
Az ÁRKÁD mindig útba esik!
Megközelíthető:
n Helyi tömegközlekedés:
2, 2/A, 3, 4, 4/K, 6, 7, 20, 20/A, 20/E,
21, 27, 30, 31, 31/A, 32, 33, 38, 38/A,
40, 41, 42, 43, 50, 50/A, 60, 60/C,
103, 106, 107, 113/Y, 114, 161, 162, 
431 buszokkal
n Távolsági buszjáratokkal

Tisztelt Olvasók!

130
üzlet

850
parkolóhely
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kényelméért
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Ajándéktippek
Napról napra közelebb 
kerülünk az év legszebb 
ünnepéhez. Most min-
den a karácsonyról szól: 
meglepetések után ku-
tatunk, keressük a töké-
letes ajándékot.

Szilveszterre ajánljuk 
Az év utolsó hatalmas 
bulija a glitteres, bohó-
kás, bolondos Szilveszter. 
Erre az alkalomra is bő-
séggel kínálnak üzlete-
ink szuper trendi, az ese-
ményhez illő darabokat.

6. oldal 2. oldal

Mit ígér 2014?
Tartalmas évet zárunk, s 
hasonló mozgalmas lesz 
az előttünk álló esztendő 
is. Hahner Klaudia, az 
ÁRKÁD Pécs centerme-
nedzsere optimistán te-
kint a 2014-es évre.

Az idén utolsó alkalommal jelent-
kezik az ÁRKÁD Híradó.
A karácsony és az év vége küszöbén 
állva visszatekintünk, és elmond-
hatjuk, hogy az idén nagyon színes 
képet és kínálatot tudtunk nyújtani 
bevásárlóközpontunkban, Önök-
nek és Önökért!
Az év utolsó heteiben minden az 
ünnepi készülődésről szól. Keressük 
a minőségben és árban megfelelő, 
személyre szabott ajándékot, ami 
néha stresszes helyzetekbe is sodor 
minket.
Ebben kívánunk Önöknek segíteni, 
hogy az előkészületek még gördü-
lékenyebben menjenek, boldo-
gabb és nyugodtabb legyen az 
ünnepi időszak.
Magam és az ÁRKÁD valamennyi 
munkatársa és üzlete nevében kí-
vánok minden kedves olvasónknak 
boldog, békés karácsonyt és egy 
sikerekben gazdag új esztendőt!

Hahner Klaudia
centermenedzser

Hamar elrepül a december, a ka-
rácsonyi készülődés miatt ugyanis 
gyorsabban telik az idő. Hipp-hopp 
itt a szilveszter, koccintunk egyet 
szeretteinkkel és már ki is helyezhet-
jük a 2014-es naptárt otthonunk fa-
lára. Addig persze még sok minden 
vár ránk: ajándék beszerző körutak, 
üdvözlő lapok postázása, az ünnepi 
menü megtervezése és elkészítése. 
A gyerkőcök hamarosan élvezhetik 
a téli szünet adta szabadságot, s 
reméljük, a tél nem csupán hideggel, 
faggyal, de virágsziromnyi hópely-
hek hullásával és ragyogóan csillogó 
hótakaróval is megmutatja nekünk 
ittlétét. A megnövekedett szabad-
időt érdemes kihasználni: egy-
egy közös családi séta, az ÁRKÁD 

Hókirálynő birodalmának felfedezé-
se, a pécsi programszervezők kon-
certjei, kisebb hétvégi kiruccanások 
mellett fontos, hogy esténként elő-
kerüljenek a könyvek, társasjátékok 
is. Egy csésze forró tea mellett meg-
tervezhetjük azt is, milyen meleg 
holmikra van szükség még, hogy 
aztán csinosan szilveszterezhes-
sünk, önfeledten szánkózhassunk, 
építhessünk hóembert, mehessünk 
síelni, vagy korizni is. December a 
maga ünnepi szépségével átadja a 
helyet az új lehetőségekben bővel-
kedő januárnak. Kívánunk Önöknek 
emlékezetes, meghitt ünnepeket és 
tartalmas, mozgalmas új esztendőt!

4–5. oldal
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Üzleteinek ünnepi 
nyitva tartása
Ezüst vasárnap
2013.12.15. 10:00-20:00
Arany vasárnap
2013.12.22. 10:00-20:00

2013.12.24. 9:00-13:00
2013.12.25–26. ZÁRVA
2013.12.31. 9:00-13:00
2014.01.01. ZÁRVA

Színes programok az egész családnak

programajánló

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2014. február 14.

2014. február 7–23.

December 13–15.

