
SZERETJÜK A HÚSVÉTI MEGLEPETÉSEKET!
NYERŐ TOJÁSPIRAMIS  – MÁRCIUS 19. – ÁPRILIS 04.

Együtt az igazi

Klasszikus, 
romantikus, érzéki

Egy virágos reggel történetei

Stílusosan

TAVASZI ÉBREDÉS

DIVATOS
ÚJDONSÁGOK
AZ ÁRKÁD-BAN

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
09:00 - 19:00

 AZ ÁRKÁD PÉCS ReKlÁmKöZöSSÉg híRei xiV. ÉVfolyAm 135. SZÁm2015. mÁRCiuS 19. CSÜTöRTöK

Április 4-ig különleges húsvéti prog-
rammal kedveskedünk mindazok-
nak, akik az ünnepi készülődéshez és 
ajándékozáshoz nálunk szerzik be a 
kellékeket. Miként a gyerekeket, úgy 
a felnőtteket is izgatott öröm járja 
át, ha meglepetésben van részük. 
Építettünk hát egy hatalmas, szín-
pompás tojáspiramist, mellyel játék-
ra szeretnénk invitálni mindazokat, 
akik március 19 és április 4. közötti 
időszakban 5001 Ft felett vásárolnak 
valamely üzletünkben. Amennyiben 
szerencséjük van, és felvillan a to-
jáspiramis zöld fénye, azonnal apró 
meglepetésben részesülnek. Piros a 
led? Sajnos, ez esetben nem jár hely-
színi nyeremény, ám a helyesen kitöl-
tött nyereményszelvény ellenében 

esélyesek akár a fődíjra is. Április 
7-én játékos kedvű vásárlóink közül 
ugyanis valakinek egy 200  000 Ft 
értékű ÁRKÁD vásárlási utalványt 
hoz a nyuszi húsvétra! Addig tehát 
bőven van idő shoppingolni, s gyö-
nyörködni a tavaszi virágok pom-
pájában, mely tojáspiramisunkat 
körbe öleli. A gyerekeknek ezúttal 
is indítjuk a kisvasutat, amellyel kör-
bejárhatják színes húsvét országun-
kat. Jó hír kicsiknek és nagyoknak is: 
ismét vendégeskednek nálunk tap-
sifülesek! Az izgő-mozgó orrocskájú, 
pihe-puha szőrű élő nyuszik bevá-
sárlóközpontunk alsó szintjén várják 
Önöket.

4–5. oldal

2–3. oldal

Módosult nyitva tartás
Nyitva tartásunk meg-
változott. Április 4-ig 
csütörtöktől szombatig 
élmény dús esti prog-
ram sorozattal ked-
veskedünk Látogató-
inknak.

Stílustanács mindenkinek
Kü l ö n l e g e s  b e a u t y -
fashion hétvégénk kö-
zéppontjában a Lá-
togatóink állnak. Stí-
lustanácsok és saját 
címlap, 5 perc hírnév 
mindenkinek!

6. oldal 7. oldal

Jön! Jön! Jön! Dinó kiállítás
A z egykoron földün-
ket benépesítő dino-
szauruszok a legmo-
dernebb robot tech-
nológiának köszönhe-
tő e n  h a m a ros a n  a z 
ÁRKÁD-ban!

Végre itt a tavasz! A szekrény mé-
lyére vándorolhatnak a téli ruhák 
és előkerülhetnek a tavaszi, színes 
ruhadarabok!

Reggelente madárcsicsergésre éb-
redünk, ami mindjárt jobb kedvre 
is derít minket.

Már hozzászokhattak, hogy az 
ÁRKÁD-ban hagyományosan év-
ről-évre gyönyörű tavaszi dekorá-
cióval készülünk a húsvéti ünne-
pekre. Idén ennél többel kedveske-
dünk Önöknek, de legfőképpen a 
gyerekeknek. A kupolában ugyan-
is a kisvasúton szórakozhatnak a 
kisebb-nagyobb gyerekek.

A húsvéti készülődés időszakához 
hasznos tippeket is nyújtunk Önök-
nek az újság hasábjain és üzlete-
inkben is.

Térjenek be hozzánk, számítunk 
Önökre!

Hahner Klaudia
centermenedzser
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Színes programok az egész családnak

programajánló

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2015. május 4–31.

2015. április 9–11.

2015. április 10–11.

2015. márc. 19.– ápr. 4.

Dinó kalanD 
interaktív kiállítás

Glamour napok

ChiC&style house 
Fashion WeekenD

nyerő húsvéti 
tojáspiramis

Hétfő-Szerda
Csütörtök-Szombat

Vasárnap

ZÁRVA: 2015. április 5–6.
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Módosult 
nyitva tartás

Szeretnénk minden kedves Látoga-
tónknak köszönetet mondani azért, 
hogy 2004. március 31-ei nyitásunk 
óta, azaz immár közel 11 éve vasárna-
ponként is megtiszteltek bennünket, 
és minket választottak. Az elmúlt év-
tizedben több mint 500 alkalommal 
töltötték nálunk a hét utolsó napját, 
ki bevásárlással, ki a programok miatt, 
vagy épp mindkettőt szem előtt tart-
va döntött úgy, hogy napirendjében 
helyet kap az ÁRKÁD. 
A kiskereskedelmi szektorban tör-
ténő vasárnapi munkavégzés tilal-
máról szóló 2014. évi CIII. törvény 
értelmében, valamint a bevásárló-
központ üzleteinek körében vég-
zett felmérésünk eredményeképpen 

menedzsmentünk ezúton tájékoztat-
ja valamennyi kedves látogatónkat 

az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont 
új nyitva tartásáról.
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Játéksziget

