
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

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

Velünk szépültek
H á r o m  s z e r e n c s é s 
hölgy a szépítészek és 
stylistok közreműkö-
désével Nőnapon meg-
tapasztalhatta, milyen 
igazi profik segítségé-
vel megújulni.

Meseszép húsvét
Hófehérke, Piroska, Ha-
mupipőke, a hét kis kecs-
kegida és Csizmás kan-
dúr neve mindenki szá-
mára ismerősen cseng. 
Ők is velünk várják a 
húsvétot.

7. oldal 2. oldal

Pécs csokitortája
Már kapható az üzletben 
az a díjnyertes málnás-
cirfandlis csokimámor, 
melynek ötletét a Me-
csek Cukrászda sütötte 
ki. Gratuláljunk azzal, 
hogy megkóstoljuk!

Hát elérkezett ez a pillanat, ami 
nemrég még olyan távolinak tűnt: 
10 éves lett az ÁRKÁD Pécs Bevá-
sárlóközpont!
Munkatársaimmal és az ÁRKÁD 
valamennyi dolgozójával 10 éve 
igyekszünk színesebbé és köny-
nyebbé tenni látogatóink életét 
üzleteink kínálatával és program-
jaink sokaságával.
Az ÁRKÁD-ot Önökkel formáltuk 
egy lüktető találkozóhellyé, ahol 
fiatal és idősebb, hölgyek és urak 
egyaránt jól tudják érezni magu-
kat és megtalálják, amit keresnek!
Továbbra is fontos nekünk az Önök 
véleménye, ezért számítunk építő 
javaslataikra, hogy a következő 10 
évben még jobbat tudjunk Önök-
nek nyújtani.
Az ÁRKÁD 10. jubileuma alkalmá-
ból sok-sok programmal, új és 
megújult üzletekkel, valamint egy 
friss dizájnnal várja Önöket!
Köszönettel és üdvözlettel,

Hahner Klaudia
centermenedzser

Ünnepeljék velünk születésnapun-
kat! Szeretnénk minden vásárlónk-
nak köszönetünket kifejezni, hogy 
immár tizedik éve hűségesek hoz-
zánk. 2004. március 31-én nyitot-
tuk meg bevásárlóközpontunkat, 
s azóta nem csupán a kényelmes 
bevásárlás helyszínévé, de a régió 
fontos kulturális színterévé is vál-
tunk. A nagy esemény alkalmából 
március 21–30-ig naponta ajándé-
kokkal és élményekkel szeretnénk 
Önöket meglepni. Neves fellépők 
sorával találkozhatnak majd az ün-
nepi időszakban, és temérdek já-
tékkal készültünk, minél több esélyt 

biztosítva hűséges vásárlóinknak 
a nyerésre. Napi nyereményekkel, 
üzleteink jóvoltából értékes fődíjak-
kal, kisebb ajándékokkal szeretnénk 
örömet szerezni mindenkinek, aki 
velünk ünnepel. Lesz néhány nagy 
dobásunk, mint ahogy Önöknek is! 
A Mecsek Cukrászda által az erre az 
alkalomra készített tortáját is együtt 
fogyasztjuk majd el, s egy velünk 
egyidős tízévesnek fergeteges szüli-
napi partyt csapunk. Ünnepeljenek 
nálunk, válasszanak minket, hisz 
velünk csak nyerhetnek!

3–6. oldal
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Színes programok az egész családnak

programajánló

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2014. május 9–11.

2014. április 11–13.

2014. április 5–19.

2014. március 21–30.

2014. március 20–30.

JOY napOk

GlamOur napOk

meseszép húsvét

10 éves az ÁrkÁD – nYereménYJÁték

10 éves az ÁrkÁD – ÜnnepelJÜnk eGYÜtt!

Hétfő-Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

ZÁRVA: 2014. április. 20–21.,
május 1. és június 8–9.
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Nőnap – a szépség napja az ÁRKÁD-
ban. Emlékezetes csajos napot 
szerveztünk szépségtanácsadással, 
sminkkel, „átváltoztatjuk” prog-
rammal. Partner üzleteink, a Beauty 
Hands, C&A, Douglas, Klier, Magenta 
és a Reserved jóvoltából három sze-
rencsés jelentkező teljes átalakuláson 
mehetett át ezen a napon. Mindegyik 
hölgy más-más korcsoportot kép-
viselt, ezzel is szemléltetve, hogy a 
stílus és szépség kortalan.

fotó: Douglas

18–28 éves
korcsoport

BaBocsány ZsuZsanna

29–40 éves
korcsoport

Kovácsné vavreK Henriet ta

41–55 éves
korcsoport

ács Judit

kuponVadászat
Itt a szép idő, ragyogóan süt a nap, 
előkerülnek a tavaszi ruhatár leg-
szebb darabjai. Mi több, hamarosan 
megérkeznek a nyári kollekciók is 
az üzletekbe, hisz alig érezhető már 
a váltás az évszakok között. Szinte 
egyből ugorhatunk csizmából a 
szandálba. Márciusban az ÁRKÁD 
születésnapi nyeremény akciói teszik 
izgalmasabbá a bevásárlásokat, ápri-
lis 11–13-ig pedig a Glamour napok 
keretében vehetjük meg olcsóbban 
a kiszemelt ruhadarabokat. Indulhat 

a kuponvadászat a jobb árakért! A 
május 9–11-ig tartó JOY napok már 
javában a nyári ruhák beszerzéséről 
fog szólni, akár csak a június 4–7-ig 
zajló ÁRKÁD kuponnapok. Számos le-
hetőség nyílik ismét a kedvezményes 
vásárlásra az akcióban részt vevő üz-
leteinkben. A Joy és Glamour napok 
kezdete előtt ne feledjenek el gon-
doskodni a kuponokat tartalmazó 
magazinokról. Megjelenésük pontos 
dátumáról érdeklődjenek Inmedio 
üzletünkben. Nyári kuponnapjainkról 

májusi lapszámunkban, valamint 
honlapunkon, a www.arkadpecs.hu 
web oldalon olvashatnak majd részle-
teket. Facebook rajongói oldalunkon 
is naponta hírt adunk üzleteink akci-
óiról: napi szinten tájékozódhatnak 
arról, hol mire érdemes vadászni, 
mely üzletben találkozhatnak kitű-
nő ajánlatokkal, hol lelhetők fel a 
legtrendibb holmik a legjobb ára-
kon. Aki elsőként szeretne értesülni 
üzleteink akcióiról, programjairól, 
iratkozzon fel hírlevelünkre!

