
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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Kezdje a júniust a trendek felfedezésével, majd 
öt napon át lehetősége lesz arra, hogy a szezon 
legszebb darabjait kedvezményes áron megvá-
sárolhassa. Június 8-12-ig tartó kuponnapjainkon 
a nyaralási kellékeket is beszerezhetik, így sok 
pénzt takaríthatnak meg. S hogy miért is szeret-
jük annyira a kuponokat? Egyrészt a gyermekkori 
gyűjtőszenvedélyt idézi, gondoljanak csak arra, 
amikor izgatottan böngészünk a lehetőségek kö-
zött, majd örömmel nyugtázzuk, hogy megvan, 
amire vártunk! A kupont kivágjuk, betesszük a 
többi kedvenc üzlet szelvénye mellé, és számoljuk 
a napokat, amikor felhasználhatjuk. Egyszerűen 
van valami varázsa annak, hogy minőséget, olykor 
luxust engedhetünk meg magunknak kevesebb 
pénzből. Mi több, sokan ilyenkor váltanak valami 

2. oldal

JÖn! JÖN! JÖN! 
Megújuló  utalványunk
Új dizájnnal és új méret-
ben lesz kapható az ÁR-
KÁD vásárlási utalványa.  
Továbbra is 5000 és 1000 
Ft-os címletekben lesz 
megvásárolható.

Gyerekszoba
A kisgyermekes csalá-
dok nagy örömére gyer-
mekmegőrző szolgálta-
tást is nyújtó játszóház 
nyílt bevásárlóközpon-
tunkban. Itt az önfeledt 
játék ideje! 

2. oldal 7. oldal

Ősemberek világa
Az Dínó kiállítás sike-
re után szeptemberben 
ismét utazásra hívjuk 
Önöket a múltba. Jön 
az Ősemberek világa el-
nevezésű interaktív kiál-
lításunk

Ragyogó sugaraival a nap derűssé 
teszi mindennapjainkat. Végre ki-
mondhatjuk: itt a nyár. Hamarosan 
vége a tanításnak, a tankönyvek egy 
ideig megbújnak majd a fiókok mé-
lyén. Előkerülnek a szórakoztató ol-
vasmányok, s hűsítőt kortyolgatva 
egyre több időt töltünk a szabadban. 
Kicsalogat otthonunkból a kertben 
árnyat nyújtó fa, a madarak csicser-
gése, a vízparti simogató szellő, 
vonzanak felfedezetlen vidékek. A 
nyaralás feltölt, élményekkel gazda-
gít. Immár mindannyian a nyaralási 
kellékek beszerzésére fókuszálunk. 
Érdemes élni kuponnapjaink idején a 
kedvezményes vásárlás lehetőségé-
vel, hogy több költőpénz maradjon a 
tartalmas nyári kikapcsolódásra. 
Bővelkedjenek vidám pillanatokban, 
jussanak el minél több helyre, vegye-
nek részt érdekes és izgalmas kultu-
rális programokban, s minél több időt 
töltsenek el családjukkal. Az ÁRKÁD 
nyáron is várja Önt a hét minden 
napján.

Martits Balázs
centermenedzser

Bevásárlóközpontunk 
általános nyitva tartása

Zárva:  2016. augusztus 20.

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

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

újra, gondoljunk például a kozmetikumokra, 
vagy illatokra. Kedvezményes áron bátrab-
ban vágunk bele a kísérletezésbe. Mi tehát 
sokat spórolhatunk ilyenkor. S hogy miért éri 
ez meg az üzleteknek? Sokkal nagyobb ilyen-
kor a vásárlók késztetése olyan márkákat is ki-
próbálni, melyeket korábban az ár miatt nem 
engedhettek meg maguknak. Szívesebben 
térnek be olyan shop-okba, amelyeknek ed-
dig csak a kirakata előtt álltak meg nézelődni. 
A minőség pedig megkérdőjelezhetetlenül 
mágnesként vonzza vissza a kalandozó vásár-
lót. Így mindenki nyer: mi megtakarítunk, és 
megújítjuk a vásárlási szokásainkat, az üzle-
tek pedig hűséges vásárlókkal gazdagodnak. 
Készülhet a bevásárló lista, indulhat a nyári 
gardróbfrissítés!

PROGRAMAJÁNLÓ

2016. június 8-12.  
   Nyári kuponnapok

2016. szeptember 2-25.  
 Ősemberek világa interaktív kiállítás

 

NYÁRI KUPONNAPOK
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Májusban egy olyan kiállítással kedves-

kedtünk látogatóinknak, melyet még a 

várakozásunkat is felülmúlóan magas 

érdeklődés kísért mind a kisgyerme-

kes családok, mind az iskolák körében. 

Minipoliszt egy hónapon keresztül né-

pesítették be a gyerekek. 

A miniváros olyan színtereket mutatott be 

a gyerekeknek, melyekre ellátogatva 

kicsit átérezhették, milyen is lehet a 

felnőttek világa. Hisz a „nagyok” min-

dennap dolgozni járnak: de mivel töl-

tik vajon az idejüket? Izgalmas vajon, 

vagy inkább nehéz lehet a munka? 

Pedagógusoknak köszönhető az a 
különlegesség, mely május 18. óta 
gazdagítja bevásárlóközpontun-
kat. A játszóház gondolata szemé-
lyes tapasztalatokból kiindulva 
született meg, betöltve ezzel egy 
tátongó űrt, a kisgyermekes csalá-
dok legnagyobb örömére.
 „A Gyerekszoba gondolata tavaly nyár 
végén született meg bennem, amikor 
Debrecenben a keresztfiammal az 
ottani játszóházakban eltöltöttem jó 
néhány órát. Láttam, hogy a gyerekek 
milyen jól érzik ott magukat, és hogy 
a szülőknek mekkora segítséget tud 
nyújtani egy ilyen színtér.”
/A Gyerekszoba alapítói/

Amit a Gyerekszoba kínál, megoldást 
jelent a kisgyermekek szüleinek télen-
nyáron egyaránt. Labirintus, babaját-
szó, készségfejlesztő játékok, névnapi/
születésnapi rendezvények, gyerek-
napi programok, tanévzáró hétvége, 
nyári napközi tematikus programokkal, 
gyermekfelügyelet 3 éves kor felett, 
szoptatási lehetőség, gyermekjáték 
gépek várják kis vendégeiket. Komoly 
igényként jelent meg a gyerekfel-
ügyelet 1-2, akár 3 órás időtartamra 
is. Szülői nyilatkozat kitöltését követő-
en vállalják a porontyok megőrzését, 
melyen a felnőttek tudomásul veszik, 
hogy a gyermekmegőrzés idején az 
ÁRKÁD területén belül kell tartózkod-
niuk, és a Gyerekszoba munkatársa-
inak esetleges telefonhívására maxi-

