
Szeretjük a titokzatoS terméSzetet
kalandozás az időjárás világában   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

Nyári kuponnapok
Június 4-7-ig a nyári ru-
határ legújabb darab-
jainak és a nyaralás 
kellékeinek beszerzé-
sekor ismét kedvezmé-
nyesen vásárolhatnak 
ÁRKÁD kuponokkal.

Kerékpártúra
J ú n i u s  15 - é n  i s m é t 
együtt kerekezhetünk 
Harkányba, hogy aztán 
a gyógyfürdő kellemes, 
hűs vízében mi, bringá-
sok, csobbanhassunk 
egy jót.

2. oldal 3. oldal

Gyermeknap
M á j u s  25 - é n  s z í n e s 
programok tárházával 
várjuk a gyerekeket, 
megünnepelve és emlé-
kezetesebbé téve ezál-
tal a napot, mely róluk 
szól.

Önök az ÁRKÁD Híradó nyári szá-
mát tartják a kezükben… ugyanis 
augusztusig újságunk nem jelenik 
meg. Éppen ezért most különösen 
informatív és kifejezetten az elkö-
vetkezendő két és fél nyári hónap-
ra fókuszáló témákkal jelentke-
zünk.

A titokzatos időjárási jelenségekről 
rántjuk le a leplet júniusban meg-
rendezendő kiállításunkkal. Július-
ban néhány napig mi is focilázban 
élünk majd a VB utolsó harmadá-
ban.

Ezeken kívül pedig számos újdon-
sággal várjuk Önöket!

Kellemes nyarat és élményteli 
szünidőt kívánunk!

Üdvözlettel,

Hahner Klaudia
centermenedzser

Izgalmas és különleges programmal 
üdvözölhetik a nyarat mindazok, 
akik június 10. és 29. között bevá-
sárlóközpontunkba látogatnak. Az 
időjárásról szóló interaktív kiállítá-
sunkat óvodás, iskoláskorú gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt 
ajánljuk. S bár a tárlat felér egy-egy 
fizika órával is, mégis bizonyságul 
szolgál, hogy a törvényszerűsé-
geket testközelbe lehet hozni, s 
könnyen értelmezhetővé lehet va-
rázsolni. Élménydús tapasztalatok 
formájában egyszerűvé, érthető 
válnak azok a jelenségek, melyek 

egymást váltva jelen vannak min-
den évszakban, mint például a hó, 
zivatar vagy a hőség, de a félel-
metes tornádóról is esik majd szó. 
Mindösszesen nyolc kiállító stan-
don lesz lehetőségük arra, hogy 
választ kapjanak az időjárást alakító 
jelenségekkel kapcsolatos kérdése-
ikre, ugyanakkor betekinthessenek 
a jövő meteorológiájába is. A PTE 
Természettudományi karának jó-
voltából pedig tárlatvezetésekre 
is sort kerítünk.

4–5. oldal
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Színes programok az egész családnak

programajánló

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2014. július 7–13.

2014. június 15.

2014. június 10–29.

2014. június 4–7.

2014. május 30.

2014. május 23–24.

2014. május 25. 

Jön! Jön! Minden, aMi FOCi VB

ÁRKÁd KeRéKpÁRtúRa

KalandOzÁs az időJÁRÁs VilÁgÁBan 
inteRaKtíV KiÁllítÁs

nyÁRi KupOnnapOK

12:00–18:00 óRÁig
gyeRMeKnap az ÁRKÁd-Ban

VéRadÁs

niVea pROMóCió

Hétfő-Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

ZÁRVA: 2014. június 8–9.,
augusztus 20.
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Nyári kupoNakció  2014. júNius 4–7-ig
Vásároljon olcsóbban kuponjainkkal!
A kedvezményes ajánlatokat nyúj-
tó üzletek listáját és a kuponokat 
a www.arkadpecs.hu web oldalon 
lehet megtekinteni a Nyári kupon-
napok menüpont alatt. Amennyi-
ben kedvező ajánlatra bukkannak, 
a kuponra kattintva a kis szelvényt 
ki tudják nyomtatni, hogy aztán az 
akció idején kedvezményesen vásá-
rolhassanak. A kuponon feltüntetett 
érvényességi időt minden esetben 
ellenőrizzék, nehogy lemaradjanak 
a jobbnál jobb ajánlatokról! Akik 
nem rendelkeznek internettel, vagy 
nyomtatóval, Információs pultunknál 

személyesen is érdeklődhetnek, me-
lyek a részt vevő üzletek, s milyen 
mértékű kedvezményekkel várják a 
vásárlókat. Az akció idején a felső-
szinten kialakított kupon-nyomtató 
standnál hostesseink kinyomtatják 
Önöknek a kiválasztott kuponokat. 
Takarékoskodjanak és készüljenek fel 
a nyárra elektronikus kuponjainkkal! 
Örömmel vesszük, ha kedvenc aján-
lataikat, akciónkkal kapcsolatos ta-
pasztalataikat meg is osztják a többi 
ÁRKÁD Pécs rajongóval facebook 
oldalunkon. A www.arkadpecs.hu 
weblapon arra is lehetőségük van, 

hogy felvegyék velünk a kapcsola-
tot. Írjanak az info@arkadpecs.hu 
címre, vagy a www.napiakciok.hu 
oldalon a Vásárlói vélemények rova-
tában osszák meg velünk és a többi 
kuponfelhasználóval, mi mindenre 
érdemes vadászni, mely üzletben 
találkoztak a legkitűnőbb ajánlatok-
kal, hol lelhetők fel a legtrendibb 
nyári holmik, nyaraláshoz szükséges 
kellékek. Aki pedig elsőként szeretne 
értesülni az ÁRKÁD Pécs üzleteinek 
akcióiról, programjairól, iratkozzon 
fel hírlevelünkre! 

 akciós LisTa 
Az üzletek ajánlatait lapzártakor gyűj-
töttük csokorba. A lista tájékoztató jel-
legű, ezért vásárlás előtt információs 

pultunknál, nyomtató standunkon 
vagy web oldalunkon szerezze be a 
friss ajánlati listát!

Alexandra
20% kedvezmény minden teljes áras könyvre.  
A kedvezmények nem halmozhatók és nem vonatkoznak 
akciós termékekre, tankönyvekre.

Apacs Ezüst 40% kedvezmény minden teljes áras termékre, kivéve 
alkatrészek, dobozok és már akciós termékekre.

Balance 20% kedvezmény minden teljes áras termékre.
A kedvezmény más akcióval nem vonható össze.

Beauty Hands Shellac vagy OPI leoldható géllakk szolgáltatáshoz járó 
manikűr és leoldás árából 50% kedvezmény.

Borgo 20% kedvezmény a megjelölt termékekre. A kedvezmény 
más akcióval nem összevonható, és készpénzre nem váltható.

Butlers
5000 Ft feletti vásárlás esetén a vásárlás értéknek 20%-át 
ajándékutalvány formájában visszakapja a vásárló. Az így 
kapott utalvány 48 óra elteltével váltható be és egy évig érvé-
nyes. A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

Csoki Korzó
Az üzletben megjelölt termékekre 20% kedvezmény 
a kupon ellenében. Az akció más kedvezményekkel nem 
összevonható.

