak, 
nem durrannak ki. 
2. Ugye milyen bosszantó tud lenni, hogy 
hiába fújunk rengeteg buborékot, egyi-
ket sem tudjuk megfogni? Egyiket sem 
lehet pattogtatni a kezünkön, hanem 
egyből kipukkannak, amint valamihez 
hozzáérnek. Képzeljék csak, a Magic 
Bubble szettekkel mindez lehetséges! 

Próbálja ki, szerezzen vele örömet gyer-
mekének, döntsenek együtt bubi pat-
togtató rekordot!
3. Szeretne gyermeke úgy bánni a labdá-
val, mint Messi? Na és mit szólna, ha úgy 
trükközne egy buborékkal, mint Messi 
egy labdával? Jól hangzik, ugye? A Messi 
Bubble szuper buborék szettel gyerek 
és felnőtt is kipróbálhatja magát! Fel a 
zoknival, fújjunk egy buborékot és máris 
indulhat a dekázás! 

IRÁNY A SZABADBA!

Egyre több időt töltünk a szabadban, de 
számítani kell még az esős napokra is, 
melyekre Játéksziget, Kreatív Hobby és 
Alexandra Könyváruházunk ajánlatából 
szemezgettünk a gyerekeknek. 

Alexandra Könyváruház
1. A Játéktár sorozat 2-4 éves gyerek szá-
mára összeállított kifestők, labirintusok 
és még sok izgalmas játék remek kis 
gyűjteménye. A gyermekeket korosztá-
lyuknak megfelelő játékos feladatok vár-
ják kitéphető lapokon. Az unalmas esős 
délutánoknak és hosszú autóutaknak 
ezennel vége! Jó szórakozást, gyerekek!

2. Az Építsd magad! sorozat kötetei 
egyedülálló élményt nyújtanak a gyere-
keknek az önállóan összeépíthető ma-
kettekkel és a hozzájuk tartozó ismeret-
terjesztő szöveggel.
A gondosan tervezett makettek biztosan 
felkeltik az ifjú tehetségek figyelmét, és 
órákon át tartó elfoglaltságot nyújtanak. 
Az útmutató segítségével a gyerekek 
játszva építhetik össze kedvenc makett-
jüket olló és ragasztó nélkül, miközben 
sok érdekességet tanulhatnak a kötet 
témájától függően a betonkeverőkről, a 
dömperekről, a jachtokról, vagy épp a 
katonai teherautókról.

3. A Varázslatos rajzok lépésről lépésre 
szóló utasításaival és könnyen követ-
hető útmutatásaival fejleszti a kezdő 
művészek rajzkészségét és magabiz-
tosságát, miközben szilárd alapokat 
nyújt nekik. A könyv értékes tudnivaló-
kat kínál arról, hogy milyen anyagokat 
használjunk, milyen technikákban sze-
rezzünk jártasságot, milyen készsége-
ket gyakoroljunk, és rengeteg hasznos 
tanácsot ad a rajzolással kapcsolatban.
Több mint 80 izgalmas rajz: Tündérek 
- Mesék hercegnői - Állatkölykök - Az 
óceán rejtelmei - Utazás a divat világá-
ban - Fantázialények - A kertben - Lovak
Kate Ashforth: Varázslatos rajzok – Válj 
te is a ceruza mesterévé! című könyve 
tökéletes ajándék lehet a már közelgő 
gyermeknapra is.

Játéksziget

4. A biztonságos és szupererős mágne-
sek sok-sok órányi játékkal, tervezéssel és 
építéssel várnak minden gyermeket! A 
különleges színű, csillogós vagy sötétben 
világító Geomag rudakkal és panelekkel 
igazán egyedi alakzatokat és épületeket 
hozhatnak létre.

5. Az IDO3D-vel a gyerekek megépíthetik 
saját 3D alkotásaikat. Kreációiknak való-
ban csak a fantáziájuk szabhat határt.