péCs CsokItoRtáJa
Málnás-cirfandlis csokimámor, 
melynek ötletét, s végezetül a 
díjnyertes édességet magát is 
a Mecsek Cukrászda sütötte ki.  
Városunk a cukrászdának köszönhe-
tően a legelőkelőbb hellyel büszkél-
kedhet a gasztronómiai térképen. 
Az ország tortája mintájára városi 
torta megalkotására vállalkoztak a 
cukrászok. Pécs város csokoládé-
tortája címért mindösszesen hat 
étterem, cukrászda és szálloda 
küzdött meg. A győztes finomság 
alkotója Berecki-Pap Emese. A vá-
ros tortájának megálmodásakor az 
egyik legfontosabb szempontja 
volt, hogy jellegzetes pécsi ízekkel 
állítsa össze a csoki-csoda recept-
jét. Így került az összetevők közé 

a csekélyke mennyiségű cirfandli 
is, mely a minőségi alapanyago-
kat, például a 80%-os étcsokoládét 
oly egyedivé varázsolta. A finom 
kézimunkát igénylő torta-tökély 
előállítása nem kevesebb, mint két 
hetet vett igénybe. Az alkotó ele-
mek gondos kiválasztása, arányaik 
pontos kikísérletezése és tökéletesí-
tése és számos kísérleti sütés végül 
is meghozta a várva várt eredményt 
a „Pécs város csokoládétortája 2014” 
c. pályázaton, melyet a Csoko-Láda 
Kft. hirdetett meg a II. Pécsi Csoko-
ládé Karnevál keretében. A Mecsek 
Cukrászda tortáját a zsűri mind ízé-
ben, mind az esztétikai és tálalási 
szempontok terén is nyerőnek vélte. 
A torta városunk pezsgő kulturális 
életét is tökéletesen jelképezi: a sze-

letkéken csokoládéból készített 
kis hegedűk kaptak helyet. A 

torta már kapható a 
pécsi cukrász-

dákban, kós-
tolják meg 

Önök is!

Jön, Jön, Jön! „az IdőJáRás”-IntERaktíV kIállítás
Egy téma, amely minden embert na-
ponta érint és foglalkoztat: az időjárás! 
Nyár elején induló interaktív kiállítá-
sunk során az érdeklődők betekintést 
nyerhetnek az időjárás rejtelmeibe, 
tudományos hátterébe. Aki szeretné 
megtudni, hogyan keletkezik a villám, 
miért alakul ki a szivárvány, vagy ép-
pen miért ered el az eső a felhők közül, 
látogasson el hozzánk! Testközelbe 
hozzuk a fizikai törvényszerűségeket, 
s magyarázatokat kaphatnak sok min-
dennapi, ám mélységében kevésbé 
ismert jelenségekre. Június 10-29-ig 
várja Önöket a felejthetetlen, sok in-
teraktivitással gazdagított tárlat. Rész-
letek májusi lapszámunkban, a www.
arkadpecs.hu weblapon és facebook 
rajongói oldalunkon!
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10 éVEs az áRkád péCs!  
ünnEpElJEnEk VElünk
Tíz éves jubileumunk alkalmából március 21–30-ig 
programokban és nyereményekben gazdag ünnepi ese-
mény sorozatra invitáljuk minden kedves látogatónkat.
A középpontban ezúttal is kedves vásárlóink állnak. Szeret-
nénk Önöknek megköszönni, hogy immár tíz éve rendsze-
resen bennünket választanak. 10 napon keresztül színpadi 
fellépőkkel, kisebb akciókkal tesszük emlékezetesebbé 
az időszakot, mely alatt keressük az „ÁRKÁD vásárlóit”. A 
zenei világ neves előadóinak fellépése mellett a kicsiknek 
is tartogatunk meglepetéseket. Március 21–30-ig vásárlás-
hoz kötött nyereményjátékon is részt vehetnek. Naponta 
10 vásárlót sorsolunk ki, akik értékes nyereményekkel 
gazdagodhatnak. Fortuna segítségével vásárlóink számos 
azonnali kisebb értékű ajándékot is nyerhetnek.

szülEtésnapI nyEREményJáték-szabályzat
Aki 18. életévét betöltötte, és 2014. 
március 21. 7 órától március 30. 
14 óráig az ÁRKÁD Pécs üzleteiben 
10.001 Ft felett vásárol, a kupolában a 
születésnapi színpadon a nyeremény-
szelvényt kiadó kolléganőnél a vásárlás 
napját követő 24 órán belül a pénztár-
bizonylat felmutatása ellenében egy 
nyereményszelvényt kap. A szelvény 
két részből áll: tőszelvényből, valamint 
ellenőrzőszelvényből. A tőszelvény a 
nyereményjáték szabályaiból, vala-
mint személyes adatokra vonatkozó 
részből áll. Ezt a szelvényt a sorsolás 
napjáig meg kell őrizni és a sorsolásra 
el kell hozni. Az ellenőrzőszelvényen 
a személyes adatok kitöltése mellett 
három kvíz kérdésre kell a helyes vá-
laszt megjelölni, és itt is meg kell adni 

a személyes adatokat. A játékban csak 
hiánytalanul kitöltött szelvénnyel lehet 
részt venni. A részvételre feljogosító 
pénztárbizonylat hátulját, valamint 
a nyereményszelvény tőszelvény és 
ellenőrzőszelvény részét az ÁRKÁD 
Pécs munkatársa érvényesíti. Az el-
lenőrzőszelvényt csak az érvényesítést 
követően dobja az urnába! Egy játékos 
több szelvénnyel is játszhat, de mind-
egyikhez külön blokkot kell bemutatni. 
Egy blokk csak egy nyereményszelvény 
kiváltására jogosít függetlenül attól, 
hogy a blokk összege meghaladja az 
10.001 Ft-ot. Egy szelvénnyel csak egy-
szer lehet nyerni.

 A nyereményszelvényeket az alábbi 
időpontokban lehet kiváltani:

2014.03.21–29-ig
Hétfőtől–Szombatig 9–20 óráig
Vasárnaponként 10-18 óráig
2014.03.30-án (zárónapon)
Vasárnap 10-14 óráig

A résztvevők vállalják, hogy a ren-
dezvény és a sorsolás időtartama 
alatt a szervezők róluk felvételeket 
készítsenek és a fotókat, amelyeken 
felismerhetők és beazonosíthatók, az 
ECE Budapest Kft., ill. az ÁRKÁD Pécs 
Bevásárlóközpont nyomtatott és elekt-
ronikus anyagaiban felhasználhassa. 
 2014. március 21–30-ig 10 napon ke-
resztül naponta kerül sor a sorsolásra, 
amely időtartam alatt minden nap 10 
db ajándék kerül kihúzásra, tehát 10 
személy kap ajándékot az adott napon. 

A nyereményszelvényeket gyűjtő urna 
minden nap a sorsolást megelőzően 
nyilvánosan kerül felnyitásra, valamint 
a sorsolást követően lezárásra. A ren-
dezvény teljes időtartama alatt, azaz 
március 21-30-ig minden az urnába 
dobott szelvény részt vesz a játékon, 
kivéve a már kisorsolt szelvények!