Most kedve szerint autószerelő, kertész, 

festő, építész, kertész, virágkötő, szakács-

és konyhatündér lehetett minden kisfiú és 

kislány, sőt, a televíziózást is kipróbálhatta 

az aprónép. A kiállítás idején délelőttön-

ként szervezett óvodai és iskolás csopor-

tok közül sokan többször is visszatértek a 

mini városkába, akkora élményt jelentett 

a kicsiknek ez a kis kirándulás a felnőttek 

NAGY SIKERT ARATOTT A MINIPOLISZ

 Gyerekszoba

világába. Minipolisz dolgos népe a jól el-

végzett munka után csokoládé fagyiban 

kapta a fizetségét, melyet ezúton is sze-

retnénk megköszönni a Gelati Eiscafé-

nak. További köszönet a Játékszigetnek 

az 500 Ft-os kedvezménykuponért, me-

lyet 3000 Ft feletti vásárlás esetén vált-

hattak be a családosan érkező Minipolisz 

látogatók az üzletben. Ám a legnagyobb 

köszönet ezúttal is a gyerekeket 

illeti, akik élővé, pezsgővé, vidám-

má, ezáltal igazán értékessé tették 

a kiállítást. Íme, egy kis képes ösz-

szeállítás a rendezvény legszebb 

pillanataiból.

Miként is ruhatárunk is rendszeresen 
megújításra szorul, úgy elérkezett ide-
je annak is, hogy vásárlási utalványunk 
is új méretben, fiatalos, modernebb 
designnal jelenjen meg. A korábban 
megvásárolt utalványok természete-
sen a rajtuk bélyegzővel feltüntetett le-
járati időn belül továbbra is érvényben 
maradnak, és beválthatók. A tervezett 
változtatások nyáron lépnek életbe, az 
új arculatról mind honlapunkon (www.
arkadpecs.hu), mind újságunk hasáb-
jain hírt adunk. A címletek nem változ-
nak, a jövőben is kapható lesz 1000 és 

5000 Ft értékben is. Immár bankjegy-
méretű utalványunkat ajánljuk balla-
gásokra és családi ünnepekre is. Az 
elfogadóhelyeket az üzletek portáljain 
matrica jelzi, melyekről a megajándé-
kozottak Információs pultunknál és 
web oldalunkról is tájékozódhatnak a 
beváltást, vásárlást megelőzően. 
Lapzártakor aktuális elfogadóhelyek 
(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 Parfüméria, Dundi Di-
vat, Fleur-t, Fotoplus, Garage Store, GAS, 
Gelati Eiscafé, Gravír Express, Gyerekszo-
ba, Happy Box, Harmónia Reformház, 
Heavy Tools, Hervis, Humanic, H&M, 
Interspar, Intimissimi, Játéksziget, J. Press, 
Juta, KFC, KIWI, Konkurencia, Korona 
Óra, Magenta, Mayo Chix, Media Markt, 
Missy, My 77, Monarchy, Neckermann, 
New Yorker, Office Shoes, Orex, Orsay, 
Parfois, Pirex, Player’s Room, Playmax, 
Promod, Reno, Reserved, Retro, Ro-
land Divatház, Rossmann, Salamander, 
Saxoo, Six Bijou, Tamaris, Takko Fashion, 
Tatuum, Tezenis, Triumph, Yves Rocher

MEGÚJUL VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYUNK

HAMAROSAN ITT AZ ÚJ DESIGN

Árkád utalvány Régi design

Árkád utalvány Új design

mum 10 percen belül megérkeznek a 
gyermekeikért.
A szakértő felügyeletről a koncepció 
megálmodói gondoskodnak. Szilvi a 
mai napig a kisiskolások között dol-
gozik és óriási szakmai tapasztalattal 
rendelkezik, Ilona pedig oktatóként és 
trénerként tevékenykedik. A kö-
zösségépítés mindkettejük kulcs-
feladata.
Kétszintes csúszda rendszerrel 
és nyári napközivel várják a kicsi-
ket nyáron is, emellett alternatív 
testnevelés órák megtartására is 
helyet és teret tudnak nyújtani is-
kolák számára. A készségfejlesztő 
játékok körét ősztől társasjáté-
kokkal és játékos napközi foglal-
kozásokkal bővítik, s a Hurcibaba 
klubbal együttműködve pedig 

szeptembertől kismamáknak, kisba-
báknak tematikus mondókázó, du-
dorászó foglalkozást is tartanak dél-
előttönként. Szintén szeptembertől 
pszichológiai tanácsadással bővítik 
szolgáltatásaikat, segítséget nyújtva 
az óvodába kerüléssel, gyermekneve-

léssel, iskolába kerüléssel kapcsolat-
ban a kicsiknek és szüleiknek. Emellett 
fejlesztő pedagógiai foglalkozásokkal 
is színesítik majd a palettájukat. Gratu-
lálunk a hely megálmodóinak a kitűnő 
elgondoláshoz és a tökéletes megva-
lósításhoz!
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Az Eiffel-torony tetején fiatal pár 
áll, a fiú izgatottan markolássza a 
titokban magával hozott jegygyű-
rűt. Mi lesz, ha a barátnője eluta-
sítja? És ha igent mond, hogyan 
tovább? Amikor elhangzik a válasz 
- a turisták elragadtatott éljenzése 
közepette -, minden megváltozik, 
méghozzá nem csupán a boldog 
pár, hanem az őket hazaváró csa-
ládtagjaik és barátaik számára 
is. Leila csúnyán összetört szívét 
ápolgatja, mióta a férje egy nap 
fogta magát, és elhagyta, de most 
eltökéli, hogy a meny-
asszony kedvéért jó 
képet vág az eljegyzés-
hez. Vonnie, a kivételes 
tehetségű tortamester 
fiatal özvegyként épp 
csak mostanában mer 
ismét a szerelemre 
gondolni - ám valaki 
mintha akadályt pró-

bálna gördíteni elé. Grace pedig, az 
elvált igazgatónő azon veszi észre 
magát, hogy fia közelgő esküvője 
kapcsán a szokottnál több időt tölt 
volt férjével. Hosszú évek óta külön 
élnek ugyan, de talán elképzelhető, 
hogy annak idején hibát követett el?
Ahogy az életük eseményei össze-
szövődnek az esküvőre készülő fiatal 
páréval, mindannyiuknak szembe kell 
nézniük a múltjukkal, mert csak így 
léphetnek tovább.
 Cathy Kelly a tőle megszokott meleg-
séggel és megértéssel sző elragadó, 

egyszerre szórakoztató és 
megindító mesét - amely-
nek fonala egy rendkívüli 
pillanatból gombolyodik 
le -, majd összebogozza a 
benne szereplő nagyszerű 
emberek sorsát.