Devergo 20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció 
más kedvezménnyel nem összevonható.

Dockyard Island 20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció 
más kedvezménnyel nem összevonható.

Douglas Megajándékozzuk egy Douglas törzsvásárlói kártyával 
10000 Ft feletti vásárlás esetén.

Extrametál 20% az Extrasol Solingen és a Herbertz Solingen termékekre. 
A kedvezmény nem vonatkozik az akciós cikkekre.

GAS
20% kedvezmény kizárólag az üzletben megjelölt termé-
kekre. Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze és 
a teljes áras termékekre vonatkozik.

Hervis
20% kedvezmény 1 db szabadon választott termékre. 
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze és 
csak a teljes áras termékekre vonatkozik.

Humanic 20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció 
más kedvezménnyel nem összevonható.

Inside 20% kedvezmény minden teljes áras termék árából.
A kedvezmény más akcióval nem összevonható.

Interspar
5000 Ft feletti vásárlás esetén 500 Ft értékű kupont adunk 
ajándékba, amelyet 2014. június 10. és 15. között 
lehet beváltani újabb 5000 Ft feletti vásárlás esetén. 
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.

J.Press 20% kedvezmény az eredeti áras termékekből. 
A kedvezmény az akciós termékekre nem vonatkozik.

Játéksziget 20% kedvezmény minden teljes áras termékre, kivéve legók. 
A kedvezmény más akcióval nem összevonható.

KFC Minden vásárolt kosár mellé ajándék strandtáska. 
Részletek az étteremben!

Kiwi ékszer 30% minden teljes áras termékre, kivéve dobozok, tisztító 
folyadék, tisztító kendő és a már akciós termékek.

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

Monarchy 20% kedvezmény minden termékre. A kedvezmény más 
akcióval nem összevonható.

Neckermann 06.05–07-ig történő repülős csomagtúra foglalása esetén 
egy 1 hetes ingyenes parkolás jár ajándékba a reptéren.

Pirex írószer 5% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció más 
kedvezményekkel nem összevonható

Playersroom
10% kedvezmény minden Converse termékre és Nike Air Max 
cipőre, 20% kedvezmény minden egyéb termékre. Az ajánlat 
más akcióval nem összevonható. Csak a teljes áras termékekre 
érvényes, és a PlayMax clubkártyás vásárlásra nem vonatkozik.

Playmax
10% kedvezmény minden Nike termékre, 20% kedvezmény 
minden egyéb termékre. Az ajánlat más akcióval nem össze-
vonható, csak a teljes áras termékekre érvényes, és a PlayMax 
clubkártyás vásárlásra nem vonatkozik.

Prosis Autómosó
20% kedvezmény külső-belső, azaz komplett szolgáltatá-
sokból a kupon ellenében. A kedvezmény más akcióval nem 
összevonható.

Reserved 20% kedvezmény minden teljes áras termék árából. 
A kedvezmény más akcióval nem összevonható.

Retro 20% kedvezmény minden teljes áras termékből. Az akció 
más kedvezménnyel nem összevonható.

Saxoo London
20% kedvezmény minden teljes áras termékre. 
A kedvezmény nem érvényes a már leértékelt termékekre, és 
más kedvezménnyel/akcióval nem összevonható.

Six Bijou
20% kedvezmény minimum két termék vásárlása esetén. 
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze és csak a teljes 
áras termékekre vonatkozik.

Takko Fashion
20% kedvezmény minden teljes áras termékre. 
A kedvezmény nem érvényes a már leértékelt termékekre, és 
más kedvezménnyel/akcióval nem összevonható.

Tally Weil 20% kedvezmény 2 teljes áras termék vásárlása esetén. 
A kedvezmény más akcióval nem összevonható.

Tatuum
Minden vásárló számára 10%, törzsvásárlók számára 20% 
kedvezmény a teljes áras termékek árából. A kedvezmény 
más akcióval nem összevonható.

Tchibo
20% kedvezmény 3db használati cikk vásárlása esetén. 
A kedvezmény más termékekkel nem vonható össze! További 
részletek az üzletben.

Telekom
20% kedvezmény minden tartozékra, kivéve Apple márka. 
A kedvezmény csak a teljes áras termékekre vonatkozik, vala-
mint nem vonható össze más akcióval.

Tom Tailor 20% kedvezmény minden teljes áras termékre. 
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Vision Expressz
20% kedvezmény minden teljes áras termék árából. 
A kedvezmény más akcióval nem összevonható. További 
feltételek az üzletben.

Vodafone
Most vásárolj tartozékot okostelefonodhoz és tabletedhez! 
Amennyiben egyszerre 2 tartozékot vásárolsz az ÁRKÁD 
Vodafone szaküzletben, 20% azonnali kedvezményben 
részesülsz! Az akció más kedvezményekkel nem összevonható.

Wrangler Lee 20% kedvezmény minden teljes áras termék árából.
A kedvezmény más akcióval nem összevonható.

Yves Rocher

40% kedvezmény 1 db Ön által választott nem Zöld Pontos 
termékre. A kedvezmény más akciókkal nem összevonható és 
a termék eredeti, nem akciós árából kerül levonásra. A ked-
vezmény egyszeri alkalommal, kizárólag a kupon átadásával 
vehető igénybe.

IX. ÁRKÁD KeRéKpÁRtúRa
EGYÜTT KÉT KERÉKEN
A túra napja:
2014. június 15. Vasárnap
Jelentkezés módja: 2014. május 
22-től online! (max. 550 főig!)
Gyülekező: 9 órától a Czinderi 
parkban 
Start: 10 órakor
Úticél: Harkányi Gyógy- és 
Strandfürdő
Útvonal: Pécs Czinderi utca - Siklósi 
út felé az 58-as számú főút - Harká-
nyi Gyógyfürdő
Célba érkezés: A Harkányi Gyógy-
fürdő Platina bejáratánál

Bevásárlóközpontunk immár kilen-
cedik alkalommal rendezi meg nagy 
hagyományú kerékpártúráját. Évről 
évre nő az érdeklődés a színvonalas 
sportrendezvény iránt, mint ahogy 
a bringások száma is egyre növek-
szik. Ebben az évben több mint 500 
résztvevőre számítunk. Maximum 
550 bringás előzetes jelentkezésé-
re lesz lehetőség.  A túra célja a 
mozgáson kívül egy hamisítatlan 
nyári közös élmény és egy kelle-
mes strandolás az esemény állandó 
szponzora, a Harkányi Gyógyfürdő 
jóvoltából. Külön köszönet nekik 
a lelkes együttműködésért és az 
ÁRKÁD bringásoknak felajánlott 
fürdő-belépőjegyekért.