Douglas

Fleur-t

toJásPiraMis EsténKént MéG nyErőBB!
Tegye próbára szerencséjét! Ameny-
nyiben rendelkezik nyereményszel-
vénnyel, nem csupán a 200 000-es 
ÁRKÁD utalványra esélyes, de tojás-
piramis játékunkon is nyerhet. Nyom-
ja meg a gombot, és ha felvillan a 
tojáspiramis zöld fénye, Ön máris 
meglepetés ajándékot vehet át! Bi-
zonyára mindenki a fődíjra vágyik 
leginkább, amikor úgy dönt, hogy 
részt vesz nyereményjátékunkban, 
azonban a kisebb-nagyobb azonnali 
ajándéknak is örülnek majd, ha Fortu-
na is Önöknek kedvez. A tojáspiramis 
nyereményeket a bevásárlóközpont 
üzleteinek köszönhetjük. Egy nyere-
ményszelvény csak egy tojáspiramis 
játékra jogosít fel! Amennyiben a 
nagyobb értékű nyeremények vonz-
zák igazán, érdemes szelvényükkel a 
kiemelt napokon hozzánk visszatérni. 
A kisebb nyereményekre bármikor 
esélyesek lehetnek húsvéti nyere-
ményjátékunk idején, a nagy értékű 
helyszíni nyereményekért az aláb-
bi napokon és időtartamban lehet 
játszani:

naGyértéKŰ nyErEMényEK
Alexandra 5000 Ft értékű könyvcsomag

Alexandra 20 000 Ft értékű 
könyvutalvány

Asia Food 2000 FT értékű levásárolható 
kártya

Beauty Hands 1 darab manikűr

Beauty Hands Vinylux extra tartós 
luxus lakk + manikűr

Beauty Hands Shellac leoldható gél lakk + 
manikűr

Budmil 2000 Ft értékű vásárlási 
utalvány

InterspAr 2000 Ft értékű ajándékcsomag

Játéksziget Kis játék

Kiwi Markazit köves ezüst gyűrű

Kreatív Hobby Formalyukasztó (25mm)

Kreatív Hobby Készítsd magad 
kézműves csomag

Kreatív Hobby
Kreatív Hobby egységcsomag
(Lepke párna, cserép zsiráf, 
cserép zebrák)

Lecsó
20 000 Ft értékű 
ételfogyasztásra szóló 
ajándékutalvány

Media Markt 50 000 Ft értékű SAMSUNG 
Galaxy TAB4-es tablet

pizza Forte 1000 Ft értékű vásárlási 
utalvány

takko 2000 Ft értékű 
ajándékutalvány

t-pont Telekom-os termosz

t-pont
20 000 Ft értékű Samsung 
Bluetooth kihangosító ( 
Level-Slim-box)

Yves rocher 1000 Ft értékű ajándékcsomag

Bevásárlóközpont nyitva tartása
Hétfő, Kedd, Szerda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–21 óráig 
Csütörtök, Péntek, Szombat  . . . . . . . . . . . . . . . 7–22 óráig 
Vasárnap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–19 óráig

Üzletek nyitva tartása
Hétfő, Kedd, Szerda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–20 óráig  
Csütörtök, Péntek, Szombat  . . . . . . . . . . . . . . . 9–21 óráig 
Vasárnap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10–18 óráig

A 2014. évi CIII. tv. hatálya alá nem tartozó, nyitva tartó üzletekkel kapcsolatos 
tájékoztatás:  Információs pultunknál és a www.arkadpecs.hu honlapon

 A nagy értékű helyszíni nyereményekért az alábbi 
napokon és időtartamban lehet játszani:

2015. március 19, 20 és 21-én . . . . 19 és 21 óra között 
2015. március 26, 27 és 28-án  . . . 19 és 21 óra között 
2015. április 2, 3 és és 4-én . . . . . . . 19 és 21 óra között
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Esti élMény-shoPPinG

Fellépőink

Megváltozott nyitva tartásunk el-
ső 3 hetében csütörtök, péntek és 
szombati napokon nem csupán az 
új, éves hosszított nyitva tartással, de 
színes programokkal is szeretnénk 

kedveskedni Önöknek. A húsvéti be-
szerzéseket izgalmassá tesszük egy 
kis nyereményjátékkal is, mely során 
a fentebb említett napok esti órái-
ban nagyobb nyereményekre is van 

esélyük azon vásárlóinknak, akik az 
esti órákban tudják csak megoldani a 
shoppingolást. A játék részleteit húsvé-
ti cikkünk tartalmazza, tanulmányoz-
zák át gondosan és játsszanak velünk! 

Azoknak sem kell elkeseredniük, akiket 
kevésbé fogad kegyeibe Fortuna: szín-
padi programjainknak köszönhetően 
ugyanis garantáltan élmény dús esti 
shoppingban lesz részük.

s Z í n P a d i 
ProGraMoK
2015. MárcIus 19. Csütörtök 
19 órA 30 perC – VIVAt BAccHus

2015. MárcIus 20. péntek 
19 órA 30 perC – tAKács nIKoLAs

2015. MárcIus 21. szombAt 
19 órA 30 perC – KAszA tIBI

2015. MárcIus 26. Csütörtök 
19 órA 30 perC – DIrtY nAncY

2015. MárcIus 27. péntek 
19 órA 30 perC – pécsI zeneszíV

2015. MárcIus 28. szombAt 
19 órA 30 perC – HIen

2015. áprILIs 2. Csütörtök 
19 órA 30 perC – JárAI MárK

2015. áprILIs 3. péntek 
19 órA 30 perC – reKop GYörGY

2015. áprILIs 4. szombAt 
19 órA 30 perC – tótH AnDI

vivat Bacchus   1   

Március 19. 
csütörtök 19 óra 30 perc
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 készültek, amiért külön kö-
szönetünket szeretnénk kifejezni. 
A neves énekegyüttes a kulturált 
borfogyasztás és a mulatozás igéjét 
saját szerzeményű bordalokba öntve 
lépett be a köztudatba. A 2001-ben 
alakult együttes az évek során be-
járta Európát és a világot, hozzájá-
rulva ezzel a magyar bor jó hírének, 
nemzetközi elismertségének tovább 
erősödéséhez. Az elmúlt négy évben 
három kiadványuk látott napvilágot. 
A Vivat Bacchus által a mindenkori 
nagyérdemű egy új, egészen egyedi 
és sajátos stílusban megírt dallam-
világba csöppenve kóstolhat bele a 
magyar bordal pártatlanul fűszere-
zett világába.

taKács niKolas   2  

Március 20. 
péntek 19 óra 30 perc
Takács Nikolas énekes és ének ta-
nár. Habár első dala 2009-ben je-
lent meg, nagyobb ismertséget az 
X-Faktor nevű tehetségkutatónak 
köszönhet. Nikolas egészen a dön-
tőig menetelt, azóta pedig három 
lemezt adott ki.

