
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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Már javában tapossuk az újeszten-
dőt, véget értek az ünnepek, visz-
szatértünk a hétköznapokhoz. Nem, 
nem szürkék. Színesíthetők akkor is, 
ha hideg van, ha esik az eső, vagy 
ha épp hó szállingózik. Az otthon 
melege felértékelődik: az esti együtt 
elkortyolt zamatos, forró tea mellet-
ti beszélgetések, a társasjátékok, a 
szállingózó hópelyhekre való rácso-
dálkozás és a bennük gyönyörködés 
mind a miénk. Csak nyitott szemmel 
és szívvel kell járjunk.  Sokan épp ezt 
az időszakot használják ki arra, hogy 
elutazzanak, megint mások kihasz-
nálják a szezonális vásár előnyeit és 
egy kis shopping túrával, szerelem 
ruhadarabokkal színesítik a min-
dennapjaikat, valamint a gardróbot. 

Február egyben a farsang és a bálo-
zás időszaka is, melyre nem csupán a 
gyerekek, de a felnőttek is izgatottan 
készülnek. Valentin nap, Nőnap: két 
olyan ünnep, melyre szintén nagy 
figyelmet fordítunk, hogy kifejez-
hessük érzéseinket szeretteinknek. 
Bevásárlóközpontunkba a szerel-
mesek napján és Nőnapon is kedvelt, 
népszerű zenei előadók látogatnak 
el. Valentin napon az X-faktor 2014-
es évadában feltűnt The Spoon, Nő-
napon pedig a Tha Shudras együttes 
örvendezteti meg látogatóinkat ze-
nei fellépésével. Március 4-8-ig tartó 
kuponnapi akciónk idején nem csu-
pán a nőnapi meglepetést szerezheti 
be olcsóbban. Ruhatárát is érdemes 
ekkor frissíteni új darabokkal.

4–5. oldal

Szerető szívvel
Több mint két évtize-
de már, hogy hazánk-
ban is rajongva ünnep-
lik a szerelmesek feb-
ruár 14-ét. Lepje meg 
Ön is kedvesét Valen-
tin napon!

Nőnapi köszöntő
Beszéljenek az apró, 
kedves gesztusok, vagy 
akár egy szál virág! Szól-
jon március 8. az édes-
anyákról, szívük hölgyé-
ről, kedves barátnőről, 
munkatársról.

7. oldal 2. oldal

ÁRKÁD kuponnapok
Az évszakok gyakran tré-
fálkoznak, fel kell készül-
ni enyhe és hideg időre 
egyaránt. Tegyék minő-
ségivé ruhatárukat már-
cius 4–8-ig akciónk ide-
jén.

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

A következő hetekben sok minden-
nel várjuk látogatóinkat.

Kiemelném a már szokásos online 
kuponakciónkat, amely március 
4-8. között zajlik majd. Ezeken a 
napokon jelentős kedvezmények-
kel juthatnak majd hozzá a tavaszi 
darabokhoz.

Valentin nap alkalmából egy te-
hetséges együttes lép fel az ÁRKÁD 
színpadán. A SPOON együttes feb-
ruár 14-én látogat el hozzánk.

Az ÁRKÁD Híradó legközelebbi 
száma márciusban jelenik meg, 
addig az ÁRKÁD-ban történő ak-
tualitásokról a www.arkadpecs.hu 
weboldalon, az ÁRK ÁD Pécs 
facebook oldalán és hírleveleink-
ben tájékozódhatnak.

Térjenek be hozzánk a következő 
időszakban is! Üdvözlettel,

Hahner Klaudia
centermenedzser
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Színes programok az egész családnak

programajánló

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2014.március  8.

2015. március 4–8.

2015. február 15.

2015. február 14.

NőNap 
Tha ShudraS együTTeS fellépéSe 
18 órakor

ÁrkÁd kupoNNapok

farSaNg 
JégvarÁzS parTy 14–18 órÁig

valeNTiN Nap 
The SpooN együTTeS fellépéSe 
17 órakor 

Hétfő-Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

ZÁRVA: 2014. március 15.
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A vásárlás rituáléjA
Miért kedveljük annyira a szezonális 
vásárokat? Egyrészt azért, mert spó-
rolunk, másrészt igen vonzó atmo-
szférát tudnak teremteni az üzletek 
kirakatában hivalkodó, akár 70%-os 
leárazásra utaló jelecskével. Mind azt 
sugallják, hogy itt az ideje a shop-
pingtúrának! Nem árt persze előtte 
megszabadulni az otthoni unott, vagy 
épp soha fel nem vett daraboktól, 
ezekkel örömet tudunk szerezni 
másoknak, akikre még az újdonság 
erejével hat a korábbi szerzemény. 
Csináljunk hát helyet az újnak! Jó ér-
zés látni, ahogy egyik napról a má-
sikra bevásárlóközpontunk üzletei 
felélednek, megtelnek a téli-tavaszi 
holmik egyvelegével, felpezsdül a 
bevásárlóutca élettel, csacsogó, új 

szerelem-holmira vadászó hölgyek-
kel. Ebben az időszakban izgatottság 
fűszerezi a levegőt, s ezen nincs is 
mit csodálkozni. Kedvenc márkáink 
legtrendibb darabjait is olykor akár 
harmad áron vehetjük meg, s jöhet az 
otthoni ruhapróba. Mivel tudjuk hor-
dani, hogy variáljuk majd kedvünkre, 
melyik nap vesszük fel először. S ha 
ezzel megvolnánk, már akaszthat-
juk is méltó helyére a szekrényben. 
Aztán várjuk az első munkanapot, 
randit, vagy utazást, amikor végre 
megcsillanthatjuk az álom darabot.  
Igen, vásárolni egy igazi jó kis kaland, 
melynek során kincsekre bukkanha-
tunk. Érdemes ilyenkor csinosan elin-
dulni otthonról, önbizalommal telten 
ugyanis könnyebb döntést hozni a 

