
Az ÁRKÁD mindig útba esik!
Megközelíthető:

n Helyi tömegközlekedés:
2, 3, 4, 4Y, 6, 20, 20A, 21, 27, 38, 38A,  
39, 40, 41, 42, 71, 71Y,  72,  73, 73Y,  
932,  951 és 973 buszokkal

n Távolsági buszjáratokkal

Tisztelt Olvasók!

130
üzlet

850
parkolóhely

Az ÖN
kényelméért

Nyitva tartás
07:00 - 21:00
07:00 - 22:00
07:00 - 21:00
08:00 - 19:00
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2. oldal

Tavaszi kuponakció
Az évszakok bizony tréfát 
űznek velünk, hisz tavasz-
szal még javában elkel a 
nagykabát és a bundás 
csizma. Kuponjainkkal ol-
csóbban bővítheti téli és ta-
vaszi ruhatárát egyaránt.

Téli olimpia kiállítás 
A téli olimpiai játékok al-
kalmából bevásárlóköz-
pontunk téli sport kiállí-
tással, síszimulációs já-
tékokkal és  egyedülálló, 
téli hangulatú dekoráció-
val várja látogatóit.

3. oldal 4–7. oldal

Színes programok
Elérkezett a bálozások 
időszaka. Farsangra, Va-
lentin napra és Nőnapra 
is tartalmas programok-
kal készültünk. Látogas-
sanak el hozzánk és ünne-
peljenek velünk együtt.

Először engedjék meg, hogy bol-
dog új évet kívánjak Önöknek!

A 2014-es év igen sok újdonságot, 
meglepetést tartogat a számunkra: 
sok program, sok új és megújuló 
üzlet…

És hogy miért? Hát mert 10 éves az 
ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont!

Februárban a téli olimpia jegyében 
egy kiállítással várjuk Önöket, már-
ciusban kuponakcióval, majd pe-
dig a 10. jubileumi ünnepségsoro-
zatunk keretén belül rengeteg 
meglepetéssel, nyereménnyel és 
színpadi fellépővel!

Az ÁRKÁD Híradó legközelebbi szá-
ma márciusban jelenik meg, addig 
az ÁRKÁD-ban történő aktualitá-
sokról a www.arkadpecs.hu web-
oldalon, az ÁRKÁD Pécs facebook 
oldalán és hírleveleinkben tájéko-
zódhatnak.

Üdvözlettel,

Hahner Klaudia
centermenedzser

Ez év március 31-én lesz épp tíz éve, 
hogy az ÁRKÁD megnyitotta Pécs 
és a régió lakossága előtt a kapuit. 
Üzleteink minőségi termékei és ní-
vós szolgáltatásaink mellett rendez-
vényeinknek köszönhetjük, hogy 
családi bevásárlóközpontként tekin-
tenek ránk. Kiállításokkal, kulturális 
–és sporteseményekkel, versenyek-
kel, a jeles ünnepek idején egyedül-
álló dekorációval várjuk mindazokat, 
akik a kényelmes bevásárlás és a tar-
talmas időtöltés mellett kötelezték 
el magukat. 10. születésnapunkat 
szeretnénk Önökkel együtt ünne-
pelni, addig azonban még számos 
akcióval és programmal készülünk 

gyermekeknek, felnőtteknek egy-
aránt. Farsangra, a téli olimpiával 
kapcsolatos interaktív programunk-
ra, Valentin napra és Nőnapra is 
szeretnénk meghívni látogatóinkat. 
A téli szezont hatalmas árzuhanással 
búcsúztatjuk, a tavaszit pedig ezút-
tal is elektronikus kuponakcióval 
köszöntjük, március 21-től pedig 
minden az együtt töltött tíz évünk-
ről szól majd sok-sok meglepetéssel 
és születésnapi programmal. Rész-
letekért kövesse nyomon facebook 
rajongói oldalunk és weblapunk 
híreit.

4–5. oldal
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Színes programok az egész családnak

programajánló

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2014. március 21–30.

2014. március 8.

2014. március 5–9.

2014. február 21.

2014. február 14.

2014. február 10–23.

2014. február 8.

Jön! Jön! 10 éves az ÁRKÁD Pécs

nőnaP – a széPség naPJa 10–18 óRÁig

Tavaszi e-KuPonaKció

véRaDÁs 10–18 óRÁig

valenTin naP 10–18 óRÁig

Téli olimPia sPoRTKiÁllíTÁs

FaRsang 
minnie-micKey PaRTy 14–18 óRÁig

SzíneS programok az egéSz cSaládnak

Hétfő-Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

ZÁRVA:  2014. március 15.
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Replay Herculesn dk.grey
35.990 helyett 17.990,-

Pepe Jeans 30789 575 blue
21.990 helyett 10.900,-

Replay Terrye black
60.990 helyett 30.490,-

Gas-  Tess grey
36.990 helyett 18.490,-

TavaSzi online kuponakció
A tél még csak most mutatja meg 
igazi oldalát, s várhatóan március-
ban-áprilisban is hideg időre kell fel-
készüljünk. Üzleteinkben szezonális 
vásárok keretében olcsón vehetik 
meg a meleg holmikat, ám a tavaszi 
ruhatár kialakításának is hamarosan 
itt az ideje. Nehéz ugyanis ellenáll-
ni az új kollekcióknak, melyek már 
hívogatón ott várják Önöket a pol-
cokon. Elektronikus kuponjainkkal 
kedvezményesen vásárolhatnak az új 
szezonra! Újuljanak meg tavaszra a mi 
segítségünkkel, éljenek az e-kuponok 
nyújtotta kedvezményes vásárlási 
lehetőséggel. Kattintsanak a www.
arkadpecs.hu  web oldalra, s tekintsék 
meg, mely üzletek kínálják Önöknek 
akciós áron termékeiket.

Útmutató:
1. Klikk a www.arkadpecs.hu oldalra
2. Klikk a Tavaszi kuponnapok felü-

letre
3. Kupon kiválasztása, kattintás a 

nyomtatóikonra
4. Több kupon együttes nyomtatá-

sához használja a kupongyűjtőt
5. A kinyomtatott kupont vásárláskor 

adja át az eladónak

6. Érvényességi időn belül használja 
el a kuponjait

Kuponnyomtató Stand 
2014. márciuS 5–9-ig
Akiknek nincs otthon nyomtatójuk, 
az ÁRKÁD felső szintjén található 
nyomtatóstandnál lehetőségük 
nyílik áttanulmányozni az akció-
ban résztvevő üzletek és az általuk 
nyújtott kedvezmények listáját. Ezt 
követően hostesseink kinyomtatják 
és átadják Önöknek a kedvezményes 
vásárlásra feljogosító kupont. 
Takarékoskodjanak rendszeresen  
Facebook rajongói oldalunkon, a 
www.arkadpecs.hu weblapon arra 
is lehetőségük van, hogy felvegyék 
velünk a kapcsolatot. Írjanak az info@
arkadpecs.hu címre, vagy a www.
napiakciok.hu oldalon a Vásárlói 
vélemények rovatában osszák meg 
velünk és a többi kuponfelhasználó-
val, hol mire érdemes vadászni, mely 
üzletben találkoztak kitűnő ajánla-
tokkal, hol lelhetők fel a legtrendibb 
holmik. Aki pedig elsőként szeretne 
értesülni az ÁRKÁD Pécs üzleteinek 
akcióiról, programjairól, iratkozzon 
fel hírlevelünkre!

alexandra
20% kedvezmény a megjelölt könyvekre. 
A kedvezmények nem halmozhatók és nem vonatkoznak akciós 
termékekre, tankönyvekre. 

apacs Ezüst
40% kedvezmény minden teljes áras termékre. Kivéve 
tisztító folyadék, tisztító kendő, ékszer alkatrész, dobozok és a 
már akciós termékek!

