
ÁRKÁDHÍRADÓ

Ismét az év legpezsgôbb, legforgalmasabb idô-
szaka, az advent köszöntött be az Árkádban.
Talán soha ilyen gazdag kínálat nem várta
még látogatóinkat, mint idén. Ez nem csupán
közel százharminc üzletünk kínálatában,
hanem abban a sok-sok színes programban is
tükrözôdik, amellyel igyekeztünk még színe-
sebbé, még szórakoztatóbbá varázsolni az ün-
nepi készülôdést. 

A programsorozatot úgy állítottuk össze,
hogy mindenki megtalálja nálunk az ízlésének
megfelelô szórakozást: a fiatalok a pörgôs
Fluor Tomi és Sub Bass Monster, az izgalmas
zenei csemegére vágyók a Princess és a
Boogie Christmas füstölô ujjú zongoristája,
Dániel Balázs fellépésén ámulhatnak, sztár-
vendégeink pedig – Zséda és Vastag Csaba –
garantáltan rabul ejtenek minden látogatót. 
A gyerekek sem maradnak program nélkül: 
ôk a kézmûveskedés és a mézeskalácssütés
titkaiba pillanthatnak bele. S hogy könnyebb 
legyen az ajándékválasztás, üzleteink mellett
immár hagyományos karácsonyi vásárral 
várjuk a betérôket, finom csemegékkel és 
minôségi kézmûvesajándékokkal.

Látogassanak el hozzánk, merüljenek el a
karácsonyi hangulatban, hiszen nálunk igazi
élmény eltölteni néhány kellemes órát az
egész családnak!

Kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag
új évet kívánunk! Az Árkád bevásárlóközpont
csapata nevében:

Máté Richárd
centermenedzser

KEDVES
OLVASÓK!

KÖSZÖNTÔA

Nyitva tartás:
hétfô–szombat
7.00–21.00,
vasárnap 7.00–19.00

Üzletek:
hétfô–szombat
9.00–20.00,
vasárnap 10.00–18.00

Interspar:
hétfô–szombat
8.00–21.00,
vasárnap 8.00–19.00

VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ  ÁRON

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.

Beindult az adventi készülôdés a gyôri
Árkádban: a bevásárlóközpont ünnepi
díszbe öltözött, s minden készen áll,
hogy beszerezzük a karácsony összes
kellékét, és eltöltsünk néhány kellemes
órát a színes forgatagban. 

Hónapok óta készülôdik az Árkád csapata,
hogy az idei advent se maradjon le az eddigi
évektôl, sem látványban, sem pedig szórakoz-
tató programokban. Az ajándékok után kuta-

tók az üzletek megszokott kínálata mellett
számos alkalmi standon válogathatnak, a
többi között kézmûves-csokoládék, finom bôr-
kesztyûk, ínycsiklandó desszertek és egyedi
ajándéktárgyak között, aki pedig a lelkét is
szeretné díszbe öltöztetni, annak a színes ad-
venti programfolyam nyújt felüdülést az év
végi hajszában. Itt lesz a többi között Zséda,
aki egyedülálló hangulatot varázsol az Árkád
falai közé, felhangzanak a legismertebb boo-

gie-woogie dallamok, különleges „a capella”
elôadásmóddal örvendeztet meg a Budapest
Voices, és színpadra lép Vastag Csaba, a 2010-
es X-Faktor gyôztese is. A gyerekek a sarki
tájat idézô gyönyörû dekoráció mellett
kézmûves-foglalkozásoknak is örülhetnek,
ahol téli asztal- és ablakdíszt, angyalkát, ké-
peslapot készíthetnek, s persze nem marad-
hat el a hagyományos mézeskalácssütés sem. 
Részletes program a 3. oldalon. 
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Vigyázz, kész, 
karácsony!

Ünnepi programfolyam: Vastag 
Csaba, Zséda, Sub Bass Monster, Princess, Buda-
pest Voices, Dániel Csaba – szinte minden zenei
stílus képviselteti magát az Árkád színpadán.    

»3. OLDAL

Vár az erdészet! A Kisalföldi Erdô-
gazdaság beköltözött az Árkádba: iskolai 
foglalkozásokkal, kézmûvesjátszóházzal 
és facsemetosztással várják a látogatókat. 

