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Bár mindannyian reménykedtünk, hogy idén
egy kicsit hosszabb ideig élvezhetjük az indián
nyár örömeit – a hölgyek már csak azért is,
hogy felvehessék a nyári leárazásokon be-
szerzett új ruháikat... –, visszavonhatatlanul
beköszöntött az ôsz. A nyirkos, hideg, ködös
idôben jólesik bemenekülni valahova, ahol kel-
lemes körülmények között tölthetjük el az
idôt, intézhetjük a napi beszerzéseket, vagy
ihatunk meg ráérôsen egy kávét. Az Árkádra
ez ilyenkor fokozottan igaz, és hogy látogató-
ink érzékeit még inkább felrázzuk, két izgal-
mas eseménnyel is készültünk az ôszre.
„Képtelenség!” kiállításunk országosan is
egyedülálló: optikai csalódásokat hoz Gyôrbe,
amelyek mellett nem lehet szó – pontosabban
pillantás – nélkül elmenni, és biztosak lehet-
nek benne, hogy még sokáig motoszkál majd
Önökben a kérdés: „hát ez meg hogy lehet...?”

Bizonyára az is sokakat foglalkoztat – né-
zegetve az ôszi magazinokat, divatlapokat –,
vajon mit hozna ki belôlük egy profi szépítô
szakembergárda. Öt szerencsés látogatónk
nemsokára megtapasztalhatja, hiszen most
induló nyereményjátékunk nyerteseit tetôtôl
talpig átváltoztatjuk! Az Angyalmûhely segít-
ségével új smink, frizura, stílustanácsok és
persze új ruhák, valamint személyre szabott
lélekemelô foglalkozás vár a nyertesekre, a
végeredményt pedig profi fotós örökíti meg.
Érdemes tehát vásárolni és játszani nálunk,
mert amint látják, a borús ôsz is tartogat kelle-
mes meglepetéseket! Találkozzunk ôsszel is a
gyôri Árkádban!    

Máté Richárd
centermenedzser

KEDVES
OLVASÓK!

KÖSZÖNTÔA

Nyitva tartás:
hétfô–szombat
7.00–21.00,
vasárnap 7.00–19.00

Üzletek:
hétfô–szombat
9.00–20.00,
vasárnap 10.00–18.00

Interspar:
hétfô–szombat
8.00–21.00,
vasárnap 8.00–19.00

VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ  ÁRON

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.

„Nem minden az, aminek látszik!” –
hangzik az Árkád Gyôr legújabb kiállítá-
sának mottója, amely látványos, optikai
csalódásokat okozó tárgyakkal és festmények-
kel tréfálja meg a látogatókat. Nem túlzás azt
állítani, hogy aki ellátogat október 18. és no-

vember 10. között a bevásárlóközpontba, nem
hisz majd a szemének, az interaktív kiállítás
ugyanis a feje tetejére állítja az általunk érzé-
kelt világot. 
Képletesen és szó szerint is: a látványele-

mek között található többek között egy fejte-

tôre állított, különleges szoba is, ahol látvá-
nyos fotókat készíthetnek egymásról a látoga-
tók. És nemcsak ott, hiszen az egész tárlatot
„fotózásra tervezték”: vicces és hihetetlen
képek sora készülhet az Árkád folyosóin.
Folytatás a 2. oldalon
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Képes képtelenségek 
az Árkádban

AZ ÔSZ TRENDJEI:A fekete szín uralja 
a kirakatokat az idei ôszi-téli szezonban.
A grunge és az etno stílus is nyerô, és divatosak
maradnak a túlméretezett ruhadarabok is. 

»4. OLDAL

ÚJRA ÁTVÁLTOZTATJUK!  
Vásároljon október 4–20. között az 
Árkádban, és ha szerencsés, megújulhat az
Angyalmûhely szakembereinek segítségével! 

»3. OLDAL

A legszebb képek: Egy híján 700 
képet küldtek be a hobbifotósok a Media
Markt fotópályázatára, amelyen 
értékes nyeremények találtak gazdára. 

»3. OLDAL

Nyerjen vásárlási utalványt! 
Fejtse meg rejtvényünket, és megnyerheti az
Árkád Gyôr 5.000 forintos vásárlási utalványát,
amelyet legtöbb üzletünkbenbeválthat. 