Balance 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

Beauty Hands 20% kedvezmény minden Brisa Lite szolgáltatás árából.

Borgo 20% kedvezmény az üzletben megjelölt termékekre.

Budmil 20% kedvezmény minden teljes áras budmil termék árából. 

Butlers
5.000 Ft feletti vásárlása értéknek 20%-át visszakapja 
ajándékutalvány formájában a kupon átadása esetén. A 
kapott utalvány 48 óra elteltével használható fel és egy 
évig érvényes.

c&a 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

csoki Korzó 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

devergo 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

douglas Ajándék Douglas törzsvásárlói kártya 10.000 Ft feletti 
vásárlás esetén.

Envy
20% kedvezmény minden teljes áras ruházati termékre. 
A kedvezmény táskákra, kiegészítőkre, akciós termékekre nem 
vonatkozik és más kedvezménnyel nem összevonható!

Four Seasons 20% kedvezmény minden meleg és jeges ital árából.

gaS
20% kedvezmény! Az akció kizárólag a megjelölt termékekre 
vonatkozik, az eredeti árból kerül levonásra és más kedvez-
ménnyel nem összevonható!

Heavy tools 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

interspar
5.000 Ft felett 500 Ft értékű kupont adunk ajándékba, ame-
lyet 2014.március 10–16. között lehet beváltani 5.000 Ft feletti 
újbóli vásárlás esetén.

j.press 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

játéksziget
20% kedvezmény minden teljes áras termékre.
A kedvezmény más akcióval nem összevonható, és a Lego-ra 
nem vonatkozik!

Korona óra
10–25% kedvezmény a megjelölt termékekre, kiemelten 
Astron és Merion órákra 25%, valamint Esprit órákra 20% a 
kupon ellenében.

marionnaoud
20% kedvezmény min. 2 db teljes áras termék egyidejű 
vásárlása esetén március 5–6-ig! 20% kedvezmény minden 
teljes áras illatra és azok kiegészítőire március 7–9-ig!

 media markt
20% kedvezmény minden teljes áras háztartási kisgépekre 
(szépségápolás, szőrtelenítés, szájápolás, konyhai kisgé-
pek, vasalók).

mister minit 20% kedvezmény minden teljes áras szolgáltatás árából.

monarchy 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

offices Shoes
20% kedvezmény a Lacoste, CAT, Polo Ralph Lauren, 
Skechers, Diesel, Kitten; 10%: UGG, Timberland, Tommy 
Hilfiger, Hunter, Steve Madden, Converse, Vans termékekre.

playersroom
20% kedvezmény minden teljes áras termékre a kupon 
ellenében. Az ajánlat más akcióval nem összevonható, és a 
PlayersClub kártyás vásárlásra nem vonatkozik!

playmax
20% kedvezmény minden teljes áras termékre a kupon elle-
nében. Az ajánlat más akcióval nem összevonható, és a Playmax 
kártyás vásárlásra nem vonatkozik!

prosis automosó 20% kedvezmény klímatisztításra a leghatékonyabb ózon 
technológiával.

reno 20% kedvezmény minden termékre, a leértékeltekre is!

retro 20% kedvezmény minden teljes áras retro termékre.

Six Bijou 20% kedvezmény minimum 2 termék vásárlása esetén.

t-pont
20% kedvezmény a kupon felmutatójának bármilyen 
egyösszegű tartozék vásárlása esetén! Az akcióban eredeti 
Apple tartozékok nem vesznek részt. Részletek az üzletben!

takko 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

tatuum Minden vásárló számára 10% kedvezmény, törzsvásárló 
részére 20% kedvezmény a teljes áras termékekből.

tchibo 20% kedvezmény minimum 3 db használati cikk 
vásárlása esetén.

top clean 20% kedvezmény felsőruházati tisztítás esetén.

triumph
20% kedvezmény a teljes áras termékekre. Egy vásárlásánál 
egy kupon használható fel, más akcióval nem vonható össze és 
kizárólag 2014. március 7–9-i napokon érvényes!

ungaroswiss 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

Visios Express 20% kedvezmény bármely termék teljes fogyasztói árából.

Vodafone
Most vásároljon tartozékot okostelefonjához és 
tabletjéhez! Amennyiben egyszerre 2 tartozékot vásárol az 
ÁRKÁD-ban található Vodafone szaküzletben, 20% azon-
nali kedvezményben részesül! Részletek az üzletben!

Wrangler lee 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

yves rocher 40% kedvezmény 1 db Ön által választott, NEM zöld pontos 
termékre.

taVaSzi E-KuponaKcióK
Csokorba szedtük Önöknek a lapzártakor 

rendelkezésre álló akciós listát. Friss listáért 
kattintsanak a www.arkadpecs.hu oldalra!

SHopping túráKra - top 3 ajánlat

KFc – Egy-egy hosszabb bevásárló túra idején ha ránk 
törne az éhség, irány a KFC! A Rocker újra a KFC-ben! 
Pikáns csirkecomb-filé, uborka, majonéz és ketchup egy 
finom zsemlében. A visszatérő kedvenc mellett kóstolják 
meg a vadonatúj Rocker Fresh szendvicset is, amely friss 
paradicsomot és jégsalátát is tartalmaz. Az újdonságok 
már 350 Ft-tól várják az ízek szerelmeseit a KFC-ben!

WranglEr lEE – A kiváló minőségű Wrangler Lee termékeit kifejezetten ajánljuk shopping túra idejére! 
Szezonális termékeik kiárusítása idején 20% ill. 50% kedvezményt adnak a képen látható termékekre. Emellett 
ha az üzletben 2 db teljes árú farmert vásárolnak, ajándék pólót kapnak!

Borgo – Milyen is lenne egy túra kényelmes cipő nélkül! Adjuk meg a lábnak is, amire szüksége van! Divat, 
minőség, akciók : BORGO cipőbolt. A hely, ahol beszerezhetik a legtrendibb cipőket! Az üzletben számos 
világmárkát megtalálnak, mi több, ellenállhatatlan ajánlattal várják Önöket. A BORGO 50% kedvezményt 
nyújt az őszi-téli kollekcióra ,  amíg a készlet tart. Érdemes hát szedni a lábunk egy-egy jó fogásért.

Bevásárlóközpontunk és vásárlóink 
életében egyaránt értékes esemény-
nek számít egy-egy új üzlet nyitása. Az 
Önök növekvő igényeinek kielégítése 
érdekében folyamatosan színesítjük 
a palettát. Örömmel adunk hírt az 

UngaroSwiss nyitásáról. A felső szin-
ten található üzlet márkás órák gaz-
dag kínálatával várja vásárlóit. Alsó 
szintünkön Playmax üzletünk nyitott 
meg, mely a sportos ruházatot ked-
velők számára jelent újabb színfoltot 

üzlet összetételünkben, akár csak a 
Balance, mely a sportosan elegáns 
férfidivat követőinek lesz nagy ked-
vence. Szolgáltatóink körében immár 
megtalálható az MKB Bank és a hozzá 
tartozó MKB automata is, szintén az 
alsó szinten. Ismerjék meg új üzletein-
ket, keressék fel az MKB új bankfiókját 
is, tájékozódjanak az újdonságokról!