SZTORIK – HÍRESEK ÉS HÍRHEDTEK

ÖRÖK SZERELEM
Ellenállhatatlan a vonzereje, minden 
szegletében tartogat valami meglepe-
tést, valami szépségest: igen, ez Itália! 
Az Alexandra könyváruházban ezért is 
lapoztunk bele az Olaszország - Utazás 
előtt, alatt, után ... helyett? című kötetbe,  
mely egy igazán gyakorlatias, gazdagon 
illusztrált útikalauz. Legmegbízhatóbb 
útitársunk lehet, ha minket is elkapott 
ennek a szép országnak a vonzereje, és 
úgy döntünk, odautazunk!
A könyv telis-tele fényképekkel, illusztrá-
ciókkal és térképekkel vezet bennünket 
végig Olaszországon, érintve a gaszt-
ronómiában jellegzetes íz világokat is. 
Alaprajzokat és keresztmetszeti rajzokat 
is tartalmaz a főbb látnivalókról, emel-
lett a hotelek és éttermek hatalmas vá-

Hazánkban a látványosságok nagy-
részt a közvagyont gyarapítják, talán 
épp ezért is olyan furcsa számunkra, 
hogy az oly híres Stonehenge magán-
tulajdon részét képezte valamikor. Az, 
hogy ma mind látogathatjuk, egy an-
gol nemes gesztusának köszönhető. 
Az 1800-as években az Antrobus csa-
ládé volt. Az I. világháborút követően a 
família egyetlen örököse úgy döntött, 
elárverezi a birtokot. Sir Cecil Chubb 
baronet vette meg a köveket, miután 

sikerrel licitált. S hogy miért tette? Egy-
részt szerette volna hazájában tudni 
a köveket, másrészt 
jópofa és egyedi 
ajándéknak gon-
dolta, mellyel 
meglepheti fe-
leségét. Mind-
ezért mai 

áron több mint 170 millió forintot fize-
tet (akkor 6600 
fontot). S hogy 
mit szól mind-
ehhez a 

megajándékozott? Mindössze három 
év telt el, és az országnak adományozta. 
Volt azonban néhány feltétele: az egyik,  
hogy a belépőjegy sosem kerülhet 
többe, mint 1 schilling, ez ma ponto-
san 5 fon- tot jelent ma. Ragaszko-
d o t t ahhoz is, hogy meg 
k e l l ő r i z -
n i 
ere-

STONEHENGE - A BARONET ADOMÁNYA

deti állapotában, és hogy a helyi la-
kosoknak belépőt se kelljen fizetniük, 
amikor Stonehenge-ben akarnak gyö-
nyörködni. A brit nemzet mai áron 51 
millió fontos vagyonra tett szert, eny-
nyire becsülhető fel ugyanis a mági-
kus hangulatú Stonehenge.

PÁRIZSBAN KEZDŐDÖTT

lasztékába is betekintést nyerhetünk. 
Ismerteti a látnivalókat, strandokat, ma-
gában foglalja az üzletek és fesztiválok 
listáját is, mindezt városról városra. A kö-
tet értékes része a séta- és túraútvona-
lakkal, programokkal foglalkozó fejezet. 
Az útikönyv szakértő útmutatásokkal 
és gyakorlati tanácsokkal segíti Olaszor-
szág minél jobb megismerését. A "Be-
mutatjuk Olaszországot" történelmi és 
kulturális háttérbe ágyazva mutatja be 
az ország egészét. 

ÚTITÁRS
Olasz-Magyar kétnyelvű 
szótár
Lásd is, amit a többi csak mond! Több 
mint 6000 szó és mondat található eb-
ben a kötetben, melynek segítségével 
olasz szavak ezreit tudjuk megtanulni 
és felidézni gyors és intuitív módon. Az 

ÖRÖK SZERELEM
illusztrált szótár a mindennapi élet 
tárgyainak, fogalmainak és élethely-
zeteinek teljes szókincsét tartalmaz-
za - mindezt beszédhelyzetekben. A 
gyakorlati élet szókincsének gyors és 
hatékony elsajátítását biztosítja, ide-
ális szótárforma külföldön végzett 
munkához, tanuláshoz és persze uta-
záshoz. Kapható spanyol nyelvű válto-
zata is az Alexandra Könyváruházban.

Rejtvénykönyv
Már kapható az Alexandra Kiadó 
rejtvénykönyvének újabb darabja! 
A könyv számos receptet, ismeret-
terjesztő információt, kulturális, tu-
domány- és technikatörténeti érde-
kességet, regényrészletet és viccet is 
tartalmaz. Strandra, hűsöléshez, hosz-
szabb utazáshoz is ajánljuk! Bőröndbe 
vele!

SOKAT ÉRŐ EIFFEL-TORONY

A híres látványosság szinte 
mindenki számára úti cél: egy-
szer el kell oda jutni, látni kell! 
Szerencsére, van mit! Ugyanis 
1925-ben-bármilyen hihetet-
len is-, egy Victor Lustig nevű 
szélhámos eladta a franciák 
nagy kincsét. Aki pedig meg-
vette, Andre Poisson, Párizs 
egyik akkori legnagyobb fém-
hulladék kereskedője volt.
S hogy miként történhetett 
meg mindez? A híres tornyot 
az 1889-es világkiállításra épí-
tették. Ideiglenesnek szánták, 
nem terveztek neki hosszú 
jövőt, pusztán húsz évet, az-
tán bontásra ítélték volna. 
Lustig úr ezen felbuzdulva 
befolyásos kormánytisztvi-
selőnek kiadva magát Párizs 
hat legnagyobb fémhulladék 

kereskedőjének tett ellenállhatat-
lan ajánlatot. Poisson úr ajánla-
ta volt a nyerő, ő ugyanis 70 000 
dollárral nyert a liciten. A torony 
minden tonnája 10 dollárért kelt 
el. A vakmerő szélhámos hamaro-
san átvette a pénzt, s egy óra sem 
telt el, mire kereket oldott. S hogy 
miért nem lett világszerte botrány 
az esetből? Andre Poisson úr nem 
akart nevetség tárgya lenni, így 
nem tett feljelentést. Több sem 
kellett Lustignak, azaz a megnyerő 
modorú fiatalembernek, akit emi-
att Grófként ismertek az alvilágban. 
Újra megpróbálkozott az Eiffel-to-
rony eladásával, ezúttal azonban 
sikertelenül, ugyanis a vevő időben 
feleszmélt, s az imposztornak me-
nekülnie kellett. A világnak pedig 
megmaradt ez a páratlan európai 
látványosság!

KUPONOK, AMIKET IMÁDUNK
Június 8-12-ig nyári  
ÁRKÁD kuponnapok!