»4. OLDAL



Folytatás az  1. oldalról
A Képtelenség! tárlat a gyôri Árkádba Debre-
cenbôl érkezik, ahol már emberek tízezreit döb-
bentette meg a kiállítás három hete alatt. Volt
olyan hétvége, amikor huszonötezren csodál-
koztak rá az optikai csalódásokra, a debreceni
bevásárlóközpont parkolója csordultig megtelt,
és nem volt olyan idôpont, amikor ne bámul-
tak, fényképeztek volna a kiállított objektumok
elôtt. Hasonló sikert várnak a rendezôk Gyôr-
ben is, ahol október 18-án látható elôször –
majd utána három héten át – a kiállítás.  

FEJRE ÁLLT VILÁG 
A tárlat egyik legnagyobb látványossága a for-
dított szoba, amely rengeteg mókára ad lehetô-
séget, és szinte csábít a vicces fotók készítésére.
A kiállítás debreceni látogatói közül sokaknak
annyira megmozgatta a fantáziáját az elvará-
zsolt kastélyt is felülmúló enteriôr, hogy egé-
szen eredeti képekkel és videókkal álltak elô.
Volt, aki Pókember szerepében közlekedett a
„plafonon”, más fejjel lefelé tartotta az asztalt
az általa készített képen. Aki pedig az itt ké-
szült fotókhoz utólag még valamilyen képszer-
kesztô programmal is „hozzányúl”, még
különlegesebb hatásokat érhet el. 

A feje tetején álló szoba mellett bizonyára a
miniszoba is sokakat vonz majd – és nemcsak
a gyerekeket –, akárcsak az érzékcsalódások kö-
zött is toplistás, úgynevezett Ames-szoba.
Utóbbi  Adelbert Ames amerikai tudósról kapta
a nevét, aki azt kívánta vele szemléltetni, hogy
az észlelt távolság milyen hatással van a látszó-
lagos méretre. Ha az ember egy adott szem-
szögbôl benéz a különlegesen megépített
szobába, a helyiség két különbözô sarkában
álló két ember közül az egyiket törpének, a má-
sikat óriásnak látja – még akkor is, ha mindket-
ten közel egyforma magasak. 

FOTÓZNI SZABAD
Aki a kiállítás ideje alatt az Árkádba látogat,
semmi esetre se hagyja otthon a fényképezôgé-

pét, de legalábbis a fényképezôs mobiltelefon-
ját – a Képtelenség! ugyanis az a kiállítás, ahol
fotózni  nemcsak szabad, hanem kifejezetten
ajánlott! Sôt, a tárlatot „fotózásra tervezték”:
minden látványosság arra csábít, hogy megörö-
kít(tes)sük magunkat egy-egy vicces vagy
éppen meghökkentô szituációban. Olyanban,
amilyenhez hasonlókat mindenki kap idôn-
ként e-mailben vagy a Facebookon, és szán
rájuk egy-egy percet az életébôl – csak éppen
most ô lehet a fôszereplô!   

LÉPJ BE A KÉPBE!
Az interneten már sokan találkozhattak óriás
3D-s aszfaltfestményekkel is – ezekbôl most
Gyôrben is készül néhány. A négy hatalmas,
akár 8 x 4 méteres alkotás megdöbbentôen
élethûen ábrázol festôi vízesést és életveszé-
lyes szakadékot, a lélegzetelállító tájképekbe
pedig bárki „besétálhat”! 

– Egy-egy ilyen képnek az elkészítése jelen-
tôs mûvészi érzéket és kézügyességet, valamint
kiemelkedô térlátást  követel – nem véletlenül
nevezik a mûfajt street artnak, azaz utcai
mûvészetnek –, négy ember egynapi munká-
jába kerül megfesteni a különleges technikával
készülô alkotásokat. Van köztük olyan, amelyik
nem a megfelelô szögbôl nézve egy szürke pa-
cának tûnik csupán, ha azonban felülrôl pil-
lantunk rá, azonnal megelevenedik, és
percekre lebilincseli az embert – ígéri Papp
Csilla, a kiállítás ötletgazdája és szervezôje. 