JELENTKEzÉS MóDJA 
Részvétel ebben az évben is előzetes 
regisztráció ellenében lehetséges.  
Az online jelentkezést május 22-én 
indítjuk a www.arkadpecs.hu web 
oldalon. Az érvényes online jelent-
kezés feltétele a 16. életév betöltése 
és a kért adatok pontos megadása. A 
jelentkezés feltétele továbbá, hogy 
a résztvevő a gyülekezőhelyen alá-
írásával hozzájáruljon ahhoz, hogy a 
rendezvényen róla készített fotókat, 
melyeken felismerhető és beazono-
sítható, cégünk reklámanyagaiban 
felhasználhassa. Természetesen a 

regisztráló nevezheti és megjelöl-
heti a vele együtt kerekező gyer-
mekek számát is. A kerékpártúrára 
regisztrálók száma maximum 550 
fő lehet, pontosan ennyi csomaggal 
és fürdő-belépővel készülünk az 
eseményre. 

LEHET-E A RENDEzVÉNY 
NAPJáN IS CSATLAKozNI? 
Igen, természetesen lehetséges, 
azonban az ÁRKÁD pólót és a tá-
mogatók által felajánlott ajándé-
kokat csak az előzetesen regisztrált, 
a gyülekezőhelyen jelenlévő és 
aláíró maximum 550 fő számára 
tudjuk biztosítani. A regisztráltak-
nak biztosított pólók kiosztására és 
azok felvételére a gyülekezőhelyen 
a Czinderi Parkban, a csomagok 
és a fürdőbelépők átnyújtására 
a célban, a Harkányi Gyógyfür-
dő Platina bejáratánál kerül sor. 

BIzToNSáG
A kerékpártúra nem jár teljes út-
lezárással, így a résztvevők – a 
mezőnytől leszakadók is - kötele-
sek a KRESZ szabályait betartani. 
Ahol a kerékpárosoknak a KRESZ-
ből adódóan nincs elsőbbségük, 
számukra az elsőbbséget rendőr 
vagy jelzőőr biztosítja. Biztonsá-
gunkat garantálják: Pécsi és Siklósi 
Rendőrkapitányság és Országos 
Mentőszolgálat.

TáMoGATóK

BRINGÁSOKNaK aJÁNLJUK
  1   SAxoo LoNDoN 
KÉT KERÉKEN IS
A Saxoo London színekben gazdag 
2014 Tavasz/Nyári kollekciója ideális 
választás kerékpározáshoz is. Dobja 
fel Ön is ruhatárát és tegye színesebbé 
kerekpáros útjait. A Saxoo London 
idén csatlakozott a Magyar Kerékpá-
ros Klub Bam! (Bringázz a munkába!) 
kampányához, hogy tovább népsze-
rűsítse a kerékpáros közlekedést. Ha 
az első 550 fő közt regisztrál és Ön 
is bringára pattan június 15-én az 
ÁRKÁD Pécs Kerékpártúráján, akkor 

20% kedvezménnyel vásárolhat a 
pécsi Saxoo London üzletben.
(A kedvezmény a teljes árú termékekre 
vonatkozik, más akcióval nem vonható 
össze és június 15–30-ig érvényes.)

  2, 3   DING DoNG A BUTLERS-TőL
Kerékpározás közben is szükségünk 
van arra, hogy felkeltsük közlekedő-
társaink figyelmét. Tökéletes meg-
oldást kínál erre a BUTLERS újdon-
sága, a DING DONG biciklicsengő, 
mellyel garantáltan észrevesznek 
minket. A különböző színek és 

minták pedig egyedivé varázsolják 
kedvenc közlekedési eszközünket.

  4   MULTIFUNKCIoNáLIS 
ExTRAMETáL
Az Extrametál nyáron, a kerékpározás 
egyik fő évszakában is szeretettel 
várja vásárlóit szakértő kollégákkal, 
széles termék-és színválasztékkal. 
Kerékpározáshoz az üzlet az idén 
130 éves Victorinox multifunkciós 
zsebkéseit és szerszámait ajánlja, 
melyek között mindenki megtalál-
ja a kívánt funkcióval rendelkezőt. 

Hatalmas választékukból válogassa-
nak kedvükre!

  5, 6, 7   CoLUMBIA A DoCKYARD-TóL
A Dockyard üzletekben több márka 
nyári kollekcióiban is megtalálhatóak 
a kifejezetten szabadtéri sportoláshoz 

szükséges darabok. A biciklizéshez 
többek között a Columbia technikai, 
multifunkcionális darabjai ajánlottak 

– a nyári hőségben például az izzadás 
aktiválta hűtéssel (Omni-Freeze) ellá-
tott modellek teszik kellemesebbé a 
tekerést.

  5  
  6  

  7  

  3  

  2  

  1  

  4  
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GyeRmeKNap 
az ÁRKÁD-BaN

fotó: Heavy Tools

aNGRy BIRDS
május 25. Vasárnap 
12-18 óráig
Hazánkban május utolsó vasár-
napján, más országokban június 
elsején ünneplik a gyerekeket. 
Ezen a szép és jelentős napon 
számtalan családi esemény, játék, 
élmény várja a kicsiket. Bevásár-
lóközpontunk a gyermekek nagy 
kedvenceivel, Angry birds prog-
ramokkal készül a gyerekeknek. 
Helyszín ezúttal is az alsó szint 
kupola, a részvétel ingyenes. Egy 
olyan nap, ahol gyerek-felnőtt is 
jól érzi majd magát.

PRoGRAMoK
•	 Angry birds arc festés 
•	 Csillám tetkó
•	 Angry birds figura készítés na-

gyoknak, valamint gyurmával a 
kicsiknek

•	 Léggömb tekerés 
•	 Angry birds nagy játékok: célba 

dobáló, puzzle kicsiknek, óriás 
puzzle nagyobbaknak, óriás fes-
tőfal, memóriajáték

•	 Angry birds okoska társas játékok
•	 Interaktív játék a gyerekekkel
•	Trambulin
•	Trüffel ízesítésű torta, melyet a 

Mecsek Cukrászda készít

tOp aJÁNLatOK GyeRmeKNapRa

  1   JáTÉKKUCKó A 
FÜRDőKáDBAN
Kedvenc ajánlatunk a Herbária-tól! 
Hupikék Törpikék pancsolnak a 
HerbaKids gyermekkozmetikumok 
csomagolásán. Szülőknek fontos 
információ, hogy a termékek szí-
nezőanyag-, parabén-, alkohol-, il-
letve illatanyag allergénmentesek. 
A kézmosó hab adagolója egyedi 
hab formájában pumpálja ki a folya-
dékot, megkönnyítve a kézmosást 
és gazdaságosan kímélve a szülők 
pénztárcáját. Játékosság és mesés 
illatok a fürdőben, kézmosáshoz, für-
déshez és hajmosáshoz. A HerbaKids 
gyermekkozemtikumokra 20 % ked-
vezmény jár gyermeknap alkalmából.