Készüljenek fel velünk a nyárra, a nya-
ralásra! Vásároljanak jó minőségű hol-
mikat olcsóbban, így értékes, időtálló 
darabokat is beszerezhetnek, melyeket 
akár jövőre is szívesen hordanak majd. 
Kattintsanak a www.arkadpecs.hu  
web oldalra, böngésszenek, aztán ter-
vezzenek, majd készítsék el a bevásárló-
listájukat. Így nem fordulhat elő, hogy 
pénzt szerettek volna megtakarítani, 
mégis kiköltekeznek.

Klikk, nyomtatás, 
shoppingolás

1. Klikk a www.arkadpecs.hu oldalra
2. Klikk a Nyári kuponnapok felületre
3. Kupon kiválasztása, kattintás a nyom-
tatóikonra
4. Több kupon együttes nyomtatásá-
hoz használja a kupongyűjtőt
5. A kinyomtatott kupont vásárláskor 
adja át az eladónak
6. Érvényességi időn belül használja el a 
kuponokat!
Bevásárlóközpontunk emeletén nyom-

tatóstandon várjuk azokat, akik otthon 
nem tudják kinyomtatni az ÁRKÁD ku-
ponokat. Hostesseink készséggel állnak 
rendelkezésükre.

Kapcsolat

Látogasson el rendszeresen honla-
punkra és facebook rajongói oldalunk-
ra. Legyünk kapcsolatban akár minden 
nap! Várjuk visszajelzéseit, észrevételeit, 
hogy még színvonalasabb programok-
kal, akciókkal készülhessünk Önnek. A 
www.arkadpecs.hu weblapon keresztül 
bármikor felveheti velünk a kapcsola-
tot. Írjon nekünk az info@arkadpecs.hu 
címre. Facebook rajongói oldalunkon 
(ÁRKÁD Pécs) megoszthatja velünk és a 
többi rajongóval, hogy épp mit vásárolt, 
hogy érezte magát nálunk, olvashatja a 
mi posztjainkat is, így mindig frissen érte-
sülhet az üzletek akcióiról is. S ha mindig 
elsőként szeretne értesülni az ÁRKÁD 
Pécs üzleteinek akcióiról, programjairól, 
iratkozzon fel hírlevelünkre! Az ÁRKÁD 
Híradó legközelebb szeptemberben je-
lenik meg, addig találkozzunk a hálón!

Fotó: Alexandra

Fotó: Alexandra
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2 in 1 táska
Kiváló minőségű bőrhatású 
anyagú táskára bukkanhat, aki 
betér a Tchibo üzletbe. Ez a 
praktikus darab azért is került 
a top listánk élére, mert váll-
táskaként vagy hátizsákként is 
hordható. Cipzáras főrekesze 
teszi még szerethetőbbé.

Női papucs
Fémes hatású pántokkal, előfor-
mázott talpkialakítással, bőr fe-
dőtalppal, parafa-latex talppal és 
enyhén profilozott járótalppal ké-
szült az a papucs, mely jó szolgá-
latot tehet majd az izzasztó napok 
idején. Megér egy sétát a Tchibo-
ba, ha lábbelije esetében fontos-

Szemezgetés üzleteink nyári ajánlatai-
ból
Nyár: könnyed, éteri textíliák, elővillanó 
idomok, kényelmes, nyitott lábbelik, csil-
logó kiegészítők, leheletnyi smink, ápolt 
kéz-és láb, bársonyos, nap barnította 
bőr. A nyári hétköznapok kicsiny, mégis 
jelentős részletei, amire a hölgyek nagy 
figyelmet fordítanak, hisz a stílust épp az 
apró részletek gondos összeválogatásá-
val lehet megteremteni. A trendek tenge-
réből üzleteink ajánlásából kiragadtunk 
néhány olyant a férfiak számára is, me-
lyeken szabadon szörfözhetnek a divat 
megszállott hullámlovasai.

NEMCSAK VÍZPARTRA
Trendi színek és divatos fazonok a 
budmil kínálatában! A megbízható és 
népszerű márka kollekcióiban egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak a diva-

ÁRKÁD TREND SZÖRF

A hetvenes évek stílusában készült 
GAS ruhák a perzselt kaliforniai siva-
tagba repítenek, a mai legfrissebb 
trendeknek megfelelően. Kényelmes, 
lenge és igazán stílusos darabok, 

NYÁRRA KÖTELEZŐ
Amint beköszönt a nyár, egyre na-
gyobb hangsúlyt fektetünk körme-
ink ápolására. A kéz-és láb ápoltsága 
sokat elárul rólunk. Az Extrametál 
első osztályú, valódi bőrből készült 
német márkás manikűrkészletek 
széles választékával várja Önöket. A 
Dovo Solingen, Robert Klaas Solin-
gen, Hans Kniebes, Extrasol Quality, 
Rubis Svájc márkáknak köszönhe-
tően a manikűrözés kellemes tevé-
kenységeink egyike lesz, s a saruban, 
szandálban szem előtt lévő lábkör-
mök szépségére sem lesz gondunk 
többé.

S ha már a kéz-és láb rendben, irány 
a strand, vagy a vízpart! Az Extra-
metál a vízi sportok kedvelőire is 
gondolt.  Horgász-és vitorlázó zseb-
késeik minőségében és esztétikai 
kialakításában is megtalálják majd 

számításaikat.
A túrázásokhoz és szabadidős tevé-
kenységekhez különböző túra és cam-
pingező zsebkések közül válogathat-
nak, akik az Extrametált választják.

tos utcai modellek. A budmil széles 
választékot kínál: kényelmes, trendi 
hétköznapi és szabadidős ruházati ter-
mékek közül választhatnak férfiak és 
nők egyaránt. Az idei nyári kollekcióra 
a kifinomultság, letisztultság jellemző, 
jól kombinálható, időtálló darabok-
kal.  A termékek négy 
csoportra bontva al-
kotnak trendi kollekció-
részeket. Kedvencünk 
a budmil Marine kol-
lekció, melynek színvi-
lága a hagyományos 
sötétkék-fehér színek 
mellett a jól megszo-
kott piros szín helyett 
kiegészült a lazac ár-
nyalatával, szolid pi-
kantériát adva ezzel az 
újragondolt tradicioná-

lis tengerész stílusnak. Teljesen friss ér-
zést keltenek a szokványos csíkminták 
is. Arany kiegészítők, sodrott zsinórok 
és tengerészes mintázatok teszik han-
gulatossá az öltözeteket. A budmil idei 
táska modelljei színben, formában, 
mintázatukban harmonizálnak a négy 
témával, ezzel is hozzájárulva a tökéle-
tes outfit összeállításához.