»4. OLDAL

Nyerjen velünk!  Fejtse meg képes 
feladványunkat, s ha a három szerencsés 
nyertes között van, 5.000 forintos Árkád 
vásárlási utalvánnyalkezdheti az új évet!

»4. OLDAL

Tündöklô Sarkcsillag: Az idei 
karácsonyi dekoráció a Mikulás és Hókirálynô
„szülôföldjét” jeleníti meg a gyôri Árkádban. A
Sarkcsillag minden egész órában felemelkedik. 

»2. OLDAL



Év végén rendre tele a naptárja a Prin-
cess együttesnek, akik a klasszikus
zene modern elôadásmódjával csillo-
góbbá teszik sokak adventjét. Idén Gyôr-
ben, az Árkád színpadán is fellépnek. A
gyakorlás és a koncertezés miatt elfog-
lalt vonós hölgytrió egyik tagja, Pados
Kriszta mosolygósan nyilatkozott la-
punknak.

– Karácsony táján más érzésekkel koncertez-
nek? Hogyan készülnek decemberi gyôri
mûsorukra?
– Karácsony táján, mint ahogy minden ember-
nek, nekünk is megváltoznak az érzéseink.
Igyekszünk olyan programmal és történetek-
kel kedveskedni a közönségnek, ami felidézi
ezt a szép ünnepet. Ilyenkor természetesen
karácsonyi számokat is szoktunk játszani, és
ez az Árkádban is így lesz.
– Sok fellépésük lesz az év végén?
– Az év vége mindig sûrû rendezvények szem-
pontjából, így mi sem panaszkodhatunk. Gya-
korlatilag tele van decemberben a naptárunk.
– Az advent a saját életükben mit jelent? 
– Advent idején a koncertek miatt eléggé el-
foglaltak vagyunk, de emellett igyekszünk
odafigyelni a gyerekeinkre és a családtagokra
is. A szentestét általában a családja körében
tölti mindegyikünk, de ez az év kivétel ebbôl
a szempontból, mert egy szép karácsonyi kon-
certünk lesz Hévízen.
– Ma már elfogadott, hogy ötvözik a klasszi-
kus zenét a modern elemekkel? Mi a tapasz-
talatuk?
– A crossover mint mûfaj manapság már telje-
sen elfogadott zenészkörökben és a közönség is
nagyon kedveli. Tapasztalataink szerint mind a
magyar, mind a külföldi hallgatóság szereti és
várja a már ismert számok átdolgozását.
– A Facebook-oldalukon mit szoktak kér-
dezni önöktôl a rajongók? Fontosnak tartják,
hogy így is kapcsolatot tartsanak közönsé-
gükkel?
– A közösségi oldalban az a jó, hogy közvetle-
nebb kapcsolatot tudunk tartani azokkal, akik
kedvelik a zenénket, az együttesünket. Na-
gyon sok külföldi rajongók van, ôk ezen a fó-
rumon tudnak leginkább kommunikálni
velünk, így értesülhetnek új számainkról, vi-
deóinkról. Sokszor elôfordul az is, hogy zenét
ajánlanak feldolgozásra, vagy hangversenyre
hívnak bennünket.
– Elgondolkodtak már azon, hogy akkor is
ennyire népszerûek, ismertek lennének-e,
ennyi fellépésük lenne, ha maradnak a
klasszikus zenék hagyományos elôadása
mellett?
– A Princess együttes mellett mindhárman ját-
szunk klasszikus zenei formációban is, azt is
nagyon szeretjük, így teljes az életünk. Nem
tettük le a klasszikus hegedût, szinte naponta
a kezünkbe fogjuk, így nincs hiányérzetünk.