A sorsolások kezdetének időpontjai:
2014. március 21-30-ig
Hétfőtől-Vasárnapig 16 órától
A sorsolás helyszíne:
ÁRKÁD Pécs, kupola

A kvíz kérdések helyes válaszait a sor-
solás kezdetekor a szervezők ellenőrzik. 
A nyeremények átvételének feltétele a 
sorsoláson való személyes részvétel, a 

kihúzott ellenőrzőszelvényhez tartozó 
tőszelvény felmutatása és a személy-
azonosság okmánnyal történő igazolá-
sa, valamint a kvíz kérdésekre hiányta-
lanul helyesen adott válaszok. Ameny-
nyiben a kihúzott nyereményszelvény 
tulajdonosa nincs jelen, a nyereményt 
másodszor is kisorsoljuk. Az esetben, ha 
a másodikként kisorsolt szelvény tulaj-
donosa sincs jelen, a nyeremény továb-
bi kisorsolásra már nem kerül. A nye-
remények készpénzre nem válthatók. 
 A nyertes a szelvényen aláírásával iga-
zolja, hogy a játékszabályokat megis-
merte, tudomásul vette és elfogadta. 
A játékban az ÁRKÁD centermenedzs-
ment dolgozói és hozzátartozóik nem 
vehetnek részt.

Mindenkinek van egy dobása!
a tízes a nyerő!
Ünnepi színpadunkon a rendezvény 
ideje alatt minden nap 12 és 16 óra kö-
zött két óriás dobókockával dobhatnak 
a nyerni vágyók. Akinek sikerül tízest 
dobnia, 1000-2000 Ft értékű, üzleteink 
által felajánlott azonnali nyereménnyel, 

illetve ÁRKÁD-os ajándékkal jutalmaz-
zuk. S hogy kik vehetnek részt a nyere-
ményjátékon? Mindenki, aki az akció 
ideje alatt 10 001 Ft feletti értékben 
vásárol bevásárlóközpontunk bármely 
üzletében. Egyik játék nem zárja ki a 
másikat, akár mindkettőn részt vehetnek 
a játékos kedvűek.

szülEtésnapI aJándéklIsta
az árkád ajándékai
•	10 db 100 000 Ft értékű 

ajándékutalvány
•	2 db 2 fő részére szóló, 2 éjsza-

ka félpanziós ellátásra feljo-
gosító utalvány a Dráva Hotel 
Harkányban

•	2 db Sony digitális fényképezőgép
•	2 db Sony videó kamera
•	3 db Samsung android tablet
•	1 db Logitech bluetooth speakers 

sztereó hangszóró
•	2 db Huawei Y300 mobiltelefon
•	1 db Skullcandy hordozható 

fejhallgató
•	3 db Nescafé kapszulás kávéfőző
•	1 db Philips akkus férfi borotva
•	1 db ORAL-B szájzuhany
•	1 db ORAL-B elektromos fogkefe
•	1 db Remington hajszárító
•	1 db Soda Stream cool szódagép

adidas: 2 db 30 000 Ft értékű 
ajándékutalvány
aMnesia: 1 db 20 000 Ft értékű 
ajándékutalvány
asia büfé: 5 db 15 alkalmas „Heti 
menü” kártya
bijou brigitte: 30 000 Ft értékű 
divatékszer
Casada: 1 db Foot Relax masszí-
rozó
C&a: 1 db 30 000 Ft értékű aján-
dékutalvány
devergo: 2 db 20 000 Ft értékű 
ajándékutalvány
envy fashion: 1 db 15 000 Ft ér-
tékű ajándékutalvány
fleur-t: 1 db 30 000 Ft értékű 
ajándékutalvány
herivs: 2 db 35 000 Ft értékű ru-
házati ajándékutalvány
inside: 1 db 25 000 Ft értékű aján-

dékutalvány
korona Óra: 1 db női és 1 db férfi 
Astron karóra
leCsÓ éttereM: 2 db egy hónapra 
szóló „Napi menü+ital” kártya
levi's: 1 db 20 000 Ft értékű aján-
dékutalvány
Magenta: 1 db 20 000 Ft értékű 
ajándékutalvány
Mayo ChiC: 1 db 20 000 Ft értékű 
ajándékutalvány
Mbt: 1 db 50 000 Ft értékű aján-
dékutalvány
Media Markt: 1 db Vortex VLED-
2641D televízió; 1 db Beko EV-5101 
elöltöltős mosógép és 1 db Zanussi 
Zrt18100WA kombinált hűtőszekrény
norbi update: 20 000 Ft értékben 
választható Norbi update termékek 
opti Markt: 1db 22 500 Ft értékű 
ajándékutalvány

profinfo: 1 db 30 000 Ft értékű 
Zsolnay ajándékutalvány
prosis autÓMosÓ: 1 db 5 alkal-
mas prémium külső-belső tisztítás-
ra szóló bérlet
tatuuM: 1 db 30 000 Ft értékű 
ajándékutalvány
tChibo: 1 db 30 000 Ft értékű aján-
dékutalvány
telenor: 1 db Lenovo Tablet és 

1 db Sony Xperia M mobiltelefon
t-pont: 1 db Samsung Galaxy Ace 
3 mobiltelefon
ungaroswiss: 1db Burg telefonó-
ra és 1db Rado napszemüveg

A további ajándékok megtekintésé-
ért kattintson a www.arkadpecs.hu 
weboldalra!

SzületéSnapi aJÁnDéKliSta



színpadis z ü l I n a p I 
s z í n p a d I 
pRogRamok
A napi nyereményjátékok 
felül naponta sztárfellépők is 
szórakoztatják látogatóinkat.  
Naponta a 16 órai sorsolást 
követően kezdetét veszi a 
zenei előadók műsora.

2014.03.21. péntek 17 Óra
daniCs dÓra Műsora

2014.03.22.  szoMbat 17 Óra 
Csepregi éva fellépése

2014.03.23.  vasárnap 15 Óra
CoCktail-band Műsora

2014.03.24.  hétfő 17 Óra
fluor toMi a színpadon

2014.03.25.  kedd 17 Óra
beatlingers Műsora

2014.03.26. szerda 17 Óra 
by the way fellépése

2014.03.27. Csütörtök 17 Óra
Children of distanCe Mű-
sora

2014.03.28.  péntek 17 Óra
vivat baCChus előadása

2014.03.29. szoMbat 17 Óra
the iMMigrants fellépése

2014.03.30. vasárnap 
14:30 Óra
taMás éva játéktára és szü-
letésnapi tortavágás Csizi 
alpolgárMester úrral és 
weisz fannival, péCs város 
arCával
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danICs dóRa  
máRCIus 21. Péntek 17 óra
Danics Dóra az X-Faktor első női 
győztese! 2013 lett a hölgyek éve az 
RTL Klubon, hiszen először nyerte 
meg lány a méltán híres és nézett 
X-Faktort. Danics Dóra nem először 
próbálkozott a tehetségkutató szín-
padán, mégis most, Geszti Péter 

szárnyai alatt bontakozott ki és 
menetelt a döntőig. Egyszer sem 
párbajozott, és egyedi hangjával 
meggyőzte a nézőket arról, meg-
érdemli, hogy Vastag Csaba, Kocsis 
Tibor, Oláh Gergő után győztesként 
távozzon az X-Faktor stúdiójából. 

Dóra a műsorban elhangzott és 
megszeretett dalokkal lepi meg a 
közönséget, többet között a Bá-
joló, Márti dala, a House of the 
Rising sun és természetesen a 
győztes dal, az Új út is elhangzik 
majd születésnapi színpadunkon.