Bár a kiállítás élvezetéhez nagyban hozzá-
járul a megfelelô nézôpont, a látogatóknak ter-
mészetesen nem maguktól kell kitalálniuk,

honnan nézzék az alkotásokat. A Képtelenség!
kiállítás minden tárgyához ugyanis „használati
utasítás” is jár, amely megmutatja, hogy honnan,
milyen szögbôl érdemes nézni és fényképezni,
hogy a lehetô leglátványosabb legyen a hatás.

KÉSZÍTS CAMERA OBSCURÁT!
A sok-sok optikai csalódás mellett egy varázs-
latos, régi korokat idézô találmány, a camera
obscura is bemutatkozik az Árkád kiállításán.
A szerkezet, amely a fényképezôgép ôse – a
mai gépek is a camera obscura mûködési elvén
alapulnak –, nem más, mint egy minden oldal-
ról fénytôl védett doboz, amelybe a fény egy
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apró lyukon keresztül hatol be. Ez a fény fordí-
tott képet rajzol ki a camera obscurán belül, a
lyukkal ellentétes oldalon. Már 997-ben léte-
zett ez a bárki által elkészíthetô, egyszerû opti-
kai eszköz, és élénken foglalkoztatta többek
között Leonardo da Vincit is. A Képtelenség! ki-
állításra látogatók nemcsak megismerhetik a
camera obscurát, hanem a nagyobb gyerekek
interaktív foglalkozás keretében el is készíthe-
tik! Sôt, a sörösdobozból és fotópapírból  ké-
szülô szerkezetekkel valódi fényképeket
készíthetnek, amelyeket a rögtönzött sötétszo-

bában animátor segítségével elôhívhatnak.
Kedvcsinálóként Seres Géza, a technika hazai
szaktekintélyének kiállítása szolgál majd, meg-
mutatva, mire képes az emberi leleményesség.

A világ legnagyobb aszfaltrajzát tavalyelôtt készítették el
Londonban: az 1160 négyzetméteres 3D-s festmény
olyan hatást kelt, mintha a járókelôk egy életveszélyes 
szakadék peremén egyensúlyoznának. 

„KÉP
TELE

NSÉG
!” 

KIÁL
LÍTÁS
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-IG!Képtelenség!

A Képtelenség! kiállítás vendége lesz a mo-
sonmagyaróvári FUTURA Interaktív Ter-
mészettudományi Élményközpont is,
amelynek „kukucska-ládáiban” olyan dol-
gokra bukkanhatnak a látogatók, amelyekre
nem is gondolnának! A fényképezôgépek
ôsének számító camera obscura is megta-
lálható közöttük, amelyben a valóság képét
piciben, fordítva láthatjuk. Ezúttal tehát
leskelôdni szabad, de ne higgyünk el min-
dent a szemünknek!

Mereszd 
a szemed, és 
csodákra lelsz! 



vezik
a legjob-

ban, és már
a fotózás köz-

ben rácsodálkoz-
nak, milyen sugárzó nôvé változtak. 

A külsô átalakulás tehát csak az
elsô lépés, ahova már jegyzetfüzettel
érkeznek a hölgyek, és ahol arra kérik
ôket, a szakértôk személyre szabott ta-
nácsainak felírása mellett határozzák
el elôre azt is, mi lesz az elsô lépés,
amit otthon megvalósítanak az elhang-
zottak közül. 

Az átváltozások során a legszem-
betûnôbb persze elsô pillantásra az öl-
tözködés. Törköly Erika szerint a
legtöbb nô elsôdleges problémája a test-
képzavar.

– Nem reálisan ítélik meg, sokkal na-
gyobbnak látják magukat, mint amilye-
nek valójában, sokan például egyenesen
1-2 mérettel nagyobb ruhát hordanak,
mint amilyenre szükségük lenne!
Nincsenek tisztában az értékeikkel,
nincsenek jóban a tükörrel, ezért az
az elsô lépés, hogy keresünk három
olyan pontot az illetô nôn, ami szép
rajta, ilyen pedig mindenkinek van –
mondja Törköly Erika. A ruhák mére-
tén kívül a hölgyek bátortalansága is
akadályozza, hogy kibontakoztassák a
bennük lakó nagybetûs NÔT: a legtöb-
ben nem merik használni a színeket, és
általában automatikusan a „biztos” ár-
nyalatú – szürke, fekete, barna – ruha-
darabokat akasztják le a fogasról
reggelente. Pedig az aktuális divatirány-
zatok között mindenki talál olyat, ami
jól áll neki, csak néha kell egy „kezdô
lökés”, hogy ezt fel merje fedezni, ki
merje próbálni.
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Nyáridézés 
a Media Markt
fotópályázatán  