JÁTÉK OTTHON
Kreatív Hobby
6. Színes gyöngyök és hengerek spe-
ciális anyagból, melyeket egy formára 
helyezve a gyerekek kivasalhatnak és 
szuper színes képeket tervezhetnek 
vele - kreatív móka lányoknak. 

7. A kreatív hobby egységcsomagok 
különböző figurák elkészítéséhez 
szükséges alapanyagokat, szabásmin-
tát, útmutatót és az elkészült figura 
színes fotóját tartalmazzák. Készíthet-
nek a gyerekek belőle fülbevalókat, 
ajtódíszeket, hűtő mágneseket.

8. A Pixelhobby egy olyan játék, amely 
ötvözi a mozaik technikát, a kereszt-
szemes hímzést, a makettezést, hisz 
ezek mindegyikének alapelemei a 
"pixelek", akárcsak a digitális képeknél 
vagy fotóknál.

9. Készítsünk szélforgót, jól jön majd, 
ha újra a szabadban leszünk! Színes 
kartonok széles választéka megtalál-
ható a Kreatív Hobby üzletben. Ezeket 
csak össze kell hajtogatni és egy hur-
kapálcikára rögzíteni, s máris kész a 
pörgő csoda.

Amennyiben még nem tette meg, itt az 
ideje megtervezni és megszervezni a 
nyári nagy utazást. Különleges nyara-
lásra vágyik? 

1. Fedezze fel új úti célként Costa 
del Sol-t a Neckermann ajánlataként 
2016.06.14. és 2016.08.23. között min-
den kedden már budapesti indulás-
sal! Spanyolország egyik legválto-
zatosabb tengerparti része várja a 
napimádókat. Jelentése nem véletle-
nül „Napos Part”, de sokan csak úgy 

ismerik, hogy „Európa Kaliforniája”. Ez 
Európa legdélebbi pontja, mindösz-
sze néhány kilométerre a Gibraltári-
szorostól, melynek másik oldalán már 
Afrika terül el. A gyönyörű tájegység 
Spanyolország egyik legismertebb 
és a legnépszerűbb részének számító 
Andalúzia rendkívül gazdag kulturális 
örökségét, gasztronómiai kínálatát, 
hangulatos kis „fehér” falvait, csodá-
latos városait és történelmi emlékeit 
kínálja. A pontos repülő indulásokról 
és a szállásajánlatokról érdeklődjön az 
ÁRKÁD Neckermann irodájában!

2. Igazi ünnep lesz a magyar futball ra-
jongói számára a június 17-24. között, 
a franciaországi Puy St. Vincentben 
megrendezésre kerülő EB Falu, ahol 
különleges helyszínen nyílik lehetőség 
a Magyar Labdarúgó Válogatottnak 
szurkolni, kikapcsolódni és szórakozni. 
Testközelben a Foci EB - a Neckermann 
szervezésében! Elhelyezés 3-4-5-6-7-8 
fős tradicionális francia apartman há-
zakban 1800 méteres magasságban. 
Programok:
• Sportprogramok és rendezvények
• Koncertek (Hevesi Tamás, Heve-
si Happy Band, ESD, DJ. Whiteboy, 

Rakonczai Imre, Dobrády Ákos)
• A meccsekre belépőjeggyel rendel-
kezők számára buszos transzfer a Ma-
gyar Labdarúgó Válogatott mérkőzé-
seire Lyon és Marseille városába
• Kirándulások Nizzába, Provance-ba, 
Cannes-ba és Monaco-ba
• Bevásárló túrák
Hölgyek számára pedig az ugyanitt 
megszervezésre kerülő Szépségtábort 
ajánlja a Neckermann. 

3. Nyaralását valamelyik csodaszép 
görög szigeten vagy félszigeten kép-
zeli el? Ismerje meg „Rodoszt, a Nap 

szigetét”, a görög mitológia egyik 
legismertebb helyszínét, Krétát, 
az olajfaligetekkel és ciprusokkal 
színezett Korfut, a művészek és 
utazók által már az ókortól is láto-
gatott Zakynthos szigetét, vagy 
a Chalkidiki-félszigetet, mely 
Poszeidon, a tenger istenének há-
romágú szigonyához hasonlóan 
nyúlik bele az Égei-tengerbe. Bárme-
lyiket is választja, nyaralása alatt úgy 
érezheti magát, mint egy görög is-
ten vagy istennő. Görögország, ahol 
mindig talál újabb felfedeznivalót!