KasZa tiBi   3  

Március 21. 
szombat 19 óra 30 perc
Kasza Tibit az 1998-ban megalakult 
Crystal együttes énekese és zene-
szerzőjeként ismerhette meg a nagy-
érdemű. Azt már kevesebben tudják 
róla, hogy a zene mellett fotózással is 
szenvedélyesen foglalkozik. 2008-tól 
az előadó szóló karrierbe kezdett, a 
fényképezés művészetének hódol, 
mindemellett 2013-tól saját show-
ját vezeti Kasza! címmel, kellemes, 
derűs percet szerezve a könnyed 
műfajba tartozó műsorral a televízió 
nézőknek.

dirty nancy   4  

Március 26. 
csütörtök 19 óra 30 perc
Dirty Nancy – a zenekar elnevezése 
máris egyértelművé válik, amint Bo-
ros Lucát, az énekest megpillantják. 
Vagányság és csintalanság, a zenekar 
egészét nézve pedig kikerekedik a 
kedvesen dirty összkép. A zenekar 
repertoárja főleg rythm an bluesra 
épül, de érezhető és fellelhető egy 
erős rock and roll vonala is, csipetnyi 
soul-lal pikánssá téve. 

Pécsi ZEnEsZív 
tEhEtséGGondo-
Zó ProGraM   5  

Március 27. 
péntek 19 óra 30 perc
Színpadon a VoiSingers szólistái, akik 
mai és régi popzenei átiratokat ad-
nak elő, zongorakísérettel. Előadók: 
Birkenstock Rebeka, Szabó Hedvig, 
Szabó Réka Judit, Márki Tímea, Tóvári 
Tímea, Bánhidi Ádám, Bakó Klára, Fa-
ragó Emanuella, Kuch Gabriella, Hete-
si Dániel, Daru Péter, Leitold Márton.

hiEn   6  

Március 28. 
szombat 19 óra 30 perc
Hien, pontosabban Nguyen Thanh 
Hien 2008-ban tűnt fel a Megasztár 
negyedik szériájában. Bár nem nyerte 
meg a versenyt, országszerte elis-
mert, szeretett és híres énekesnő vált 
belőle. Tehetségével lenyűgözte a 
szakmát, méltán vált a VIVA Comet-díj 
tulajdonosává.

Járai MárK   7  

áPrilis 2. 
csütörtök 19 óra 30 perc
Járai Márk neve egyre többször tűnik 
fel városunkban. A fiatal és népsze-
rű előadó sajátos stílusú akusztikus 
feldolgozásaival szerzett magának 
hírnevet. Repertoárjára a változatos 
stílus jellemző: Ace of Basetől kezdve 
Paolo Nutinin át népdalok egyaránt 
elhangzanak  fellépésein. Cseh Tamás 
dalai gyerekkora óta bűvöletében 
tartják, így gyakran adja elő a szer-
zőtől kedvenceit, mi több, Márk ma 
már önálló Cseh Tamás-esteket is tart.  

Az utóbbi időben saját dalokon 
dolgozik, hogy a feldolgozások 
helyét hamarosan átvehessék saját 
szerzeményei.

rEKoP Gyuri   8  

áPrilis 3. 
péntek 19 óra 30 perc
Rekop Gyuri a Showder Klub király-
kategóriájának tagja (ez a nehéz-
súlyt jelenti, még mielőtt félreértés 
történne), mivel súlyra Klitschkóval, 
magasságra Tysonnal azonos. Hu-
morista, de tanárként diplomázott, 
dolgozott is a szakmában. Rekop 
Gyuri a haj nélküli lovag, aki egyszer 
már visszanyerte Erdélyt pókeren! 
A XX. kerület baseball-sapkás réme, 
ex-birkózó, aki népes családdal és 
szigorú elvekkel rendelkezik. Nem 

felejti el, hogy honnan jött, de ha 
öccsével iszik, akkor általában nem 
tudja hova tart.Kedvence a függő-
leges négy betű. Ami lehangolja: Az 
egyiptomi síugrók elégtelen edzés-
körülményei. Egy utca viseli a nevét, 
de ő sem ettől, sem az ismertségtől 
nem sztárosodott be, és nem is áll 
szándékában.

tóth andi   9  

áPrilis 4. 
szombat 19 óra 30 perc
Tóth Andi mindösszesen két évig járt 
énektanárnőhöz, aki lelkesen elküld-
te őt pár énekversenyre, emellett 
a fiatal énekesnőnek volt néhány 
fellépése is. Az áttörő sikert azon-
ban egy ismert televíziós műsor je-
lentette. 2014-ben jelentkezett az 

X-faktor műsorába, ahol bejutott az 
élőadásokba a legjobb 12 versenyző 
közé, majd a nézők rajongásának és 
elismerésének köszönhetően meg 
is nyerte a versenyt, így ő lett az 
X-Faktor legfiatalabb győztese.

  1  

  4  

  5  

  7    8  

  2    3  

  6  

  9  
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ÁRKÁD HÚSVÉT 
NYUSZIK, VIRÁGOK, KISVONAT
Látogatóinkat minden esztendőben a 
tavaszi virágok utánozhatatlan szép-
ségével, a húsvét magával ragadó ün-
nepi hangulatával köszöntjük.  Idén is 
szerettünk volna valami különleges-
séggel készülni Önöknek: megőrizve, 
elhozva, amit megszerettek és meg-
szoktak, frissítve valami újdonsággal, 
meglepetéssel. A színpompás virágok, 
és a gyerekeknek felépített kisvasút 
mellett Látogatóink kérésére ismét 
feltűnnek bevásárlóközpontunkban 

az édes kis nyulacskák! Tíz kis fitos 
orrú elő nyulacska csal majd mosolyt 
az arcokra, s biztosíthatjuk Önöket 
afelől, hogy négylábú kedvenceik 
„all inclusive” ellátásban részesülnek. 
Tartásukra, egészségükre szakembe-
rek ügyelnek mindvégig, míg nálunk 
vendégeskednek.
Ugye, Önök sem mulasztják el, hogy 
utána nézzenek a nyuszi tartás alap-
jainak, mielőtt gyermeküknek aján-
dékoznák a kis tapsifülest?

nyusZi inFóK
Hamarosan beköszönt a húsvét, 
ilyenkor temérdek kis nyuszi kerül 
meglepetésként a gyerekekhez. Ám 
jó, ha a gazdik nem lepődnek meg, 
és felkészülnek az élőfüles tartásá-
val kapcsolatos alap információkkal. 
A házinyulak őse a hazánkban is elő-
forduló üregi nyúl, mely eredetileg 

az Ibériai-félszigetről és Észak-Afriká-
ból származik. A történelmi időkben 
Európában is széles körben elterjedt, 
beleértve a földközi-tengeri részeket 
és a csendes-óceáni szigetet is. Az üre-
gi nyulat feltehetőleg már a rómaiak 
idejében háziasították, a nyúlpecse-
nye ugyanis igen kedvelt finomság, 
ünnepi fogás volt a jelentősebbnek 
számító lakomákon. A nyúltenyésztők 
gyorsan fejlődő húsnyulakat, valamint 