„Mindenkinek szüksége van megújulásra, 
pozitív megerôsítésre, amely egy ilyen átalakulás nyomán 
biztosan megérkezik!", mondja Törköly Erika, aki szintén 
részt vesz az Árkád nyerteseinek átváltoztatásában.  

Angyalok érkeznek 
a gyôri Árkádba 

Október közepén bárki bepillanthat
abba a munkába, amellyel az Ördög
Nóra nevével fémjelzett Angyalmûhely
átváltoztatja majd a gyôri Árkád nyere-
ményjátékának öt szerencsés nyerte-
sét. Sôt, ki is próbálhatják, hogyan
dolgoznak a szépségszakemberek!

Hatalmas siker volt az a két nyereményjá-
ték, amelynek során az Árkád szerencsés vá-
sárlóit szakértô szépségcsapat vette kezelésbe,
hogy kihozza belôlük a legjobbat. Stílusát ke-
resô diáklány, érett családanya és vállalkozó
kedvû nagyi egyaránt volt a nyertesek között,
és egyben mindannyian egyetértettek: életük

legizgalmasabb nyereménye volt
az Árkádtól kapott lehetôség. A
sikerszéria folytatódik: októ-
beri nyereményjátékunkon
újra alkalmat biztosítunk
öt  vásárlónknak, hogy
kívül-belül átváltozzon!
Ebben ismét az An-
gyalmûhely a partne-
rünk, amely nyolc
szakértôvel – a test és a
lélek mentoraival – 
varázsolja szebbé és
magabiztosabbá a nyer-
teseket. Bár a nyere-
ményjáték sorsolására a
hónap végéig várni kell,
október 11–13-án az An-
gyalmûhely bemutatkozik 
az Árkádban, ahol bárki bepil-
lanthat az avatott szakértôk kulisz-
szatitkaiba – sôt, akár ki is próbálhatja,
mit tesz egy új smink, egy új frizura vagy egy
profi fotó. 

– A külsô átalakulás csak egy dolog, az
igazi változás belül történik meg, ezért erre
legalább akkora hangsúlyt fektetünk, mint a
külsôségekre, a sminkre, a frizurára. Már csak
azért is, mert ha belül rendben van az ember,
az kifelé is sugárzik. Ez már akkor is látszik,

amikor Nánási Pál, a fotósunk a képeket ké-
szíti az átalakított hölgyekrôl: szinte nem is
hiszik el, hogy ôk szerepelnek a fotókon! –
meséli Törköly Erika, az Angyalmûhely egyik
vezetôje. A fotózás egyébként az, amitôl a leg-
jobban tartanak a jelentkezôk, de végül azt él-

FÉNYKÉPEZ
ÔGÉP FÔDÍJ

 NYERTESE:
 

Hôbér Szab
olcs – „Hajnal

i horgászok”

TABLET FÔD
ÍJ NYERTESE

: 

Szoboszlay
 Marcell – „Ég

 és víz között”

KÖZÖNSÉGD
ÍJ NYERTESE

: 

Parádi Szab
ina – „Vitorlás

ok a naplemen
tében”

Vásároljon október 4–20. között leg-
alább 3.000 forintért az Árkád Gyôr
bármelyik üzletében, és ha szeren-
csés, az Árkád és az Angyalmûhely
Önt is átváltoztatja! A vásárlás
blokkjával regisztráljon a földszin-
ten található infópultnál, és ha az öt
nyertes között lesz, kívül-belül meg-
újulhat! 

A 250.000 forint értékû „Ôszi stílus-
váltás nyereménycsomag” tartalmazza 
a részvételt az Angels’ Army Angyal-
mûhely programjában, amelynek kereté-
ben a nyertes egy egész napos komplex
személyiségfejlesztô foglalkozáson vehet
részt különbözô szakértôk vezetésével. 