NAGY UTAZÁS

1.

1.

3.

3.

4. 7.

9.

8.
5.

6.

2.

2.

Fotó: Neckermann Utazási irodaFotó: Neckermann Utazási iroda

Fotó: Neckermann Utazási irodaFotó: Neckermann Utazási iroda
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Egy tökéletesen megválasztott ékszer 
vagy karóra az öltözéket egész egyszerű-
en átvarázsolja, a hétköznapiból külön-
legeset teremt. A kiegészítőket nem kell, 
sőt tilos egymásra halmozni. Aki feltűnő 
övet, fülbevalót, nyakláncot, gyűrűt, kar-
kötőt, órát is visel egyszerre, az rosszul 
berendezett kirakat látványát kelti csu-
pán. A jól öltözöttség és a stílus a mérték-
letességben is kifejeződik, tartsuk tehát 
szem előtt: a kevesebb több! Az OREX 
üzlet top ajánlatai szabályosan öltöz-
tetnek, ezek az órák időtálló stílusról 
árulkodnak.
1. Női Certina „DS First Lady Ceramic”
karóra kvarc szerkezettel, acél tokkal, ke-
rámia tokgyűrűvel és gumi szíjjal,

Akár látszik, akár nem, öltözékünk ösz-
szeállításánál az alsóneműkre is ügyelni 
kell, hisz a tökéletesen megválasztott 
melltartó, alakformáló fehérnemű vagy 
harisnya teszi azt kifogástalanná.
Az összhatás érdekében nagy gondot 
kell fordítani a megbúvó vagy épp csak 
megcsillanó részletekre. Kezdjük talán 
a harisnyával, amit ebben a hónapban 
még sokszor fogunk viselni. Aki maga-
sabb, karcsúbb kinézet után áhítozik, ke-
rülje a világos színeket, valamint a mintás 
megoldásokat, részesítse inkább előny-
ben a sötét vagy a közepesen átlátszó 
árnyalatokat. A harisnya vastagságát a 
den értéke mutatja: minél alacsonyabb 
ez a szám, annál áttetszőbb a harisnya. 

Májusban leginkább a 15 den-est érde-
mes megvenni.
Tuti lelőhely: Calzedonia, J. Press, Konkurencia, 
Tezenis, C&A, dm, Rossmann, Interspar
S hogy mi a helyzet a melltartókkal? Ösz-
szegyűjtöttük a legkedveltebb és leg-
különlegesebb típusokat. A telikosaras 
(full-support) melltartó lényege, hogy tö-
kéletesen alátámassza a mellet. Ebbe a ka-
tegóriába tartozik a minimizer is, amely lát-
vány-vagy méretcsökkentő hatása miatt 
keresett a nagyobb keblű hölgyek köré-
ben. A varrás nélküli melltartókat átlátszó 
vagy testhezálló ruhákhoz ajánljuk, míg a 
pánt nélküli darabokat a vállat szabadon 
hagyó felsőrészekhez. A változtatható 
pántos melltartó forradalma érthető, va-
riálhatósága tette szinte kötelező ruhada-
rabbá. Ha még sincs ilyenünk, megoldást 
jelenthet az ún. hook-up kapocs. A kis ösz-

Közeledik a laza, kényelmes öltö-
zékek, sortok, miniszoknyák és kis 
ruhák, na és persze a fürdőruhák, bi-
kinik szezonja. A Konkurencia Fehér-
nemű üzletébe meg is érkeztek már a 
2016-os trendi fürdőruha kollekciók. 
Hatalmas választékkal és rengeteg 
márkával várják vásárlóikat, érdemes 
már most megkezdeni a keresgélést. 
De miképp bukkanhatunk rá a töké-
letes fürdőruhára vagy bikinire? Egy-
általán melyiket válasszuk? Egy-vagy 
kétrészes állna vajon jobban? Íme né-
hány hasznos tipp a kiválasztáshoz.