A Fotoplus termékei közül a spor-
tolás és túrázás során igazán jól 
jöhet egy KONUS lépésszámláló. A 
kirándulások, kiruccanások elen-
gedhetetlen kelléke a KONUS BASIC 
távcső, amely most kedvező áron 

IRÁNY A SZABADBA FESZTIVÁL FEELING

A nyár minden egyes napja duz-
zad a tüzes energiától. Megnő a 
felfedező kedvünk, szívesebben 
mozdulunk ki, nyitottabbak va-
gyunk új inspirációkra, s ellenállha-
tatlan késztetést érzünk megannyi 
ismeretlen felfedezésére. Ezért is 
olyan fontos számunkra a nyara-
lás, amely során évek alatt számos 
települést bejárunk, új tájakban 
gyönyörködünk, megismerhetjük 
más vidékek és országok szokásait, 
kultúráját. Attól függetlenül, hogy 

ÚTRA KÉSZEN nak tartja a kényelmet és a divatos 
kialakítást is.

Maxi vagy mini
Viselje bátran, amelyikhez épp ked-
ve van. Mindkettő trendi ugyanis, 
tényleg csakis a napi hangulattól 
és az időjárástól függ, melyikre esik 
épp a választása. Minden esetre 
jó, ha van otthon mindkét típus-
ból egy-egy szívünkhöz közel álló 
darab. A hosszú, lezser, A-vonalú 
ruhák a viktoriánus kort idézik, kife-
jezetten éteri anyagokból, lágy ár-
nyalatokkal, flower power, etno -és 
kasmír mintákkal díszítettek. A nagy 
visszatérésüknek igazán örülnek a 
hölgyek, hiszen ezek a ruhák nem 
csupán a gardrób szép darabjai. Be-
szédesek, láthatóan más kultúrák 
etnikai stílusai hatottak tervezőikre. 

VÁLLON ÉS LÁBON

szárazföldi, vízi, vagy légi eszközzel 
közlekedünk, egy dolog nem hiányoz-
hat a nyaralási kellékek közül.  Ez pedig 
a tökéletes utazótáska, vagy bőrönd. 
A Monarchy-ban olyan világmárkák 
bőröndjei, utazótáskái, utazási kiegé-
szítői között válogathatunk, mint a 
Travelite, Delsey, Tommy Hilfiger vagy 
Samsonite. Ezek a márkák a csúcs mi-
nőség és a megbízhatóság szinonimái 
az utazóknak. Évekig szolgálnak ben-
nünket, s a dizájn tekintetében is a top 
kategóriába sorolhatók. 

semleges napszítta árnyalatokban. Bo-
hém és sikkes megjelenést biztosítanak, 
melyek bármelyik fesztiválon megállják 
helyüket. 
Trópusi hangulat, egzotikus virágminták, 

A múlt romantikus felfogását hozzák 
el és közvetítik.

Tudta Ön?
- Lebegő virágok: ezt a romantikus 
hangulatú mintát egyéni stílussá 
alakítva egy walesi divattervezőnek, 
Laura Ashley-nek akkor sikerült meg-
alkotnia, amikor a bútorhuzatoktól 
elmozdult a nőies ruhák felé.
- Az empire stílusú nyakpántos maxi 
ruhák jelentették annak idején a 
hippidivat csúcsát.
Az ikonikus miniszoknyára nem túl-
zás kijelenteni, hogy tartósan örök. 
Lehet az letisztult, emellett élénk 
egyszínű, ragyogó virág-vagy gyü-
mölcs nyomatos, csíkos, mindegyi-
kért rajongunk. A szabadság kife-
jezője évtizedek óta, nem véletlen, 
hogy újra és újra visszatérnek ehhez 
a formához a tervezők.  

púderrózsaszín, könnyed anyagok – iga-
zi kaliforniai életérzés ragad magával, ha 
ezekbe a könnyed GAS darabokba bú-
junk! Ezekben a ruhákban biztosan sen-
ki nem marad észrevétlen a nyaraláskor!

kapható az üzletben. S mivel ismét a 
nyárról beszélünk, bőrünk megóvása 
érdekében induláskor tegyük zsebre a 
MARCO POLO márkájú UV mérőt, így 
mindig látjuk, mikor nem ajánlott sokat 
a napon tartózkodni.

Fotó: Fotoplus Fotó: GAS

Fotó: Monarchy

Fotó: Tchibo
Fotó: Extram

etál

Fotó: budmil
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Szúró fájdalom az oldalunkban, ke-
vés idő, tönkrement ízületek - min-
den nap találkozhatunk hasonló 
kifogásokkal. Olvassa el a HERVIS 
tippjeit (forrás: www.hervis.hu), 
amelyek bizonyítják, hogy a világ 
legegyszerűbb sportja mennyire jó 
kikapcsolódás is egyben!

Tipp 1. 
A futás karcsúsít!
A kevésbé edzettek számára a futás 
az a sport, amely a leghatékonyabb és 
legegyszerűbb módja a felesleg ledol-
gozásának.

Tipp 2.
A cipő a legfontosabb tartozék
A futás a minimalisták sportja. Nincs 
szükség sok mindenre ahhoz, hogy 
könnyen edzett legyen!  Egyszerű és 
nagyszerű: A legfontosabb pont a fu-
tócipő! Ha még pár öltözködési tippet 
megfogad és szívfrekvenciáját egy 
mérőeszköz segítségével nyomon kö-
veti, akkor elmondhatja, hogy Ön jól 
felszerelt a futáshoz!

BIZTOS LÉPÉSEK: A CIPŐ
Még a kezdő futók is 5 km alatt kb. 400 
tonna terhelést adnak lábaiknak. Ha 
egy ilyen kemény testmozgás során az 
ember rossz cipőt hord, a sérülés szin-
te elkerülhetetlen. Nem az a lényeg, 
hogy a cipő régi vagy új. Az Ön futóstí-
lusához és lábfejéhez igazodó futóci-
pő kiválasztása a legfontosabb és csak 
ez garantálja egészsége megőrzését.

1. A cipőnek passzolnia kell
A cipőben a lábnak csak minimálisan 
szabad eltérnie az eredeti formájától. 

A láb alakjának döntő szerepe van a 
megfelelő teljesítésben. A sarok és 
közép talprésznél a cipőnek, mint egy 
második réteg bőrnek kell szerepelnie, 
így elvezetve a különböző erőket.
A cipőnek semmiképp sem szabad 
szorosnak lennie! Minden egyes ta-
lajjal való érintkezésnél a lábujjaknak 
rengeteg energiát kell elvezetniük, 
ezért a cipő nyelve csak nagyon fino-
man érintheti a lábfejet. A nagylábujj 
és a cipő eleje között egy ujjnyi tá-
volságnak maradnia kell, ezáltal futás 
közben a lábnak elegendő helye van a 
mozgásra. 
Tipp: Cipője mellé szerezzen be meg-
felelő futózoknit is!