A személyre szabott frizura-, smink-
és stílustanácsadás mellett protokoll- és
viselkedéstan elôadás, privát konzultá-
ció a csapat lélekmentorával és táplálko-
zási szakértôjével, személyre szabott
horoszkóp készítése és profi fotózás is
szerepel, amihez az Árkád Gyôr egy
100.000 forintos ruhavásárlási utalványt
biztosít! 

ÁTVÁLTOZTATJUK!
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Három héten keresztül bárki megcsodál-
hatta azokat a képeket, amelyek a
Media Markt nyári fotópályázatára ér-
keztek. Egy híján 700 képet küldtek be
a hobbifotósok, a legjobbakat digitális
fényképezôgéppel és tablettel jutal-
mazták.

A nyár volt a témája annak az értékes nye-
reményekkel kecsegtetô fotópályázatnak,
amelynek eredményhirdetését szeptemberben
tartották a gyôri Árkádban. A center központi
részén felállított rögtönzött tárlat sokszínû vá-
logatást tárt a látogatók elé a három kategóriá-
ban – Balaton, Gyôr és környéke, utazás –
beérkezett 699 képbôl. Az öttagú zsûri külön
értékelte a fényképezôgéppel, valamint a tab-
lettel vagy telefonnal készített képeket. Érde-
mes volt nevezni, hiszen a fôdíj egy Sony
NEX-6 cserélhetô objektíves fényképezôgép és
egy Samsung Galaxy S4 mobiltelefon volt, va-
lamint közönségdíjast is választottak a Kisal-
föld.hu látogatóinak online szavazatai alapján.
A fôdíjak mellett gazdára talált még profi fotó-
állvány és fotóstáska, digitális képkeret, dok-
koló, fejhallgató, hasznos kézikönyv, valamint
több további fényképezôgép is. Az eredményt
látva elmondható, hogy ma már a mobil eszkö-
zök is felzárkóztak a szemet gyönyörködtetô,
kiemelkedô képminôségû fényképek készíté-
sére alkalmas hobbigépek mellé.

•  VISSZATEKINTÔ
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VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ  ÁRON BABAKOCSI-

KÖLCSÖNZÉS
MINIJÁRGÁNY-
KÖLCSÖNZÉS

CSOMAG-
MEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ BANK-
AUTOMATA

ESERNYÔ-
KÖLCSÖNZÉS

A részletekrôl 
érdeklôdjön 
a földszinti 
információs 
pultnál, 
ahol munka-
társaink 
készséggel 
állnak 
rendelkezésére!

Az ôszi összeállításokhoz hangsúlyos, 
borvörös ajkak illenek, amelyekhez viseljünk 
szolid szemfestést! Ha inkább a szemünket 
hangsúlyoznánk, a füstös smink a trend. 

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS 
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

A BRUNO DIVAT a kényelmes hétköznapi stílust
hozza el látogatóinknak. A nyitás alkalmából Kis
Melinda üzletvezetô vette át Varga Zsuzsanná-
tól, a bevásárlóközpont munkatársától a köszöntô
virágcsokrot. 

A gyôriek által már jól ismert, csúcsminôségû tech-
nikát képviselô SONY CENTER is megnyitotta
kapuit az Árkádban. A center képviseletében
Flachner Pál mûszaki vezetô köszöntötte Bara-
bás Zsolt üzletvezetôt. 

Új üzleteink:
Két új üzlettel gazdagodott 
a gyôri Árkád kínálata

NE HIGGYEN A SZEMÉNEK!
Kalandozzon velünk az optikai csalódások birodalmában: játsszon
velünk képes rejtvényünkkel és nyerje meg a három 5.000 forintos
Árkád vásárlási utalvány egyikét! Ha pedig még több szórakoztató
illúzióra vágyik, látogasson el október 18. és november 10. között
az Árkád „Képtelenség!” kiállítására!   

A megfejtéseket október 25-ig várjuk az ÁRKÁD Gyôr, Igazgatóság,
9027 Gyôr, Budai út 1. címre (a borítékra írja rá: „Játék”).

Augusztusi számunk nyertesei: Mészárosné Boros Ilona (Csorna), 
Pongrácz József (Hegyeshalom), Martonné Vörös Andrea (Dunasziget).