December 23-ig

December 24-ig

Valentin nap

Jön! Jön! Jön! téli Olimpiai 
JátékOk rendezVény

espresszó prOmóció

nespresszó prOmóció

a hókirálynő birOdalma és 
karácsOnyi Vásár

Hétfő-Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

07:00 - 21:00
07:00 - 22:00
07:00 - 21:00
08:00 - 19:00

 Bevásárlóközpontunk 
általános nyitva tartás
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Mit ígér 2014?
interjú Hahner Klaudia centermenedzserrel
Az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont 
nem csupán divat üzleteivel és szol-
gáltatásaival, de programjai révén 
is aktív részese a város kulturális 
pezsgésének. Számos rendezvé-
nyével hagyományt teremtett, 
ahogy új kezdeményezéseivel is 
évről évre színt visz a régió életébe. 
Melyik volt a legemlékezetesebb 
programjuk, s milyen újdonságok-
kal készülnek az újévre?
Szerintem sok emlékezetes pillana-
tunk volt. Talán kiemelném a nagy-
rendezvényeink közül a Forma-1 kiál-
lítást, ami a nagy hőség dacára, a nyár 
kellős közepén is sokakat csalogatott 
a házba. De mindenképpen meg kell 
említeni a városi intézményekkel való 
együttműködésünket is, hiszen idén 
két nagyobb programsorozat is volt 
a bevásárlóközpontban: a Biokom 
által szervezett Ökováros-hét, illetve 
a pécsi MÁV 100. jubileuma.
És végül, de nem utolsó sorban a leg-
szebb és legütősebb megint a kará-
csonyi dekorációnk lett: a Hókirálynő 
birodalma lenyűgöz minket is és a 
látogatókat is!

Szinte repül az idő, jövőre már 
ugyanis tízedik születésnapját ün-
nepli az ÁRKÁD. Mivel készülnek a 
jubileumra?
Sok-sok programmal, játékkal, ér-
tékes nyereményekkel és rengeteg 

meglepetéssel. Még szervezünk, ter-
vezünk…, de úgy gondolom, hogy 
emlékezetes 10. jubileumot fogunk 
ünnepelni!

Vásárlásösztönző akcióik, mint az 
elektronikus kuponnapok, méltán 
örvendenek népszerűségnek. A lá-
togatók számára azonban az akciós 
árak mellett a minőség is fontos, 
melyet a már ismert márkákkal és 
az újként nyitó üzletekkel tudnak 
garantálni. Milyen új brandekkel 
gazdagodott idén a paletta, s vár-
ható-e további keresett brandek 
megjelenése is az ÁRKÁD-ban?
Így van, ez az egyensúly elengedhe-
tetlen. A látogatók igen árérzékenyek, 
ugyanakkor szeretnének márkás, csi-
nos ruhadarabokat venni, vagy trendi, 
modern használati cikkeket vásárolni. 
Ehhez ma már szükségesek az akciós 
időszakok. Az ÁRKÁD-ok közös ku-
ponnapjai néhány napba koncent-
rálva szervezik meg a kedvezményes 
időszakot, amelyek egyébként egyre 
több látogatót vonzanak.
Bízunk abban, hogy az újonnan nyi-
tott és nyíló üzleteink is csatlakoznak 
majd ehhez a programhoz. Egyébként 
az idén nyitott meg nálunk az Inside, 
a 12th Street, a Balance, a Tezenis, a 
Playmax, a CCC és a jövő év is számos 
változást és újdonságot tartogat, kö-
szönhetően a 10 éves jubileumnak.

Ahhoz, hogy folyamatosan élvo-
nalbeli szerepet töltsenek be, és 
erősítsék divatkompetenciájukat, 
ma már egyre erősebb online je-
lenlétet kell produkálni. Hogy ér-
tékeli weblapjuk és közösségi oldal 
jelenlétük erejét?
Ez mindenképpen egy olyan pont, 
ahol még fejlődnünk kell. Nem vagyok 
még teljesen elégedett. Cégcsopor-
ton belül is most indul be ez a terület, 
mi is tanuljuk, és profik segítségét 
vesszük igénybe. De facebook olda-
lunk aktív, egyre több a rajongónk, 
akiket minden aktualitásról értesíteni 
tudunk. És természetesen a honlapun-
kon, az arkadpecs.hu-n is a legfrissebb 
információkat találhatják meg a láto-
gatók. Tehát mindenképpen ezeken 
a fórumokon érdemes informálódni 
legelőször!