értékes prémű fajtákat hoznak létre. A 
törpenyulacskákat leginkább hobbiból, 
házi kedvencként tenyésztik, tartják. 
Húsvéti időszakban az állatkereske-
dések, állatvásárok egyik legnépsze-
rűbb portékája a tapsifüles. Figyeljünk 
oda vásárláskor, hogy a nyulacská-
nak ismert-e a származása, jó egész-
ségi állapotnak örvend-e, ha pedig 
bizonytalanok vagyunk, célszerűbb 
tenyésztőhöz fordulni. Fontos, hogy 

habár szinte mindenki piciny nyuszit 
szeretne, mégse a túl korán elválasztott 
egyedre essen a választásunk. Azt is 
tudni kell, hogy egy-egy nyulacska (pl. 
az oly népszerű törpenyúl) – átlagosan 
6-8 évig él! Gondoljuk át, hogy ennyi 
időre is tudjuk-e vállalni, van-e rokon, 
ismerős, aki nyaralás, hosszabb utazás 
esetén át tudja vállalni a gondozással 
járó terheket.

nYuszI-LAK
Eleinte elegendő lehet egy nagyob-
bacska fa- vagy műanyag láda, eset-
leg egy terrárium. Azonban tartsuk 
szem előtt, hogy a kis kedvenc meg-
lehetősen gyorsan nő, igen hamar ki-
növi az ideiglenes, kezdeti férőhelyet. 
Célszerű tehát a nyuszinak parányi 
mérete ellenére már az érkezése előtt 
beszerezni egy állatkereskedésben a 
kimondottan nekik készült ketrecet. 
Esztétikus, kényelmes a kis lakó szá-
mára, mi több: előre mutatja, hogy 
mekkora hellyel kell kalkulálni egy 
ilyen kis jövevény befogadásakor. 400 
gramm testtömegű állatkának egye-
denként minimum 200-250 cm2-nyi 
férőhelyre van szüksége. Egy kifejlett 
törpenyúl esetén  minimum 0,5 m2-rel 
kell számoljunk, de a cél az, hogy mi-
nél nagyobb tere legyen a nyuszinak.

nYuszI-cseMeGe
A kicsinyke nyúlfiak 4-6 hetes korukig 
szopnak , de már 3 hetes koruktól 

szívesen megkóstolják a gyenge fű-
féléket. Takarmányok tekintetében 
amúgy a nyuszika nem igényes. A leg-
jobb választás természetesen a gyári 
keveréktakarmány, mely tartalmaz 
mindent, amire a kis állatnak szüksége 
van. Kitűnően eltartható azonban a 
tapsifüles kerti zöldféléken is, ameny-
nyiben étrendjét kiegészítjük egy kis 
szemes búzával, zabbal vagy árpával. 
Ami azonban úgy hozzá tartozik a 
nyulacska étrendjéhez, mint ő maga 
a húsvéti ünnepkörhöz, az nem más, 
mint a széna. Erre bizony a nyuszinak 
télen-nyáron egyaránt szüksége van, 
nélkülözhetetlen a számára. Csakis 
a szénában lelhető fel azon mennyi-
ségű rost, mely a kisállat egészséges 
emésztését biztosítja. Elég meny-
nyiségű jó minőségű szénával nem 
hibázhatunk. Emellett a levágott fű, 
nyesedék, némely gyom, sárgarépa 
lombja, maga a répa és a káposzta-
félék mind-mind kitűnő kiegészítő 
a nyuszi étlapon. Bánjunk azonban 

óvatosan a gyümölcsökkel, ugyanis túl 
magas a cukortartalmuk. Emiatt egy-
részt hízlalnak, másrészt hasmenést 
is okozhatnak a kis élőlénynek. 1 kg 
testtömegű állatra naponta 120-300 
grammnyi zöldtakarmánnyal számol-
junk, vegyesen keverve és csakis kissé 
fonnyasztott állapotban. Mageleség-
ből a törpe nyuszik naponta egy-két 
evőkanállal, a nagyobb kedvencek 
öt evőkanállal kapjanak. A nyulacs-
ka élőhelyén legyen etető, itató és 
szénazseb is. Etetőt úgy válasszunk, 
hogy a takarmány ne szennyeződjön 
be, vagyis a nyuszi ne ülhessen bele. A 
pereme visszahajló legyen, megaka-
dályozva ezzel, hogy a nyulacska kika-
pirgálja a takarmányt. Az itató legyen 
könnyedén utántölthető és tisztítható, 
olyant vásároljunk, melyet az állatka 
nem tud megrágcsálni és kiborítani 
sem. A szénazseb lényege, hogy a 
szénát, valamint a zöldtakarmányt 
a nyúl szálanként tudja csak belőle 
kiszedegetni és elrágcsálni. 

nYuszI-BeAutY
Kis kedvencünk is igényli az ápo-
lást és gondoskodást. Rendszere-
sen ellenőrizzük a kis karmait, ha 
túl nagyra nőttek, vissza kell őket 
vágni. Figyeljük a metszőfogait is, 
ugyanis elegendő rágcsálnivaló hí-
ján hamar túlnőnek. A bundájára is 
fordítsunk figyelmet: olykor át kell 
kefélni a szőrét, különösen vedlés-
kor. Köröm-és fog ügyekben kérjünk 
segítséget állatorvostól, ha nincs 
benne gyakorlatunk!

nYuszI-ABc
Dr. Beate Ralston: A házinyúl - Minden, 
amit a házinyulak tartásáról tudni kell 
ideális ajándék mindazoknak, akik 
nyuszit fogadnak családtaggá. Hisz 
a nyulak bájos külsejükkel és szere-
tetre méltó modorukkal egy szempil-
lantás alatt meghódítják a szíveket. 
Főleg a gyerekek körében nagyon 
népszerűek. Az Alexandra könyváru-
házban kapható kötet összefoglalja 
a legfontosabb tudnivalókat: színes 
fényképek kíséretében mutatja be a 
nyulak fajtáit, viselkedését, táplálását 
és gondozását, tanácsokat ad, hogy 
mire figyeljünk oda a vásárláskor és 
milyen óvintézkedéseket kell tennünk 
ahhoz, hogy kedvencünk valóban jól 
érezze magát otthonunkban - akár 
családtagjaink és más háziállatok 
mellett is.

hÚsvéti Kis-
vasÚt hasZ-
nálatánaK 
s Z a B á ly a i
Kisvasút üzemel: 2015. március 19. 
és  2015. április 4. közötti időszakban 
hétfőtől-szombatig 10–19 óráig

•	 A vonat igénybevételéért fizetni 
kell. Díja: 300Ft/gyermek/alkalom.