ÚjdonSágok az árkád-ban
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budmil
Síkabát

Dockyard
Síkabát

Dockyard
Sínadrág

Dockyard
Síkesztyű

Hervis
Bakancs

Hervis
Korcsolya

Hervis
Overál

budmil
Téli sapka

jáTSSzon éS nyerjen Sí héTvégéT a neckermann-Tól!
A téli sport kiállítás ideje alatt a Media 
Markt síszimulációs játékán versenyt 
rendezünk. A versenyek pontos me-
netét és szabályait facebook rajongói 
oldalunkon és weblapunkon, a www.
arkadpecs.hu oldalon tesszük közzé. 
A nyertest egy ausztriai sí hétvégével 
jutalmazza meg a Neckermann Utazási 

Iroda. 3 éj szállás 2 fő részére, félpan-
ziós ellátással a Ferienhotel Alberben, 
Mallnitz, Karintia, Ausztria.
A síhétvége felhasználható 2014.03.15.-
04.20., a szabad helyek függvényében, ki-
véve a kiemelt időszakokat. A nyeremény 
nem tartalmazza az útiköltséget és egyéb 
költségeket, ezeket a nyertesnek kell állnia!

SíeléSi leheTőSég pécSeTT
“Ne maradj otthon, ha leesik a friss hó, 
gyere fel a Misinára sportolni,
vár rád a Pécsi Sípálya!”

Nem kell messzire utaznunk, hogy 
síeljünk, snowboardozzunk. Igaz, egy-
szerű körülmények között, de annál 
nagyobb élményeket tartogat szá-
munkra a sípálya itthon, Pécsett. Egy 
remek közösség vár a sí házban, amely 
több mint 50 éve áll a sízők szolgálatá-
ban. Két 600 m hosszú sípálya és egy 
felvonó vár ránk, az ügyesebbekre 

pedik ugratók, korlátok és titkos erdei 
útvonalak. A pálya egyes szakaszai 
kezdőknek is alkalmas terepet biz-
tosítanak a tanulásra. A sípályákat a 
helyi síklub lelkes tagjai tartják karban 
és üzemeltetik. Pályakezelés, hóágyú 
nincs, így csak megfelelő hóviszonyok 
mellett van lehetőség síelésre. Az egy 
évben síelhető napok száma átlagosan 
30 nap. A helyi síklub, a PVSK sí szakosz-
tálya 1945-ben alakult és eredményes 
múltra tekint vissza. A jelenlegi sípályát 
1958-ban alakították ki, amit 1960-ban 

egy kéthelységes sí ház építése kö-
vetett. A sípálya szomszédságában 
1948 és 1962 között síugrósánc is üze-
melt, síugró versenyeket is rendeztek 
a Misinán. 1963 januárjában elindult 
a szakosztály első kampós felvonója, 
amely kisebb változtatásokkal ma is 
működik! Ebben az időben a taglét-
szám 70-80 fő volt, ami szükségessé 
tette egy megfelelő mérető sí ház 
kialakítását. A ma is álló ház 1976 és 
1979 között épült. A szakosztály tagjai 
építették 13 000 munkaórával és a 
szakosztályvezető, Bali László fárad-
hatatlan lelkesedésével.

A 60-as évektől kezdve az ország egyik 
jelentős alpesi sí versenyzői bázisa volt 
több országos bajnokkal, válogatott 
kerettaggal, egészen a 90-es évek 
közepéig. A versenysportot elősegí-
tendő, 1980-ban megépült az ország 
első helyben legyártott műanyag le-
siklópályája! 1986-ban adták át a két 
pálya közé épült új, tányéros felvonót, 
amely nagyon sok sportkedvelőnek 
biztosított síelési lehetőséget. Ekkor a 
taglétszám 180 fő volt. A felvonó ele-
meit sajnálatos módon ellopták, meg-
rongálták, ma már nem használható.
Napjainkban a szakosztály 30-40 lelkes 

taggal rendelkezik. A jövőben szeretnék 
a tagság létszámát és az infrastruktúrát 
bővíteni, hogy minél több helybélit üd-
vözölhessenek sporttársként a Misinán.  
Jelenleg a sípályán egy kampós fel-
vonó működik, melyet tagsági díj el-
lenében lehet használni. A sífelvonó 
havas napokon megbeszélés szerint, 
de általában munkanapokon délután, 
hétvégén pedig egész nap üzemel. 
Éves tagdíj: 18 000 Ft 
Napijegy: 2 000 Ft
Minden síelőt szeretettel várnak a Misi-
nán!  Információ: www.pecsisipalya.hu  
Farkas Péter tel.: 30-558-48-71

márciuSi Sí ajánlaTok SzenzációS árakon
Akik szeretnének a város határain túl 
is kedvenc téli sportjánukk hódolni, is-
merjék meg Ausztria síparadicsomait 
és válasszanak a Neckermann széles 
szállodakínálatából kedvező áron.

Íme, a mi kedvencünk!
Hotel Wasserfall 3*+, Zell am See köze-
lében, Fusch an der Glocknerstrasse 
településen, félpanizióval és ingyenes 
WIFIvel már 37€/fő ártól.

Látogasson el föld-
szintünkön talál-
ható Neckermann 
irodánkba és válogasson további 
ajánlataikból.

További ajánlaTok a SíSzezonra

Téli Olimpia 2014. február 7-23.

A XXII. téli olimpiai játékok egy olyan 
több sportot is magában foglaló 
nemzetközi sportesemény, mely ez 
év február 7–23-ig kerül megrende-
zésre Oroszországban, Szocsiban. A 
város a NOB 119. ülésén 2007. július 
4-én nyerte el a játékok rendezésének 
jogát. Hazánk képviseletében alpesi sí 
kategóriában egy férfi (Farkas Norbert: 
műlesiklás, óriás-műlesiklás) és két 
női versenyzőnek (Miklós Edit: lesiklás, 

óriás-műlesiklás, szuperóriás-műlesik-
lás, alpesi összetett; Berecz Anna: mű-
lesiklás, lesiklás, óriás-műlesiklás, szu-
peróriás-műlesiklás, alpesi összetett) 
szurkolhatunk. Biatlonban Gombos 
Károlyért és Szőcs Emőke versenyző-
ért izgulhatunk. Gyorskorcsolyában 
Nagy Konrád (1500 m), valamint Tóth-
Lykovcán Ágota második tartalékként 
500 méteren képvisel bennünket. Hó-
deszka kategóriában Gyarmati Anna 

a slopestyle versenyszámban az első 
tartalékversenyző. Rövidpályás gyors-
korcsolyában Magyarország három 
férfi és öt női versenyzőt indíthat: 
Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, Bé-
res Bence, Heidum Bernadett, Darázs 
Rózsa, Keszler Andrea, Lajtos Szandra, 
Kónya Zsófia. Sífutásban Magyaror-
szág Szabó Milán és Simon Ágnes 
teljesítményét követhetik nyomon. 
Szurkoljunk együtt sportolóinknak!

 kezdjék akTívan a TeleT!