Tipp 1. Aki nem szívesen mutogatja a 
hasát, egyrészest válasszon. Érdemes 
a has környékén  extra gumírozott, 
vagy a húzott, gyűrt anyagúra vadász-
nia. Megoldás lehet a tankini is, akkor 
bikiniben lehetünk a has kivillanása 
nélkül.

Tipp 2. Törekedjünk kétrészes esetén 
külön felsőt és alsót venni. Ha mégis 
szettre esik a választás, akkor olyan 
felsőrészt tartalmazzon, mely többfé-
le módon igazítható az alakunkhoz.

Tipp 3. Kis mell esetén háromszög ala-

Autentikusság és technológiai innová-
ció egyesítve az olasz szakértelemmel, 
mindez képezi az alapját annak a több 
mint 30 éves múltra visszatekintő ta-
pasztalatnak, amely lehetővé teszi, hogy 
a farmer legyen a GAS múltja és jövője. 
Most is a kollekció tengelyét képezi, egy 
trendi választás, mellyel a legkülönbö-
zőbb hangulataidat is formába tudod 
önteni; sportos sikk, bohém vagy roman-
tikus. Ebben a szezonban a megszokot-
tól eltérően hétköznapi olasz fiatalokat 
kértek fel a márka népszerűsítésére, ve-
lük készültek a kampányképek. Ezzel is 
hangsúlyozva az eredetiséget és termé-
szetességet. A kollekció MADE IN ITALY 
részében különös figyelmet szenteltek a 
kifinomult részletekre; tökéletes egyen-
súly az innováció és a kivitelezés között. 
Gondosan kiválasztott anyagok és a 
legprecízebb kidolgozás jellemzi ezeket 
a darabokat, melyeket külön címkével 

jelöltek, ezáltal is hangsúlyozva a hoz-
záadott értéket. A kollekció egy részét a 
keleti világ ihlette. Kék-fehér színekkel, 
nyomott, mikro mintákkal jelenítik meg 
a tipikus japán stílust. A muszlin, ráncolt 
hosszú szoknya az ősi japán origami re-
dőit idézi. A hetvenes évek stílusában 
készült ruhák a perzselt kaliforniai si-
vatagba repítenek. Trópusi hangulatot 
csempészve a városi hétköznapokba, 
a napfényben fürdő tenger hangula-
tát tükrözik. Megjelennek az egzotikus 
minták, púderrózsaszín, sárga és nap-
szítta árnyalatok, perzselt földszínek a 
mai legfrissebb trendeknek megfele-
lően. Semleges árnyalatok keveredése 
az indigóval, használt kopott hatást 
keltve, mintha csak egy hetes vakáción 
szívta volna ki a nap. Bohém és sikkes 
darabok, melyek bármelyik fesztiválon 
megállják a helyüket.

ÚJRA ÉS ÚJRA FARMER

szekötő kapocsba ugyanis hátul be tudjuk 
akasztani a pántokat, azaz keresztpánttá 
alakíthatjuk őket egy pillanat alatt. A mell-
emelő melltartó a keblek takarása nélkül 
gondoskodik azok megtartásáról, szinte 
láthatatlanul teszi a dolgát. A betétes és a 
push up melltartó növeli a méretet, így tö-
retlenül hódít. A könnyed, éteri kelmékből 
készült, elöl vagy hátul mélyen dekoltált 
elegáns viseleteknél jó szolgálatot tehet a 
bimbóvédő, bimbótakaró. Különleges és 
praktikus darab a kismamák számára kiala-
kított szoptatós melltartó, melynek kosara 
felülről lenyitható. A hosszított melltartó is 
gondos tervezés eredménye: leér a deré-
kig, így megtartja a hasat is, mint egy fűző. 
Van tehát miből válogatni, a lényeg, hogy 
a megfelelőt válasszuk egy adott öltözék-
hez. 