próbafülkében, mi több, megvéd 
bennünket attól, hogy feleslegesen 
halmozzunk fel olyan darabokat, 
melyekre igazából nincs is szüksé-
günk. Minőségre, tökéletességre 
törekedjünk! Adjuk meg a módját, s 
a harmóniával teli pihenésről se fe-
ledkezzünk el. Egy-egy ilyen hosszas 
shoppingolás során a szertartás szerű 
kávézás, vagy tea elkortyolgatása se-
gít abban, hogy leltározzuk a látotta-
kat, prioritást állítsunk fel és tényleg 
az álomruhával térjünk majd haza. 
Vásároljunk úgy, hogy az eltöltött nap 
hangulata is megmaradjon bennünk. 
Bevásárlóközpontunkban lapzártakor 
közel 70 üzletet számláltunk, mely 
akciókkal kedveskedik Önöknek. Kel-
lemes shoppingolást kívánunk!

árKáD KuPONNAPOK
Tavaszi online kuponakció
A tél még csak most mutatja meg 
igazi oldalát, s várhatóan március-
ban-áprilisban is hideg időre kell fel-
készülnünk. Üzleteinkben szezoná-
lis 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-ku-
ponok nyújtotta kedvezményes vá-
sárlási lehetőséggel. Kattintsanak a 
tavaly megújult www.arkadpecs.hu 
weboldalra, s tekintsék meg, mely 
üzletek kínálják Önöknek akciós 
áron termékeiket.

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

lületre
3. Kupon kiválasztása, kattintás a 

nyomtatóikonra
4. Több kupon együttes nyomtatá-

sához használja a kupongyűjtőt
5. A kinyomtatott kupont vásárlás-

kor adja át az eladónak
6. Érvényességi időn belül használja 

el a kuponjait

kuponnyomTaTó sTand 
2015. március 4–8-ig
Akiknek nincs otthon nyomtató-
juk, az ÁRKÁD felső szintjén ta-
lálható nyomtatóstandnál lehe-
tőségük nyílik áttanulmányozni 
az akcióban résztvevő üzletek és 
az általuk nyújtott kedvezmények 
listáját. Ezt követően hostesseink 
kinyomtatják és átadják Önöknek 
a kedvezményes vásárlásra feljo-
gosító kupont. 

Takarékoskodjanak 
rendszeresen
Facebook rajongói oldalunkon, a 
www.arkadpecs.hu weblapon ar-
ra is lehetőségük van, hogy felve-
gyék velünk a kapcsolatot. Írjanak 
az info@arkadpecs.hu címre, vagy 
a www.napiakciok.hu oldalon a Vá-
sárlói vélemények rovatában osszák 
meg velünk és a többi kuponfel-
használóval, hol mire érdemes va-
dászni, mely üzletben találkoztak 
kitűnő ajánlatokkal, hol lelhetők 
fel a legtrendibb holmik. Aki pe-
dig elsőként szeretne értesülni az 
ÁRKÁD Pécs üzleteinek akcióiról, 
programjairól, iratkozzon fel hírle-
velünkre! Regisztrált tagjainknak 
ugyanis időnként 10–20, akár 40% 
kedvezményre jogosító akciós ku-
ponokat küldünk ki.

NAGYsZErŰ 
válAsZtás
Amikor minőségi és időtálló dara-
bokra fókuszálunk, egész biztos 
eszünkbe jutnak a finom bőrből 
készült termékek. Ezek a csodás da-
rabok lehetnek vadak, vagy akár 
elegánsak is, s olyan csodaszép 
darabokra is rálelhetünk, melyek 
egész egyszerűen bárkit levesznek 
a lábáról. Szezonális vásárunk és 
kuponnapjaink idején fedezzék fel 
a divat merészebb oldalát is, hisz 
miért is ne lehetnének egy parányit 
másak, extrémek, ahogy azt a tinik 
mondják: bevállalósak! Főleg úgy, 
hogy féláron, vagy épp 70%-kal 
olcsóbban juthatnak hozzá csúcs-
minőségű termékekhez! Táskák, 
pénztárcák, bőrkabátok: ilyenkor 
érdemes ezeket beszerezni. Mi-
ként bármely anyag, úgy a színek 
gazdagsága is lehetővé teszi, hogy 
valamelyiket valóban a sajátunknak, 
személyiségünkhöz illőnek érezzük. 
Ne zárkózzunk el az újdonságoktól, 
merjünk a divat palettáról bátran 
valami újat befogadni, mely   be-
aranyozza majd a hideg téli, vagy 
a kora tavaszi hűvös napokat. A 
bőr egy kényes és minőségi anyag, 
mely méltán érdemelte ki, hogy 
sose legyen az örök feledésé egy 
szekrény mélyén. 
 
TuTi Tipp:
Régóta vágyik egy vagány bőrdzse-
kire, s mellé szívesen beszerezné 
álmai farmerjét is, de túl magasnak 
találta az árát?
Most elérkezett az Ön ideje! Minden 
őszi-téli GAS termék 50% kedvez-
ménnyel lehet az Öné!
Az akció 2015.01.19-től visszavonásig 
érvényes, kizárólag megjelölt termé-
kekre vonatkozik, az eredeti árból 
értendő és egyéb kedvezménnyel nem 
vonható össze!