FluoR tomI 
máRCIus 24. Hétfő 17 óra
Ha valaki, Fluor meg-
járt minden szélsősé-
get. Az underground 

mélyétől a mainstream 
csúcsáig, a tróger hip-

hoptól a szerelmes akusz-
tikus dalokon át az elektro-
nikus veretésig. Kísérletezés, 

határfeszegetés, sokszínűség 
jellemzi az elmúlt tíz évét 
az Animal Cannibals tehet-
ségkutatóján 16 évesen fel-
tűnt rappernek. A self-made 
építkezés úttörője, aki az in-
ternetes felületeket elsőként 
meghódítva, mindenféle 

segítség nélkül hívta fel a fi-
gyelmet magára és sokakét 
az internet adta lehetősé-
gekre. Fiatal underground 
rapperként kezdte pályafu-
tását, majd számos formá-
cióban próbálkozott, de a 
nagy áttörést karrierjében 

a Mizu című száma hozta 
meg, mellyel 2011-ben négy 
díjat is bezsebelt a Viva 
Comet, illetve a Bravo Otto 
díjátadókon. Mint közismert 
médiaszemélyiség népszerű 
TV műsorokban is szerepel, 
de kevesen tudják róla, hogy 

az UNICEF jószolgálati nagy-
követeként is tevékenykedik. 
Óriási Facebook-táborának 
köszönhetően, hatalmas ra-
jongóbázissal rendelkezik, 
fellépésein fergeteges han-
gulatot teremt.

bEatlIngERs  
máRCIus 25. kedd 17 óra
A Beatlingers együttes története 
2012-re nyúlik vissza. A kezdeti lel-
kes szobai gyakorlások után Faragó 
Gábor és ifj.Reiner Ágoston gitáro-
sok úgy döntöttek, életre keltenek 
egy zenekart, ami kizárólag Beatles 
dalokat ad elő. A megfelelő tagok 
felkutatása után kialakult a jelenlegi 

felállás: Budai Bernadett – ének; Ádám 
László – basszus,vokál; Balázs Zoltán 
– billentyű,vokál; Brautigam Gábor – 
dob; Faragó Gábor – ritmusgitár,vokál; 
ifj.Reiner Ágoston – szólógitár,ének. 
Pécsett és a környező térségben 2013 
második felében mintegy 30 koncer-
tet adtak, az évet pedig a Széchenyi 

téren koronázták meg egy fergete-
ges szilveszteri bulival. Repertoárjuk 
folyamatosan bővül, szinte minden 
fellépésen más-más műsort játszanak. 
Ízelítőül néhány általuk feldolgozott 
Beatles dal címe: A Hard Day's Night, 
Norwegian Wood, Lady Madonna, 
Hey Jude...

2014-ben, ezúttal pedig 
az ÁRKÁD szülinapi szín-
padán is sok szeretettel 
várják azokat, akik kíván-
csiak rá, hogy szólal meg 
a 60-as évek liverpooli 
hangzása napjainkban 
egy pécsi zenekar által.

CsEpREgI éVa 
máRCIus 22. Szombat 17 óra

„Csepregi Éva vagyok, a Neoton Fa-
mília alapítói közé tartozom. Több 
mint 33 itthon megjelent lemezzel 
büszkélkedhetünk, melyek sikerét 
a rajongóknak köszönhetjük. Spa-
nyolországi, japán, koreai, német si-
kereket tudhatunk magunk mögött, 
amely 8 millió eladott lemezt jelent! 

2005-ben a Népstadionban tartott kon-
certünk után Végvári Ádámmal és Baracs 
Jánossal együtt úgy gondoltuk, hogy ra-
jongótáborunk akaratának eleget téve 
folytatjuk a koncertezést. Azóta Neoton 
Família Sztárjai néven turnézunk. 
Igyekszem egyedül is a rengeteg meghí-
vásnak eleget tenni, járom az országot. 

Mindig izgatottan tekintek az új kihí-
vások elé is, nemrég készült el példá-
ul a Neoton Swing hangzóanyaga és 
koncert felvétele. Imádok Pécsre járni, 
s mindent megteszek azért, hogy az 
ÁRKÁD szülinapi fellépésem is emlé-
kezetes legyen szeretett közönségem 
számára.”

CoCktaIl-band  
máRCIus 23. VaSárnaP 15 óra
A zenekar 1995-ben alakult a nagy-
érdemű közönség szórakoztatására. 
Csapatuk 6 fő képzett és tapasztalt 
zenészből áll és ezzel a felállással 
kizárólag élőzenével biztosítják a jó 
hangulat alapját. A zenekari tagok 
közül mindenkinek kulcsfontosságú 
szerepe van a képviselt zenei színvonal 

jó hangulatának teljesítésében, amihez 
további elemként járul hozzá, hogy 
repertoárjuk folyamatosan újul, bővül, 
így 1995 óta rendkívül széles paletta 
alakult ki. Valamennyi réteg, korcso-
port zenei kívánságát színpadra viszik, 
s legfőbb erősségük mi más is lehetne, 
mint hogy szeretik, amit csinálnak.Ez a 

tényező alapvetően határozza meg a 
zenekar kisugárzását. A Cocktail-band 
zene szeretete és a zenekarra jellemző 
vidámság, az egymás és a közönség 

iránti tisztelet által éri el, hogy a mi-
nőségi igényes zene eljusson és meg-
érintse az esküvők és bálok mulató, 
vagy csupán zenehallgató közönségét.

A legszélén vagy kilógva, de sohasem a sorban
Nem hiszek a sorsban, én már annyi minden voltam.
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by thE way  
máRCIus 26. Szerda 17 óra
A jelenlegi formáció a  magyar-
országi X-Faktor  negyedik évadá-
ban  tűnt fel először, bár a korábbi 
szériákban mindannyian szerepeltek 
már. A jelenlegi formában a 2013-as 
X-Faktorban  tűntek fel, és a men-
torok házának megpróbáltatását is 

sikerrel vették. Szikora Róbert men-
tor továbbjuttatta a csapatot az élő 
showba.
A negyedik döntőben a fiúk azonban 
az utolsó két hely egyikén végeztek, 
amire a produkcióik, valamint az igen 
rövid idő alatt megnőtt rajongótábor 

alapján nem számított senki. A párbaj 
után a mentorok döntetlenül szavaz-
tak, és a nézői szavazatok alapján 
a ByTheWay-nek kellett távoznia a 
versenyből. A magyarországi X-Faktor 
történetében először egy énekes visz-
szalépett a versenytől, így helyére 

visszatérhetett 
a műsorba a 
legutolsó kieső 
— a ByTheWay. 
A négy srác be-
jutott a fináléba, ahol 2. helyezést 
értek el, így a magyar X-Faktor  leg-

sikeresebb csapatává váltak.