Bár idén hazánkban (még) nem 
köszöntött be a farkasordító hideg, 
egy-egy hűvösebb éjszakán, vagy 
a szabad levegőn történő sporto-
lás során, esetleg külföldi sítúrák 
alkalmával mégis érdemes odafi-
gyelni, hogy mit viselünk magun-
kon. Sízokni, bakancs- és túrazokni  
a J. Press-től! A síelés és túrázás szerel-
meseinek mindenképpen ajánljuk a 
többféle színben elérhető J.Press sí- il-
letve bakancs zoknikat. Ezek a speciális 
zoknik vastagabb, teli-plüss zoknik, 
hogy ha több órát töltenek a hidegben, 

akkor se fázzon a lábuk. Lazított pi-
ké gumírozásuk gondoskodik arról, 
hogy ne szorítsák el a lábszárat, míg 
erősített orr és sarokrészük garantálja 
az átlagosnál hosszabb élettartamot. 
A J. Press akciós sízokni, bakancs- és 
túrazokni kínálata mellett ajánljuk 
Thermo jégeralsó és jéger felsőiket is. 
Nem kell ahhoz külföldre utazni, hogy 
egy jót mozogjunk a szabadban. Itt-
hon is várnak túraútvonalak, lehet fut-
ni megszokott  vagy új útvonalakon, el-
mehetünk focizni a barátainkkal, vagy 
akár tehetünk egy könnyű esti sétát 
vacsora után. Ilyen alkalmakra ajánljuk 
a J.Press jégeralsót és jéger felsőt, mely 
100% pamutból készült, és diszkréten 
megbújik a ruha alatt anélkül, hogy 
bárki is látná. Szerezzék be ezeket a 
szuper J.Press termékeket február 
28-ig akár  25 % kedvezménnyel és 
kezdjék aktívan 2014-et!

téli SportKiállítáS az árKád-Ban 
2014. február 10-23.

A téli olimpiai játékok alkalmából 
bevásárlóközpontunk aulájában 
február 10-23-ig hófedte fenyőkkel 
borított hegyvidék fogadja majd a 
látogatókat, közepén egy téli spor-
tot űző emberkéktől nyüzsgő kis sí-
pályával. A budmil, Dockyard Island, 
Heavy Tools és Hervis jóvoltából a 
rendezvény idején lehetőség nyílik 
a kitelepült standoknál sífelszere-
lések, szánkók, korik, sí ruházatok 
között válogatni, hogy aztán a 
legjobb minőségű sportruházat 

és sporteszközök megvásárlása 
mellett dönthessenek. A síszezon 
ugyanis javában tart, a Dockyard-
ban pedig már most akár 70%-os 
kedvezménnyel vásárolhatóak 
síruhák és kiegészítők a legkülön-
bözőbb színekben és stílusokban. 
A Media Markt jóvoltából ezúttal 
is lesznek interaktív programok. A 
videojátékok kedvelői a téli sportok 
terén mérhetik le tehetségüket. S 
természetesen ha már játszunk, a 
versenyzés sem maradhat el.

Rendezvényünk részeként készülünk 
egy érdekes vitrines kiállítással is, 
melynek célja korunk első síléceinek 
és sícipőinek bemutatása. Közel 100 
éves, fából készült eszközökben gyö-
nyörködhetnek majd az érdeklődők. 
Menedzsmentünk nevében ezúton 
szeretnénk  köszönetet mondani a 
Pécsi Síklubnak, akiknek a kiállított régi 
sporteszközöket köszönhetjük. 
„A PVSK sí szakosztálya nagy örömmel 
fogadta a pécsi ÁRKÁD kiállítási kezde-
ményezését. Nagyon szívesen hozzájáru-
lunk ahhoz, hogy a téli olimpia alatt a lá-
togatók jobban megismerkedjenek a téli 
sportokkal és szurkoljanak az induló ma-
gyar sportolóknak. Ezen felül szeretnénk 
kihasználni ezt a lehetőséget, hogy em-
lékeztessük az embereket, hogy Pécsett 
is van élvezhető és nagy élményeket 
kínáló sípálya és a sí szakosztály szere-
tettel vár minden sporttársat a Misinán.” 
/Farkas Péter, Pécsi Síklub/

régi időK SíFElSzErEléSEi
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Igen elterjedt ünnep már hazánkban 
is, ezért kicsit böngésztünk, honnan is 
eredhet a Valentin hagyomány. Valen-
tin eredetileg egy katolikus pap volt, 
aki titkos szertartások során eskette 
össze a szerelmes párokat. Jelentős 
a száma azoknak a babonáknak, hi-
edelmeknek, melyek az eseményhez 
fűződnek. Ilyen például a Bálint nap 
időjóslás, mellyel a terméshozamot 

próbálták előre látni, vagy az a mesés 
szokás, miszerint megtudhatták, ki 
lesz majd a férjük, ha Bálint nap előtti 
estén elmennek a temetőbe. A kato-
likus naptár szerint február 14. Szent 
Bálint napja. A nyugatról érkezett 
szokással vált szerelmesek napjává is 
egyben, annál is inkább, mivel Bálint 
a jegyesek védőszentje. Ki volt hát 
Valentin, azaz Bálint? Ténylegesen 

kettő azonos nevű személy, akik a III. 
században váltak vértanúkká. Egyikük 
egy római pap, másikuk Terni város 
püspöke. A Bálint-napnak amúgy a 
pogány hagyományokban is meg-
leljük gyökereit. Az ókori Rómában 
február közepén tartották a pász-
toristen napját, melyen ún. szerel-
mi sorshúzással rendeltek egymás 
mellé fiatalokat. Az egyház Szent 

Bálint személyében 
nevezte ki védőszent-
jét a házasulandóknak, helyettesít-
ve ezzel a pogány rituálét. Így vált 
a jegyesek és fiatal házasok védő-
szentjévé Szent Bálint a XIV. század-
tól Angliában és Franciaországban 
egyaránt. Az 1800-as évektől már 
divatjukat élték az üdvözlőkártyák 
is, a XX. században a Valentin napi 

virágküldések elterjedtek Németor-
szágban, ma pedig már nálunk is 
megszokott ünneppé vált. A latin 
eredetű név, azaz Bálint (Valentin) 
jelentése amúgy: erős, egészséges. 
Bevásárlóközpontunk is évről évre 
megünnepli ezt a napot. A hozzánk 
látogató szerelmeseinknek jó néhány 
üzletünk kifejezetten Valentin napi 
ajánlatokkal készül.

valenTin napi foTófal
Február 14-én 10 és 18 óra között
Örökítsék meg vidám pillanatai-
kat kedvesükkel! A Fotoplus üzlet 
jóvoltából Valentin napon is lesz 
fotóstandunk, ahol látogatóink-
nak lehetőségük nyílik romanti-
kus háttér előtt kedvezményes 
árú fényképeket készíttetniük.  
A képek 13x18 cm-esek, egy db ára: 
300 Ft. A lencsevégre kapott vidám 
pillanatok bekerülhetnek majd a 

családi fotóalbumba, mi több, ötletes 
személyre szabott ajándékok is lehet-
nek belőlük. A fényképeket bevásár-
lóközpontunk felső szintjén, a Tom 
Tailor üzlet előtt található standon 
készíttethetik el, a kész fényképeket 
pedig szintén a felső szinten találha-
tó Fotoplus üzletben lehet átvenni. 
Itt igény esetén további darabok is 
megrendelhetők.