– Gyakori, hogy a közönség szinte táncra
perdül, ritmusra mozog, ha játszanak. Ez za-
varó vagy inkább ösztönzô?
– Vannak olyan számaink, amelyek kifejezet-
ten táncra buzdítóak. Nagyon örülünk, ha a
közönség táncol, ez inspirál is minket, hiszen
azt mutatja, hogy mennyire jól érzik magukat
és mennyire tetszik nekik a zene.
– Fiatal hölgyek lévén biztosan nem hagyja
önöket hidegen a divat. Mi a jellemzô az öl-
tözködési stílusukra a fellépésekkor és a hét-
köznapokban, e téren is ötvözik a klasszikust
a modernnel?
– A fellépéseken és a hétköznapokban külön-
bözô ruhákat hordunk. Mindhármunknak
megvan a stílusa, ki mit preferál. Bea és Dorka
inkább „szoknyás”, szívesen hordanak külön-
bözô szabású szép szoknyákat, én gyakrabban
viselek nadrágot, abban is nagyon nôies lehe-

tek. A fellépôruháink mindig kimondottan a
színpadra készülnek és egyediek. 
– Mennyit szoktak gyakorolni? Másképp kell
gyakorolniuk, mint a klasszikus zenészeknek?
– Mindennap gyakorolunk, felváltva hol az
egyik, hol a másik hegedûn. Az elektromos
hegedûn talán mások a távolságok, de alapve-
tôen a menzúrája ugyanaz. Dorka jobban pre-
ferálja a klasszikus hegedûn történô
gyakorlást, de az elektromosnak nincs hangja,
ezért nem zavarja a szomszédokat.
– Van kedvenc zeneszerzôjük, kedvenc da-
rabjuk?
– Mindenkinek más a kedvence. Bea
például kifejezetten szereti a ma-
gyar elôadók közül a Varga János
Projectet, míg Dorka jazzt hall-
gat és a klasszikus zeneszer-
zôk darabjait.
– Nem csak klasszikus
zenét adnak elô poprit-
musban, könnyûzenei
slágereket is átültettek
komolyzenei környe-
zetbe. Utóbbi talán
még izgalmasabb.
Hogy jött az ötlet?
– Az elsô két lemez
után szerettünk volna
kicsit változtatni, más
mûveket is bemu-
tatni. A harmadik le-
mezen már több
kifejezetten nekünk
íródott szám található.
A Mediterrán címû albu-
mon jelentek meg a vi-
lágslágerek, amelyeknek a
hangulata nagyon jól illesz-
kedett a lemezhez.

Alig hittek a szemüknek az Árkád Gyôr
látogatói, amikor szembesültek a bevá-
sárlóközpont ôszi kiállítása, a „Képte-
lenség!” optikai csalódásaival. 

Sûrûn kattogtak a fényképezôgépek a
három hétig tartó kiállítás minden napján, hi-
szen a kiállított installációkat szinte fotózásra

tervezték: bárki a szereplôjévé válhatott a
mókás, hihetetlennek tûnô fotóknak, amelye-
ket a helyszínen készíthettek a látogatók. A
többi között a hatalmas, nyolcszor négyméte-
res 3D-s „padlófestményekrôl” – ezek örvend-
tek a legnagyobb népszerûségnek –, amelyek
különleges technikával készültek, s olyan
élethûen mintáznak mély vízesést és meredek
szakadékot, hogy a képekbe belesétálva úgy
tûnik, mintha valóban hasonló helyszínen
állna az ember. 

Nagy siker volt a fordított szoba is, ahol
bárki kipróbálhatta, milyen, amikor szó sze-
rint minden a feje tetejére áll, a miniszoba és
a távolságokkal játszó, úgynevezett Ames-
szoba is. Bemutatkozott a kiállításon a fény-
képezôgép ôsének tekinthetô szerkezet, a
camera obscura is: a vállalkozó szellemû gye-
rekek pedig szinte megrohamozták az animá-
torokat, hogy interaktív foglalkozás keretében
el is készíthessék a lyukkamerát, sôt, a rögtön-
zött sötétszobában valódi „fényképet” is el-
ôhívhattak a segítségével. 