Az ÁRKÁD Híradó és a Chic&Style 
Magazin fontos kommunikáci-
ós eszközök a kezükben. Milyen 
gyakorisággal tervezik jövőre a 
megjelenéseket?
Az ÁRKÁD Híradó inkább a törzsvá-
sárlói rétegnek, míg a Chic&Style 
a divatra különös affinitással bíró, 
trendre éhes vásárlóinknak szól. 
Ezért terjesztjük máshol a két újsá-
got, ezért más a tartalom és a kül-
alak is. Ugyanakkor figyelembe kell 
vennünk azt is, hogy az ÁRKÁD Hír-
adó sem tud feltétlen aktuális lenni 
havi egyszeri megjelenéssel, illetve 
a törzsvásárlók médiafogyasztása is 
megváltozott, ezért 2014-ben 6 al-
kalommal fog nyomtatva megjelen-
ni az újság, ezen felül pedig online 
kommunikálunk majd. 

Ön szerint mit ígér 2014? Mint ma-
gánember, tervez-e nagy változ-
tatásokat a jövőben?
2014 mindenképpen kihívásokat, 
rengeteg szakmai tapasztalást, sok-
sok munkát ígér nekem is és a csa-
patomnak is. 
Mint magánember azt tervezem, 
hogy a munka és a család közötti 
egyensúlyra sokkal tudatosabban 
odafigyelek majd.
Régóta tervezem az angol nyelv-
vizsgát, amire most jó esélyeim van-
nak, hiszen a cég hivatalos nyelve 
angol lett, ezért most intenzíven 
tanulom is.
És még sok minden mást is terve-
zek…de ez maradjon TITOK!

Visszatekintő

2013

Nőknek
Vajon milyen a tipikus női karácsonyi 
ajándék? Nehéz ezt megválaszolni, 
hisz lehet praktikus, vagy inkább 
egyedi, választhatunk valami szó-
rakoztató jellegűt, megint mások 
az egyszerű vagy épp extravagáns 
dolgoknak örülnek. Ahogy a nők is 
sokfélék, úgy a tökéletes ajándék is 
az! Vegyük hát figyelembe a hölgy 
személyiségét, s annak ismeretében 
válogassunk. Egy zordabb téli estén 
egy puha takaró, egy könyv, egy 
csésze forró tea megmelegíti a női 

szívet, akárcsak a minőségi édessé-
gek. Aki már hallotta szíve hölgyétől 
a „Mit vegyek fel” kérdést, egy szép 
fehérneművel, vagy ékszerrel egész 
biztos célba talál. Előtte azonban vé-
gezzünk egy kis kutatómunkát, hogy 
a szeretett nő stílusához és ízlés vi-
lágához leginkább passzoló darabra 
essen a választásunk. A finom alap-
anyagokból, friss gyümölcsökből, 
virágokból készült szépségápolási 
termékek és parfümök szintén töké-
letesek lehetnek, ehhez elég ellesni, 
milyen márkákért rajong leginkább 
a megajándékozott. Ne feledjünk el 
gondoskodni a mesés díszcsomago-
lásról és az ellenállhatatlanul szép 
ajándékdobozkákról, ezek az apró 
részletek ugyanis nagyon fontosak 
a Hölgyek számára. Legalább annyi-
ra, mint az édes kettesben eltöltött 
pillanatok, egy wellness hétvégével 
tehát garantált sikerre számítha-
tunk. Kreatív és ötletes, az otthon 
díszítésére és hangulatosabbá va-
rázsolására alkalmas tárgyacskák-
kal szintén megédesíthetjük párunk 
mindennapjait.

KArácsonyi AjándéK ötlEtEK

  1    C&A Női kabát és farmer 

  2    Yves Rocher Hidratáló rúzs 

  3    Douglas ISADORA körömlakk 

  4    New Yorker Bordó ruha 

  5    Playersroom Norah táska 

  6    Tatuum Női felső

   7    Marionnaud

 Gucci ajándékcsomag

   8    Biotech Diétás csomag

   9    Borgo Bundás csizma

  10   Triumph Fehérnemű szett

  11   Tchibo Női gyűrűkészlet

  12    H&M Sál-sapka szett

  13    Takko Flitteres felső

  14    Swarovski Függődísz

  15    Butlers Teás csésze és kanna

  16    InTeRSPAR Női Nivea csomag

  1  

  2  

  4  
  5  

  9  

  10  

  13  

  11  

  12  

  14  

  15  

  16  

  6  

  7  

  8  

  3  
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A már megszokott
áruk mellett nagy

választékban kínálunk
lakberendezési kiegészítőket!

ÁRKÁD PécsÁRKÁD Pécs

„Mindenkire ráfér
 egy kis jókedv!”