v a l e n T i n 
n a p i  T e r m é k -

b a z á r

  1    Triumph Hálóing 

  2    Csoki Korzó Szemes pralinék 

  3    Csoki Korzó Szivecskés pralinék 

  4    Csoki Korzó Kézműves csokoládé 

  5    Swarovski Hello Kitty nyaklánc

  6    Triumph Női fehérnemű

  7    Triumph Melltartó

  8    INTERSPAR Szíves kulcstartó

  9   Swarovski Szíves nyaklánc

  10   Swarovski Szíves nyaklánc

  11   Monarchy Női bőrtáska

  12   Monarchy Női bőrtáska

  13   Monarchy Bőrönd

  14   Swarovski Férfi karkötő

  15   Alexandra CD

  16   Jpress Női fehérnemű

  17   Jpress Női top

  18   Douglas Férfi bőrápoló

  19   Douglas Női parfüm

  20   Biotech USA Multivitamin

  21   Douglas Elektromos borotva

  22   Jpress Férfi alsónemű

  23   Alexandra Könyv

  24   Alexandra Jegyzetfüzet

  1  

  6  

  2  

  7  

  3  

  8  

  9  

  10     11   

  16   

  18     19     20   

  21   
  22     23   

  24   

  12   

  17   

  13   

  14     15   

  4    5  

valenTin héTvége az ibuSz 
ajánláSával
Siófokon a Hotel Azúr**** félpanziós 
Valentin hétvégéjével, a wellness 
központ teljes körű használatával 
(jacuzzi, finn szauna, infraszauna, 
gőzkamra, Kneipp-taposó, sókamra, 
csendszoba) garantáltan örömet sze-
rezhetnek kedvesüknek. Szomba-
ton fergeteges táncmulatság várja 
a szerelmeseket a Snack & Bowling 
Bárban, személyenként 1 koktéllal. 
Az est sztárfellépője: Auth Csilla.

Részletekért forduljon emeletünkön 
található IBUSZ Irodánkhoz!



név

életkor

telefonszám

magasság (cm)

súly (kg)

aláírás

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az ÁRKÁD PÉCS Bevásárlóközpont által szervezett “Nőnap - a szépség napja az ÁRKÁD-
ban” rendezvényen rólam készített fotókat, melyeken felismerhető és azonosítható vagyok, az ECE Projektmanagement 
Budapest Kft., illetve az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont nyomtatott és elektronikus anyagaiban felhasználhassa, valamint, 
hogy az e-mail címemre az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont programjaival, akcióval kapcsolatos tájékoztatókat küldjön.

a rEndEzVény támogatói
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n ő n a p r a  S z e r e T e T T e l  –  ü z l e T e i n k  a j á n l a T a
cSoKi Korzó
Nőnapkor minden Hölgy megér-
demli a luxust, a kényeztetést, hi-
szen ilyenkor a Nőket ünnepeljük: 
köszöntse fel élete fontos Hölgyeit 
egy igazi finomsággal! A csokoládé-
nak minden Nő örül – a Csoki Korzó-
ban biztosan megtalálja amit keres, 
legyen szó   1   édes kis apróságról, 
vagy éppen    2   kézműves egyedi fi-
nomságokról, kivételes desszertekről, 
kis hazánk igazi különlegességeiről!  
 
alExandra
  3   Lakatos Márk: Te & Én – Divat- és 
stíluskalauz
Lakatos Márk show-rendező, divatúj-
ságíró, jelmeztervező, de legfőkép-
pen Magyarország legismertebb 
stylistja. A nagy sikerű Stílusterápia 
után új könyvvel jelentkezik az Ale-
xandra Kiadónál, amelyben számta-
lan időtálló öltözködési és stílustip-
pel lát el bennünket. Segítségével 
gyerekjátékká válik a számunkra 
legelőnyösebb frizura megtalálása, 
a típusunkhoz illő színvilág kialakítása, 
az alakunkhoz passzoló ruhatár ösz-
szeállítása. A rendhagyó formátumú 
könyv azonban sokkal több egyszerű 
stílustanácsadónál, a két irányból ol-
vasható Te & Én második fele ugyanis 
Lakatos Márk szubjektív Budapest-
kalauza, kedvenc kulthelyeiről, 
boltjairól, éttermeiről, cukrászdáiról 
mesél nekünk kedves, közvetlen stí-
lusában, miközben évszakokhoz illő, 
ínycsiklandó receptekkel tagolja a 
válogatást.
Márk szavai egész biztos minden 
Hölgynek nyújtanak majd segítsé-
get, aki a szépségért tenni is kíván.  
„Örülök, hogy itt üdvözölhetlek! Fe-
jembe vettem ugyanis, hogy írok egy 

könyvet Rólad és Rólam. Ha megfordí-
tod ezt a kötetet, akkor egy olyan részt 
találsz, ahol Te vagy a középpontban. 
Segítek abban, hogy a lehető legpon-
tosabban megismerd a külsődet. Já-
tékra hívlak a tükör elé - meg ne ijedj! 
-, hogy részletesen feltérképezd magad. 
Aztán megmutatom, hogy mi a leg-
előnyösebb számodra. Azt szeretném, 
ha a lehető legcsinosabb lennél, ha 
magabiztosan magasra emelt fővel 
mutatnád meg egyedi szépségedet a 
többi embernek! Persze ehhez fontos, 
hogy tisztában legyél azzal, ki is vagy 
Te valójában. Hasznos, ha ismered a 
Rád vonatkozó szabályokat, de az Is-
tenért, nehogy betartsd őket, ha nincs 
hozzá kedved!(...)" (Lakatos Márk) 
 

douglaS 
Hölgy ismerősöknek, 
édesanyáknak
A Douglas Beauty System kitűnő nő-
napi ajándék. Egy olyan kiváló mi-
nőségű termékcsalád, mely 3 aktív 
összetevő hatására alapoz. Hidra-
táló, ragyogásfokozó és öregedés 
gátló hatóanyagok segítik hozzá a 
Hölgyeket a fiatalos, ápolt arcbőr 
megőrzéséhez. A termékek elérhető 
áron kínálják a szépségipar legújabb 
vívmányait a 27-75 éves korosztály-
nak, áttekinthető, egységes struktú-
rában. A termékcsaládok:     4    Clean & 
Neat,   5   Recover Balance,    6   Perfect 
Complexion,   7   More than moisture, 
  8   Pro-Age: öregedésgátlás,    9   Care 
& Comfort

A szeretett Hölgynek
Édes álom:    10   My Honey, a 2014-es 
év illata! A szerelem igazi kinyilat-
koztatása, az igaz érzelmek ünnepe: 

My Honey! A Toni Gard új illatát nem 
csak Valentin napjára ajánljuk a sze-
relmeseknek, remek nőnapi ajándék 
a kedvesnek! A My Honey egy rabul 
ejtő illat, csábító, sármos, a tavasz első 
napját idézi. Egy illat, mely felejthe-
tetlenné teszi, majd felidézi életünk 
különleges pillanatait, mely együtt 
lélegzik bőrünkkel, megdobogtatja 
szívünket. A nőiesség megtestesülése, 
mely friss, finom illatával lopja be 
magát a szívünkbe. Egy tökéletes illat 
a szerelembe eséshez! 

SWaroVSKi
Kislányoknak
   11   Minnie Cutie nyaklánc
   12   Mickey fülbevaló
Anyukáknak, Hölgyeknek, 
Nagyiknak 
  13   Kristály vizililiom
  14   Azore fülbevaló
  15   Azore fülbevaló 

monarcHy
  16   Borítéktáska
  17   Női bőrtáska

tatuum
Lepje meg szeretteit nőnap alkalmá-
val valami igazán különleges megle-
petéssel. Íme egy kis ízelítő a   18, 19, 20,       
  21   Tatuum új kollekciójából.