  2, 3, 4, 5   ÖRÖK KEDVENC PINK ÉS 
RAJzFILM FIGURáS KISCIPőK 
A CCC gyermekeknek szánt kollekci-
ója a szünidő nyári színeivel varázsol 
el, melyek közül a kislányok körében 
a legnépszerűbbek a rózsaszín és a 
lila különböző árnyalatai. Különös 
figyelmet érdemelnek a most oly 
trendi rajzfilm figurákkal díszített 
kiscipők, melyek bizonyára a legki-
sebbek kedvencei lesznek.

  6   AJáNDÉK A JáTÉKSzIGETTőL
Május 24-én és 25-én egy játék 
keretében a Játéksziget megaján-
dékozza a gyerekeket. A játékban 

való részvétel feltétele: 2500 Ft feletti 
vásárlás.

  7   áLoM KoLLEKCIó
A Monarchy Dreams Collection-je 
igazi álom ajándék lehet gyermek-
napra, főleg, ha gyakran sétálunk, 
kirándulunk, utazunk a kicsikkel.

  8   GYERMEKNAPI KEDVEzMÉNY
Heavy Tools üzletünk gyermek napi 
ajánlata 20% kedvezmény gyerek 
ruhákra.

  1  

  2  

  4  

  5  

  7  

  6  

  8  

  3  

A 2014-es labdarúgó-világbajnoksá-
got Brazíliában rendezik június 12. 
és július 13. között. A selejtezőket kö-
vetően mindösszesen 32 válogatott 
vehet majd részt a várva várt tornán. 
A címvédő a spanyol válogatott.  
A VB nyitómérkőzését Sao Paulo-
ban, a döntőt pedig Rio de Janeiro-
ban, a Maracana Stadionban 
játsszák majd. A Foci VB utolsó 
hetében, július 7–13-ig bevásár-
lóközpontunk is dinamikus prog-
ramokkal lép pályára. Részleteket 
weblapunkon (www.arkadpecs.hu) 
és facebook rajongói oldalunkon 
olvashatnak majd a focirajongók.  
A világ már most focilázban ég, üz-
leteink polcain már megjelentek a 
szurkolóknak és a futballrajongók-
nak szánt trendi darabok.

  1, 2, 3   FoCI VB-RE TERVEzTÉK 
DoCK YARD
A Dockyard üzletekben megtalálha-
tó O’Neill márka egyedi kollekcióval 
készül a foci VB-re. Kifejezetten erre 
az alkalomra tervezett különleges 
beachshort-, póló- és papucsválasz-
tékkal várja a foci azon szerelmeseit, 
akik még az öltözékükkel is meg 
akarják mutatni, ki náluk a favorit.

  4   CSAPAToSAN Az IGAzI 
ExTRAMETáL
Az Extrametál a FOCI VB ideje alatt 
is szeretettel várja vásárlóit szakértő 
kollégákkal, a szokásos hatalmas 
választékkal. A FOCI VB nézése 
közben nincs annál jobb, mint a 
barátokkal-rokonokkal összejönni, 
sütögetni, megbeszélni az esemé-
nyeket. Kerti sütésekhez, konyhai 

teendőkhöz, grillezéshez válasszon 
az Extrametáltól profi késeket, esz-
közöket, kellékeket.

SzURKoLJUNK EGYÜTT
FoUR SEASoNS
A Four Seasons Cafe-ban finom 
kávék, limonádék, teák mellett a 
Media Markt támogatásával a Foci 
VB ideje alatt a 18 órakor kezdődő 
meccseket lehet végig szurkolni. 
Akció a VB ideje alatt! Gösser korsó 
(4dl) 2+1! 2-t fizet,3-at kap!

  5   LÉGY STíLUSoS, AKáRCSAK 
NEYMAR, A PoLICE úJ ARCA! 
GAS
Neymar da Silva Santos Junior a bra-
zil válogatott és az FC Barcelona csa-
tára. A 22 éves labdarúgó a POLICE 
mellett tette le voksát, ami nem 
csoda, hiszen a profi futball mellett 
erős érdeklődést mutat a markáns 
divatirányzatok iránt is. Stílusosan a 
pályán kívül is! A POLICE napszem-
üveg kollekció 2014-es darabjait 
keresd a GAS üzletében!

KAPURA LÖVÉS – MEDIA MARKT
A Media Markt egy kapura lövő 
játékkal készül a FOCI VB-re június 
2. és 22. között. A FOCI VB-vel kap-
csolatos további, főleg televíziókat 
érintő akciójukat figyelemmel kí-
sérhetik a Media Markt honlapján, 
újságjaikban és az áruházban kihe-
lyezett plakátokon.

FoCI VB – HERVIS
A FOCI VB időszakában a HERVIS is 
akcióval várja Önöket. Július 07–13-
ig Hervis Sportklub kártyával 20% 
kedvezményt vehetnek igénybe 
minden focival kapcsolatos termék-
re. Az akció más kedvezménnyel 
össze nem vonható.

 JÖN! JÖN!  FOcI VB 

  1  
  2  

  3  

  4  

  5  

KIKI JáTÉKSzIGET JúNIUS 10-TőL Az ALSó SzINTEN 
Megnyit a KIKI Játéksziget, ahol képességfejlesztő játékokkal  

várják a piciket és a nagyobbacska gyerekeket egyaránt.
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Szeretjük a titokzatoS terméSzetet
kalandozás az időjárás világában   

Egy kiállítás – nyolc szigEt

MI Az IDőJáRáS?
Tulajdonképpen egész egyszerű: a 
meleg levegő azért száll felfelé, mert 
az a könnyebb. A könnyebb levegő 
kisebb légnyomást, illetve alacsony 
légnyomású területet jelent: ez a 
ciklon. Felszállása során a levegő le-
hűl, mivel csökken a nyomása. Ezzel 
egyidejűleg a vékony, hűvös légréteg 
már nem tud olyan sok nedvességet 
magában tartani. Ezáltal pedig felhők 
képződnek. Végül a levegő eláramlik 
oldalirányba, és most már nehéz, hi-
deg levegőként ereszkedik le. A hideg 
levegő magasabb légnyomást, illetve 
magas légnyomású területet jelent: 
ez az anticiklon. Ezt a folyamatot hő-
áramlásnak, konvekciónak nevezzük. 
Ezen a szigeten az érdeklődők 
felfedezhetik a kolonizációs cellá-
kat, kipróbálhatják, mennyi watt 
napenergiát tudnak termelni. Egy 
érintőképernyőn izgalmas kérdé-
sek-válaszok tartják majd fent az 
érdeklődést, s számos, a légnyomás 
mérésére szolgáló, kiállított eszközzel 
is megismerkedhetnek. 

A JÖVő IDőJáRáSA
Hogyan fog hatni az éghajlatváltozás 
az életünkre a következő 40 évben? 
Hogyan lehet csökkenteni a klíma-
változás hatásait? 
A Föld légköre elképesztően bonyo-
lult rendszer: a legnagyobb kapaci-
tású szuperszámítógépeket a lég-
köri, időjárási, éghajlati jelenségek 
modellezésére használják. Az utóbbi 
ötven évben rohamosan változott 
meg az időjárás vizsgálatának és elő-
rejelzésének tudománya. Egészen új 
távlatok nyíltak a meteorológiában az 
űrtechnika révén is. A klímaváltozás 
miatt nagy szükség is van a modern 
technológiákra. Ezen a kis szigeten a 
kutatások eredményeként Önök elé 
tárul majd a jövő. 