VIVat baCChus  
máRCIus 28. Péntek 17 óra
A Vivat Bacchus Énekegyüttest a 
pécsieknek már nem kell bemu-
tatni. Az accapella (hangszer nél-
küli éneklés) műfajában is egyedi 
stílust képviselő vidám csapat na-
gyon jó kapcsolatot ápol az ÁRKÁD 
Bevásárlóközponttal, mi több, 
születésnapi ünnepségünkre egy 

kifejezetten erre az alkalomra írt 
dallal is készülnek, amiért külön 
köszönetünket szeretnénk kifejezni. 
A neves énekegyüttes a kulturált 
borfogyasztás és a mulatozás igé-
jét saját szerzeményű bordalokba 
öntve lépett be a köztudatba. A 
2001-ben alakult együttes az évek 

során bejárta Európát és a világot, 
hozzájárulva ezzel a magyar bor jó 
hírének, nemzetközi elismertségé-
nek tovább erősödéséhez. Az elmúlt 
négy évben három kiadványuk lá-
tott napvilágot. A Vivat Bacchus 
által a mindenkori nagyérdemű 
egy új, egészen egyedi és sajátos 

stílusban meg-
írt dallamvilág-
ba csöppenve 
kóstolhat bele 
a magyar bor-
dal pártatlanul 
f ű s z e r e z e t t 
világába.

ChIldREn oF dIstanCE 
máRCIus 27. CSütörtök 17 óra
Egy halva született ötletnek indult, 
miszerint majd az egymástól több 
száz kilométer távolságra lévő srá-
cok, akik soha nem látták, nem hal-
lották addig egymást élőben, egy-

szer csak csinálnak egy lemezt. Törté-
netük 2006. június 2-ától íródik. Sub 

Bass Monster internetes fórumának 
köszönhetően figyeltek fel egymásra, 
majd megalapították az együttest. 
Első nagylemezük kezdő szárnypró-
bálgatás, stíluskeresgélés volt, ezért 
nem is került a nagyközönség elé a 
korong. Mára azonban már több mint  

300 000 Facebook rajongót szám-
lálnak, s 65 millió lejátszással a leg-
hallgatottabb magyar együttes a 
youtube-on. Idén a magyar zenészek 
között elsőként lépte át a csapat a 300 
000 rajongót Facebook-on, és fan-jeik 
azóta is töretlenül csatlakoznak. A 

Nélküled annyira más című daluk két 
hónap alatt közel 1 millió megtekin-
tést produkált - és még alig kezdődött 
el az év. A többszörös nyertes Viva 
Comet és a Bravo Otto díjas zene-
karral most a pécsi ÁRKÁD ünnepi 
színpadán találkozhatnak a rajongók.

thE ImmIgRants 
máRCIus 29. Szombat 17 óra
Az indie-rock műfajában kalando-
zó The Immigrants zenekar 2011-ben 
alakult Pécsett. A háromtagú formáció 
(Badric Adorio- ének, basszusgitár; 
Sápi Szabolcs - gitár, vokál; Károlyfi 
Balázs - dobok, vokál) egy tévés te-
hetségkutatóban tűnt fel még 2012 
tavaszán. Hamar bebizonyosodott, 
hogy a csapat ennél sokkal többre 
hivatott, így ősszel már a 30Y elő ze-
nekaraként tűntek fel országos tur-
néjuk több helyszínén. Ezután stúdió 
munkálatok következtek és 2013 ja-
nuárjában elkészítették első nagyle-
mezüket „Best Of” címmel. A banda 
azóta sem tétlenkedik: megjelent első 
profi videó klipjük "Smiles around 
midnight" című dalukhoz. Koncert-
jeik során a Fish!, a Halott Pénz, a 
Carbovaris és a Hangmás mellett is 
vendégeskedtek Pécsett és Budapes-
ten, de többször megfordultak már 

külföldi klubokban is. Számaik már 
többek között az MR2 – Petőfi Rádión 
is hallhatóak. Legutóbbi nagy dobá-
suk a Valentin napon megjelent (18+) 
videójuk volt, a következő pedig a 
hamarosan megjelenő új EP- jük lesz! 
A zenekar célja, hogy stadionokat tölt-
senek meg, több kislemezük legyen, 
mint a Beatlesnek és több lemezt ad-
janak el, mint Michael Jackson! Ám 
előtte még csatlakoznak az ÁRKÁD 
szülinapi fellépő seregéhez.

tamás éVa JátéktáRa és szülEtésnapI paRty 
máRCIus 30. VaSárnaP 14.30 óra
Előző lapszámunkban felhívást tet-
tünk közzé, melyben kerestük azokat 
a tízéveseket, akik közül egy szeren-
csés jelentkező születésnapi partyját 
megrendezzük. 
„Mi valóban cselekedni szeretnénk. 
Megfogjuk a gyermekek kezét és ap-
ró, óvatos lépésekkel bevezetjük őket 
az irodalom, a zene világába. Nagy 
mosolygós játék minden koncertünk, 

lüktető, élettel teli közösségi élmény, 
amely feloldja a gátakat, segít kap-
csolatokat teremteni, mely egyszerre 
megmozgat és pihentet, tanít és ön-
feledt szórakozást nyújt.”
A partyt az ÁRKÁD-ban tartjuk Ribizli 
bohóccal, tortával, előtte pedig Ta-
más Éva játéktára várja a gyerekeket. 
A zenekar tagjai Tamás Éva, Bogárdi 
Aliz, Pozsgai Tamás és Baksa Péter. A 

különböző műfajokból érkezett mu-
zsikusok, színészek, kortárs költők 
verseit álmodják dalokká, színes ze-
nei világot kölcsönözve a gyermek-
koncerteknek. Népszerű albumaikon 
kívül jubileumi meglepetésként a 
2012/13 – as színházi évadban mese-
koncerttel lepték meg a gyerekeket 
a Pécsi Harmadik Színházban, Csip-
kerózsika címmel. 

Legnagyobb siker a rajongók szeretete

szülInapI toRtaVágás wEIsz FannIVal
Születésnapi rendezvény sorozatunk 
egyik csúcspontja lesz a március 30-ai 
nagy tortaevés. A hatalmas méretű, 
1000 szeletes süteményt a Mecsek 
Cukrászda fogja elkészíteni, s Pécs 
város díjnyertes tortájára gondolva 
garantált az íz-és esztétikai élmény! 
Az ÁRKÁD szülinapi tortájának meg-

vágására Csizi Péter alpolgármester 
urat is meghívtuk, s az eseménynél je-
len lesz Pécs Város Arca, Weisz Fanni is.  
A tortaszeletekért adományt gyűj-
tünk a velünk ünneplőktől és a befolyt 
összeget a Szememfénye Alapítvány-
nak ajánljuk fel, hogy segíthessünk 
az új mentőautó megvásárlásában.
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CEntERdEsIgn FRIssítés Indul
Tíz éve már, hogy megnyitottuk 
kapuinkat. Tizedik éve már, hogy 
közel 130 üzletünkkel, ételudva-
runkkal, 850 férőhelyes parkolónk-
kal az Önök szolgálatában állunk. 
Kényelem és minőség, családi 
programok, baba-mamabarát szol-
gáltatások, minden egy helyen! Az 
elmúlt évek során számos neves 
márkával, új és keresett brand-
ekkel gazdagodtunk. Elérkezett 
az ideje, hogy üzleteink mellett 
bevásárlóközpontunk közösségi 
tereit is megújítsuk. Shopjaink nagy 
része modernizáltabb környezetet 
alakít ki, átépítik boltjaikat, új és 
designos bútorzattal teszik még 
vonzóbbá a bevásárlást az Önök 
számára. Falainkat mi is meleg 
hangulatú, divatos színekre, a na-
rancs és a zöld színeire festjük, a 

dekorációs munkálatok sorát kö-
vetően pedig többek között meg-
újítjuk mosdóinkat is. A vidám és 
barátságos színek mellett dekor 
csíkok teszik még fiatalosabbá 
belső tereinket, melyek a Media 
Markt előtti donga részen, az étel-
udvarban és a kupolában kapnak 
helyet. A dekorcsíkok különleges-
sége „múzsájukban” rejlik, ugyanis 
nem egyéb, mint a világszerte híres 
és elismert Zsolnay porcelán egy 
fajtája ihlette. A center bútorzatát 
is felfrissítjük, kicsinosítjuk, hogy 
színeikben tökéletes harmóniát 
alkothassanak falainkkal. A háttér 
munkálatok már február végén 
megkezdődtek, s mire születés-
napi eseménysorozatunk kezdetét 
veszi, szinte teljesen megújulva 
várja Önöket bevásárlóközpontunk.