Friss, AKtuális
A tavalyi esztendőben megújult 
bevásárlóközpontunk honlapja. 
A www.arkadpecs.hu weboldal a 
legutolsó trend szerinti design és 
legújabb technológiai háttér figye-
lembe vételével és alkalmazásával 
készült a legmagasabb fokú felhasz-
nálói élmény biztosítása érdekében. 
A responsive kialakítás lehetővé te-
szi, hogy minden internet képes ké-
szüléken – az okostelefontól kezdve 
a tableteken át a laptopokon ke-
resztül az asztali számítógépekig – 
ugyanaz a tartalom egyformán él-
vezhetően jelenjen meg az egyes 
készülékre optimalizálva. Legfőbb 

célunk azonban továbbra is az, 
hogy minél több felhasználó elérje 
weboldalunkat, és hozzáférhessen 
a számára fontos információkhoz. A 
választott kialakítás és technológiai 
háttér lehetővé tette, hogy hon-
lapunk még inkább keresőbarát 
legyen, ill. akár menet közben is – a 
felmerülő igények figyelembe vé-
tele mellett – rugalmasan lehessen 
bővíteni. Az új architektúra gyor-
sabb elérést és biztonságosabb 
hozzáférést nyújt, valamint szoro-
sabb integrációt biztosít a facebook 
közösségi oldallal. Kellemes böngé-
szést kívánunk!
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ÖrÖK sláGEr NŐKNEK
Egy egészségtudatos hölgy tudja, 
hogy  minden felsőrész alá ildo-
mos felvenni topot, vagy trikót. A 
nőknél különösen nagy a felfázás 
veszélye: ha kilóg a derekuk a póló 
vagy pulóver alól, könnyen megbe-
tegedhetnek. Ha eddig nem volt a 
topok híve, akkor próbálja ki most 
az akciós J.Press női Camisole-t, 
melyet ha egyszer felvesz, többé 
nem tud majd elindulni nélküle. 
Az állítható pántnak köszönhető-
en könnyen magára igazíthatja 
az ingek és pulcsik alá egyaránt 
felvehető topot. A női Camisole-t 
úgy alakították ki, hogy míg télen 
aláöltözetként hordható, addig a 
melegben nyugodtan viselhető egy 
kardigánnal felsőrészként is. Így 
lehet igazán praktikusan kihasznál-
ni egy ruhadarabot: szerezzen be 

párat a J.PRESS márkaüzleteiben 
most áron alul! 
A fehérnemű és zokni akció febru- 
ár 28-ig, illetve az engedményes kész-
let erejéig érvényes!

Az ünnepeknek már vége, de a 
kihagyhatatlan árengedmények-
nek még korántsem kell búcsút 
intenünk. Közeleg a Valentin 
nap, Nőnap: örök sláger ilyenkor 
a fehérnemű. Most több J.Press 
fehérneműt elérhetnek kedvez-
ményes áron, mert tudjuk jól, a 
karácsonnyal nem ért véget az 
ajándékozás! A férfi pamut slip 
alsónadrág sok férfi egyik kedvenc 
darabja hosszú évek óta. Hogy 
miért pont ez a klasszikus darab 
a kedvenc? Két slip alsónadrág 
között sok különbség lehet: kiala-
kításban, szorosságban, anyagtí-
pusban eltérő darabok léteznek. 
A J.Press klasszikus kialakítású slip 
alsónadrágja a pamut anyagából 
adódó kényelmessége mellett vé-
delmet is nyújt; ugyanis megfelelő 
mértékű szorossága, gumírozott 
széles varrása rögzíti az alsóne-
műt. Könnyen tisztítható, és rend-
kívül jó nedvszívó képességgel 
rendelkezik. Egy örökzöld darab, 
mely nem hiányozhat egy igazi 
férfi fiókjából,  s most hihetetle-
nül kedvező áron lehet beszerez-
ni. Az elasztikus férfi boxeralsó 
mindazoknak tuti tipp, akik színes 
egyéniségek, és szeretnek otthon 
egy szál alsóneműben mászkálni, 
esetleg alsóban aludni. A J.Press 
csíkos boxeralsóit kifejezetten 
nekik találták ki! Unalmas mindig 
egyszínű alsónadrágot hordani, 
mikor a nőknek annyi lehetőségük 
van az egyéniségük kifejezésére. 
Most a férfiak is élhetnek a színek 
játékával, mutassák meg, hogy 
mi rejlik bennük, váljanak igazán 
szexissé a szűk, testhezálló fazonú 

csíkos boxeralsókban! A pamut 
alapanyag viszkózt tartalmaz, mely 
hatékonyabb nedvszívó képesség-
gel bír, így a legnagyobb meleg-
ben is óvja a testet az izzadságtól. 
Az akciós boxeralsót most több 
színben is elérheteik, válasszanak 
a ruhatárhoz passzoló változatot! 
Az igazi sportembereknek kedvez 
a J.Press thermo jégeralsó akciója, 
azoknak érdemes a márkaboltok-
ba rohanniuk, akik a legnagyobb 
hidegben sem szívesen hagynak 
fel a mozgás örömével. Legyen 
szó akár hegymászásról, futásról, 
síelésről, vagy egy hosszabb túrá-
ról, a thermo jégeralsó mindig jó 
választás. Kialakítása passzos, test-
hezálló, hogy bármilyen anyagú 
nadrág alatt könnyű és kényelmes 
viselet legyen. Thermo anyagából 
adódóan a szárazságot őrizve biz-
tosítja a meleget, hogy kényelme-
sen vághassanak neki a kalandnak. 
De hogy ne csak a lábak mele-
gen tartásáról gondoskodjunk, a 
J.Press kedvező áron elérhetővé 
tette a thermo jégerfelsőt is, mely 
tökéletes kiegészítése a jégeral-
sónak. 100%-ig pamutból készült, 
a nedvességet azonnal magába 
szívja, így nem kell aggódni, hogy 
viselője megfázik mozgás közben. 
Passzos kialakítása, rugalmassá-
ga bent tartja a hőt. Meleg, még-
is vékony anyagából adódóan 
felvehető bármilyen felsőrész 
aláöltözeteként.

A fehérnemű és zokni akció febru- 
ár 28-ig, illetve az engedményes 
készlet erejéig érvényes!