•	 A gyerekek érkezési sorrendben 
vehetik igénybe a kisvonatot.

•	 A vonatba csakis 12 év alatti gye-
rekek ülhetnek.

•	 Felnőtt személy kis gyerekkel 
együttesen sem ülhet bele a 
kisvonatba.

•	 Súlykorlátozás nincs, a gyerekek 
kora a mérvadó.

•	 A vonatból-vonatba menet köz-
ben ki és beszállni tilos!

•	 A ki és beszállás a kijelölt terü-
leten történik, a síneken belülre 
menni tilos!

•	 Menet közben a vonatban felállni 
tilos!

•	 A vonatban utazó gyermekeknek 
minden esetben be kell tartani a 
kezelő utasításait!

•	 A gyermekek a kisvasutat szülői 
vagy nagykorú felügyelete mel-
lett vehetik igénybe!

•	 A kisvonat menetideje kb. 3 perc.
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ALexAnDrA
  1   Juhász Fruzsina, Nyírő Erzsébet: 
Húsvéti ajándék
"Erdő mélyén, kicsi házban egy nyuszi 
család éldegélt békességben, bol-
dogságban. Papa, Mama, s három kö-
lyök lakott együtt a nagy fának gyö-
kerei között. Minden évben, ahogy 
a tavasz közeledett, egyre nagyobb 
lett az izgalom, a sürgölődés - mivel 
a Papa, Nyuszi Gyuszi ilyenkor hosszú 
útra indult: tojásszerző útra. Ő vitte 
ugyanis a kisgyerekeknek a húsvéti 
meglepetéseket: a gyönyörű hímes 
tojásokat." - kezdődik a mese.

  2   Szánóczki Judit: Húsvéti kifestő
Vidám rajzokkal teli kifestőkönyv 
4-8 éves gyermekeknek. Ha már 
közeleg a húsvét, és a csöppségek 
egyre izgatottabbak a nyuszi érke-
zését illetően, csak rakjuk eléjük ezt 
a rengeteg kiszínezni való rajzot 
tartalmazó füzetecskét, és amellett, 
hogy kreatív feladatokkal lesznek 
elfoglalva, néhány új információval 
is gazdagodnak.

  3   Tojásételek
A tojás talán a legsokoldalúbb hoz-
závaló. Legyen szó akár ízletes előé-
telről, kiadós főfogásról vagy könnyű, 
krémes desszertről, a tojás végtelen 
lehetőséget kínál mindre. Számtalan 
módon elkészíthető, ebben a kötet-
ben ebből mutatunk be néhányat. 
A bevezetésben sok érdekességet 
találhatunk a tojásról. Ezt követik a 
változatos receptek.

  4–6   cLAIre’s
Egy ünnep, sőt évszak sem telhet el 
anélkül,hogy a Claire's ne rukkolna 
elő valami újdonsággal. A kis tojásba 
helyezett ékszer szettek nagy örömet 
szerezhetnek a kisebbeknek. Természe-
tesen a  hozzá  illő  virágos vagy nyuszis 
ékszertartók még fokozhatják az örö-
möt, de akár önmagukban is megállják 
a helyüket, mint kedves kis apróság.  
A tavasz közeledtével ideje beszerez-
ni a vidám virágos hajba valókat és 
virágos kitűzőket is. A Claire's virágos 
hajdíszecskéinek egész tárháza várja a 
kedves vásárlókat, kicsiktől a nagyokig.

  7   csoKI Korzó
A finomságok boltjába kézműves 
magyar mézeskalács-tojás szépségek 
érkeztek, a régi tradíciók jegyében!  
Kézzel készült lágy krémmel töltött 
trüffelek is várják a vásárlókat,  s ki-
mondottan fiataloknak ajánljuk a 
kedvenc fekete Oreo trüffelt!  Először 
idén tejmentes-gluténmentes hús-
véti csokikkal is készül a Csoki Korzó, 
gondolva az allergiás gyerekekre, 
teljen nekik is csokikban gazdagon 
az ünnep!   A húsvéti trüffellel töl-
tött színes, vidám madártojás drazsé 
nagy kedvenc a nyuszis ünnepek 
táján! Ám az üzletnek köszönhető-
en a régi jó retró tojásdrazsét sem 
kell elfelejtenünk. Mindezeken felül 
sok finom, valódi tej- és étcsokoládé 
nyuszi, tojás és diabetikus finomság 
is lesz a Csoki Korzó polcain, melynek 
kirakatát kis plüss Shaun báránykák is 
díszítik, hirdetve az ünnep édes báját.

  8   HAppY Box
A bájos plüssök édes kis pofácskái 
tolltartókon, tollakon, mindennap 
használatos tárgyakon egyaránt visz-
szaköszönnek. Ellenállhatatlan aján-
déktárgyak, melyek minden húsvéti 
fészek felfedezőt boldoggá tesznek, 
legyen szó kisgyerekről, vagy épp 
tiniről, barátnőről.

  9   InterspAr
Az INTERSPAR húsvét alkalmából is 
szuper dekorációs termékekkel vár-
ja kedves vásárlóit, többek között 
kerámia- és filcdíszekkel, húsvéti ko-
sarakkal, illetve szalmából készült 
ajtó- és ablakdíszekkel. A termékek 
2015. március 16. és április 5. között 
vásárolhatóak meg az áruházakban 
a készlet erejéig, mely áruházanként 
eltérő lehet.

 10   JátéKszIGet 
Nemsokára elindulhatunk meg-
keresni gyermekünkkel, hogy mit 
hozott a Húsvéti nyuszi, ám előtte 
érdemes ellátogatni a megszépült, 
megújult Játéksziget üzletünkbe, 
ahol kihagyhatatlan húsvéti akci-
ókkal, szombatonként pedig színes 
programokkal és Nyuszi Mamával 
várják a családokat!