100 méterig vízálló kivitel. Sportos és laza 
viselet, kiváló kiegészítő a szabadidős  
programokhoz, akár a vízpartra is.
2. Derűs és trendi színeivel ez a karóra tö-
kéletes választás akár esti, akár napközbeni 
programokhoz. DoroChron karóra kvarc 
szerkezettel, szintetikus kövekkel, aranyo-
zott acél tokkal, elegáns, piros bőrszíjjal. 

A KEVESEBB TÖBB

Tuti lelőhely: Intimissimi, J. Press, Tezenis, 
Triumph,  C&A,  H&M,  New Yorker

Tudta Ön?
… a ’60-as években a miniszoknya 
divatba jövetelével került előtérbe 
a harisnyanadrág, ugyanis 
a harisnyatartós változat 
szemérmetlenül kivillant a falatnyi 
szoknyácska alól. 

… a melltartó története több ezer 
évre tekint vissza, mégis a mai 
modern értelemben vett darabról 
csak a XX. századtól beszélhetünk 
a Warner nevű melltartó cégnek 
köszönhetően. Ők rukkoltak elő 
ugyanis a különböző méretű 
melltartókosarakkal

BAKIPARÁDÉ

Cipővásárlási bakik
1… ha nem próbáljuk fel mindkét lábra
2… ha csak ülve próbáljuk fel a cipőt, áll-
va ugyanis szélesebb a lábfejünk
3… ha reggeli órákban veszünk cipőt, a 
nap végén ugyanis duzzadtabb, arra kell 
készülnünk

Hatalmas stílus bakik
1… a cipőtalpon maradt matrica, árcím-
ke
2… az eljárt sarkú vagy sarkalatlan cipő
3… harisnya viselése papucsban, szan-
dálban, nyitott orrú cipőben
4… a csípőnadrágból kikandikáló bugyi

NYÁRVÁRÓ kú felsőrész az előnyös, nagy keb-
lek esetén melltartó fazonú, erős 
tartópántost keressünk.

Tipp 4. Szélesebb, erősebb popsi 
esetén optikailag a felsőre kell a 
figyelmet terelni. Legyen az széles 
pántú, színes mintás, az alsó pedig 
lehetőség szerint sötétebb, kevés-
bé harsány.

Tipp 5. Aki rövidnek véli a lába-
it, csípőnél magasan vágott alsó, 
mély dekoltázsú felső megoldás 
után kutasson, illetve előnyös le-
het a hosszanti csíkozású fürdőru-
ha is.

Tipp 6. Vízszintes csíkozás ellen-
súlyozza a túl hosszú felsőtestet, 
a bikini szintén, hisz kettészeli a 
test látványát. Hasonló kis csalás-
sal élhetünk, ha olyan egyrészest 
választunk, amely középen más 
színre vált.

Tipp 7. Akinek a derekával van 
gondja, válasszon élénk színű bi-
kini, melynek alsórésze a csípőig ér 
csak. Egyrészesből olyan ajánlott, 
amelynek van külön derékrésze, 
vagy azt kihangsúlyozza egy díszí-
tő sávocska, csíkozás.

ÁRULKODÓ RÉSZLETEK

IDŐTÁLLÓ MINŐSÉG

A Fossil karóra a KORONA ÓRA aján-
lásával a kék szín kedvelőinek. A régi 
amerikai stílust hűen felidézi, óráikban 
a retro érzés és a mindenkori modern 
egyszerre keveredik, de elegáns össz-
hangban. Az órák gyártásánál minden 
esetben minőségi nemesacélból és 
keményített (minerál) üvegből készítik, 
japán szerkezettel.