ToRNáDó
A látogató a vihar során kialakuló 
forgó légörvényt saját maga gene-
rálhatja egy vízzel teletöltött üvegcső 
segítségével, a víz forgatásával. Egy 
kijelzővel ellátott erőmérő 300 km/h 
szélsebességig mutatja be az elmé-

letileg egy m2-re ható szélerő testre 
gyakorolt hatását. Egy vitrinben egy 
eredeti tornádó által szétszakított 
acélkötelet is láthatnak majd a szem-
lélődők. Egy kétdimenziós korong 
megforgatásával megtapasztalhat-
ják azt is, amint az háromdimenziós 
tölcsérré válik. Az érintőképernyős 
monitor segítségével ezen a stan-
don is alapvető információkra lehet 
szert tenni a tornádóról. Megtud-
hatjuk, hogyan alakul ki, mindezt 
a világ minden pontjáról származó 
képekkel illusztrálva. Fülhallgatóval 
a valóságban megtörtént tornádós 
beszámolókat is meg lehet majd 
hallgatni. 

óNoS ESő
Tudta Ön? Az ónos eső a talajra érke-
zéséig azonos a közönséges esővel. 
Kialakulásához a legfontosabb fel-
tétel, hogy a felszín, melyre érkezik 
– beleértve a rajta lévő növényeket, 
építményeket, tárgyakat -, fagypont 
alatti hőmérsékletű legyen. Ilyen ese-
tekben ki kell fagynia, ki kell csapód-

nia az esőnek. Az ónos esős időszak 
többnyire fél-egy óra elteltével meg-
szűnik. Ennek oka, hogy az eső által 
lehozott energia lassan felmelegíti a 
légréteget, majd ezt követően a talajt, 
és az ónos eső által érintett minden 
egyes felületet is. Ez a szigetecske ar-
ra ad lehetőséget, hogy a jelenséget 
közelebbről is tanulmányozhassák.

zIVATAR
A zivatar kialakulásához két jelenség 
szükséges: egy speciális felhőfajta, 
vagyis a zivatarfelhő, valamint villám-
lás-dörgés, másként az elektromos 
kisülés. Érdekes, hogy csapadék nem 
feltétlenül szükségszerű a zivatarok 
kitöréséhez, léteznek ugyanis szá-
raz zivatarok is, amelyekből egész 
egyszerűen nem hull eső. Többnyi-
re azonban a zivatarokat heves eső, 
viharos szél, olykor jégeső is kísé-
ri. Tanulmányozzák testközelből a 
jelenséget!

FAGY
A csapadék sok formájában isme-
retes a számunkra. Jellemzően ott 
jön létre, ahol felszálló légáramla-
tok vannak. Ennek oka, hogy a fel-
emelkedő levegő fokozatosan lehűl. 
Mennyiségét milliméterben mérjük, 
mely arra utal, hogy a fentről lehulló 
csapadék milyen vastagon fedne egy 
vízszintes felületet. A csapadék lehet 
eső, hó, havas eső, jégeső vagy a már 
említett ónos eső. Az eső hevessége 
és egyben a vele együtt járó szél 
alapján megkülönböztetünk szitálást, 
esőt, záport vagy zivatart. A felhők 
vízcseppeinek és jégkristályainak 
súrlódása elektromos feszültséget 
kelt, ez vezet a villámlásokhoz. Ezek 
felhevítik a levegőt, mely hirtelen 
kitágul és összeütközik a környező 
légtömegekkel – ilyenkor keletke-
zik a robajló mennydörgés. Ezen a 
szigeten az eső jelenségével ismer-
kedhetnek meg közelebbről.

Mindannyian halottunk már 
időjárásjelentéseket. Ezekből hő-
mérsékletről, csapadékról, napsü-
tésről, felhőkről, szélről, frontok-
ról, légnyomásról egyaránt érte-
sülhetünk. Az időjárás-kiállításunk 

küldetése a különböző időjárási 
jelenségek bemutatása. Az egyes 
kiállítási modulok kronológiailag 
kapcsolódnak egymáshoz. Minden 
egyes modul egy bizonyos múlt-
béli időpontban egy tényleges 

időjárási jelenséget reprezentál. 
Az időjárási jelenségek és azok ha-
tásai nem csak általánosságban ke-
rülnek az érdeklődők figyelmének 
középpontjába, hanem egy-egy 
személyes történeten keresztül. 

Felépítünk például egy időjárás 
állomást, amely a bemutatott 
nap hőmérsékletét, légnyomását, 
páratartalmát jelzi ki. A kiállító 
szigetek belső falfelületén időjá-
rási térkép is látható lesz, amely 

a mindenkori időjárási helyzetet 
ábrázolja. A tornádó, zivatar, ónos 
eső modulok a múlt időjárási ese-
ményeit mutatják be, s egy külön 
szigetet építünk a jövőbeni klíma-
változás bemutatására.
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úJDONSÁGOK az ÁRKÁD-BaN
Előző számunkban olvasóinkat tájé-
koztattuk arról, hogy 10 éves jubileu-
munk kapcsán bevásárlóközpontunk 
is megújul, számos tere új desgint kap. 
Az ÁRKÁD vitalizálása folyamatosan 
zajlik, melynek köszönhetően egyre 
több újdonsággal találkozhatnak láto-
gatóink. Legutóbb az anyukák és gye-
rekek nagy örömére kicsi-kocsijaink 
kaptak az új design stílusával kiala-
kított, esztétikus és modern tárolót.
Ételudvarunkban megnyitott a Pizza 
Forte étterem, amely minden nap 23:15 
óráig készen áll a házhozszállításra is. 45, 
32 és 17 cm-es Klasszikus Forte, igazi itá-
liai tésztájú, 38 féle feltéttel rendelkező 

pizzák, kívánság pizzák és csökkentett 
szénhidrát tartalmú StarLight pizzák 
közül válogathat. Rendeléseiket vár-
ják a www.pizzaforte.hu weboldalon, 
illetve a 72/388-888-as telefonszámon!
Az ÁRKÁD felső szintjén megnyitott 
Stradivarius a legdivatosabb ruhák 
és kiegészítők széles választékát kí-
nálja vásárlói számára. Termékeiket 
a modern világ inspirálja, és a leg-
újabb trendeket követik. Garantálni 
tudja, hogy termékei minden vásár-
ló ruhatárának üres polcait feltöltik.  
A Stradivarius nagy figyelmet fordít 
stílusára, anyagaira és kiegészítői-
re azon női vásárlók részére, akik a 

legújabb trendeket követik, és tudják 
is, hol találják meg azt. A kollekciók 
segítik a hölgyeket stílusuk fejleszté-
sében, biztosítva őket, hogy minden 
szezonban a legújabb divatot viselik.
Májusban bevásárlóközpontunk fel-
ső szintjén megnyitott a Kiwi ékszer 
üzlet. Bijou Brigitte üzletünk felső 
szintünkön megújulva várja a kiegé-
szítők szerelmeseit, s új helyen várja 
vásárlóit az Apacs Ezüst is a Rákóczi 
úti bejárat közelében. A Herbária az 
emeletről leköltözött az alsó szintre, 
valamint a Tatuum üzlet is megújult 
és új helyen várja Önöket az alsó 
szinten.