A Hölgyeket ünneplő csodálatos na-
pon mire is helyezhetnénk a hang-
súlyt, ha nem a szépségre? Igazi csa-
jos napot szervezünk a hölgyek által 
kedvelt „átváltoztatjuk” programmal.   

VárjuK az átVáltozni KéSz 
HölgyEK jElEntKEzéSét!
A programra olyan Hölgyek jelentke-
zését várjuk, akik nem félnek válto-
zatni és bátran rábízzák magukat a 
szakemberekre: sminkmesterre, fod-
rászmesterre, köröm kozmetikusra. 
A Hölgyek frizuráját a Klier, mani-
kűrjét a Beauty Hands, sminkjét a 
Douglas Parfüméria sminkmestere 
készíti, ruháit a C&A, Reserved és a 
Magenta biztosítja. Külön köszönet 
együttműködő üzleteinknek, mely-
lyel hozzájárulnak egy emlékezetes 
nőnapi program sikeréhez. 
Az átváltoztató programra nevező 

Hölgyek közül korcsoportonként 
egy-egy szerencsés vehet részt a 
szépülésben.

Korcsoportok:
18–28 év
29–40 év   
41–55 év

A jelentkezés feltétele, hogy az át-
változásról az ÁRKÁD Bevásárlóköz-
pont által megbízott profi fényképész 
mind a szépülés előtt, mind pedig 
az átváltozást követően fotókat ké-
szíthessen, és azokat az eseményről 
készített beszámolóiban szabadon 
felhasználhassa. Aki nem kerül kivá-
lasztásra, ne keseredjen el. Legyenek 
Önök is tanúi a három hölgy átválto-
zásának, miközben jó néhány trükköt 
el is tudnak majd lesni a szépítészet 
nagymestereitől.

Várjuk a megújulni vágyók leveleit 
elektronikus és postai úton egyaránt. 

Jelentkezés elektronikus úton:
info@arkadpecs.hu

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: 
 "Nőnap – a szépség napja"

Az e-mailben az alábbi adatokat kér-
jük megadni: Név, Életkor, Telefonos 
elérhetőség, Magasság (cm), Súly (kg).
Kérjük továbbá, hogy egy profilképet 
és egy egész alakos teljes öltözékes 
fotót is legyenek kedvesek csatolni 
jelentkezésük mellé. 

Jelentkezés postai úton a mellékelt 
kitöltött szelvénnyel:

ÁRKÁD Bevásárlóközpont 
Igazgatóság, Pécs
7622, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u.11/1.

A borítékon kérjük feltüntetni:
"Nőnap – a szépség napja"

Kérjük továbbá, hogy egy profilképet 
és egy egész alakos teljes öltözékes 
fotót is legyenek kedvesek küldeni 
jelentkezésük mellé.

nőnap – a SzépSég napja az árkád-ban
2014. 

március 8-án 
10–18 óráig

  1  

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7    8  
  9  

  10  

  11  

  12    16  

  17  

  13  

  14  

  15  

  18  

  19  

  20    21  

fotó: Douglas

fotó: Douglas
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iTT a farSang
A farsang Vízkereszttől, azaz január 
6-tól a húsvétot megelőző 40 napos 
nagyböjt kezdetéig, azaz hamva-
zószerdáig tart. A tavaszvárás ün-
nepeiből eredeztethető, a hangos 
és látványos mulatozás, bolondo-
zás, a finom étkek s egyben a pár-
keresés ideális időszaka. Hazánk-
ban a farsangolás a középkor óta 
terjedt el igazán, mindenek előtt 
a német hagyományok átvételé-
vel. A farsang szó a német "faseln" 
szóból ered, jelentése: fecsegni. 
Latin nyelvterületen a 'carneval' szó 
a farsang megfelelője, jelentése: a 
hús elhagyása. Megint mások sze-
rint annak a díszes szekérnek a neve 
carrus navalis, melyet akkoriban ál-
arcos menet tolt végig Róma utcá-
in. Hazánkban  Mátyás király idején 
éltek már az álarcos mulatozások, 

mi több, II. Lajos udvarában harci 
játékokra is rendszeresen sor került. 
Az egyház rosszallásának ellenére is 
töretlenül megmaradt a farsangi ün-
neplés hagyománya, melyben a népi 
színjátszásunk is gyökeredzik. A XVI. 
századból az ún. Cibere vajda - Konc 
király párviadala alakoskodó játékról 
vannak emlékeink. A böjti ételeket 
cibere, a finom húsokat Konc jelen-
tette, ők ütköztek a játék során egy-
mással. Hazánkban azonban kétség-
telenül a busójárás a legismertebb 
az alakos játékok közül. A délszláv 
eredetű sokácok faálarcos felvonu-
lásairól a XIX. századból ismertek 
emlékeink.  A XX. század folyamán 
terjedt el a busójárás elnevezés. A 
sokácok farsangzárót Poklada, az-
az átöltözés-átváltozásként tartják 
nyilván.

farSang - minnie éS mickey 
parTy gyerekeknek 

árkád, 2014. február 8-án 14-18 óráig

Legyen ez egy különleges szombati 
nap, amikor a gyerekek kedvükre 
tetszeleghetnek az általuk kivá-
lasztott szerepekben. Öltözhetnek 
bohócnak, kalóznak, tündérnek, ki-
rálylánynak, viselhetnek egyszerűen 
csak egy papírból készített álarcot, a 
fontos, hogy felszabadultan farsan-
gozhassanak egy jót az ÁRKÁD-ban. 
Ajánljuk a szülők figyelmébe a Játék-
szigetben kapható édes és profi kis 
jelmezeket: ha nincs kézügyességük 
vagy elég idejük, gyermeküknek 
hatalmas örömet jelenthet egy-egy 
ilyen jelmez. Így könnyedén lehet 

cica, méhecske, nyulacska, tavasz 
tündérke, vagy egérke is gyerme-
kükből. Az Intersparban szintén kap-
hatók kedves farsangi kiegészítők 
megfizethető áron, melyekhez mini-
mális arcfestéssel hozzájárulva bájos 
kis jelmezest faraghatunk a kicsik-
ből. Az ÁRKÁD farsangján persze 
a belépés nem csupán jelmezben 
lehetséges. Lesz ugyanis arcfestő 
program, így maskara nélkül is ha-
mar ráhangolódhatnak a gyerekek 
a farsangra. Lesz kézműves sarok, 
homokkép készítési lehetőség és 
zenés műsorra is számíthatnak a 

farsangoló gyerkőcök. Ami pedig 
még különlegesebbé varázsolja 
ezt a délutánt, az Minnie és Mickey 
Mouse-hoz, a két híres Walt Dis-
ney figurához kapcsolódó interak-
tív programok. Lesz óriás puzzle, 
Minnie tánc, Minnie-Mickey fes-
tőfal, Minnie-Mickey történeti ki-
állítás kvízjátékokkal és persze, a 
nap csúcspontja lesz a jelmezben 
érkezők elmaradhatatlan versenye. 
Töltsék velünk a délutánt, vegyenek 
részt gyerkőceikkel egy emlékezetes 
farsangi mulatságon, érezzék jól 
magukat Minnie-vel és Mickey-vel!

az én árkádom
Szülinapi videó készítő verseny 
március 13-án
Az ÁRKÁD 10-ik születésnapi jubile-
uma kapcsán március 13-án „Az én 
ÁRKÁDOM” címmel egy videó készí-
tő versenyt rendezünk a bevásárló-
központban, amelyre minden olyan 
érdeklődő jelentkezését várjuk, akik 
szeretik a videók és képek világát, 
illetve rajonganak a filmezésért. 
Továbbá a versenyhez szükséges, 
hogy a jelentkező rendelkezzen 
olyan eszközzel, amellyel képeket, 
filmeket tud rögzíteni, ilyenek le-
hetnek például a videó kamerák, 
mobiltelefonok, DSLR fényképező-
gépek, GoPro kamerák, tábla PC-k, 
DJI Phantom quadrocopterek és 
más különleges eszközök.