Tündöklô
Sarkcsillag
köszönti 
az ünnepet

„Csak ragyog és üzen a Sarkcsillag. 
Most hó szitál, lassan megvirrad. 
Áttáncoltad velem az éjszakát. 
Díszítsük fel együtt a fenyôfát. 
Csilingelnek apró harangok, 
a szeretet bennünk is felragyog. 
Csak csodáljuk némán az árnyakat, 
már megjött hát ez az a pillanat. 
Sírj és nevess, most mindent szabad. 
Karácsony napján oszd szét magad. 
Mindenki vehet egy csipetnyit még, 
a szeretet nem fogy el, bennünk él. 
Olykor a lelkünkben is hó szitál, 
elolvad a szeretet lángjánál, 
olykor a lelkünk is csak jégmezô, 
olvad, ha fény éri, varázserô. 
Sírj és nevess, 
most mindent szabad, 
karácsony napján oszd szét magad, 
mindenki vehet egy csipetnyit még, 
a szeretet nem fogy el, bennünk ég!”

A Hókirálynôvel is találkozhatnak „sze-
mélyesen” a gyôri Árkádba látogató
gyerekek, az idei karácsonyi dekoráció
ugyanis a Mikulás és Hókirálynô „szülô-
földjét” jeleníti meg. 

Az Árkád minden évben mesebeli ünnepi
díszletekkel lepi meg a látogatókat. Idén egy mi-
tikus karácsonyi jelkép, a Sarkcsillag áll a kö-
zéppontban, amely a legenda szerint elvezette a
napkeleti bölcseket Betlehembe. Az óriás Sark-
csillag minden egész órakor felemelkedik a ku-
pola tetejébe, miközben a látogatók egy
megzenésített karácsonyi verset hallgathatnak
meg, Fekete Dávid elôadásában. 

A rideg déli-sarki tájat csillogó, látványos
elemek díszítik, s ahogy a látogatók már meg-
szokhatták, interaktív módon maguk is részesei
lehetnek a csodás díszletnek: az átjárható alag-
úton áthaladva belülrôl is megcsodálhatják a lát-
ványt. A többi között a szánja mellett álló
meseszép Hókirálynôt, valamint a 6-8 méter
magas hókristályokat. A fényes csillagokon meg-
csillanó fényjátékot nézve, az Árkád díszektôl
roskadozó karácsonyfái között garantált, hogy
nemcsak a gyerekek kerülnek ünnepi hangu-
latba!
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2SZÍNES December végéig öt sztár 
varázsol koncertjével fergeteges
hangulatot a gyôri Árkádba. 

Felpörgetett ritmusban

HEGEDÛHERCEGNÔK
A Princess 2001 óta mûködô magyar zenei
együttes. A valóban hercegnôi megjele-
nésû hölgyekbôl álló hegedûtrió tagjai:
Pados Kriszta, Molnár Bea, Ilosfai Doroty-
tya. Egyedi crossover muzsikát játszanak,
amely a klasszikus és a modern zenét öt-
vözi. Mindhárom mûvész mögött komoly-
zenei múlt áll, hiszen valamennyien a
Zenemûvészeti Fôiskolán végeztek. A
klasszikus zeneirodalom legszebb dalla-
mait azokhoz az emberekhez is eljuttatták,
akiket elôttük más tudott megszólítani ko-
molyzenével. Felléptek többek közt olyan
exkluzív rendezvényeken, mint a Genfi
Autókiállítás és a bahreini Forma-1, de
örömmel játszottak például az ENSZ-ka-
tonáknak is Cipruson.

Tényleg Képtelenség volt  



A klasszikus boogie-számok mellett számos
saját szerzeménye is van, amelyekkel a mûfaj
külföldi sztárjait is lenyûgözte. Hogy pontosan
honnan ered ez a vidám zenei mûfaj, az a múlt
ködébe vész, de az USA déli államainak kocs-
máiban játszott zene hatása egyértelmûen fel-
ismerhetô benne. A zene gyökereit a country és
a western muzsika mellett a blues jelenti, és – a
szvingalapokon nyugvó boogie-woogie tánccal
egyetemben – a mai napig népszerû mûfaj. 

December 13., péntek, 18 óra

A Liszt Ferenc 
Zeneiskola koncertje
ADVENTI DALLAMOK KAMARAKÓRUS 
ÉS GITÁROSOK KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL 

December 14., szombat, 17 óra

Sub Bass Monster-koncert 
Visszatért Gyulafirátót elsô számú rappere, aki
hét évig várakoztatta új albummal a rajongóit. A
Fekete album címû nagylemezen hallható a
többi között a Ne sírj anyám címû dal is, amely
biztosan elhangzik majd a gyôri fellépésen is,
akárcsak több másik az új lemez 17 dala közül.