  11–12   swAroVsKI
Húsvéti motívumokkal, a tavaszi nap 
csillogásával, a nyíló virágok kecses 
szépségével kedveskedik vásárlóinak 
az üzlet.

hÚsvéti FésZEK
Mi kerülhet a fészekbe a hímes tojás, és a csoki nyuszi mellé? Össze-
gyűjtöttük Önöknek néhány kedvencünket.

  1  

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

  12  

  11  

  10  

hÚsvéti nyErő  
toJásPiraMis
Közel 50 négyzetméternyi terüle-
ten áll az a hatalmas tojáspiramis, 
mely az ÁRKÁD látogatóit várja be-
vásárlóközpontunkban április 4-ig. 
Az 5 méter magas, négy oldalán 
virágos kerttel övezett tojás pira-
mis számos meglepetést tartalmaz, 
ugyanis játszani és nyerni lehet az 
ünnepi készülődés időszakában.
A 81 darab óriástojás- egy-egy tojás 
mérete 110 cm – igazi húsvéti színek-
ben pompázik. A fűzöld, égkék, piros, 
pink és narancs tarkasága vidámságot 

kölcsönöz a dekorációnak, az igazi 
örömöt azonban azok a led szalaggal 
ellátott különleges darabok hozzák 
el Önöknek, melyekkel esélyük nyí-
lik a nyerésre. A 25 leddel felszerelt 
tojás egy nyomógombhoz csatla-
kozik. Azon látogatók játszhatnak, 
akik a nyereményjáték időszakában 
5001 Ft felett vásárolnak valamely 
üzletünkben és hostesseinknél kitöl-
tötték nyereményszelvényüket. Sze-
rencsés esetben a gomb lenyomását 
követően a 25 ledes tojás villogása 

zöld fénnyel végződik: ez esetben 
máris jár a helyszíni nyeremény. Ha 
piros a fény, sajnos, nem nyert! Ám 
nyereményszelvénye révén lehet, 
hogy épp övé lesz majd a 200 000 Ft 
értékű ÁRKÁD vásárlási utalvány fő-
díj, melyet április 7-én sorsolunk ki. 
Bevásárlóközpontunk nyitva tartási 
ideje módosult: csütörtök-péntek-
szombatonként egy órával tovább 
tartunk nyitva. A játék időtartama 
alatt ezeken a napokon 19 és 21 óra 
között további nagyobb nyeremé-
nyek is gazdára találnak a tojáspi-
ramisnál.  Amíg a felnőttek játsza-
nak, a gyerekek kisvasúton utazva 
lelhetik örömüket a látványban. A 
kisvonat a kert és a tojáspiramis 
körül, 14 méter átmérőjű körpá-
lyán kering. Kellemes utazást kívá-
nunk a húsvéti nyerő piramis körül! 
Érdekesség: az óriás tojások gyár-
tásához 95 köbméter hungarocellt 
kellett felhasználni. A készítés során 
3 kamion hungarocell hulladék ke-
letkezett, melyet a dekorációt meg-
álmodó és felépítő cég, a Rubinszki 
Reklámstúdió egy újrahasznosító cég 
gondjaira bízott.

hÚsvéti nyErEMényJátéK
Fődíj: 200 000 Ft értékű árKád vásárlási utalvány

“Nyerő tojáspiramis” játékunkban 
mindenki részt vehet, aki a 18. élet-
évét betöltötte és 2015. március 19. 
7 órától április 4. 21 óráig tartó idő-
szakban az ÁRKÁD Pécs üzleteiben 
5.001 Ft felett vásárol.  A földszinti 
kupolában a tojáspiramis mellett a 
nyereményszelvény kiadó munka-
társunknál a vásárlás napját követő 
24 órán belül a pénztárbizonylat 
felmutatása ellenében egy nyere-
ményszelvényt kap. A szelvényen 
személyes adatait kell megadnia, 
valamint ki kell töltenie a kvízt is. 
Ezt követően válassza le róla az Ön 
igazoló példányát, ezt ugyanis meg 
kell őriznie ahhoz, hogy nyeremé-
nyét átvehesse. A részvételre fel-
jogosító pénztárbizonylat hátulját, 
valamint a nyereményszelvényt az 
ÁRKÁD Pécs munkatársa érvénye-
síti. Az ellenőrzőszelvényt csak az 
érvényesítést követően dobja az 
urnába! Egy játékos több szelvény-
nyel is játszhat, de mindegyikhez 
külön blokkot kell bemutatni. Egy 

blokk csak egy nyereményszelvény 
kiváltására jogosít függetlenül attól, 
hogy a blokk összege meghaladja 
az 5.001 Ft-ot. Egy szelvénnyel csak 
egyszer lehet nyerni. 

nYereMénYszeLVénY 
KIVáLtás 
2015.03.19.– 2015.04.04-ig tartó 
időszakban 
Hétfő, Kedd és Szerdai napokon  
9 és 20 óra között
Csütörtök, Péntek Szombati napokon 
9 és 21 óra között
 
sorsoLás
2015. április 7-én 11 órakor
Fődíj: 200  000 Ft értékű ÁRKÁD 
vásárlási utalvány
A nyilvános sorsolás helyszí-
ne: ÁRKÁD Bevásárlóközpont 
Igazgatósága
A játékosok sorsoláson történő meg-
jelenése nem követelmény, a nyertest 
48 órán belül megadott elérhetősé-
geiken keresztül értesítjük.

Március 19-től
április 4-ig
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Együtt az igazi

Klasszikus, 
romantikus, érzéki

Egy virágos reggel történetei

Stílusosan

TAVASZI ÉBREDÉS

DIVATOS
ÚJDONSÁGOK
AZ ÁRKÁD-BAN

chic and stylE housE Fashion wEEKEnd
stílustanács mindenkinek! 2015. április 10–11.
Rendhagyó divatnapokkal készülünk 
a trendek szerelmeseinek, melyben 
a Chic&Style Magazin professzioná-
lis csapata lesz a segítségünkre. A 
trendmagazin immár harmadik esz-
tendeje bűvöli el tavasszal és ősszel 
az olvasókat többek közt különleges 
fotó sorozataival, tartalmas és olvas-
mányos, hasznos divattippjeivel, uta-
zási tanácsaival, hogy csak néhányat 
említsünk a tematikából. A Hamu 
és Gyémánt Kiadó Chic&Style ma-
gazinért felelős profi csapata most 
egy teljes hétvégén át áll az Önök 
rendelkezésére, hogy mottónkat va-
lóra váltva stílustanácsot nyújtson 
mindenkinek, akit érdekel a divat, 

a trendek, a beauty világa. Akár a 
magazin esetében, így az exkluzív 
divat hétvégén is az ÁRKÁD üzletei 
lesznek a partnerek. Kérjék hát ki 
Önök is a profik tanácsát, ha ruha-
tárukat szeretnék frissíteni, vagy új 
stílust megálmodva megjelenésüket 
szeretnék megreformálni. Sminke-
sek, fodrászok, stylistok várják az 
ÁRKÁD látogatóit, hogy mindenki-
nek egyénre szabottan, személyi-
ségéhez és testalkatához, habitusá-
hoz illeszkedő tanácsokat adjanak. 
Fókuszban a 2015-ös tavaszi/nyári 
trendek: minden, ami fashion, min-
den, ami beauty. A rendezvényen 
mindvégig jelen lesz a Hamu és 