szülEtésnapI akCIók
apaCs ezüst: 2014.03.30-án 50%-
os akció 10–18 óráig mindenre! Az 
akció nem vonatkozik alkatrészekre, 
tisztítószerekre, dobozokra, más ked-
vezményekkel nem vonható össze.
budMil: Március 21–23-án Bevásárló 
Napok keretében minden teljes árú 
termék árából 20% kedvezmény.
Casada: Március 31-ig bármilyen, 
akár működésképtelen masz-
szírozó készülék beszámítása 
20 000 Ft értékben a Quattromed 
Jade Masszírozó+ vételárába. 
Beszámítás esetén: 129 900 Ft
Közel 15% kedvezmény!
Power Board fitneszgép+
Ajándék 2 db vibrációs súlyzó 
49 800 Ft értékben!
Együtt: 299 900 Ft. Több mint 15% 
kedvezmény!
douglas: Március 21–22-ig 5+5% 
kedvezmény minden termékük-
re és szolgáltatásukra (a +5% 
törzsvásárlói kártyával érvényes). 
Ezeken a napokon Átváltoztatjuk! 
Rendezvény! Március 28–29-ig 
10 ezer Ft feletti vásárlás esetén egy 
Thomas Sabo tusfürdő vagy egy 
smink ecsetkészlet jár ajándékba.
envy: 2014. 03. 21–23-ig és 03.28–30-
ig 20% kedvezmény minden teljes 
áras ruházati termékre. A kedvez-
mény táskákra, kiegészítőkre és 
akciós termékekre nem vonatkozik!
fleur-t: A FLEUR-T az Árkád szüle-
tésnapjával együtt ünnepli fennállá-
sának 25. évfordulóját. Részletekért 
kattintson a www.viragkiraly.hu 
megújult weboldalunkra, és kövesse 
akcióinkat a facebookon.
gas: Március 21-23-ig 20% kedvez-
mény a tavasz-nyári termékekre. Az 
akció egyéb kedvezménnyel nem 
vonható össze!
heavy tools: Hosana, Tarsa, Tirza, 
Sampo, Taranis termékek 50%-os 
kedvezménnyel 2014.03.31-ig.
j.press: Tavaszi akció az üzletben 
megjelölt termékekre. Az akció visz-
szavonásig érvényes.

korona Óra: Március 21–30-ig 10% 
kedvezmény minden karórára, illetve 
egyes termékekre 15–20%.
Media Markt: 0% THM 10 havi 
törlesztő részlettel minden termékre 
2014.03.19. és 03.30 között! 10 nap, 10 
márka, 10% kedvezmény (10 napon 
keresztül, 10 különböző – naponta 
változó – márkára, 10% kedvezmény) 
2014.03.21. és 03.30. között.
MonarChy: 20% kedvezmény min-
den teljes áras termékre március 
29–30-ig. 
opti Markt: Március 21–30-ig 50% 
kedvezmény minden teljes áras ter-
mékre! Más akcióval nem vonható 
össze!
playersrooM: 15% kedvezmény 
minden Dorko és Norah cipőre. Az 
ajánlat 2014.03.21–30-ig érvényes, 
más akcióval nem összevonható és 
a PlayersClub kártyás vásárlásra nem 
vonatkozik.
playMax: 15% kedvezmény minden 
futócipőre! Az ajánlat 2014.03.21–30-
ig érvényes, más akcióval nem össze-
vonható és a Playmax clubkártyás 
vásárlásra nem vonatkozik
prosis autÓMosÓ: 30% kedvez-
mény minden Swarovski kristály 
tetoválásra! 20% kedvezmény a 
nanoWAX vízlepergető és színrege-
neráló rétegre! 10% kedvezmény az 
Ózonos vegyszer nélküli klímatisztí-
tásra 2014.03.21–30-ig.
reno: Március 21-től 30-ig 5000 Ft 
feletti vásárlás esetén egy 2000 Ft- 
os kártya jár ajándékba, amely a kö-
vetkező cipő vásárlásakor váltható be, 
de legkésőbb 2014. november 30-ig. 
Az akció a készlet erejéig tart.
tatuuM: Március 21–23-ig, illetve 
március 28–30-ig 10% kedvezmény 
a teljes áras termékekre, illetve törzs-
vásárlók számára 20% kedvezmény 
ugyanezeken a napokon. Az akció a 
teljes áras termékekre érvényes.
toM tailor: Március 22–23-ig min-
den termékre 20%-os engedmény 
(a már akciós termékek kivételével).

tíz éV, tíz kéRdés

aki válaszol: 
hahner klaudia 
centermenedzser
1. Hogyan telik a menedzsment egy 
napja az ÁRKÁD-ban?
Igen gyorsan… vannak rutinszerű 
feladatok, mint az e-mailek megvá-
laszolása, a napi házbejárások, bel-
ső megbeszélések és egyezetések, 
amelyek állandóak. Ezen felül jönnek 
még a különböző megbeszélések a 
bérlők képviselőivel, a központtal és 
egyéb partnerekkel. Ezek már szinte 
ki is tennék a napi 8 órát, de ezen felül 
jönnek az aktuális megoldandó fel-
adatok, amelyekből jut minden napra. 
Ebből is látszik, a 8 óra sokszor több! 
Szerencsére egy jól strukturált csa-
pattal dolgozunk, mindenkinek meg 
van a saját munkaköre, így gyorsan 
és hatékonyan tudjuk megoldani a 
feladatokat és marad időnk arra is, 
hogy új dolgokat találjunk ki, ame-
lyekkel látogatóink komfortérzetét és 
elégedettségét növelni tudjuk.