A program idején az ÁRKÁD PÉCS 
területén mobil TV stúdiót és kive-
títőt használunk az elkészülő filmek 
bemutatásához.
A versenyzők olyan kisfilmeket for-
gatnak majd, amelyek az Ő szem-
szögükből azt a képvilágot adják 
vissza, hogy mit jelent számukra 
az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont, 
miben segítette őket az elmúlt 10 
év során és miért szeretnek a be-
vásárlóközpontba járni.
A verseny menetének pontos rész-
leteiről hamarosan beszámolunk a 
www.arkadpecs.hu weboldalunkon, 
valamint az ÁRKÁD Pécs facebook 
oldalán.

A jelmezek kaphatóak a Játéksziget-ben

farSangi menüSor
A farsangi mulatságok elképzelhe-
tetlenek gazdagon terített asztalok 
nélkül. Míg terítékről a Butlers-ből, 
alapanyagokról az INTERSPAR-ból, 
receptekről hasábjainkról gondos-
kodhat. Íme, egy kifejezetten far-
sangra összeállított menü.

gomBáS KorHElylEVES
Hozzávalók
25 dkg füstölt hús, 10 dkg füstölt 
kolbász, 40 dkg savanyú káposzta, 
10 dkg gomba, egy fej vöröshagyma, 
egy csokor petrezselyem, 4 dkg liszt, 
2 dl tejföl, 2–3 evőkanál olaj, őrölt 
bors, pirospaprika, só
Elkészítés
A hagymát aprítsuk fel, majd pirítsuk 
meg olajban. Tegyük rá a kockákra 
vágott húst, és pirospaprikázzuk meg, 

majd adjuk hozzá a savanyú káposz-
tát. Öntsük fel vízzel, hogy ellepje, s 
fedő alatt főzzük. Ezalatt a vékonyra 
szelt gombát kevés olajban pirítsuk 
meg, s petrezselyemmel, sóval, bors-
sal tegyük ízesebbé. A finom elegyet 
keverjük hozzá a káposztánkhoz, s 
öntsünk rá vizet. Világos rántást kell 
készíteni a leves sűrítéséhez. A leg-
végén adjuk hozzá a karikákra szelt 
kolbászt és a tejfölt, majd még 2–3 
percig forraljuk, aztán tálalhatunk is!

FarSangi réSzEgES cSirKE
Hozzávalók
Egy csirke, 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor, 
12 dkg füstölt szalonna, majoranna, 
őrölt bors, só
Elkészítés
A csirkét megtisztítjuk, megmossuk, 
majd lecsepegtetjük, s kívül-belül 
megsózzuk. Belsejét majoránnával, 
külső felületét borssal kenjük be. 
Magas falú tepsibe tesszük, majd 
az előre megolvasztott vajat rá-
csurgatjuk, aztán alá locsoljuk a 
fehérbort. Sütőben, fóliával fedve 
pároljuk, szükség esetén önthetünk 
alá kis bort, ha időközben túlzot-
tan elpárolgott volna az edényből. 
Amikor a hústű azt mutatja, puha a 
csirkénk, a fóliára már nincs szüksé-
günk: tegyünk rá vékonykára vágott 
szalonnaszeleteket, majd süssük 
ropogósra.



gyermek neve

születési ideje és helye

lakcím

szülő neve

elérhetősége (tel., e-mail)

szülő aláírása

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az ÁRKÁD PÉCS Bevásárlóközpont által szervezett “Megrendezzük a születésnapi party-dat” 
rendezvényen rólam és gyermekemről készített fotókat, melyeken felismerhető és azonosíthatóak vagyunk, az ECE Projekt-
management Budapest Kft., illetve az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont nyomtatott és elektronikus anyagaiban felhasználhassa, 
valamint, hogy az e-mail címemre az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont programjaival, akcióval kapcsolatos tájékoztatókat küldjön.
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jön! jön! jön! 10 éveS az árkád pécS 
Születésnapi programsorozat 2014. március 21–30-ig

Ünnepeljék velünk születésnapun-
kat! Szeretnénk Önöknek megkö-
szönni, hogy immár tíz éve bennün-
ket választanak, nálunk vásárolnak. 
Nekünk az a legnagyobb ajándék, 
ha meglepetésekkel, ajándékokkal 
és élményekkel ajándékozhatjuk 
meg Önöket az ünneplés napjaiban. 
Részletes programot következő lap-
számunkban, facebook oldalunkon 
és weblapunkon olvashatnak majd, 
azonban néhány kulisszatitkot már 
most megosztunk Önökkel. Javában 
folynak ugyanis az előkészületek, 
hiszen meglepetések sorát választ-
juk ki, neves fellépőkkel vettük fel 
a kapcsolatot és temérdek játékot 
készítünk elő, minél több esélyt 

biztosítani Önöknek a nyerésre. Lesz 
vásárláshoz kötött nyereményjáték 
is napi nyertesekkel és értékes fő-
díjjal, s persze sok-sok egyéb nye-
rési lehetőség is vigaszdíjjal, kisebb 
ajándékokkal. Szóval, lesz néhány 
dobásunk, mi több, Önnek is! S ha 
ez épp tízesre sikeredik, esélyessé 
válik majd nagyobb értékű ajándék-
ra. Nem maradhat el a születésnapi 
torta sem, mely látogatóink számát 
tekintve meglehetősen nagyocská-
ra kell majd sikeredjen, hogy aztán 
együtt fogyaszthassuk el kedvenc 
bevásárlóközpontunkban.

Ünnepeljenek velünk – ez egy nyerő 
születésnap lesz!

mEgrEndEzzüK a SzülEtéSnapi 
party-dat!
Keressük azt a szerencsés tízévest, 
aki 2004. márciusában született!
Kedves kis tízéves! Amennyiben 2004. 
márciusában születtél, és szeretnéd, 
hogy egy igazán különleges születés-
napi zsúrod legyen, kérd meg szüleidet, 
hogy töltsétek ki a cikkünk mellett ta-
lálható kis szelvényt és juttassátok el 
az alábbi postai címre legkésőbb 2014. 
február 28-ig. Külön örömet jelentene 
számunkra, ha egy fényképet is mellé-
kelnétek rólad.

ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont 
Igazgatóság
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u.11/1.

A beérkezett tízéves gyermekek 
közül egy szerencsést az ÁRKÁD 
Bevásárlóközpont ajándékoz majd 

meg a nagy ünnepnapon egy nem 
mindennapi szülinapi party-val. 
Lehet, hogy épp te leszel az?