December 15., vasárnap, 18 óra

A Princess hegedûtrió 
fellépése 
Három gyönyörû nô, három csodálatos hangszer
– kell ennél több a teljes körû zeneélvezethez? 
A hercegnôi megjelenésû hölgyekbôl álló he-
gedûtrió egyedi crossover muzsikát játszik,
amely ötvözi a klasszikus és a modern zenét. 
A fülbemászó és sokak számára ismerôs dalla-
mok modern csomagolása méltán igen hamar
népszerûvé tette ôket. Mindhárom mûvész mö-
gött komoly zenei múlt áll, hiszen valameny-
nyien Zenemûvészeti Fôiskolán végeztek. 
A Princess folyamatosan azon dolgozik, hogy
újabb és újabb dalokkal lepje meg rajongóit,
nemrég feldolgozták a többi között Bach d-moll
toccata és fúgáját, valamint a Kardtáncot is. 

December 19., csütörtök, 18 óra

A Liszt Ferenc 
Zeneiskola ütôseinek 
adventi hangversenye  

December 20., péntek, 18 óra

Adventi mûsor vers-
mondással és énekkel

December 21., szombat, 17 óra

Zséda-koncert 
A gyönyörû énekesnô hangja idén is felcsen-
dül az Árkád színpadán, hogy karácsonyi
díszbe öltöztesse a látogatók szívét. A többszö-
rös Fonogram-díjas Zséda, aki csak olyan hely-
színen vállal fellépést, amely méltó minôségi
zenéjéhez, különleges helyet tart fenn a szívé-
ben a karácsonynak, amit számos ünnepi dala
is bizonyít. 

Személyiségében és zenéjében egyszerre
van jelen az elegancia és a játékosság, a kislá-
nyos báj és a vadóc nôiesség, szívhez szóló 
elôadásmódjával pedig elvarázsolja az ünnep-
váró hallgatóságot. A karácsonyi dalok mellett
minden bizonnyal ízelítôt kapunk az énekesnô
legutóbbi, Ötödik érzék címû albumának zenei
anyagából is, amelynek Hétköznapi mennyor-
szág címû dalát nagy sikerrel játsszák a rádiók.

December 22., vasárnap, 18 óra

Vastag Csaba-koncert 
A 2010-es X-Faktor gyôztese a gyôri Árkádban
dobogtatja meg a nôi szíveket. Az eddigi legke-
resettebb X-Faktor-gyôztes népszerûsége mit
sem csökkent, Szállj! és Ôrizd az álmod! címû
dalát rengeteget hallhattuk a különbözô rádió-
adókon, ô maga pedig fergeteges bulikat ad or-
szágszerte. 
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PROGRAM 3Az Árkád karácsonyi dekorációjának 
„fôszereplôje", a Sarkcsillag lehetett 
a betlehemi csillag, amely a napkeletrôl érkezô bölcseket 
vezette az újszülött Jézushoz. 

PROGRAMOK 
AZ ERDEI
KUCKÓBAN: 