árKáD 
vásárlási 
utAlváNY
Szerezzen örömet szeretteinek 
a bevásárlóközpontunkban kap-
ható vásárlási utalvánnyal, mely 
1000 és 5000 Ft-os címletben 
kapható Információs pultunknál.  
Készpénzzel és bankkártyával egy-
aránt fizethet, ha utalványunk mel-
lett dönt. Az utalvány érvényességi 
ideje a kibocsátástól számított egy 
év. Ez idő alatt a megajándékozott 
bármikor dönthet úgy, hogy elfoga-
dóhelyeink egyikében megajándé-
kozza magát valami régóta vágyott 
dologgal. Érdemes körülnézni ott-
hon, lapul-e valahol egy boríték, 
melyben egy korábbi ünnep alkal-
mával átvett utalvány vár beváltásra. 
Most ugyanis még értékesebb, hisz 
a leárazások idején több terméket 
is vásárolhatunk belőle.
Az utalvány értékéből készpénz nem 
adható vissza, és készpénzre nem 
váltható.

adidas FoToplus neckermann

aleXandra gas neW yorker

amnesia gelaTi eiscaFé oFFice sHoes

apacs ezÜsT gravÍr eXpress oreX

Balance Happy BoX orsay

BeaTriX Bijou Harmónia reFormHáz pireX

Bianco oro Heavy Tools player's room

BioTecH usa Hervis playmaX

Borgo Humanic promod

Budmil H&m reno

Burger king inside reserved

BuTlers inTerspar reTro 

c&a inTimissimi roland divaTHáz

calzedonia jáTékszigeT rossmann 

ccc j.press salamander

daT-man kFc saXoo

deicHmann kiWi siX Bijou

dm konkurencia Tamaris 

dockyard island korona óra Takko FasHion

douglas mayo cHiX TaTuum 

dundi divaT media markT Tezenis

eXclusive genTleman's missy TriumpH

Fleur-T monarcHy yves rocHer

ÁRKÁD vÁSÁRlÁSi utalvÁNy 
elfogaDóhelyeK

Az elfogadóhelyek listája a lapzártakor aktuális 
állapotokat tükrözi. Vásárlás előtt ne felejtsen el 

tájékozódni az esetleges változások miatt!

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

Az utalvány értékébôl készpénz nem adható vissza. Beváltható az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont legtöbb üzletében.

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1. Az utalvány érvényességi ideje a kibocsátástól számított 1 év. Készpénzre nem váltható!

Dátum

Aláírás/Pecsét

Vásároljon könnyen és gyorsan! Ez a vásárlási utalvány legtöbb üzletünkben beváltható, hogy Ön

igényei szerint választhasson az ÁRKÁD kínálatából. Érezze magát otthon bevásárlóközpontunkban!

Dátum

Aláírás/Pecsét

sorszám:

sorszám:

1 000 Ft

1 000 Ft

utalványPécs209x105.indd   1

5/16/07   3:03:25 PM

ÖrÖK sláGEr FérFiAKNAK ÖrÖK sláGEr NŐKNEK
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lAZA és stílusOs
Retro üzletünk top 3 ajánlata 
maga a lazaság és a stílus.

  1   Szeretnél egy laza és stílusos 
szettet? A különleges szabásvonalú 
farmert egy vagány, camouflage 
pulóver teszi igazán egyedivé!

  2   A farmer nadrág mindenki gard-
róbjában alapdarab. Laza, vintage 
felsődhöz válaszd a trendi, piros 
bőrkabátot!

  3   Ha sportosan csajos szettre 
vágysz, a szűk farmer mellé kapd 
fel a lezser felsőt és hozzá a nőies 
vonalú kabátot.

EllENáll-
hAtAtlAN
Playersroom üzletünk profesz-
szionális cipői méltán váltak 
kedvenceinkké. Jól jöhetnek 
akkor is, amikor a legjobb 
ajánlatokért futjuk a köröket.

Nike Air Max
Sportos utcai cipő nőknek, vala-
mint férfiaknak, akik kényelmes 
és divatos modellre vágynak!

Nike „Pegasus 31” futócipő
Zoomair ütéscsillapítás techno-
lógiával, melyet az univerzális 
futóstílushoz ajánlunk.

Adidas „Energy Boost 2” 
Futócipő puha és kényelmes 
párnázottsággal, mely a boost 
cipőket alkalmassá teszi min-
den típusú terepen való futásra. 
A cipők felsőrésze speciálisan 
rugalmas, alkalmazkodnak min-
denféle lábfejformához, és hűsen 
tartják lábat.

  2  

  3  

  1  
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sZErEtŐ sZívvEl
aleXandra
  1   A szerelemfüggő című kötet
A magányos szerelem olyan, mint a 
zuhanás...
"Akkor jó, ha ketten vagyunk, mert 
ketten tudjuk szeretni egymást. 
Egyedül nehezebb, rejtett, elszigetelt 
érzelemben. A magányos szerelem 
olyan, mint a zuhanás, mely sosem 
ér földet."

Lévai Katalin legújabb regényé-
nek hősnője így elmélkedik betel-
jesületlen szerelméről, amely lelki 
egyensúlyának végzetes megbom-
lásával fenyegeti. Ám érzelmei el-
fogadhatatlanok a kisvárosi közeg-
ben, ahol él, hiszen egy saját ne-
méhez vonzódó fiatal nőről van szó. 
Mi lesz ennek a vége? Szerelme, a 
tanárnője kötélnek áll, vagy az eluta-
sított leány végül bosszút áll magá-
ért? Mi a bűn és van-e rá feloldozás?
A súlyos téma arra sarkallta a szer-
zőt, hogy összetördelve a tőle meg-
szokott barátságos, mesélős stílust, 
egyes szám első személyű vallomá-
sos lírát írjon; szavai költészetté állnak 
össze A szerelemfüggő lapjain.