Gyémánt Kiadó divatfotósa is, aki a 
"bátrakról" felvételeket készít. Az új 
stílusuk kialakítását követően, úgy-
mond újjászületve  álljanak kamera 
elé, győződjenek meg róla, hogyan 
mutatnának Önök a Chic&Style cím-
lapján!  A profi smink, haj, styling-ot 
követően mindenkiről több kép is 
készül, ezek közül választhatják ki 
magukról a legjobbat, melyet a stáb 
kiretusál, címlapba helyez és 48 órán 
belül e-mailben elküldi ajándékba.  
Egy különleges emléke lehet Önnek 
is a napról, hisz miért is ne járhatna 
mindenkinek 5 perc hírnév? Legyen 
Önnek is egy saját címlapja!

tavasZi ciPőtrEndEK
Az új, 2015-ös tavasz/nyár szezon CCC 
üzletünkben nem csak a legdivato-
sabb cipők és táskák széles választé-
kával, hanem a márka reklámfotózá-
sának szereplőivel, a világhírű modell 
párral is ámulatba ejtik az embert 
- Anja Rubik és Sasha Knezevic sze-
repel az idei divatanyag képein. A 
fényképek hátterét Szicília elragadó 
látványa szolgáltatja, ami tökélete-
sen kiemeli a kollekció tavaszi-nyári 
jellegét. 
Királykék, menta vagy korall – a vá-
lasztás a Te kezedben van! Ez a női 
kollekció mottója. Speciálisan trend-
követőknek készült a csatos bokaci-
pők, az eredeti nyomatokkal ellátott 
bakancsok, és a virágmotívumokkal, 
állatmintákkal tarkított cipők limitált 

kollekciója. A 2015 tavasz/nyár szezon 
klasszikus női cipőinek kínálata bizo-
nyára elnyeri mindazon hölgyek tet-
szését, akiknek fontos a stílusos meg-
jelenés. A modellek között nagyon 
hangsúlyosak a klasszikus körömci-
pők, tűsarkúak és a balerina cipők, 
amikhez mindenképpen érdemes egy 
elegáns és praktikus táskát választani. 
A szezon egyik uralkodó színe a bézs, 
ami több árnyalatban is szerepet kap 
a semleges, világos bézstől egészen 
a púder árnyalatokig, melyek néha 
már rózsaszínbe hajlanak. Azonban 
nem hiányozhatnak a kínálatból az 
élénk, intenzív színek sem, melyek 
tökéletesen kiemelik az új szezonban 
a megjelenésünket. Az első tavaszi 
sétákhoz pedig a rendkívül divatos 

gumicsizmákat ajánljuk! A CCC cipő-
boltokban újdonságot jelentenek a 
Sprandi sportmárka termékei, melyek 
modern, divatos színvilágban 
készültek. Nem elég, hogy jól néz-
nek ki, de mindenek előtt ideálisak 
mindenféle sporttevékenység so-
rán, akár a szabadban, akár a fitness 
teremben végezzük. A Sprandi új 
irányvonalának kínálatában női, 
férfi és gyermek cipők is szerepel-
nek. Az Uraknak a Lasocki for Men 
márka az alkalmi cipők garmadáját 
kínálja, melyek ugyanúgy a legújabb 
trendek szerint készültek, mint a a 
Lasocki casual  vonalának minden-
napi viseletre szánt darabjai. A kol-
lekció színvilága elsősorban a bézs 
és a barna árnyalatait tartalmazza, 

de más színekkel is találkozhatunk. A 
CCC legújabb férficipő kollekciójának 
több modellje is tavaszi-nyári színben 
– élénkzöldben vagy a kék különböző 
mély árnyalataiban készült. A cipőbolt 
legkisebb látogatóinak igen sokféle 
színű és mintázatú kiscipőket kínál a 
meleg, napsütéses napokra. A 2015 
tavasz/nyár szezonban a Lasocki Kids 
és Lasocki Young márkák bőrcipőit 
is divatos fazonokban és színekben 
ajánlja az üzlet. Továbbá a Disney és 
Marvel rajzfilmek kedvelői is találnak 
a boltok polcain saját kedvencük-
kel díszített lábbelit. Verdák, Rep-
csik, Minnie egér, Pókember,  és az 
új kedvencek, mint Szófia hercegnő 
vagy Violetta is látható a kínálatban 
szereplő kiscipőkön.

tavasZi KErt
Minden kertész olyan kertről álmo-
dik, amelyben sem kártevők nem for-
dulnak elő, sem növénybetegségek 
nem ütik fel a fejüket. Az ilyen kert 
azonban mindig csupán vágyálom 
marad, melyet persze a kert ésszerű 
kialakítása és helyes művelése révén 
meg lehet közelíteni. Olyan egyszerű 
eszközökkel, mint az optimális vetés-
forgó, a jó talajminőség, a megfelelő 
termőhely kiválasztása, valamint a 
hasznos állatok költő- és búvóhelyé-
nek létrehozása, hozzájárulhatunk 
ahhoz, hogy kevesebb élősködő és 
betegség telepedjen meg a kertben.  
Az Alexandra Könyváruházban  Axel 
Gutjahr: Növénygondozás hatéko-
nyan - A legjobb tippek kártevők, 
betegségek és gyomok ellen cí-
mű kötetére bukkantunk, ajánljuk 
mindenkinek, aki szemet gyönyör-
ködtető kertet szeretne. A könyv 
részletesen ismerteti a legkülönbö-
zőbb módszereket, előnyeikkel és 

hátrányaikkal együtt, bemutatja a 
legfontosabb hasznos állatokat, a 
leggyakoribb kártevőket és a legel-
terjedtebb növénybetegségeket, va-
lamint a megelőzést segítő hasznos 
tanácsokkal is szolgál. A haszon- és 
díszkertekben folytatott természe-
tes és hagyományos növényvéde-
lemhez kapcsolódó számtalan ötlet 
és trükk pedig ezt a képekben bő-
velkedő könyvet minden kertbarát 
értékes útmutatójává teszi.