2014 TavaSzi Trendek
Üzleteink legjavába már megérkez-
tek a közelgő új szezon kollekciói, 
így hát készítettünk egy kis ösz-
szefoglalót: mi is lesz trendi idén 
tavasszal. Divatos lesz továbbra is 
a kockás és a csíkos, emellett a bő 
fazonok, a darázsderék, virágmin-
ta és a fekete-fehér is menő lesz. 
Ez utóbbi összeállítás kapja talán a 
legnagyobb hangsúlyt. A virágos 
motívumok valóban a tavaszt idézik, 
a Hölgyek nagy kedvencei lesznek. 
A harsányabb színek is helyet kap-
nak az új szezonban, mint a zöld, 
narancs és a kék, emellett a fazonok 
stílusgazdagsága lesz igen jellemző. 
Előtérbe kerülnek a nőies vonalak és 
díszítések: hímzések, csipkék, bár az 
anyagok terén kétségtelenül a se-
lyem térhódítását figyelhetjük meg.   
A Hölgyek tavaszi divatját a nőies és 
férfias vonalvezetés együttélése és 
sok-sok fodor, valamint csipkebeté-
tek teszik izgalmassá. A kosztümök, 
zakó-szoknya kombinációk nem hi-
ányozhatnak egy trendi nő ruhatá-
rából. A tavalyi bőr ruházat idén is 
divatos lesz akár top, szoknyácska 
formájában is, de dzsekiként lesz 
elengedhetetlen, mint kiegészítő 
bármely viselethez. Újdonságként 
hatnak majd a szokatlan kis sza-
bás-csínyek, mint az aszimmetrikus 
blúz és ruha ujjmegoldások. S hogy 
mi a helyzet a nadrágokkal? A bő-
szárú naci mellett –persze rövid 
bőrdzsekivel – igazán trendi lesz a 
pizsamaszabású egybeszabott ru-
ha, mindez kockás, csíkos vagy épp 
virágos mintázattal. A kiegészítők 
terén a divatdiktátorok egy igazi 
meglepetéssel készültek: trendi kis 
holminak számít majd az elegáns 
kivitelezésű, letisztult vonalveze-
tésű női övtáska! A bizsuk méretét 
tekintve a nagyok, színüket nézve 
a harsány neonokkal hódíthatunk, 
akárcsak egy kifutón. 

Báli öltözéK
Itt a báli szezon, érdemes hát tudni, 
hogy öltözékünkkel tulajdonkép-
pen kommunikálunk is egy-egy ilyen 
eseményen, meglehetősen túlmutat 
magán a ruházatunk. A báli öltözet 
kiválasztásánál tehát figyelembe kell 
vennünk annak többlet jelentését 
is. A szervezőknek kell erre igazán 
nagy hangsúlyt fektetniük, a meg-
hívottaknak elő kell írniuk, milyen 
viselet az elvárt az eseményen. Ezzel 
meghatározzák a program nívóját is 
egyben. A báli öltözeteknél a "black 
tie" dress code uraknál szmokin-
got, mellényt és spanyol öv viselése 
nélküli, hölgyeknél hosszú alkalmi, 
de kényelmesen hordható ruhát 
takar. Az öltözetünk minden eset-
ben visszahat a viselkedésünkre, mi 
több, beszéd stílusunkra, szóhasz-
nálatunkra is. Egy alkalmi elegáns 
öltözékben fegyelmezettebbek va-
gyunk, konzervatívabbak, különle-
gesebbek, mint a hétköznapi farmer 
viseletben. De hát épp ebben rejlik 
a bálok varázsa: a kis csillogás és az 
illendőség elegyében.

karneváli kollekciók éS kiegéSzíTők
ccc SHoES
Hogyan kezdjük az újévet és a 
báli szezont? Legjobb, ha stíluso-
san! A  CCC üzletekben már most 
megtalálhatók azok a    1   cipők és 
táskák, amelyek teljessé tesznek va-
lamennyi farsangi illetve báli össze-
állítást!   A  karneváli kollekció sok 
érdekes és szexis „peep toe” típusú 
magas sarkút tartalmaz, amelyek 
remekül illenek az elegáns, esté-
lyi stílushoz.    Azok számára, akik 
a kényelmesebb viseletet részesítik 
előnyben, klasszikus körömcipőkkel, 
illetve balerina cipőkkel készültünk, 
amelyek tökéletesen alkalmasak 
az egész éjszakás, táncos partikra. 
Az idei kollekció uralkodó színe 
az örök érvényű fekete, a  csillogó 
kiegészítőkkel,kövekkel, flitterekkel, 

kristályokkal, strasszokkal gazda-
gított arany, illetve ezüst színek. 
A  kollekciót a  nőies csipkék teszik 
teljessé, amelyek kiemelik a hölgyek 
esti megjelenését. A  cipőhöz min-
denképpen kell a táska! Amelynek 
az estélyi megjelenéshez illően sik-
kesnek és praktikusnak kell lennie, 
hogy a karneváli partihoz minden 
nélkülözhetetlen apróságnak legyen 
benne hely. A farsangi kollekcióban 
ugyanúgy megtalálhatók a klasszi-
kus borítéktáskák, mint a legújabb 
trendek alapján díszített modellek.

SWaroVSKi
A Swarovski ajánlata:
Női:
  2   Kristály gyűrű
  3   Kristály gyűrű

  4   Női karkötő

Férfi:
  5   Férfi karkötő
  6   Férfi karkötő

tatuum
A farsangi bálok egyik elmaradha-
tatlan darabjai a kiegészítők. Válo-
gasson kedvére báli ruhája mellé 
valami szép kiegészítőt.
  7   Női karkötő
  8   Női alkalmi táska

monarcHy
A Monarchy ajánlata:
  9   Női bőrtáska
  10   Monarchy kollekció

  2    3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

  10    1  
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A HÓNAP

NYEREMÉNYE

Sikeres üzleti
döntés előtt áll?
Schmidt Tamás bérbeadási menedzser
készséggel nyújt felvilágosítást Önnek az 
ÁRKÁD-ban rendelkezésre álló, bérbe
vehető üzlethelyiségekkel kapcsolatosan. 

Érdeklődni a +36 30 443 5092, illetve
a +36 1 434 8200 telefonszámon
lehetséges.

GyermekszemmelGyermekszemmel
rajzpályázatrajzpályázat
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Kedves Olvasóink! 
Kérjük írják meg nekünk, melyik üzlet kirakatában helyeztük el a képen látható táblákat. Egy kis séta a bevásárlóközpontban, 
s már küldhetik is be a megfejtést! A helyes megfejtést beküldők között egy 10.000 Ft értékű ajándékcsomagot 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 2014. február 28-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: "Tatuum".
Szerencsés nyertesünket, Kliberné Simándi Szilviát Dr. Zeller Gyula a PTE 
általános rektor helyettese, Ugocsai Zsanett a Tatuum üzlet vezetője és 
Horváth-Dombóvári Linda, az igazgatóság munkatársa köszönti egy a 
Pécsi Tudományegyetem „ÉN is PÉCSETT diplomáztam” programjának 
ajándékcsomagjával és egy 5.000 Ft értékű Tatuum ajándékkal.

az árkád-ban  
irodák és raktárak

 bérelhetők!
Schmidt Tamás bérbeadási 
menedzser készségesen ad 

további felvilágosítást az 
ÁRKÁD-ban rendelkezésre 

álló irodákról és 
raktárhelyiségekről a  

(30) 443-5092-es, illetve az 
(1) 434-8200-as 
telefonszámon.

Előző Gyermekszemmel pályázatunk témája: "A legszebb karácsonyfa". 
A nyertes: Templán Erik (11 éves). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű ÁRKÁD 
vásárlási utalvány.

E havi témánk:

"Itt a farsang, áll a bál"
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: 2014. február 28.

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

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