HAVAzáS
Érdekesség: a hópehely kialakulása 
csupán egy, a felhőkben szálló por-
szemmel kezdődik, bár ha pontosí-
tani szeretnénk, akkor a tizedmikron 
nagyságú pornál több nagyság-
renddel kisebb méretű, finom el-
oszlású aeroszol részecskékkel. Erre 
aztán rárakódik a levegőben talál-
ható vízpára, mely lefelé zuhanása 
közben jéggé fagy, és egy szabályos 
hatoldalú testté formálódik át. A 
jellegzetes hópehely formák később 
azáltal jönnek létre, hogy az éleken 
szaporábban nő a jég mennyisége. 
Ennek eredménye a hatszög, mely 
még tovább duzzad mínusz 12 Cel-
sius-fok esetén. A hideg és meleg 
levegő váltakozása tovább növeli 
a hópelyhet. Szeretne a hóról még 
többet megtudni? Látogasson el 
interaktív kiállító standunkhoz.

HőSÉG 
Hogy mi a hőmérséklet?  A levegő 
hőmérséklete. Szélvédett helyen, 
árnyékban, két méteres felszín felet-
ti magasságban mérhető szaksze-
rűen. A levegőt felmelegítő energia 
a Napból érkezik, ennek ellenére a 
napsugárzás maga nem a levegőt, 
hanem a talajt melegíti. Az okozza 
aztán a fölötte lévő levegő hőjének 
emelkedését. Mitől függ a levegő 
felmelegedése? A napsütés időtar-
tamától, a ragyogóan simogató nap-
sugarak beesési szögétől, a talaj szí-
nétől és növényzeti borítottságától. 
Míg a hóval fedett táj a napsugarak 
nagy részét visszaveri, a sötét aszfalt 
szinte az összeset elnyeli. Tudták 
vajon? Sosem délben van a legme-
legebb, hanem délután három óra 
körül. A leghidegebb hajnalban van. 
Mindannyian tapasztaljuk, hogy a 
napsugárzás a vizeket is felmelegíti. 
S bár a víz nagyobb fajhője miatt 
lassabban melegszik fel, épp ezért 
lassabban is hűl ki. A napsütést éves 
szinten a napsütéses órák számában 
mérjük. Száma főképp attól függ, 
hogy mennyire erőteljes a felhő-
képződés egy adott helyen.
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Vásároljon minimum 2000 Ft értékű NIVEA arcápoló 
vagy arctisztító terméket a kitelepülés 

időtartama alatt, és megajándékozzuk hűségét!*

* Vásárlást igazoló blokkot a bevásárló központban lévő üzletekből fogadunk el. Patikai blokkot 
nem áll módunkban elfogadni. A promóció csak a kitelepülés időtartama alatt érvényes.

INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINK
• Bőrtípus-analízis és meghatározás speciális 

diagnosztikai géppel

• Személyre szabott arc - és bőrápolási tanácsadás

• Bőrtípusnak megfelelő termékminta

• Q10 Fitness Sarok testállapot felméréssel

BÍZZA MAGÁT 
SZÉPSÉGSZAKÉRTŐINKRE!

KERESSE NIVEA SZÉPSÉGÁPOLÁSI
STÚDIÓNKAT!

VIRÁGOt az óVODÁKNaK
Hagyományainkhoz híven ebben az 
esztendőben is jótékony célra hasz-
náltuk fel azokat a virágokat, melyek 
húsvéti dekorációnk díszítő elemei 
voltak. A közel 1 000 db virághagymát 
óvodáknak, iskoláknak ajándékoztuk, 
hogy ott színesíthessék a gyerekek és 
pedagógusok mindennapjait.

A virágok az alábbi intézményekben 
pompáznak tovább:
Budai Városkapu Iskola, Szieberth 
Róbert Ált. Isk és Alapfokú Művészeti 
Iskola, Nyugati Városrész Óvoda Me-
zőszél Utcai Óvodája, Városközponti 
Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája

pRaKtIKUS aJÁNDéK
Immár tíz esztendeje, hogy több mint 
100 üzlet széles kínálatával, s 850 fé-
rőhelyes parkolóval állunk látogatóink 
szolgálatában. Ételudvarunkban és 
hangulatos kávézóinkban a hozzánk 
látogatók kedvükre felfrissülhetnek, 
így tartva egy-egy pihenőt az idő-

igényesebb bevásárlások során. Az 
ünnepekre szánt ajándékok beszerzé-
se is egyszerűbb, ha üzleteink széles 
kínálatából tudják kiválasztani az ide-
ális meglepetést, mégis előfordulhat, 
hogy tanácstalanok. Ilyen esetben 
vásárlási utalványunkat ajánljuk mentő 

megoldásként. A kiállítástól számított 
egy éves érvénytartammal rendelkező 
utalvány információs pultunknál 1 000 
és 5 000 forintos címletekben kapható. 
Munkatársaink készséggel tájékoz-
tatják Önöket azon üzleteinkről, me-
lyekben az utalványok levásárolhatók.

A képen látható balról jobbra:
Tóth Ilona igazgatónő – Budai Városkapu Iskola, Szieberth Róbert Ált. Isk és Alapfokú Művészeti Iskola;  
Feketéné Németh Tünde óvodavezető helyettes – Nyugati Városrész Óvoda Mezőszél Utcai Óvodája;  
Priskin Ágota tagóvoda vezető – Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája;
Hahner Klaudia centermenedzser – ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont

  1   Hagyja, Hogy 
mindennapjait a napsütés 
vezérelje
Élvezze a napsütést a C&A új, nyári 
kollekciójával. A kollekciót a grafikus-
minimalista és a folklór minták jellem-
zik, a fluoreszkáló és színes darabokkal 
az új kollekció a szabad, magabiztos 
és független nyári életérzést testesíti 
meg. A szemet gyönyörködtető nyári 
megjelenést egészítik ki a kézműves 
díszek, intenzív, mély színű darabok, 
melyek tökéletesen kombinálható-
ak a márka új farmer kollekciójával. 
A kollekcióban megtalálhatóak a szezon 
kötelező darabjai, mint a divatos blézer 
vagy a gyönyörű fekete maxi ruha.

nyári slágerek
  2   GAS – Hölgyeknek 
Az idei nyár slágere: farmer termékek 
pimaszan merész csipkebetétekkel, a 
szikrázó légkör, a nyaralás, a tenger-
part mámorító élményét jelenítik meg. 
Sejtelmesen áttetsző csipke darabok 
az egyedi és romantikus megjelené-
sért. Csak úgy, mint a GAS legújabb 
kampányképén Palvin Barbin!