  2   A szerelem színre lép 
Cinnfordban!
Egy könyv 9–70 éves korig
Hogy kik Tea Angyalai? Öt rendkívüli 
egérlány, akik a Cinnford Egyetem és 
Szakiskola hallgatói a Bálna-szigeten. 
Vidám és szórakoztató kis csapatot 
alkotnak. Mindannyian újságírók sze-
retnének lenni! Az élet Cinnfordban 
rendkívül izgalmas: barátságok és 
szerelmek szövőnek, de a lányok-
nak kisebb viszályokkal is szembe 
kell nézniük... A szerelem színre lép 
Cinnfordban!
A Cinnford Egyetem és Szakiskola 
hatszázadik születésnapját ünnepli. 
A kerek évforduló alkalmából az is-
kola diákjai színre viszik a Rómeó és 
Júliát. A szereplőket meghallgatáson 
választja ki a tanárokból álló bizott-
ság. A válogatásról Tea Angyalai sem 
hiányozhatnak. Vajon kik játsszák a 
főszerepeket?

kFc
A KFC   3   kétszemélyes Classic kosár-
ban a szerelmespárok megtalálják a 
szívükhez közel álló finomságokat. Jó 
ötlet lehet kiugrasztani kedvesünket 
a munkából, s bekapni egy-két falatot 
együtt. 

TriumpH
Találja meg az igazit! Lepje meg pár-
ját a Triumph legújabb   4, 5   Candle 
Spotlight fehérneműjével, mely töké-
letes ajándék Valentin napra. Az igazi 
romantika a varázslatos részletekben 

rejlik: finom kidolgozás, csodálatos 
színek és érzéki anyagok. Ismerje 
meg a Triumph legújabb tavaszi kol-
lekcióját, melyet a kifinomult részle-
tek, a csodálatos pink és virágmintás 
anyagok jellemeznek. 

  6, 7   TaTuum
Az üzletben megtalálhatja párja 
számára a tökéletes ajándékot. Vá-
lasszon kedvére az egyedi kiegészí-
tők illetve ruhák közül. Az új tavaszi 
kollekcióban minden korosztály 
számára megtalálhatóak a legújabb 
trendek.

monarcHy 
Egy   8   piros táska vagy   9   pénztárca 
garantált öröm szíve hölgyének! A 
szín önmagában beszédes és kife-
jezi érzéseit, a márka által nyújtott 
minőség pedig mind az ajándékozó, 
mind a megajándékozott kifinomult 
ízléséről árulkodik.

  10   gas
Ez a márka a divatrajongóknak ön-
magában ajándék. Ami onnan való, 
csak örömet jelenthet párunknak!

oreX
  11   Fehérarany nyakék rubintokkal, 
vagy egy   12   Tissot Pinky Valentin: 
egy szerelmes férfi vallomása szíve 
választottjának.

iBusz
  13   Római Séták – az IBUSZ Valentin 
napi ajánlata! Időpont: február 12–15.  
(4 nap/3 éj). Utazás: repülővel. Bő-
vebb információ és ár az irodában!

claire’s
Valentin napon a tanácstalan baráto-
kat, férjeket ékszereken felül egyéb 
kiegészítőkkel is várja a Claire’s, 
többek között   14   mobiltokokkal, 
  15   ékszertartókkal.

csoki korzó 
  16   Caffarel: Édes apró tej és étcso-
koládé meglepetés szívek, üzenettel!
  17   Mézeskalács: Kézműves mé-
zeskalács szívek, pillangók, egyedi 
designnal, több méretben!
  18   Kézműves: Kézműves csoko-
ládék - kimondottan Hölgyeknek 
készítve is!
  19   Lindor: A jól ismert fenséges 
Lindor golyók apró meglepetést 
nyújtanak, most több ízben is kap-
ható nálunk!
  20   Praline: A kínálatban Valentin 
napra és Nőnapra is rengeteg szív 
alakú apróság, csokoládé, desszert 
vár Önre! 
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Az üzlet Valentin napi akciót hirdet 
egyes termékeire.   21   Alap 500 Gg fe-
kete PS4 gép, melyhez jár egy Destiny 
játék.   22   500 Gb-os fekete Xbox 
one kinekt nélkül + Assasin Screed 
Black flag és Unity letöltőkódot 
is tartalmaz. Új Nintendo 3 DS XL 
Monster Hunter 4. 10 controller: 
Xbox one fekete vezetéknélküli  
PS4 dual shock kontroller.

A j á N D é K t i P -
P E K  v A l E N t i N 
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eredeti 

kiszerelés 

 

Valentin napi 
rendezvényünk 

alkalmából a 

SPOON 
az ÁRKÁD színpadán!

Február 14. 17 óra

Együtt az igazi
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sZErEtŐ sZívvEl
  23   kiWi
Az üzlet Valentin napra Swarovski 
elements köves ezüst ékszereit és 
Andrea Marazzini olasz kézzel készí-
tett ékszereket ajánl. 
14 karátos sárga arany ékszerek 
cirkónia kővel díszítve.
14 karátos bicolor (sárga és fehér) 
arany ékszerek cirkónia kővel díszítve.
14 karátos fehér arany ékszerek,kő 
nélküli,metszett(csiszolt).
925-ös finomságú ezüst ékszerek 
cirkónia kővel díszített.

yves rocHer
  24   COMME UNE ÉVIDENCE 
INTENSE női Eau de Parfum.
  25   UN MATIN AU JARDIN Zöld tea 
női Eau de Toilette.
  26   QUELQUES NOTES D'AMOUR 
női Eau de Parfum.
  27   AMBRE NOIR férfi Eau de 
Toilette.
  28   NATURE HOMME Cédrusfa-
Zöldcitrom férfi Eau de Toilette

  29   norBi updaTe
Lepd meg Párodat büntetlenül nas-
solható finomságokkal a Norbi Up-
date1 termékek közül!  

j.press
  30   20 DEN-es fekete harisnyanadrág: 
„Szeretnél különleges lenni egy arra 
méltó alkalmon? Ez a harisnya tökéle-
tes választás a farsangi bálra, de akár 
egy egyszerű szombat esti bulira is!
  31   40 DEN-es mintás harisnya: Sze-
reted a stílusos eleganciát? Válaszd a 
J.Press Calze debra mintás harisnyát 
a kedvenc miniszoknyádhoz, és tűnj 
ki a tömegből!