Nyerteseinket postai úton is értesítjük. Nyereményüket – egy-egy 5.000 Ft értékû Árkád
Gyôr vásárlási utalványt – hétköznapokon 13–15 óra között a bevásárlóközpont igazgatósá-
gán, Varga Zsuzsannánál vehetik át.

A fekete uralja a kirakatokat az idei ôszi-
téli szezonban. Az önmagában kissé
komor színt dobjuk fel élénk színekkel
vagy rockos kiegészítôkkel, ha pedig in-
kább az etno vonal felé kacsingatunk, né-
pies mintákból is van választék bôven. 

Az idei szezonban egyértelmûen ez a szín
dominál a legtöbb márka kínálatában. Elônye,
hogy – bár kissé öregít – könnyen kombinál-
ható, hiszen szinte bármilyen színnel jó párost
alkot. Emellett könnyû feldobni különbözô ki-
egészítôkkel – attól függôen, hogy bohém, roc-
kos vagy éppen glamour stílusú megjelenésre
vágyunk, elég néhány ékszer, sál vagy táska, és
máris a hangulatunk és az egyéniségünk szerint
változtatható a külsônk. Elônye a feketének az
is, hogy soha nem megy ki a divatból,
ezért a most beszerzett darabokat
jövôre sem kell a szekrény
mélyére számûznünk. 

SOKOLDALÚ 
ÉS IDÔTÁLLÓ
Az idei ôszi/téli kollek-
ciók egyik jelzôje a
„drámai”, amit elsôsor-
ban a fekete-fehér szín-
kombináció képvisel.
Fehér ingbôl annyiféle
fazonú és stílusú van, a
hímzett etno jellegûtôl a

1. Melyik virág közepe 
nagyobb? 

2. Lejtenek vagy párhu-
zamosak egymással 
a vízszintes vonalak?

3. A piros vagy a kék 
függôleges vonal 
a hosszabb?

klasszikusig, hogy csak gyôzzünk válo-
gatni, és egy vagányabb farmerrel vagy
mûbôr szoknyával felvéve biztosan nem
keltünk benne „hivatalos” benyomást. 

A feketét bátran kombináljuk még 
vörössel, amely jelenjen meg a sminkünk-
ben is, de vigyázat, csak kis mennyiség-
ben: egy vörös rúzs mellé szolid szem-
festés való. A mélyvörös mellett a bordó
és a telt narancssárga is az idei trend
színe, ezek energiát, dinamikát visznek az
önmagukban kissé unalmas fekete 
szettekbe. Például nyomott virágminta for-
májában, ami még a feketét is képes ro-
mantikussá varázsolni. A sötét színvilágú
összeállításokhoz fekete bôr- vagy mûbôr
dzseki dukál, ami nagyszerûen „megvadítja”

a konzervatívabb összeállításokat is, és
pikáns ízt visz a nôies külsôbe. A
merész és a klasszikus darabokat
egyébként is keverjük bátran, hi-
szen így lesz a megjelenésünk
egyedi és különleges! 

MARAD AZ OVERSIZE 
ÉS AZ ETNO
Moletteknek és modellalkatú-
aknak egyaránt jó hír, hogy az
oversize ruhadarabok idén is

hódítanak. A túlméretezett puló-
verek, hosszú, bôvebb tunikák min-

denkinek jól áll-
nak: elrejtik a fe-
lesleges kilókat,
megfelelô dara-
bokkal kombi-
nálva pedig
láttatni enge-
dik elônyös ol-
dalunkat. A
hosszított over-
size kötött puló-
vereket viseljük
legginggel és ba-
kanccsal, hosszú

nyakláncokkal! 
Na és persze ne feled-

kezzünk el a népviseleti
motívumokról sem, ame-
lyek újraértelmezve már

tavaly hatalmas sikert arat-
tak. A hímzett népi motívumokkal díszített da-
rabokat, (mû)szôrme mellényeket idén is
megtaláljuk számos üzletben. 

Ami a cipôket illeti, a bakancs szinte
kötelezô a szebbik nemnek is, akár a ha-
gyományos, akár nôies – például teli-
talpú vagy keskenyített orrú –
kivitelben, amit a kénye-
lemre sokat adó vá-
sárlók biztosan
értékelnek majd. 

Az ôsz legnagyobb trendjei
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