2. A cipőnek stabilitást kell adnia
A talajjal való érintkezés miatt a cipő 
feladata, hogy a lábnak védelmet 
nyújtson.

3. A cipőnek csillapítania kell az üté-
seket
A cipőn belül a legnagyobb nyomás a 
sarkaknál helyezkedik el. A legnagyobb 
problémát az jelenti, hogy a lábat érő 
erők előbb érik el azt, minthogy az izom-
zat reagálni tudjon rá. Vizsgálatok bizo-
nyítják, hogy ez az erő 10-30 ezredmá-
sodperc alatt éri el a csúcspontot, a az 
izomnak azonban szüksége van kb. 40 
ezredmásodpercre, hogy csillapítsa azt. 
A túl erős ütéscsillapításnak azonban 
hátrányai is lehetnek: Mindegy, hogy 
a tompítás milyen mértékű, a lényeg, 
hogy minél jobban védje a lábat – a 
testnek ki kell egyenlítenie a megfele-
lő szögbe magát a hajlások közben. A 
csillapítás fontos, azonban másodrangú 
dolognak tekinthető.

4. A cipőnek nem szabad túl régi-
nek lennie
Egy cipő élettartama nem csak a test-
mozgás típusától és a futóstílustól 
függ, hanem attól is, hogy milyen a 
felépítése. Első ránézésre nem lehet a 
talp alapján megítélni az élettartamát. 
A legjobb taktika az, ha kb. 400 kilo-
méter után egy az előzőhöz hasonló 
cipőt vásárolunk és azt a régivel fel-
váltva próbáljuk megszokni. Így eljön 
majd az az idő, amikor elhagyhatjuk a 

régi cipőt és az új, megszokott lábbeli-
ben edzhetünk.
Tipp 3.
Az edzést segítő tényezők

...FUTÁS UTÁN:
- Igyon elegendő mennyiségű vizet! 
Nem kell drága, izotóniás italokat vá-
sárolni!
 - Egy kimerítő edzés után javasoljuk, 
hogy igyon egy proteinshake-et! (újra-
építi a sejtstruktúrát).

 - Inkább lebeszélnénk a felhevített  
helyiségek használatáról (pl: szauna)
 - Edzés után kb. 15 percen belül izmai 
nyújtásával foglalkozzon!
 - Izomláz ellen: Vizes borogatás!

1. Benger 3 részes futószett 
Férfi és női modell
 2. Asics Gel Kayano 22 futócipő
férfi és női modell
 3. Asics Gel Innovate 7 futócipő
férfi és női modell

MIÉRT PONT A FUTÁS?

Tudta Ön?
-Futás során a test több kalóriát éget, 
mint más sportok során
- Az állandó testmozgás megkönnyíti 
az anyagcserét és megakadályozza a 
zsír lerakódását. Hosszútávon sokkal 
takarékosabb megkerülni a könnyen 
elérhető szénhidrátokat és emlékez-
tetni magunkat arra, hogy a mozgással 
sokkal energikusabbá válunk.
- A futók automatikusan egészsége-
sebben étkeznek, mert az éhségük 
ritkábban vezeti őket a rossz irányba. 

Bizonyított tény, hogy a futóknak ke-
vésbé vannak helytelen szokásaik az 
étkezést illetően és az élvezeti szerek-
hez is kevésbé nyúlnak.

Cukorbetegség megelőzése futással
A vércukorszint leesik  és a testnek re-
agálnia kell az inzulin hormonra. Kelle-
mes mellékhatás: A futók könnyebben 
lesznek telítettek!

A futás csökkenti a stresszt
A testmozgás által termelt adrenalin jó 
hatással van közérzetünkre.
A futás tisztítja a vért

Egy esetleges nátriumtöbblet a verej-
tékezés során kiválik a szervezetből, a 
köszvényért felelős húgysav csökken, 
az egészséges koleszterin aránya nö-
vekszik, a véráramlás és alvadás pedig 
javul.

A futás által belső motorja is jobban 
teljesít
A szív megtanulja, hogy hogyan kell 
gazdaságosabban működni, ezáltal 
nagyobb teljesítménnyel és alacso-
nyabb ütésszámmal működik. Ezt az 
esetet könnyen ellenőrizheti, ha 4 
héten keresztül a reggeli felkelés után 

megméri a pulzusát nyugalmi álla-
potban. Ha percenként 10 ütéssel 
csökken a szívverése, az éves szin-
ten kb. 52,56 millió kihagyott ütem, 
amelyet szíve megspórol magának.  
Az igazság az, hogy a szívinfarktus 
esélye– különösen a férfiaknál – 
nagyobb mint egy lottónyeremé-
nyé. 
A futás erősíti az izmokat
És nem csak a lábakban! Mivel a 
rendszeres testmozgás megköny-
nyíti a szervezet teljes oxigénszál-
lítását, az izmokat hajtó erőművek 
sokkal jobban működnek

„Az egyszerűség, a jó ízlés és az igényesség a 
jólöltözöttség három alappillére.”
 /Christian Dior/ 

ÉKSZERMÁNIA

Az Orex Óra-Ékszer kínálatában a klasz-
szikus ékszerek mellett egyéb divatos 
kiegészítőket is talál. Az idei év egyik 
trendszíne a rózsakvarc, ami természe-
tesen a ruhák mellett a kiegészítőkben 
is megjelenik. A lágy pasztellszínek 

illenek a farmerhez is, és ez által jól 
kombinálhatók, emellett minden kor-
osztály bátran viselheti őket. Kedven-
cünk egy kifejezetten elegáns, kerek, 
kövekkel kirakott ékszer szett, amelyet 
a különlegesen csiszolt színes kő tesz 
igazán divatossá.

BESZÉDES ÓRÁK

Németország első számú 
preppy márkája a PAUL HEWITT 
rengeteg újdonsággal jelentke-
zik. Ezek közül kettőt kiemelten 
ajánl vásárlóinak a Korona Óra.
1. Paul Hewitt karóra
Német minőség, zafírkristály 
óraüveg, svájci óraszerkezet

 2. Paul Hewitt karkötő
Bőr, fém és kötél anyagból, 
több méretben is kapható

IGÉNYES 
EGYSZERŰSÉG

ROJTOS DIVAT 

A rojtos cipők és a kiegészítők meg-
határozó trendet képviselnek idén. A 
RENO cipőüzlet a szezon számos vari-
ációját kínálja, hogy mindenki megta-
lálhassa az alkalomhoz és a stílusához 
legjobban illő darabot. 

Fotó: O
rex

Fotó: Reno

Fotó: Korona Óra

2. 2. 3. 3. 

1. 

1. 
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Frissítő saláták, hűsítő italok, simogató nyári 
éjszakák. Hello, nyár, legyen szó ételről, ital-
ról, vagy sminkről, alaposan felkészültünk. 
Íme, néhány ötlet a hamarosan beköszöntő 
kánikulára.