  32   douglas
BOX-OF-BEAUTY: Valentin napra 
tökéletes ajándék – Exkluzív aján-
lat Douglas törzsvásárlók részére! A 
szépségipar újdonságainak váloga-
tása egy ellenállhatatlan meglepetés 
kedvesének egy szépségdobozba 
zárva, hogy szíve választottja el-
sőként ismerhesse meg a Douglas 
remek tavaszi ajánlatait. Most 5 exk-
luzív terméket próbálhat ki otthoná-
ban, és ha tetszik, a dobozban levő 
kuponfüzettel 20%-os kedvezmény-
nyel az Övé lehet bármelyik termék 
a dobozból eredeti kiszerelésben is!

  33–34   TcHiBo
Trendi farmerek, divatos dzsekik 
és lezser felsők nőies pasztell szín-
árnyalatokkal és csíkos tengerész 
mintával kiegészítve. 2015. február 
9-től térjen be az üzletbe, frissítse 
fel ruhatárát Valentin napkor, vagy 
lepje meg szeretteit!

  35   jáTékszigeT
Február 13-14-15-én minden Valentin 
napi plüss 20% kedvezménnyel vásá-
rolható meg a Játéksziget üzletben.

konkurencia
  36   VIVIEN PALMA BABY-DOLL 
  37   VIVIEN M200 SZATÉN KÖNTÖS 
  38   BAHAMA MELLTARTÓ PIROS 
  39   BAHAMA MELLTARTÓ FEKETE 
  40   BAHAMA BUGYI PIROS 
  41   BAHAMA BUGYI FEKETE 

prosis
  42   Valentin napon minden Swarovski 
kristály autótetoválás árából elen-
gednek 30%-ot.
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vAlENtiN NAPi ZENEi PrOGrAm 
the spoon az árKáD-ban február 14-én 17 órától
Február 14-én szerte a világon 
szerelmespárok és titkos hódolók 
lepik meg egymást kisebb-nagyobb 
ajándékokkal, csalnak mosolyt sze-
rettük arcára apró kedves megle-
petésekkel. Hazánkban a kilencve-
nes években terjedt el a Valentin-
nap: közel 25 év telt el azóta, s a 
korábban Bálint-napként számon 
tartott februári napot ma már mi 
is csak így emlegetjük. A Valentin 
keresztnév is elterjedt, és a Bálint 
mellett szerepel a naptárakban. Bár 
az amerikaiak idén minden eddi-
ginél is többet adnak ki Valentin 
napi ajándékokra, jó belátni, hogy 
a decemberi költekezések után 
jobb nem a forintokra helyezni a 

hangsúlyt. Törekedjünk eredetiség-
re, összekötve praktikussággal, kí-
mélve ezzel a családi kasszát. A virág 
azonban- már amennyiben hölgyek 
ajándékáról beszélünk-ne marad-
jon el!  Jó azonban tudni, hogy ma 
már tíz nőből nyolcat vonzanak az 
elektronikai kütyük, épp ezért ha 
drágább ajándékon törik az urak 
a fejüket, számoljanak a parfüm, 
ékszer, fehérnemű ötlete mellett 
e-könyv-olvasóval, notebookkal, 
tablettel vagy okostelefonnal. Bevá-
sárlóközpontunk az X-faktor 2014-es 
szériájában feltűnt és közkedveltté 
vált THE SPOON zenekar fellépésé-
vel szeretné emlékezetessé tenni az 
idei Valentin napot.
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FEbruár 
15-éN 

14–18 óráiG

FArsANGi jéGvAráZs PArtY
programok 
gyerekeknek
Arcfestés, csillámtet-
kó, léggömbtekerés, 
mágneses puzzle, kis 

fa puzzle, célba dobáló, 
3D jégvarázsos kirakó

Nincs könnyű helyzetben a 
szülő, ha közeleg a farsang. A köl-

csönzőben kapható jelmezek ugyan-
is olyan személytelenek, valahogy 
talán élettelenek is. Mennyivel jobb 
érzés gyermekünket egyszerűbb, 
de mégis általunk készített jelmez-
be bújtatni, ahol ő is benne van a 
megálmodás, a tervezés, a kivite-
lezés szakaszaiban! Még akkor is ez 
a jobb megoldás, ha anyu, apu, nagyi 
nem épp a kézügyessége miatt oly 
szerethető, az esetben is, ha híján 
vannak a kreativitásnak. A Tchibo 
üzletben kapható, az ünnepi időszak 
hangulatához illeszkedő termékek 
biztos meghozzák az alkotókedvet 
is. Bevásárlóközpontunk ezért is for-
dított fokozott figyelmet arra, hogy 

farsangra kellemes családi prog-
rammal készüljön. Arcfestőinktől 
trükköket is elleshetnek a felnőttek, 
hogy aztán kifesthessék a kicsiket az 
óvodai vagy iskolai jelmezbálra. Hisz 
legyen az farsang, színházi előadás 
vagy egy buli, a tökéletes jelmez el-
engedhetetlen kelléke az arcfesték. 
Mind a kréták, mind a tégelyes fes-
tékek egyszerűen használhatók. A 
festéket ujjal vagy ecsettel vigyük 
fel az arcbőrre és vattapamaccsal 
egyengessük el a színeket az arcon. 
Szappanos vízzel lemosható, egész-
ségre káros anyagot nem tartalmaz. 
Három éves kor alatt nem ajánlott. 

tuti tiPP
Kreatív hobby üzletünk a farsanghoz, 
jelmezek készítéséhez temérdek kellé-
ket, alapanyagot   1, 2   forgalmaz. Külön 
ajánljuk figyelmükbe az arcfestékek 
széles választékát.