Minden hölgyre igaz, hogy már kislány 
korában odavolt a cipőkért. Kinek ne 
lenne egy-egy magas sarkúban flan-
gálós képe gyerekkorából. Lássuk be, 
azóta is mániákusan szeretjük a cipőket.
Amikor a CCC üzletben körülnéztünk, 
nemcsak a Hölgyeknek, hanem az 
egész család számára találunk inspirá-
ciót. Kitűnő választásnak bizonyulnak a 
Lasocki márka bőr modelljei, melyek a 
legkülönfélébb színekben pompáznak. 
S hogy mi lesz a divat 2016 nyarán? A 
legjobb, ha a válaszokat a CCC-ben ke-
ressük. Függetlenül attól, hogy az időt-
len sikket, vagy a kislányos, könnyed 
stílust, esetleg a sportos eleganciát ked-
veljük, egy jól kiválasztott lábbelivel stí-
lusosan köszönthetjük a közelgő nyarat.

CIPŐMÁNIA

Fotó: GAS

Fotó: Konkurencia

Fotó: CCC

Fotó: Korona óra

Fotó: OREX

1.

2.
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szernövényt. Tömören és érthetően 
ismerteti mindazt, amit e növények 
származásáról, történetéről, külső 
megjelenéséről és konyhai felhaszná-
lásáról tudni érdemes. Fedezzük fel a 
fűszernövények sokszínű világát!

Jamie Purviance: Weber's grillezés 
faszénnel

Válassz szabadon és teremtsd meg 
a Devergo designt! Te magad vagy 
a téma, te vagy a Devergo!
A Devergo márka 2016 tavasz-nyári 
kollekciója - követve a hagyomá-
nyokat-,  a Denim stílus jegyében 
született. A klasszikus modellektől 
a kedvelt antifitt fazonokon át kíná-
latukban megtalálhatóak a külön-
böző koptatású farmer nadrágok és 
sortok is. Ezeket a darabokat kom-
binálhatjuk sportos, színes, vagy  
indigo blue koptatású, workwear 
stílusú felsőkkel. 

A Maya Chocolate új nyári ízeivel az 
édesanyákat is megörvendeztet-
hetik Anyák napján. A finomságok 
persze a család valamennyi tagjá-
nak mindennapjait megédesítik, a 
közelgő forró napokon pedig gyen-
géden hűsítik.

Édes tipp 1. 
Limitált, kimondottan nyári ízekkel je-
lentkezik sok híres csoki készítő, köztük 
a Lindt ínycsiklandozó kreációi is meg-
érkeztek a Maya Chocolate üzletbe.

Édes tipp 2. 
Valódi nyári gyümölcsök csokoládé-
ban: liofilizált gyümölcsök valódi cso-
kiba mártva.

Édes tipp 3.
A Maya Chocolate hűsítő italkínálatában je-
ges kávék, valódi gyümölcsből készült tur-
mixok, finom nyári hűsítők is szerepelnek.
A forró csokoládé nyári verziója, a Jégcso-
koládé is megérkezett, és visszatér a tavalyi 
nagy kedvenc, a fiatalok körében nagyon 

népszerű, valódi Oreo keksszel dúsított vaní-
liás, krémes shake.

IGAZI JÓ ÍZEK - VALÓDI TŰZZEL

Milyen legyen a jó parázs? Jobb-e a 
faszén, mint a brikett? Hogyan érhe-
tő el a legjobb füstaroma?
Faszenes grillezést tervezne barátaival, 
családjával, de nem tudja, hogy fogjon 
neki? Használja ki a jó időt, és vágjon 
bele!  Kellékeket egy kis bográcsozás-
hoz vagy grill partyhoz könnyedén be 
tud szerezni, az alábbi termékek ugyanis 
már elérhetők az INTERSPAR-ban a kész-
let erejéig: grillrács, flekkensütő, grillser-
penyő, zománcozott grilltálca, bogrács, 
tűzteres bográcsállvány.