véGtElEn lEhEtőséG
Induljon valami új felé a Douglas 
tavaszi újdonságaival! Szépüljön 
meg! Ez a felhívás többet jelent, 
mint csupán egy-egy szó. A Douglas 
Make-up megkönnyíti az Ön szá-
mára, hogy még többet kihozzon 
nőiességéből. Természetes, finom, 
klasszikus, drámai, érzéki, vagy őrült 
stílusra vágyik? Miért is ne? Ma járjon 
az egyik úton, a másikat próbálja ki 
holnap. A lehetőségek száma vég-
telen! Nem számít, hogy már-már 
szakértő a dekoratív kozmetika terén 

vagy épp csak most ismerkedik va-
lami újjal. Induljon el és fedezze fel 
bátran a színek világát. Bright rúzsok, 
babonázóan természetesnek ható 
alapozók, szexi szemkihúzók, va-
rázslatos szempillaspirálok, trendi 
körömlakkok, csábító szemhéjfes-
tékek és árnyékolók ... 
A Douglas Make-up család megalko-
tásakor a szakértők a legmagasabb 
minőségre és értékekre, a termé-
kek egyszerű, könnyed használatára 
fókuszáltak, melyekre csak annyit 

mondhat majd használója: "Wow! Ez 
igen!". Olyan kozmetikumok kerültek 
ismét a Douglas polcaira, melyekkel 
nem kell ahhoz művésznek lenni, 
hogy a Hölgyek megmutathassák 
legszebb oldalukat, sokszínűségüket 
nap mint nap. 
A Douglas Make up exkluzív újdon-
ságaival március 27-től ismerkedhet 
meg a parfümériában. Fedezze fel 
és szépüljön a vadonatúj termékek-
kel, melyekre a profi sminkesek is 
esküsznek!
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dinó Kaland Kiállítás
Május 4–31-ig egy olyan interaktív 
kiállítással készülünk Látogatóinknak, 
melynek főszereplői a legismertebb 
dinoszauruszok, amelyek egykor 
földünket népesítették be. A kézi 
munkával készült dinók igazi mes-
terművek, kidolgozásuk megfelel az 
egykori Föld urainak anatómiai fel-
építésének, izmaik, bőrük, végtagjaik 
a valódi állatokat mintázzák. A más 

kiállításokon megszokott műgyanta 
szobrok helyett kiemelkedő minősé-
gű, a bőrre megszólalásig hasonlító 
gumibevonattal ellátott dinó model-
leket láthat majd a nagyközönség, 
melyek tapintása is olyan, mint az 
élő hüllőké. A legmodernebb robot-
technológia révén a modellek szinte 
életre kelnek: mozognak, pislognak, 
légzést imitálnak!  Mindösszesen 

nyolc, 1,5–8 méteres őslény színesíti 
majd májusi bevásárló körútjaikat az 
ÁRKÁD-ban. Természetesen ezúttal 
is készülünk szórakoztató, interak-
tív programokkal, lesz lehetőség 
fotózkodásra, mi több, dínó lovag-
lásra is! Ám nem csapnánk még eny-
nyire a lovak közé: Dinó kiállításunk 
részleteit következő lapszámunkban 
olvashatják.

tavasZi illatcsalád
Egy reggel a kertben…
Az Yves Rocher kifejezetten tavaszi 
illatokból felépült illatcsaládja, az Un 
matin au Jardin (Egy reggel a kertben) 
2012 tavaszán jelent meg hazánkban 
először 3 illattal. Ezt követően min-
den évben tavasszal egy újabb illattal 
bővül a kollekció. 

  1   GYönGYVIráG 
Az erdőkben, a talaj közelében 
gyakran találkozhatunk összefüggő 
sok-sok apró, fehér harangból álló 
takaróval. Ez a gyönyörű, mindenki 
számára kedves virág a gyöngyvirág, 
melynek illata egyet jelent a tavasszal. 

  2   FrIss rózsA
Engedjen a csábításnak és adja át 
magát az egyik legkedveltebb ker-
ti virág, a frissen nyílt rózsa érzéki 

és különleges illatának. A friss rózsa 
ínyenc illata épp olyan boldogságot 
okoz, mint egy reggel a kertben. 

  3   cItrusoK
Egy illat, mely egy mesés mediter-
rán világba kalauzol el, egy sétára 
egy napfénnyel teli kertbe, mely-
ben citrusfélék virágoznak. A virág-
zó citrusok ínyenc illata épp olyan 
boldogságot okoz, mint egy reggel 
a kertben. 

  4   orGonA
A tavasz érkeztével az orgona virá-
gozni kezd és csodaszép színei be-
borítják a kerteket. Az orgona tavaszt 
idéző illata épp oly boldogságot okoz, 
mint egy reggel a kertben. 

VIráGzó cseresznYeFA
Egy cseresznyefák alatt eltöltött 
békés séta érzését szerettem volna 
visszaadni az illat megalkotásával. 
Különböző növényi összetevők ke-
verednek az itáliai zöld mandarin 
esszenciájával, mely illatkeverék a 
cseresznyefa virágának könnyed, lé-
gies fuvallatát idézi. A szívillatot a zöld 
mandula esszenciája emeli ki, amihez 
lágy pézsma és indonéziai pacsuli 
esszenciát adtak hozzá.

  5   zöLD teA
Fedezze fel  a Zöld tea frissességét, 
mely visszafogott fás illatjegyekkel 
egészül ki az Un Matin au Jardin csa-
lád legújabb, 2015-ös tavaszi illatában, 
mely finom illatot hagy bőrén.

Jön, Jön, Jön!
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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.április 19-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: "Kreatív Hobby". 
Szerencsés nyertesünket, Csönki Alexandrát Krémer Mónika, Kreatív Hobby 
munkatársa és Róna Bálint, az igazgatóság 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: "Farsangi maszkabál". 
A nyertes: Pálmai Ádám (10 éves). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű ÁRKÁD 
vásárlási utalvány.

E havi témánk:

"Húsvéti nyuszi"
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. április 19.

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

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