Ha farsang, akkor a Claire's gon-
dolt a kicsikre és nagyokra egyaránt. 

Kiegészítők sokasága várja kedves 
vásárlóikat, mint tütük   3   , arcfes-
tékek, színes harsinyák, különféle 
maszkok és parókák, komplett kis 
jelmezek   4   .

fo
tó

: T
CH

IB
O

jElmEZt A játéKsZiGEttŐl
  1   aranyHaj 
Gyönyörű Disney hercegnővé válhat 
kislánya a farsangon a nagy gubanc 
mesehőseként! A kényelmes, minő-
ségi, szaténfényű anyagból készült 
Rubies jelmez hercegnői tündöklést 
kölcsönöz a jelmezbálon!

  2   pókemBer
Idén farsangkor igazi harcossá vál-
hat gyermeke, hisz magára öltheti 
az egyik legnagyszerűbb képregény 
hős, Pókember öltözékét! Az igénye-
sen kidolgozott Rubies jelmezzel ő 
lehet  a bál legnagyobb bajnoka!

  3   HóFeHérke
Várja kislánya a daliás herceget 
csodálatos ruhakölteményben és 
viseljen hercegnőhöz illő pazar 
kosztümöt! Az élénk, vidám színű 
Rubies jelmez exkluzív megjelenést 
biztosít számára!

  4   Hamupipőke
Tündökölj úgy, mint egy királylány 
a farsangi bálon! A Hamupipőkével 
díszített Rubies jelmezzel páratlan 
ragyogásban lehet részed!

PArtiétElEK
Amikor valóban el akarjuk kápráz-
tatni a vendégeinket, vagy épp 
gyermekünk farsangi bulijára szá-
nunk valami különlegességet, lep-
jük meg őket saját készítésű finom-
ságokkal. Mi magunk is meg fogunk 
lepődni, hogy milyen gyorsan és 
egyszerűen az asztalra varázsol-
hatjuk azokat a kedvelt mártoga-
tósokat és pástétomokat, ízletes 
rágcsálnivalókat és remek tésztá-
kat, amelyeket az Alexandrában 
kapható szakácskönyv tartalmaz.  
A receptek útmutatásai könnyen 
követhetők, valamennyi ételhez 
friss hozzávalókat használunk, és az 
asztalra kerülő fogások nem csupán 
ízletesek, hanem szemet gyönyör-
ködtetőek is. A teendőket lépésről 
lépésre bemutató fotóknak köszön-
hetően még a kezdő háziasszonyok 

is nyugodtan vállalkozhatnak e 
nagyszerű partiételek elkészítésére.

Ellenállhatatlan finomságok lépésről 
lépésre: 
•	 Több mint 170 ínycsiklandó recept
•	 Praktikus tippek és variációk
•	 Lépésről lépésre követhető útmu-

tatók látványos fényképekkel
•	 Változatos kínálat, számos különle-

gesség és vegetáriánus étel

KArNEváli KOllEKCióK
Az idei karneváli szezon nagyon 
sikkesnek igérkezik!

  1, 2   A CCC cipőboltokban már most 
megtalálhatja az alkalomhoz illő ci-
pőt vagy táskát, amelyek tökéletes 
kiegészítői lesznek a farsangi öltö-
zéknek. Szexi tűsarkú vagy kényel-
mes balerinacipő? Te választasz! Min-
den modell nagyon elegáns, ünnepi 
stílusban készült. Nem hiányoznak 
a cipőkről a csillogó, fémes díszek, 

kristályos betétek és a nőies masnik. 
A klasszikus fekete uralja a kollekciót, 
de mellette megtalálhatjuk a tüzes 
pirosat és a semleges bézst is. A cipők 
mellett a karneváli kollekció alkalmi 
táskákat is tartalmaz. Klasszikus bo-
rítéktáskákat és rojtokkal, fodrokkal, 
flitterekkel dekorált extravagáns da-
rabokat is találunk a kollekcióban. 
Ezekkel a kiegészítőkkel garantált a 
stílusos szórakozás!

  3, 4   Tündököljön a farsangi bálban 
a Tatuum tavaszi kollekciójának leg-
újabb darabjaiban.

  5   Kerüljön karneváli hangulatba 
a Monarchy színes, vidám, kék-na-
rancs táskáival! Mindegyik limitált 
darabszámban készült, kiváló ma-
gyar bőrtermék.

  6   Ragyogjon a báli szezonban az 
Orex ékszereiben!

  1  

  1  

  1  
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  3  
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  6  
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ZENés NŐNAPi PrOGrAm
tha shudras zenekar az árKáD-ban március 8-án 18 órától
A Tha Shudras egy szegedi öttagú 
underground zenekar, melyet Molnár 
Tibor Attila  (művésznevén Freddie 
„FMaN” Shuman) és egy barátja ala-
pított úgy négy évvel ezelőtt. Zenei 
stílusát tekintve többféle irányzatból 
merít, az együttes saját hangzását 
„black pop”-ként határozza meg. A 
zenekar művészeti koncepciója a 

modern világ emberi kapcsolata-
iban megmutatkozó „színjátszás” 
hangsúlyozása, kifigurázása.  Ebből 
fakadóan a tagok természetellenes 
színű testfestéket, illetve különféle 
szemüvegeket,  maszkokat  és  ka-
lapokat  viselnek, emellett képzelt 
identitásokat felvéve zenélnek, nem 
használják valódi nevüket.