GRILL SZENDVICS

Felszolgálás előtt, zsiradék nélkül grillezett csir-
kemell, gouda sajt, friss, lédús paradicsom, ropo-
gós jégsaláta és majonéz egy ciabattában. Ajánl-
juk a KFC Classic Girl szendvicsét mindenkinek, 
aki könnyű és ízletes szendvicsre vágyik.

CITROMOS SHANDY

A shandy egy pompás ital, melynek alapja a sör. 
Bármivel készíthető: szénsavas limonádé, gyöm-
bér, almalé, amelyik tetszik. Érdemes azonban 
talán a citromos shandy-t elsőként megkóstolni. 
Kell hozzá 3 doboz citromos sör, 1 liter citromos 
vagy mentás ízesítésű limonádé. Elegyítsük ösz-

HELLO, SUMMER!

Aranyszabályok, hogy a nap bar-
nította bőr tartós legyen. Kezdjük 
a napozást bőrradírozással! Minél 
frissebb, újabb ugyanis a bőrré-
teg, annál tartósabb az aranybarna 
szín. Soha ne feledkezzünk meg a 
hidratálásról. Kívül-belül, ami azt 
illeti. Legalább négy liter folyadék 
elfogyasztása javasolt a hőségben, 
lehetőség szerint szénsavmentes 
ásványvizet fogyasszunk, vagy 

teát, s persze, ott vannak a lédús gyü-
mölcsök, zöldségek is, melyek még a 
melanintermelést is elősegítik: ilyen 
például a paradicsom, sárgadinnye. S 
hogy mit ajánlunk azoknak, akiknek 
világos, nehezen barnuló bőrük van? A 
Douglas Sun színezett napozókrémet, 
mely kifejezetten az ő számukra került 
kifejlesztésre. A színezett, illatosított 
napozó krém 30-as fényvédő faktorú. 
Megszűri az UVA és UVB fénysugarakat 

Ez a színes illusztrációkkal tar-
kított praktikus társalgási ké-
zikönyv az egész családnak 
hasznos segítség lehet utazás 
közben, de használható otthon, 
egyéni gyakorláshoz is.
Könnyen követhető tematikus 
elrendezésben 3000 hasznos 

MINDEN NAPRA AZ 
EGÉSZ CSALÁDNAK
1. HERBÁRIA Naptej SPF 30 és SPF 50
Erős védelem, könnyű, hidratáló for-
mula antioxidáns hatású vitaminokkal. 
Erős védelem az egész család számá-
ra. Ajánlott napozáshoz, világos bőr 
védelmére, amely így ellenáll a magas 
UV terhelésnek is. Erősen napsütötte 
helyeken és sportoláshoz is javasolt a 
használata.
2. HERBA Kids Naptej SPF 50
Erős védelem. Könnyű, hidratáló for-

mula antioxidáns hatású vitaminok-
kal. Gyermekek részére. Erős védelem, 
speciálisan a gyermekek érzékeny bő-
rének igényeire szabva. 
A készítmények tulajdonságai: 
Könnyen kenhető, gyorsan felszívódó, 
Paraben-, illatanyag-, színezék- és állati 
eredetű összetevő mentes készítmény. 
Antioxidáns hatású A, C és E vitami-
nokat, Pantenolt tartalmaz. Hatékony 
UVA és UVB sugarak elleni védelem. 
Víz-, homok- és verejtékálló.

BŐRÜNK VÉDELMÉBEN

mondatot és több mint 2500 szót tar-
talmaz. A színes lapszéleket követve 
könnyű megtalálni a megfelelő té-
makört. Soha nem volt ilyen könnyű 
angolul megszólalni, erre szavát adja 
Stilton, Geronimo Stilton! A Boldogulj 
angolul! használata utazás közben is 
nagyon egyszerű! 

BOLDOGULJ ANGOLUL 
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK 6-TÓL 99 ÉVES KORIG

sze őket, öntsük kecses hosszú pohárba, majd 
dobjunk bele jégkockát. Díszítsük lime vagy cit-
romkarikával. Tökéletes frissítőt nyerünk vele, 
mely mindemellett roppant finom is.

SELYEM ÁGYNEMŰ

A forró éjszakák átvészelése évről évre egyre in-
kább megterheli szervezetünket. Sokat tehetünk 
nyugodt álmunkért, ha beszerzünk egy selyem 
ágyneműt. Amellett, hogy enyhíti az allergiás 
tüneteket, mivel nem kedvelik a poratkák, ter-
mészetes anyagával simogatóan hat a bőrünkre 
is. Garantált vele a pihentető alvás, ugyanis a me-
legben hűsen tartja testünket.

TÖKÉLETES ALAPOZÓ

Új dimenzió az alapozó használatban! A Doug-
las Parfümériában kapható Heaven Foundation 
alapozó egyik előnye praktikus használhatósága 
kompakt kiszerelésének és a benne lévő szivacs-
nak köszönhetően. Tökéletesen hibátlan arcszín, 
szivaccsal szabályozható fedőképesség! Light 
beige, natural beige és medium beige színben 
kapható.

A kánikulában ne csak a jeges italokra gondoljunk, hiszen ott a csodatevő tea, 
amely tele van antioxidánsokkal, emellett immunerősítő vegyületeket is tartalmaz. 
A leginkább javasolt a fehér és a zöld tea fogyasztása, melyek a legkevésbé feldol-
gozott, fiatal levélkékből készülnek.
Valamikor a teát csupán a testhőmérséklet szabályozása miatt fogyasztották, de 
már akkor is tudták, hogy élénkíti az elmét, és gyógyhatása is van. A XVII. század-
ban jutott el Európába ez a növény, mely először a patikákban kapott helyet a pol-
cokon. Emésztésre gyakorolt pozitív hatása és frissítő tulajdonsága miatt hamar 
népszerűvé vált. A tea sikertörténete egyben annyit jelent, hogy csupán néhány 
csészényire van tőlünk az egészség. Javítja általános egészségi állapotunkat, emel-
lett napról napra több tanulmány támasztja alá stressz oldó hatását, csont-és im-
munrendszer erősítő szerepét is. 

CSÉSZÉNYIRE AZ EGÉSZSÉG

és védelmet nyújt a leégéssel szem-
ben. Rendszeres használat mellett 
E-vitamin tartalma segít megelőzni a 
bőr öregedését és a ráncok kialakulá-
sát. Glycerin és panthenol összetevői 
védik a bőrt a kiszáradástól. Könnyű 
krémes textúrája egyenletesen elosz-
lik a bőrön, pillanatok alatt felszívódik, 
és nem hagy ragacsos érzetet.