December 7., 15–18 óra
ADVENTI KÉZMÛVESKUCKÓ:
KARÁCSONYI CSILLAGFÜZÉR 
KÉSZÍTÉSE

December 8., 15–18 óra
ADVENTI KÉZMÛVESKUCKÓ:
MÉCSESTARTÓ KÉSZÍTÉSE

December 9–12., 15–18 óra
MÉZESKALÁCSSÜTÉS 
ÉS KIFESTÔMÛHELY

December 14., 15–18 óra
ADVENTI KÉZMÛVESKUCKÓ:
ÜNNEPI ABLAKDÍSZ 
KÉSZÍTÉSE

December 15., 15–18 óra
ADVENTI KÉZMÛVESKUCKÓ: 
KARÁCSONYI KÉPESLAP 
ÉS AJÁNDÉKKÁRTYA 
KÉSZÍTÉSE

December 16–19., 15–18 óra
MÉZESKALÁCSSÜTÉS 
ÉS KIFESTÔMÛHELY

December 9–12., 15–18 óra
ADVENTI KÉZMÛVESKUCKÓ:
KARÁCSONYI ANGYALKA 
KÉSZÍTÉSE

December 14., 15–18 óra
ADVENTI KÉZMÛVESKUCKÓ:
TEXTIL SZALONCUKOR 
KÉSZÍTÉSE

ADVENTI  PROGRAMOK 

AZ ÁRKÁDBAN
December 5., csütörtök, 18 óra

A Liszt Ferenc Zeneiskola
karácsonyi muzsikája 
FURULYA- ÉS FUVOLASZÓVAL 

December 6., péntek, 17.30 óra

Mikulás az Árkádban 

December 7., szombat, 17 óra

Fluor Tomi koncertje 
Fluor 2010-en robbant be a köztudatba „Party-
arc” címû számával, amelyet barátjával, SP-vel
dobott piacra. Az életvidám rapper, aki kezd ki-
nôni a tinisztár kategóriából, gyakran váltogatja
a zenei stílusokat, egyszerre mainstream és un-
derground, s azt csinálja, ami gyermekkora óta a
vágya: rappel. Háromlemezes sorozata második
részében Az út a cél címû dallal visszatért a
klasszikus magyar hiphopgyökerekhez.

December 8., vasárnap, 18 óra

Budapest Voices 
A Budapest Voices a capella együttes 2013 áp-
rilisában alakult, 12 kiváló énekesbôl és egy
ütôhangszeresbôl. Az a capella elôadásmódban
a dalokban a hangszerek helyett énekhangok
szólalnak meg, a szoprántól a basszus szólamig,
miközben a dal gerince, a szöveg, a tempó vál-
tozatlan marad. A kórus mai magyar undergro-
und zenekaroktól ad elô áthangszerelt slágereket,
elsô produkciója a Tankcsapdától az Adjon az ég,
majd a Quimbytôl az Autó egy szerpentinen volt,
amit számos más átdolgozás követett. Az együt-
tes – amelynek tagjai között   fiatal tehetséges pá-
lyakezdô éppúgy van, mint tapasztalt
jazzénekesnô, színésznô és profi kórusénekes –
jelenleg bemutatkozó nagylemezén dolgozik. 

December 12., csütörtök, 18 óra

Boogie Christmas
FESZTIVÁLMEGNYITÓ 
Dániel Csaba neve évek óta ismerôs lehet a ze-
nerajongóknak, annak ellenére, hogy a fiatal
zongorista még csak 23 éves. Nem véletlenül
választotta a Mr. Firehand, azaz Tüzes kezû
mûvésznevet: a boogie-woogie mûfaj hazai
nagykövetévé avanzsált mûvész bámulatos bra-
vúrral bûvöli a zongorát, a billentyûk szinte füs-
tölnek az ujjai alatt. 
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VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ  ÁRON BABAKOCSI-

KÖLCSÖNZÉS
MINIJÁRGÁNY-
KÖLCSÖNZÉS

CSOMAG-
MEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ BANK-
AUTOMATA

ESERNYÔ-
KÖLCSÖNZÉS

A részletekrôl 
érdeklôdjön 
a földszinti 
információs 
pultnál, 
ahol munka-
társaink 
készséggel 
állnak 
rendelkezésére!

Figyelje 2014-ben is az Árkád nyereményjátékait 
– ebben az évben milliók találtak gazdára
a bevásárlóközpont látogatói között!  

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS 
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

A STILE INTERIO lakberendezési és ajándék-
tárgyüzlet üzletvezetôjét, Kovács Ferencet az
Árkád Gyôr munkatársa, Török Beáta köszöntötte. 

A TWISTER CLUB&CAFE képviseletében Tég-
lás Péter üzletvezetô vette át az üdvözlô virág-
csokrot Varga Zsuzsannától.  

Új üzleteink:
A közelmúltban két új üzlet
is nyílt az Árkádban

NYERJEN VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNYT!
Ki lesz a vendégünk? Az eltorzított fotón egy nép-
szerû elôadó látható, aki decemberben a gyôri
Árkád egyik sztárvendégeként lép színpadra. Ki ô? 