Az együttes országos, mainstream 
ismertségre tett szert az RTL Klub ál-
tal rendezett  2014-es X-Faktorban, 
ahol végül a finálé előtti, 9. élő adásig 
jutott el  Tóth Gabi  mentorálásával, 
az utolsó versenyben maradó zene-
karként.  Így az 5. legjobb produkció 
lett a műsorban. 

  1–2   TaTuum
Március 8-án a Tatuum mottója: „A 
mai napon a nőké a főszerep, ez a 
mi napunk! Hirdesd nőiességed a 
Tatuummal. Kollekciónk tükrözi az 
egyediséget, a stílust és a divatot!”

  3   prosis
Nőnapra - 20% kedvezményt minden 
női sofőrnek, autótulajdonosnak a 
Prémium külső-belső komplett szol-
gáltatás árából.

  4   claire’s 
Szerezzen örömet szíve választottjá-
nak Nőnap alkalmából a Claire's kí-
nálatából egy el nem hervadó virág-
gal: legyen az egy virágos fülbevaló, 
nyaklánc vagy karkötő a legújabb 
kollekcióból. 

  5   monarcHy
Keresse a Monarchy piros termékeit, 
szerezzen vele örömet annak a nő-
nek, akit oly nagyra becsül. 

  6–7   oreX
Esprit dolce vita női karóra, vagy Esp-
rit cushion solitaire – annak, akinek 
a stílus létkérdés.

  8   kiWi 
14 karátos sárga arany ékszerek te-
nyésztett gyönggyel és cirkónia kővel 
díszítve.
14 karátos rosé arany szett,és sár-
ga arany fülbevaló cirkónia kővel 
díszítve.
925-ös finomságú ezüst ékszerek 
cirkónia kővel díszítve.

  9   aleXandra
Stíluskalendárium
Sikkes öröknaptár tuti tippekkel
Az Alexandrában kapható ki-
adványt receptek, horoszkóp, 
idézetek, valamint számtalan 
hasznos tudnivaló gazdagítja. 
"Ez immáron a Stílusterápia és a Te 
meg Én után a harmadik könyvem, 
melynek azzal a szándékkal írtam 
minden sorát, hogy nektek, a nagy-
betűs Nőknek segítsem stílusossá, 
könnyeddé, játékossá, szerethetővé 
tenni a mindennapokat. Mert a stílust 
nemcsak az öltözékben, a divatban, 
a hajviseletben, vagyis a külső meg-
jelenésünkben, hanem minden apró 
tettünkben, hétköznapi vagy éppen 
ünnepi pillanatunkban meg kell, és 
meg lehet teremteni. És higgyétek el, 
ezek azok a harmatcseppek, amelyek 
valóban szebbé teszik a pillanata-
inkat. Legyen szó utazásról, főzésről, 
kisállatgondozásról, házimunkáról 
vagy éppen ajándékvásárlásról, a Nők 
hatalmas Siva istennői ezervilágában 
most továbbkalauzollak benneteket 
azokhoz az apró, egyszerű és megfo-
gadható trükkökhöz és technikákhoz, 

amelyeket ha kipróbáltok, garantá-
lom, hogy mosolygósabb napjaitok 
lesznek. Mindemellett pedig igyekez-
tem nagymamáink legszebb alma-
nach- és kalendáriumhagyományát 
is feltámasztani, ezzel is adózva egy 
letűnt kor csodálatos és stílusos asszo-
nyainak, akik a hétköznapok szépsé-
geit és báját apró tetteikkel elő tudták 
csalogatni. Fogadjátok szeretettel tő-
lem a Stíluskalendáriumot, amit akár 
mindennap a táskátokban hordhattok, 
mert a tippek és tanácsok mellett sok 
helyet hagytunk arra is, hogy a saját 
gondolataitokat leírjátok, fontos te-
endőiteket lejegyezzétek, vagy akár a 
kipróbált tippeket véleményezzétek." 
(Lakatos Márk)

  10–11   douglas
Douglas Naturals – Beauty oil: tö-
kéletes nőnapi ajándék. A Bio test-
ápoló olaj biztosítja a bőr maximális 
táplálását bio argán olajjal. Intenzí-
ven hidratálja és regenerálja a bőrt, 
miközben feszességének megőrzé-
séről is gondoskodik. Használható 
masszázs olajként is vagy a terhesség 
ideje alatt a striák kialakulása ellen. 
Mentes szintetikus színezék- és il-
latanyagoktól, genetikai szervektől, 
PEG, SLS, Parabén származékoktól! 
Kézkrém-Bio regeneráló kézkrém 
az igénybevett kezek ápolására bio 
argán olajjal. Gyorsan felszívódik és 
védi a bőrt az időjárás viszontagsága-
itól. Mentes szintetikus színezék- és 
illatanyagoktól, genetikai szervektől, 
PEG, SLS, Parabén származékoktól!

ÚjDONsáGOK AZ árKáD-bAN

A játéKOK élméNYsZiGEtE KÖltÖZiK
A Játéksziget játékbolt március ele-
jétől egy szinttel lejjebb költözik. Új 
helyük az Intersparral szemben lesz, 
megújult, otthonosabb környezet-
ben, ahol felkészült szakértői csapat, 
játszósarok és rengeteg izgalmas 
játék várja a gyerekeket.

Január közepén megnyitott ételudvarunkban a McDonald’s

S+C cipőüzlet nyílt bevásárlóközpontunkban
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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 2015. február 27-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: "Inside". 
Szerencsés nyertesünket, Szűcs Gábort Sárközi Tamás üzlettulajdonos és 
Horváth-Dombóvári Linda, az igazgatóság munkatársa köszönti egy 10.000 Ft 
értékű ajándékutalvánnyal.

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: "Kiskarácsony, nagykarácsony". 
A nyertes: Kollár Bernadett (15 éves). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű ÁRKÁD 
vásárlási utalvány.

E havi témánk:

"Farsangi maszkabál"
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: 2015. február 27.

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

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