S hogy mire lehet még szüksége? 
Weber’s: Grillezés faszénnel című 
könyvét ajánljuk az Alexandra Könyv-
áruház kínálatából, amely több mint 
100 forró receptet tartalmaz perfekt 
grillezőknek: hús, hal, szárnyas, zöld-
ség és desszert elkészítéséhez, köztük 
olyan pompás falatokkal, mint a fűsze-
res csirkeszárnyak (Chicken Wings) és 
a burgerek, klasszikusokkal, mint pl. a 
New Yorker Strip Staeks és őserede-
tikkel, mint az egészben sütött pulyka 
vagy a sörösdobozon sült csirke recept-
je, továbbá fűszerkeverékek, marinádok, 
mártások és saláták elkészítésének variá-
ciót. Ezzel a kötettel Ön nem csupán egy 
könyvet vesz meg, hanem minden fon-
tos tudnivalót is. Szakemberek garantált 
tudásával és Weberék speciális ötleteivel 
gazdagodhat az "igazi" grillsütéshez, 
eltanulhatja a faszén-pártiak legjobb 
fortélyait, megismerheti a húsok helyes 
felszeletelésének menetét lépésről lé-
pésre, füstölési tippeket kap, továbbá a 
sütési-párolási idők megannyi praktikus 
és áttekinthető táblázata is segíti Önt a 
profi grillezésben. 
Aki pedig a fűszerezés csínját-bínját is 
szeretné mesterfokon elsajátítani, a 100 
fűszernövény című kötetet érdemes 
bújnia. Hiszen a fűszernövények az ízek 
összehasonlíthatatlanul gazdag változa-
tosságát kínálják az ínyenceknek. A 100 
fűszernövény egy praktikus doboz, mely 
50 kártyán, látványos fotók segítségé-
vel mutatja be a száz legfontosabb fű-

ÚJRA ÉS ÚJRA FARMER

Mi az ami nyáron nem hiányozhat? A 
színek, a nyárias minták és a könnyed 
anyagok. Milyen jó, hogy a Takko 
aktuális trendjei ezeket és még sok 
minden mást is tartogat számunkra! 
A kéket és a fehéret ezen a nyáron a 
neon korall egészíti ki. Keleties nyo-
mott minták díszitik az overálokat, 
pólókat, topokat és blúzokat, a ruhá-
kon és a tunikákon pedig megjelenik 
a hímzés és a játékos díszítés: a Takko 
így hozza közelebb egymáshoz az 

INTELLIGENS ANYAGOK
„A” Wrangler! Egy fogalom, a márka, „a 
név”, amit mindenki ismer, amelyre minden 
szezonban számíthatunk. A Wrangler idei 
nyári kollekciójában sem hagyja ki az úgy-
nevezett „intelligens anyagok” használatát. 
A Coolmax anyag az INVISTA védjegye és az 
ebből készült ingekre és nadrágokra jellem-
ző, hogy légáteresztőek, korlátozzák az iz-
zadást. Hosszútávon biztosítanak könnyed 
viseletet és szellőző érzést. Természetesen 
megjelennek a rövidnadrágok a férfi és a 
női kollekcióban is többféle fazonban, nyári-
as színekben, farmer és vászon anyagokból 
egyaránt.

Az Athleisure trend révén mára egy ké-
nyelmes top egyszerre jelenti a divat és 
a sportos megjelenés esszenciáját. A 
funkcionális darabok, mint például a 
Columbia Adera kollekciója, mozgás-
hoz is felvehetőek, ugyanakkor az ak-
tuális divatszínek révén a hétköznapra 
is tökéletesek. A sportos női márkák 
között az O’Neill is hódít keleties, egzoti-
kus darabjaival. A Dockyard koncentrált 
multisport vonala is speciális ruházatot 

SOKSZÍNŰSÉG ÉS MINTÁK JÁTÉKA A TAKKONÁL
kínál a mozgáskedvelők számára a 
legújabb divatszínek, szabások és 
design-os termékek formájában. A 
Helly Hansen, Columbia, O’Neill vagy 
éppen a TBS idei kollekciói igényes 
választékot nyújtanak a vizes spor-
tok szerelmeseinek. Utcához és uta-
záshoz passzoló darabokban is élen 
járnak a Dockyard márkái, az O’Neill 
és a Fundango fiatalos választékával 
pedig a Dockyard beach ruházatban 
is mindent átölelő felhozatalt mutat 
be. Új márka a palettán az amerikai 
Prana, melynek legismertebb termék-
vonala a női jóga kollekció. Az alkal-
mazott alapanyagok jó része újra 
felhasznált szintetikus szál, melyeket 
a ruházati iparág legfejlettebb anya-
gaival ötvöztek a magas felhasználói 
igények kiszolgálására.