  3   GAS – Férfiaknak
Tavaszi csíkok újra divatban! A halá-
szok eredeti, tradicionális munkapó-
lója a Bréton shirt. Olvaszd bele ruha-
táradba a mai legfrissebb trendeknek 
megfelelően! Csak úgy, mint a GAS 
legújabb kampány képén! 

  4   stílusos nyár 
Az idei nyár a napfény és a kifinomult 
stílus jegyében telik! A CCC üzletei-
ben nyári cipők széles választékával, 
érdekes színekkel és mintákkal várják 
a vásárlókat. A klasszikus stílus és 
a kényelem kedvelőinek a Lasocki 
márka valódi bőrből készült modell-
jeit ajánljuk. Peep-toe típusú vintage 
körömcipők, szexis tűsarkúak, ké-
nyelmes teli- és lapostalpú szandálok 
– a CCC nyári kínálatában minden 
elegáns hölgy talál magának megfe-
lelő cipőt. A glamour stílus kedvelői 
bizonyára el lesznek ragadtatva a 
Jenny fairy márka szandáljainak és 
papucsainak választékától, ugyanis 
ezek a lábbelik csillogó flitteres és 
kristályos díszeket kaptak. A nőies, 
magassarkú szandálok tökéletes 

választásnak bizonyulnak az esti al-
kalmakra. A friss levegőn eltöltött, 
aktív délutánokra vagy a hétvégi 
kirándulásokhoz pedig ideálisak 
lesznek a Nylon Red márka torna-
cipői, melyek a divatnak megfelelő, 
fiatalos színekben jelennek meg. 
Minden nyári szettet érdemes egy 
stílusos táskával kiegészíteni! A CCC 
üzleteiben válogathatunk az elegáns 
borítéktáskák, az alkalmi kistáskák és 
az XXL-es méretű casual stílusú táskák 
között, valamint a fiataloknak szánt 
táskákból és hátizsákokból, melyek 
intenzív, nyári színekben, és divatos 
nyomatokkal készültek. A nyári aján-
latból nem hiányoznak az elegáns és 
sportos stílusú férfi cipőmodellek 
sem. Egy biztos – a CCC-vel divatos 
és nagyon színes lesz a nyár! 

  5   készüljünk a nyaralásra 
Kihívás megtalálni a számára tökéle-
tes fürdőruhát? Nézzen be a J.Press 
üzletbe! Fürdőruha kollekciója meg-
annyi stílusú és fazonú fürdőruhát 
tartogat a hölgyeknek és az uraknak 
egyaránt! Nőként nehéz megtalálnia 

az alakjához leginkább passzoló fa-
zont? Válassza ki különböző bikini 
fazonok, trinkinik, tankinik, egyrészes 
fürdőruhák közül a tökéletes darabot! 
Férfiként a kényelmes darabokat ke-
resi? Fecske fazonú úszónadrágok, 
úszó shortok vagy bermuda fazonú 
fürdőnadrágok széles kínálatával 
várják Önt a J.PRESS-ben! A J.PRESS 
fürdőruha kollekciója már elérhető 
az üzletben!

  6   élménnyel teli nyári 
napok 
Ki ne szeretne egy meleg nyári napot a 
szabadban tölteni? Keljen útra család-
jával vagy barátaival, és töltsön el egy 
felejthetetlen napot a természetben. 
A BUTLERS-nél mindent megtalál, ami 
egy tökéletes kiránduláshoz kelleni 
fog: pikniktakarók, piknikkosarak és 
sok más elmaradhatatlan kellék. Az 
idei nyár legyen még különlegesebb, 
teljen meg élménnyel minden nap!

  7   van új a nap alatt
A Douglas Sun termékvonal a 
Douglas márkanévhez kapcsolódó, 

már megszokott szakértelmet viszi 
tovább. A Douglas Sun termékek 
kellemes illatúak, hatékonyak és 
nékülözhetetlenek ahhoz, hogy a 
kellemes napsütést biztonságban 
élvezhessük! UVA/UVB szűrőt tartal-
maznak, E-vitamint a szabad gyökök 
megkötésére, és gyertyafa-kinovatot, 
mely elősegíti a sejtek megújulását. 
Az SPF 6 naptejet gyenge napsütés-
hez, barna bőrtónusúaknak, míg az 
SPF 15-st közepes erősségű napsü-
tésnél, barnább bőrtónusúaknak 
ajánljuk. Az SPF 30 naptejet intenzív 
napsütés esetére, világos bőrtónu-
súaknak fejlesztették ki, az SPF 50 
pedig erős napsütés esetén érzékeny 
bőrűeknek kitűnő választás. Az arc 
különleges védelmet igényel a nap-
sugarak káros hatásai  ellen, hiszen 
arcbőrünk folyamatosan ki van téve 
a környezeti ártalmaknak, melytől az 
SPF 30 napozókrém megóvja haszná-
lóját. A napozás után érzékennyé vált 
bőr különleges ápolására a Douglas 
Sun termékcsalád napozás utáni ápo-
lóteje az ideális. A termékek kizárólag 
a Douglas Parfümériákban kaphatók. 

mINDeN amI NyÁR
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fotó: Heavy Tools
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eGyÜtt ÜNNepeLtÜNK
Márciusban tíz napon át minden 
a születésnapunkról szólt.

Olyan ünnep volt, amikor a szülina-
pos ÁRKÁD ajándékokkal köszönte 
meg vásárlói tízéves hűségét. Több 
száz ajándék talált gazdára, tíz sztár-
fellépő szórakoztatta a közönséget, 
lelkes látogatók, szerencsés esetben 
nyertessé váló vásárlók, ÁRKÁD ra-
jongók játszottak és vettek részt a 
programokon nap mint nap. Március 
30-án egy velünk egy idős kisfiúnak, 
Dávidkának tartottunk születésna-
pi party-t: ő nyerte pályázatunkat, 
melynek győzteseként 18 barátjával 
ünnepelhetett bevásárlóközpon-
tunkban. A gyerekzsúron Ribizli 
bohóc szórakoztatta a szülinapos 
csapatot, akiket pizzával, üdítővel, 
rágcsálnivalóval és természetesen 
tortával is megvendégeltünk, s nem 
maradhatott el Dávidka ajándéka 

sem. Születésnapi esemény soroza-
tunk zárónapjára egy 1 000 szeletes 
csoki tortával is készültünk. A tor-
taszeletekért látogatóinktól befolyt 
65 000 Ft-os adományt bevásár-
lóközpontunk 300 000 Ft-tal egé-
szítette ki. Az összeget a Szemem 
Fénye Alapítványnak ajánlottuk fel, 
hozzájárulva ezzel az új gyermek-
mentő megvásárlásához. 
Az óriástortát Berecki-Pap Emese, a 
Mecsek Cukrászda mestercukrásza 
készítette. S ha valaki úgy gondolja, 
hasonló ünneplésbe fog, íme, az 
ezer szeletes torta alapanyagai: 
44 kg kakaós piskóta, mely 15,5 kg 
lisztből, 11,7 kg cukorból, 335 db 
tojásból készült. A mindösszesen 
48 kg csokoládé krémhez 7,5 liter 
tejszínt, 7 kg belga kakaóport, a 
torta burkolásához pedig 35 kg mar-
cipánt használt fel a mestercukrász 
csapat.