Fotó: Herbária

Fotó: KFC

Fotó: Douglas

Fotó: A
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Öcsi imád focizni. Ha tehetné, egész 
nap a rongylabdát rúgná a grundon. 
Csakhogy a házukhoz közeli pályán 
általában nagyobb fiúk játszanak, 
ezért őt és legjobb barátját, a szom-
szédban lakó Cucut szinte sosem ve-
szik be a csapatba. Folyton azon jár az 
eszük, hogy tudnának ők is beszállni, 
hogy hívhatnák fel magukra a nagyok 
figyelmét?! 
Szerintetek sikerül nekik? És vajon 
szót fogad a lázasan ágyban fekvő 
Öcsi az édesanyjának, Margit néninek, 
aki megtiltja neki, hogy kimenjen az 
udvarra játszani a többiekkel? Barát-
kozzatok össze a külváros legvagá-
nyabb kissrácával, éljétek át Öcsivel a 
kalandos gyerekkorát, vegyetek részt 
a csínytevéseiben, rúgjátok vele a lab-
dát! 
Ő alig várja, hogy egy csapatban le-
gyetek! 
Bármerre járunk is a világban, rá-
döbbenünk, hogy Puskás Ferenc-

A DINO kiállításunk bizonyára 
sok látogatónknak szerzett fe-
ledhetetlen élményt. Hasonló 
meglepetéssel készülünk az is-
kolakezdés időszakára is. Szept-
embertől jönnek a mamutok, te-
szünk ugyanis egy sétát az őskor 
világába. 

Gigantikus méretű állatok, élethű 
hanghatások, autentikus kiállítószi-
getek jellemzik a tárlatot, mely több 
mint 30 négyzetméteres szigete-
ken egy-egy életképet láthatnak 
majd az érdeklődők. Tanúi lehetnek 
egy kardfogú tigris életének, amint 
épp mamutvadászatra készül, lát-
hatnak egymással küzdő mamut-
bikákat, szemtanúi lehetnek ősem-
berek és barlangi medve harcának 
is. Bepillanthatnak az ősemberek 
békés mindennapjaiba, miközben 
a primitív eszközökből lassan haté-
kony vadászeszközöket gyártanak. 
Természetesen ezúttal is lesznek 
foglalkoztató programok, s nem 
maradhat el a fotósarok, és az apró 
ajándékok sem. 

GYEREKEKNEK
PUSKÁS ÖCSI - A KÜLVÁROSI VAGÁNY HIHETETLEN KALANDJAI

ről mindenütt hallottak már. Ha eláruljuk, hogy 
Magyarországról érkeztünk, azonnal a legendás 
Aranycsapat kapitányának, a Real Madrid sztárjá-
nak neve ugrik be a külföldieknek: "Ó, igen, PUS-
KÁS!"
A leghíresebb magyar ember, a valaha élt talán 
legnagyobb futballista most gyerekként tér vissza 
közénk - és történetei elsősorban a gyerekeknek 
szólnak. A Mayer Tamás különleges grafikáival il-
lusztrált szöveg azon túl, hogy remek olvasmány, 
hitelesen mutatja be Öcsi és családja tanulságos 
életét, ahogy ez a varázslatos mesekönyv arra 
is rámutat: milyen erények szükségesek ahhoz, 
hogy megvalósítsuk gyerekkori álmunkat!

ŐSEMBEREK VILÁGA
2016. SZEPTEMBER 2-25.

Tudta Ön?
- A gyapjas mamut az ősállatok legnevezetesebbje. Egyes példá-

nyai meghaladták a négy méteres magasságot is. Utolsó példányai a tör-
ténelmi idők hajnaláig éltek.
- A barlangi medve a pleisztocén eljegesedések leggyakoribb állatfajai-
nak egyike. Testéhez képest is nagy feje volt, mérete a ma Amerikában élő 
hatalmas grizzli medvéével vetekszik. Félelmetes ellenfele volt az őskor 
vadászainak! 
- A kardfogú macskák több sajátságukban is kü- lönböztek a kardfo-
gú tigrisektől, de legfőképp szemfoguk méreté- ben.
- A nagytestű kardfogú tigrisek hatalmas pusztítást vé-
geztek az őslajhárok és más ősi jellegű növényevők 
között.

Ha nyár, akkor fesztivál! S ha június, 
akkor Telekom VOLT Fesztivál! Bizo-
nyára olvasóink közül is sokan részt 
vesznek idén is a nagyszabású ese-
ményen, melynek egyik különleges-
sége lesz a Petőfi Zenei Díj.
Zenei díjat alapít ugyanis a Petőfi 
Rádió, amelyet minden évben or-
szágunk könnyűzenei világának 
közismert és kedvelt szereplői ve-
hetnek majd át. A nagyszabású 
gálát június 28-án, a Telekom VOLT 
Fesztivál nulladik napján, Sopron-

ban rendezik meg. Többek között a 
Punnany Massif, a Wellhello, Rúzsa 
Magdi, a Margaret Island, a Halott 
Pénz, a Quimby és a Szabó Balázs 
Bandája is fellép majd a színpa-
don. A különleges zenei estet Ella 
Eyre, Wilkinson és Ákos részvételé-
vel szervezett nagy koncerttel zár-
ják.  Június 20-ig még van módjuk 
a szavazásra a www.petofilive.hu/
petofizeneidij oldalon.  
Forrás:  
info@newsletter.szigetfestival.com

VOLT – VAN, LESZ!

"Voltam elsőáldozó, hittem Isten-
ben. Valamennyire még most is hi-
szek, de már nem úgy...
Abban azonban biztos vagyok, 
hogy a sors akaratából jutottam el 
Pécsről Berlinig. Voltak buktatók, 
értek tragédiák, de mindig talpra 
álltam. Senki és semmi nem tudott 
megtörni, egyenes gerinccel járom 
az utam.” /Dárdai Pál/

FELNŐTTEKNEK:
DÁRDAI - 
PÁL KÖNYVE

Puskás Ferenc 
gyerekként tér vissza 
közénk. Most megismer-
heted a világhírű legenda 
kalandos életét.

ALEXANDRA

A  M E S E H Ő S

ÚJDONSÁGOK AZ ÁRKÁD-BAN

My77 üzlet nyitott bevásárlóközpontunk
 földszintjén

"Gyerekszoba" gyermekmegőrző játszóház 
nyílt emeletünkön

Megújult az Exclusive Change
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GyermekszemmelGyermekszemmel
rajzpályázatrajzpályázat

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 2016. augusztus 22-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: "Dockyard ". 
Szerencsés nyertesünket, Schwarcz Zoltánt Nagy József (Dockyard 
üzletvezetője) és Kalotai Judit (ÁRKÁD Igazgatóság) köszönti egy 10 000 Ft 
értékű Dockyard  ajándék utalvánnya.

Előző Gyermekszemmel pályázatunk témája: "Anyák napja". 
A nyertes: Cérna Laura (9 éves). Nyereménye egy 5000 Ft értékű ÁRKÁD 
vásárlási utalvány.

E havi témánk:

„Nyári örömök”
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. augusztus 22.

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.