A megfejtéseket december 20-ig várjuk az ÁRKÁD Gyôr, Igazgatóság,
9027 Gyôr, Budai út 1. címre (a borítékra írja rá: „Játék”).

A megfejtést küldje be címünkre, és ha szerencsés,
5.000 Ft értékû Árkád vásárlási utalványt nyer! 

Októberi számunk nyertesei: Stimmerné Csepi Erzsébet (Lébény), 
Kissné Barna Borbála (Gyôr), Kalmár Katalin (Tét).

Nyerteseinket postai úton is értesítjük. Nyereményüket – egy-egy 5.000 Ft értékû Árkád
Gyôr vásárlási utalványt – hétköznapokon 13–15 óra között a bevásárlóközpont igazgatósá-
gán, Varga Zsuzsannánál vehetik át.

Ismét egy szelet erdô költözik az ad-
venti Árkádba, a Kisalföldi Erdôgazda-
ság ugyanis immár harmadik éve várja
a természet iránt érdeklôdô családokat,
gyerekeket a felállított mézeskalács há-
zikóban. 

Az erdészet programjait minden évben
nagy érdeklôdés kíséri, tavaly az iskolás osz-
tályoknak tartott foglalkozásokon 540 kisgye-
rek fordult meg, az Árkádba látogató családok
között pedig 500 facsemetét osztottak ki. 

Idén is hasonló programokkal készül az er-
dôgazdaság, a ravazdi erdei iskola például –
ahova ilyenkor, a sûrû téli hónapokban már
nehezen mozdulnak ki az osztályok – az ad-
vent teljes idôszakára kitelepül az Árkádba. Az
elôzetes bejelentkezés alapján, általános isko-
lai osztályoknak tartott játékos foglalkozások
– a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai
Kara pedagógusainak közremûködésével –
testközelbe hozzák az erdô, a természet  vilá-
gát a gyerekek számára, miközben egy-egy ak-
tuális témáról esik szó. Köztük a téli
madárvédelemrôl – a kicsik megtudhatják, ho-
gyan etessék szárnyas barátainkat –, a vadvé-
delemrôl, és arról is, mivel járulnak hozzá a
szorgalmas méhek az ünnepi készülôdéshez. 

A szervezett iskolai programok mellett az
Árkádba látogató gyerekeknek is kínál érde-
kességet az erdészet: ôk péntek délutánon-

ként, 16 és 19 óra között kézmûves-foglalko-
zásokon készíthetnek téli asztaldíszt. Ehhez
elôkerülnek majd az erdô kincsei: a külön-
bözô tobozok, makk, gubacs, csipkebogyó,
fahéj, azaz csupa olyan alapanyag, amely
mindenki környezetében megtalálható. S mi-
közben a méhviasz lapokból az apró gyerek-
kezek között gyertyák formálódnak,
észrevétlenül tanulnak állatokról, természet-
rôl, az erdô védelmérôl.

Ötszáz szerencsés Árkád-látogató egy-egy
apró ajándékkal is gazdagabb lesz, a Kisalföldi
Erdôgazdaság ugyanis idén is folytatja facse-
mete-ajándékozási programját. Félezer apró
lucfenyôt osztanak szét az érdeklôdôk között,
amelyet bárki elültethet a kertjében vagy a
háza elôtt. Ki tudja, a cserepekbe ültetett
arasznyi kis fákból egyszer talán terebélyes,
igazi „karácsonyfa” válik?! „Ez az akció nem-
csak egy szép gesztus, hanem egyben üzenet
is. Arról, hogy a mai felgyorsult világban sem
kaphatunk meg mindent azonnal, készen,
vannak dolgok, amelyeknek megvan a maga
ideje és ritmusa. A minket körülvevô termé-
szet nem magától értetôdô, hanem gondos-
kodni kell róla, vigyázni kell rá – akárcsak a
kis csemetére. Ezt szeretnénk tudatosítani
mindenkiben, aki a kezébe vesz és elültet egy
kis fácskát” – mondta Iványi Ákos, a KAEG
Zrt. munkatársa.   

Az erdô kincsei az Árkádban 