2. Meséljen picit magáról, hogy 
került a bevásárlóközpont élére. 
Hogy alakult a csapata összetétele?
2001-ben az ÁRKÁD Budapest nyi-
tás előtti időszakában gyakornok 
voltam a cégnél néhány hónapig, 
majd lediplomáztam és máshol he-
lyezkedtem el Budapesten. 2003 jú-
niusától dolgozom újra az ÁRKÁD-ot 
üzemeltető ECE-nél. Az ÁRKÁD Pécs 

első center-menedzserének voltam 
az asszisztense és érdekességkép-
pen elmondhatom, hogy jóma-
gam voltam itt először a csapatból,  
8 hónappal a nyitás előtt! Akkor még 
a Rákóczi úti projektirodában dolgoz-
tunk, onnan szerveztük meg a bokré-
taavató ünnepséget és természetesen 
a nyitást készítettük elő. Aztán néhány 
évre itt hagytam a pécsi ÁRKÁD-ot és 
a csapatot, amikor kimentem német-
országi centereinkbe tanulni, valamint 
megnyitottam a FÓRUM Debrecen 
Bevásárlóközpontot. 
2009-ben visszatértem a nagyon jól 
strukturált kis csapatomhoz. Össze-
sen 17-en vagyunk: 6 karbantartó, 3 
információs munkatárs, 3 parkolóház 
irodai munkatárs, 1 műszaki vezető és 
az ő helyettese, a titkárságon 2 asz-
szisztens kolléganő és jómagam. De a 
csapathoz tartozik még bérbeadó me-
nedzserünk, Schmidt Tamás kollégám 
is, hiszen minden héten itt van Pécsett, 
ezáltal ő is a csapat és a ház szerves 
részévé vált. A nyitási csapatból 8,5-en 
vagyunk itt, hiszen Kalotai Judit kollé-
ganőm jelenleg otthon van második 
gyermekével. De vannak olyan kollé-
gák, akik például cégen belül tudtak 
előrébb lépni, ők most a budapesti 
ÁRKÁD-ban dolgoznak.

3. Sok üzletük szintén tíz éve jelen 
van, ugyanakkor alaposan válto-
zott is az összetétel az elmúlt évek 
során. Mi ennek az oka?
Igen, közel 70 üzletünk velünk együtt 
tíz éves. Mindegyiküket jelentősnek 
tartom, hiszen ha 10 éve tudnak pros-
perálni, amiből azért volt jó pár nehéz 
évünk, illetve tudnak fejlődni és továb-
bi évekre elkötelezik magukat bevá-
sárlóközpontunk mellett, ez minden-
képpen említésre méltó. Emellett az 
üzletek kb. 45%-a lecserélődött az el-
múlt 10 év során, de én úgy gondolom, 
hogy a cserék mindig egy jobb, újabb 
vagy esetleg egy hiányzó szegmenset 
hoztak a házba. Több oka is lehet egy 
üzletváltásnak: olyan is van, hogy egy 
nemzetközi márka kivonul Magyar-
országról, láttunk néhány csődhely-
zetbe került céget is sajnos, de olyan 
is van, hogy az adott üzlet a vásárlói 
szokások változásával nem tud lépést 
tartani és ez által a forgalmai nem any-
nyira jók, így nem tud boldogulni egy 
ilyen bevásárlóközpontban. Ha az üz-
let koncepciója jó, jók a termékek, van 
mögötte egy jó marketing és egy jól 
képzett értékesítő csapat, akkor ren-
delkezik az alapfeltételekkel a hosszú 
távú sikerhez.

4. Mi, esetleg ki hiányzik véleménye 
szerint leginkább az üzletek, vagy 
épp a szolgáltatások palettájáról?
Nincs különösebben hiányérzetem. 
Szerintem most jól áll a ház. Igen, vál-
tozások azért lesznek, hiszen jönnek 
be új üzletek és néhány üzlet új helyre 
is költözik. Átépítenek, épülnek és szé-
pülnek, ahogyan a bevásárlóközpont 

is. Ezért jó, hogy 10 évesek vagyunk, 
hiszen ez hozza a változás szelét. Az 
új és megújult üzletektől folyamato-
san adunk tájékoztatást valamennyi 
fórumunkon.

5. Milyen célokkal indult az ÁRKÁD, 
mennyire sikerült ezek megvalósí- 
tása?
Az elsődleges célunk az volt, hogy 
integrálódjunk a város és a régió ke-
reskedelmébe és ezen felül egy olyan 
találkozóhelyet hozzunk létre, ahol az 
emberek nem csak vásárolnak, de jól 
is érzik magukat, üzleti tárgyalásokat 
folytatnak, programokon vesznek 
részt. Én úgy gondolom, hogy ez si-
került, hiszen bevásárlóközpontunk 
szerves és lüktető részévé vált Pécsnek 
és a vonzáskörzetnek.

6. Mennyire változtak az üzemelte-
tési feladatok az elmúlt 10 évben?
A rutinszerű napi feladatok maradtak. 
A nyitás első éveiben az elsődleges 
szempont, hogy megtanuljuk, kita-
pasztaljuk, hogyan működik a legopti-
málisabban a ház és az építési fázisból 
visszamaradt hiányosságokat pótol-
juk. A következő időszak fő feladata 
a működés optimalizálása, esetleges 
költségcsökkentések. Majd, ami ma-
napság foglalkoztat minket: a felújítás, 
a berendezések javítása, esetleg cse-
réje, és ahogy idősödik az ingatlan, ez 
mindig aktuálisabb lesz.

7. Mennyire változtak a reklámo-
zási szokásaik, mi indokolja a 
változtatásokat?
Nem sokban. Nagyon nagy régiót cél-
zunk meg a reklámeszközeinkkel és 
mivel egy családi bevásárlóközpont 
vagyunk, korcsoportban is nagy a szó-
rás. Persze erősítjük az online megje-
lenéseket, hiszen ez a 21. században 
elengedhetetlen!

8. Mit gondol, mi az oka az ÁRKÁD 
népszerűségének?
A sok strukturált munka, amit az ÁRKÁD 
üzletei és a menedzsment együttesen 
véghezvisz és a programjaink. Ez egy 
olyan egységet kommunikál kifelé, 
amely méltán népszerűvé tehet egy 
bevásárlóközpontot.

9. Mely programjaikra a legbüsz-
kébb és miért?
Amelyeket még asszisztens koromban 
szerveztem 2004-ben: a nyitás nyarán 
volt Athénban az olimpia. Erre az alka-
lomra egy amfiteátrumot építettünk 
fel, szinte igazinak tűnt. Akkor szer-
vezték itt Pécsett a Folkloriádát és a 
különböző nemzetek folklór csoport-
jai ebben a kulisszában is felléptek. És 
ezen felül van még egy, a Street art 
versenyünk, amellyel 2012-ben meg-
nyertük az ECE Marketing Awardját is!

10. Mit kívánnak az ünnepeltek ma-
guknak az elkövetkezendő 10 évre?
További sok-sok tennivalót, remek 
programokat, sikeres és elégedett 
üzlettulajdonosokat és dolgozókat, 
és természetesen elégedett, vissza-
térő látogatókat és vásárlókat!
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meseszép húsvét
ápRIlIs 

5–19.