Menedzsmentünk köszöni hűséges vásárlóinak, hogy immár 10 éve 
az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpontot választják

  8, 9, 10   NYáRI CSILLoGáS
Nyakunkon az igazi forróság, már 
bőven elég, ha egy apró, pántos 
szandált húzunk a lábunkra. A 
Salamander friss kollekcióval készül 
a legmelegebb évszakra, az üzlet-
ben a legcsinosabb, legdivatosabb 
darabok sorakoznak. Az idei nyár 
egyik legnagyobb őrülete a metálos, 
fémes csillogás. Egy ilyen hatású láb-
beli rendkívül nőies külsőt kölcsönöz, 
és tökéletesen kiegészíthetünk vele 
bármilyen összeállítást, hisz az arany 
és az ezüst mindenhez passzol. A két 
ikonikus árnyalat mellett gyönyörű 
pasztell színekben ragyogó modellek 
is megtalálhatók a polcokon, így az 
extravagánsabb, és a romantikusabb 
stílus kedvelői egyaránt könnyedén 
rálelhetnek kedvencükre.

  11,12, 13, 14, 15, 16   SzíNES 
MEGLEPETÉSEK NYARA
A folyamatosan változó divat mindig 
tartogat meglepetéseket. Itt az idő, 
hogy feltöltsük tavaszi/nyári dara-
bokkal ruhatárunkat! A Tatuum idei 
kollekciójában is széles színskála és 
mintavilág van jelen, a kék árnyalatai, 
a friss tavaszt idéző zöld, a lazac szín 
és a piros lesz trendi. Ruhatárunkat 
ismét fel lehet frissíteni kosztümök-
kel, de ezek mellett szükség lesz a 
különálló szoknyákra és zakókra is, 
hogy lépést tartsunk a divattal. Láto-
gasson el a megújult Tatuum üzletbe!

  17   HóDíTáS A STRANDoN
Szeretnék tudni, mi fog hódítani idén 
a strandokon? Az idei nyár fürdőruha-
divatjára egy szóval az extrémitás a 
jellemző. A 2014-es fürdőruhákat a ka-
cér, feltűnő stílusok jellemzik. Bátran 
válogathatnak tehát a neon színek, 
a rojtos és mintás bikinik között is. 

Persze, azért a klasszikus egyszínű da-
rabokkal sem foghatunk mellé soha. 
A Konkurencia Fehérnemű üzletébe 
már megérkeztek a 2014-es fürdőruha 
kollekciók. "Konkurencia fehérnemű… 
a legközelebb hozzád…"

  18, 19   DIVAToS ÖSSzEáLLíTáSoK 
FoRRó NAPoKRA
Még nincsen konkrét terve a nyári 
utazásra? Nem gond! Ha mégsem 
utazik el, a Takko nyári trendjei 
garantáltan meghozzák a nyaralás 
hangulatát. Ideális összeállítások a 
pihentető nyári napokra: könnyed, 
légies ruhák vagy rövidnadrágok 
vidám felsőkkel kombinálva. A ké-
nyelmes és laza anyagok kiválóan 
alkalmasak a strandra. Aki pedig a 
pihenés után a vízben szeretné lehű-
teni magát, válasszon a Takko színes 
fürdőruha kollekcióiból. 

  20   BIzToNSáGoS NAPozáS, 
SELYEMFÉNYű VÉDELEM
Az Yves Rocher Protectyl Végétal 
terméke egy olyan selymes textú-
rájú napvédő olaj, mely a hidratáló 
tulajdonságairól ismert tiaré virágot 
tartalmaz. Lágy selyemként vonja 
be bőrét és nem hagy kellemetlen 
érzetet a bőrön, miközben véd a 
napégés és az UVA/UVB sugárzás 
ellen, emellett ellenáll a víznek és 
izzadásnak is. Könnyű, selymes textú-
rája természetes, egységes barnulást 
tesz lehetővé. 

  21, 22, 23, 24   VízICSATA, STRAND
Ha nyár, akkor jöhet a vízicsata a Játék-
szigettel! Szerezze be gyermekének a 
legújabb Hydro3 játék vízifegyvereket, 
és biztosan ő lesz a vízicsaták királya. 
A vízsugár mellett vízibombákat is 
tölthetnek a fegyverrel, sőt még 

habszivacs töltényeket is kilőhetnek 
ádáz ellenfeleikre! S hogy miben 
vigye a gyerkőc a muníciót? Ugye 
milyen nehéz megtalálni a tökéletes 
strandtáskát? Mi segítünk a választás-
ban! A Color Me Mine táskát gyerme-
künk kiszínezheti ízlése szerint, és már 
indulhat is a család strandra!

  25, 26, 27   NYáRI STíLUS 
GAzDAGSáG
A Dockyard üzletekben található 
márkák nyári kollekciói színekben, 
kínálatban, stílusban gazdagon ké-
szültek a legmelegebb időszakra. A 
Columbia magához hűen számos 
technikai, multifunkcionális darabot 
kínál, ilyenek például az izzadás ak-
tiválta hűtéssel (Omni-Freeze) ellá-
tott modellek, illetve olyan cipők, 
melyek túrázáshoz, vízpartra egy-
aránt használhatóak. Az O’Neill idén 
nyáron minden eddiginél nagyobb 
kínálattal, ezen belül is különleges 
cipőkollekcióval, direkt a közelgő 
foci VB-re érkező beachshort- és 
papucsválasztékkal, hatalmas flip 
flop, short, fürdőruha és boardshort 
kínálattal várja a betérőket.

KÉSzÜLJÜNK FEL A NYáRRA
A Media Markt gyermeknap al-
kalmával telefont, tabletet, PS4-t, 
bringások számára action kamerát, 
a nyárra való felkészülés jegyében 
pedig klímát, ventilátort, szőrtelení-
téshez használt műszaki eszközöket, 
fotózáshoz fényképezőgépeket és 
kiegészítőket, kedvező fotóelőhívási 
lehetőséget ajánl vásárlóinak. Az 
aktuális akcióikat figyelemmel kí-
sérhetik a Media Markt honlapján, 
újságában, valamint az áruházban 
kihelyezett plakátokon.
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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 ajándékutalványt 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. június 30-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: "Ungaroswiss".
Szerencsés nyertesünket, Kliberné Simándi Szilviát Horváth-Dombóvári Linda, 
az igazgatóság munkatársa és Mészáros Fruzsina, az Ungaroswiss munkatársa 
köszönti egy 10.000 Ft értékű ajándékcsomaggal.

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: "10 éves az ÁRKÁD". 
A nyertes: Benkő Fanni (8.a. osztályos). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű 
ÁRKÁD vásárlási utalvány.

E havi témánk:

"Én és a nyaralás"
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. június 30.

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

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