ERŐSÖDIK A DOCKYARD NŐI ARCA  

STÍLUSOSAN ÁZSIÁBÓL
A Bali-Gali által forgalmazott lágy esésű 
egész ruhák, felsők és nadrágok legfőbb 
jellemzője egyediségük mellett a jó mi-
nőség és könnyen kezelhetőség. S hogy 
a kellemes viselet mellé a hangulat 
otthon is a trópusokat idézze, számos 
különleges lakberendezési kiegészítővel 
biztosítják a választás lehetőségét. Idén 
a Bali-Gali házhoz szállítja a tengerpar-
tot! Csónak formájú polcok, hajókor-
mány, világítótorony, kincsesláda és sok 
egyéb izgalmas ötlet, valamint a nyár 
üdítő színeivel várja Önöket az üzlet.

TE MAGAD VAGY A 
TÉMA

egyes kultúrákat. Aki inkább pálmákra, 
strandra és tengerre vágyik, az „Aqua“ 
elnevezésű nyárias trendben találhat 
megfelelő darabokat. Hófehér  hosszú 
vagy rövid nadrággal, esetleg szok-
nyával kombinálva lesz tökéletes az 
összhatás! A pólókon, maxiruhákon és 
légies kiegészítőkön visszatérő szín te-
szi teljessé a megjelenést. Vár minden-
kit a Takko egy kis kellemes shopping 
túrára, aztán irány a napfényes nyár! 

NYÁRI ÍZKAVALKÁD

Fotó: Takko Fotó: Dockyard 
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Fotó: INTERSPAR; a termékek elérhetőek az INTERSPAR 
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SAXOO
A Saxoo London idei tavasz-nyári 
kollekcióját az elegancia és a sportos 
megjelenés tökéletes összhangja mel-
lett a dinamikus színek jellemzik. Ezen 
kívül megjelenik a minden szezonban 
kedvelt klasszikus matróz és a beach 
hangulat, amely leginkább a „shark” 
típusú, céltudatos férfiaknak szól. A 
tiszta sárga, kék és zöld árnyalatokon 
túl a lazac és khaki tónusai és a meg-
határozóak. A kollekció a laza, nyári 
hétköznapokra és az elegáns alkal-
makra ugyancsak nagy hangsúlyt 
fektet. Így egymáshoz illő és sokféle-
képpen variálható együtteseken ke-
resztül széles palettán megtalálható-
ak a nyár alapdarabjai.

Fotó: Saxoo London

Fotó:  Bali-G
ali
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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 2016. május 23-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: "Magenta". 
Szerencsés nyertesünket, Varga Ernőnét Majoros Ildikó (Magenta) és Krasznai-
Móritz Lilla (ÁRKÁD Igazgatóság) köszönti egy 10 000 Ft értékű Magenta 
ajándék utalvánnya.

Előző Gyermekszemmel pályázatunk témája: "Nyuszi ül a fűben". 
A nyertes: Szegfű Boglárka (8 éves). Nyereménye egy 5000 Ft értékű ÁRKÁD 
vásárlási utalvány.

E havi témánk:

"Anyák napja"
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: 2016. május 23.

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

A nyertest egy 5000 Ft értékű ÁRKÁD Pécs
vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk!

Az ÁRKÁD-ban  
üzlethelyiségek

 bérelhetők!
Rippner Péter bérbeadási 

menedzser készségesen ad 
további felvilágosítást az 

ÁRKÁD-ban rendelkezésre 
álló üzlethelyiségekről a  

(30) 507-0107-es, illetve az 
(1) 434-8200-as 
telefonszámon.