Meseszép húsvétunk lesz idén. A 
szokásos ünnepi készülődés mellett 
ugyanis egy nemes programhoz csat-
lakozunk. A Médiaunió Alapítvány ál-
tal 2011/2012-ben folytatott „Mesélj 
mindennap!”elnevezésű kampány 
nagy hatást gyakorolt a közvélemény-
re. Több ezer szülő ismerte fel a gyer-
mekeikkel eltöltött idő értékét, és mé-
lyedtek el a mesék varázslatos világá-
ban. Nem lehet elégszer hangsúlyozni 
ennek fontosságát, és a társadalom 

figyelmét újra és újra hasznos felhív-
ni rá. Ezen elgondolás mentén a Pé-
csi Tudományegyetem szeretné ezt 
a kampányt feléleszteni, elsősorban 
lokális szinten, a kuratórium támoga-
tását élvezve, épp ezért az intézmény 
a 2013-as tanévben Meseszép… cím-
mel jótékonysági rendezvénysorozatot 
indított. Ennek részeként több ezer 
óvodás és alsó tagozatos általános is-
koláskorú gyermek, valamint szüleik 
számára szeretnék közvetíteni azt az 

üzenetet, hogy milyen fontos a csa-
ládban közösen eltöltött értékes idő, 
melynek hatásaként a gyermekek 
érzelemvilága, kreatív látásmódja je-
lentősen fejlődik. Ennek egyik fontos 
eszköze lehet a mindennapi mesélés. 
A PTE Táncegyüttes Meseszép… című 
két felvonásos táncestje is e téma aktu-
alizálását tűzte ki célul, s mi is fontosnak 
éreztük, hogy részt vállaljunk a prog-
ramban. Meseszép húsvétunk idején 
kis szigetecskéken klasszikus Grimm 

meséket elevenítünk meg. Összesen 5 
témasziget kap majd helyet bevásár-
lóközpontunk alsó szintjén az aulában. 
Hófehérke, Csizmás kandúr, Piroska 
és a farkas, Hamupipőke, A farkas és a 
hét kecskegida meséjét keltjük életre 
kicsik-nagyok örömére. A generációk 
által jól ismert és szimpatikus mese-
figurákat tavaszi virágpompa öleli 
majd körül, melybe beépítjük húsvéti 
színpadunkat a PTE Meseszép prog-
ramsorozatainak bemutatására.

ptE mEsEkönyV gyŰJtő akCIó az áRkád-ban
felhívás! Csak egy könyv, 
Mert a Mese szép…
Április 15–17. – 14.30 és 17.30 óra között
Április 18. – 13.00 és 17.30 óra között
A PTE által meghirdetett, ez év ápri-
lisáig tartó rendezvénysorozat ideje 

alatt mesekönyv-gyűjtő akciót is kez-
deményeztek a szervezők. Új vagy 
akár régi, jó állapotú könyveket is 
örömmel fogadnak. Cél, hogy mi-
nél több gyermekhez juthasson el a 
mesék varázslatos világa. A 8 hónap 

alatt összegyűjtött mesekönyvek 
átadására egy ünnepélyes záró ren-
dezvényen kerül majd sor valamennyi 
résztvevő iskola és óvoda számára. 
Kérjük kedves Látogatóinkat, hogy 
Önök is járuljanak hozzá az akció 

sikeréhez. Segítsenek, hogy minél 
több mesekönyv kerülhessen az isko-
lásokhoz és óvodásokhoz! Aki nálunk 
jár, könyvadományait április 15-18-ig 
a jelzett időpontokban tudja leadni.
Aki a postai utat választja, kérjük, a kö-

vetkező címre juttassa el felajánlását.

Pécsi Tudományegyetem, 
H-7622,  Pécs, Vasvári Pál utca 4. 126. 
iroda

színpadI 
pRogRamok
Alkalmanként más-más mesejele-
net kerül előadásra a tánc nyelvén, 
közismert mesélő előadásában, 
interaktív játék formájában gye-
rekekkel, valamint közös meseko-
reográfia tanítása és élő éneket is 
tartalmaz a repertoár.

április 15- 17. 
15.30–16.30-ig

április 18.
13.30–14.15 között és

15.30–16.30 között

A tavasz csodás színű virágai és a kis 
szigetek mellett a gyerekek körében 
tavaly oly nagy sikert aratott körhin-
tával tesszük még emlékezetessé a 
kicsik mesebeli utazását. Használják 
ki a lehetőséget. Repítsék gyermeke-
iket a mesék szárnyán, tegyenek egy 
utazást a tavasz virágai között. S a 
körforgás nem ér véget a rendezvény 
után sem, ugyanis a virágok idén is 
útra kelnek: valamelyik óvoda, iskola 
udvarát díszítik majd a gyerekek nagy 
örömére. 

körhinta nyitva tartás
2014. április 05. és 19. között
Hétfő–szombat 10–19 óráig
Vasárnapokon 10–18 óráig

körhinta használatának 
szabályai
•	A körhinta igénybevételéért fizetni 

kell, díja: 300Ft/gyermek/alkalom
•	A gyerekek érkezési sorrendben 

vehetik igénybe a körhintát
•	A körhintát maximum 15 éves ko-

rig lehet igénybe venni, kivéve a 

hintót, melyet felnőtt is használhat
•	 Felnőtt személy a mesefigurákon 

ülő kisgyermek mellett a pódium-
ra állva kísérheti gyermekét

•	A gyermeket kísérő személynek is 
ki kell fizetnie a körhinta meneté-
nek árát, azaz a 300Ft/alkalom díjat

•	Súlykorlátozás nincs
•	A körhintából / körhintába menet 

közben ki-és beszállni tilos!
•	A ki és beszállás a kijelölt területen 

történik, a kijelölt területeken be-
lülre menni tilos!

•	Menet közben a körhintában 
felállni tilos!

•	A körhintára felülő gyermekek-
nek minden esetben be kell tar-
taniuk a kezelő utasításait

•	A gyermekek a körhintát szü-
lői vagy nagykorú felügyelete 
mellett vehetik igénybe, tehát 
csak akkor ülhet fel a körhin-
tára, ha azt szülője/kísérője 
engedélyezte!

•	A körhinta menetideje kb. 3 perc

mEsés 
köRutazás

ÚJdonságok az áRkád-ban
stradivarius
A Stradivarius a legdivatosabb ruhák 
és kiegészítők széles választékát kí-
nálja vásárlói számára. Termékeiket a 
modern világ inspirálja, és a legújabb 

trendeket követik. Garantálni tud-
ja, hogy termékei minden vásárló 
ruhatárának üres polcait feltöltik. A 
Stradivarius nagy figyelmet fordít 

stílusára, anyagaira és kiegészítői-
re, azon női vásárlók részére, akik a 
legújabb trendeket követik, és tud-
ják is, hol találják meg azt. Minden 

szezonban, a kollekciók segítik a höl-
gyeket stílusuk fejlesztésében, bizto-
sítva őket, hogy mindig a legújabb 
divatot viselik. Nyitás hamarosan!

Megújult designnal várja a vásár-
lókat az alsó szinten a budmil és a 
Devergo üzlet.

fotó: Stradivarius
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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 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 2014. április 25-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: "Playmax".
Szerencsés nyertesünket, Banna Gabriellát Móritz Lilla, az igazgatóság 
munkatársa és Banga Noémi, az üzlet munkatársa köszönti egy 10.000 Ft 
értékű Adidas focilabdával.

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: "Itt a farsang, áll a bál". 
A nyertes: Baltavár Lili (8 éves). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű ÁRKÁD 
vásárlási utalvány.

e havi témánk:

"10 éves az ÁRKÁD"
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. április 25.

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

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