+
tréfás ajándékok minden

alkalomra

Gyerekeknek
Válasszunk okosan ajándékot gyer-
mekeinknek! Legyen igazi megle-
petés, emellett legyen kapcsolatépí-
tő, fejlessze a képességeit! Vegyük 

figyelembe gyermekünk fejlettségi 
szintjét és érdeklődési területét! 
Az egész piciknek a klasszikus, jól 
bevált játékok a legjobbak, melyek 
révén szárnyra kaphat a gyermeki 
fantázia. A csecsemők a négy alap-
ingerre - tapintás, ízlelés, hallás, látás 

– támaszkodnak, így célszerű nekik 
színes textil játékokat választani. 
Egyéves korig minden játékuknak 
biztonságosnak kell lenniük: nagyob-
bak legyenek, mint az öklük, vala-
mint nyálrezisztensek, és könnyűek 
legyenek. A nyomkodható, zenélő 
csörgő, tárgyakat a tipegőknél fel-
váltják a labdák, építő elemek, mint 
például a Duplo. Amint járni tudnak, 
örömmel játszanak a maguk után 
húzható, vagy épp tolható játékokkal. 

A színük, méretük, formájuk alapján 
csoprtosítható rakosgató játékok 
koordinációs képességeiket is fej-
lesztik. 3 évesen imádják a felnőttek 
világát utánozni: egy babakonyha 
vagy házikó, szerszámos ládácska, 
orvosi szett tökéletes ajándék nekik. 
4 éves koruk körül már valamennyien 
szívesen játszanak szerepjátékot, ne-
kik társasjátékokat és kártyajátékokat 
érdemes választani. Az első tricikli 
ideje is elérkezett! Az ovis korúak-
nak a miért és hogyan kérdésekre 
könyvek segítségével válaszoljunk, 
megalapozva bennük ezzel az olva-
sás szeretetét. Az alsó tagozatosok 
rohamosan sajátítják el az újabb és 
újabb képességeket: kreatív dolgokat 
alkotnak, felfedeznek. Ékszerkészítés, 

interaktív játékok, távcső, mikroszkóp 
tuti tipp, akárcsak az ebben a korban 
kialakuló gyűjtőszenvedélyhez szük-
séges dobozok, albumok. A tinédzse-
rek már imádnak shoppingolni, nekik 
érdemes hagyni, hogy maguk válasz-
szanak egy általunk szabott érték-
ben. Ha ehhez egy saját pénztárcát is 
kapnak, biztos lesz a siker. Lányoknál 

elmaradhatatlan a napló, s ehhez 
még egy sajátosan hozzáillő toll, míg 
a fiúknál egy kedvenc márkás sap-
ka lehet olyan meglepetés, mellyel 
nem lőhetünk félre. A legfontosabb, 
hogy korukhoz igazítva kapcsolatépí-
tő, képességeket fejlesztő ajándékot 
válasszunk, mellyel kiszélesítjük isme-
reteiket, tágíthatjuk horizontjukat.

Férfiaknak
Higgyék el, a férfiaknak a legköny-
nyebb ajándékot választani. A zok-
ni, nyakkendő viszont nem számít 
meglepetésnek. A legfontosabb az 
első lépés: feltérképezni, mire vágyik 
titkon a megajándékozott. A férfiak 
számára kiemelten fontos a prakti-
kusság, ezért az ing, karóra, pénz-
tárca mindig telitalálat, de érdemes 
valami újra is törekedni. Ehhez csak 
azt kell tudnunk, milyen típus az il-
lető, s máris záporoznak a jobbnál 
jobb ötletek. A kreatívabb típus imád 
fotózni, videózni. Neki stílusos aján-
dék lehet egy egyedi telefontok, fo-
tóalbum, gravírozott ékszeróra, vagy 
pendrive. A családapa típus hobbija 
maga a família és a gyerekek, neki 
a családi fotóalbum közös fotókkal, 

személyre szabott bögre, bőr pénz-
tárca – benne a gyerekek fotójával 
– lehet a nyerő. A ház körül serteper-
télő ezermester típusnak egy svéd 
bicska, szerszámtartó táska, egy jó 
kis munkakesztyű lehet kedves meg-
lepetés. Az egészségére és fittségére 
kényes férfi sportos vezeték nélküli 
fejhallgatónak, masszázs párnának, 
biotermékeknek, jogging szerelés-
nek, sporttáskának biztos örülni fog.

Tuti tipp: a Casada üzlet Quattromed 
III Jade masszírozókészülékéhez 
33.000 Ft értékű 2 személyes hévizi 
wellnesshétvégét adnak ajándékba 
A megajándékozott nemcsak masz-
szírozhatja magát egy prémium ké-
szülékkel, de egy kellemes hétvégét 
is eltölthet párjával egy csodálatos 
Wellness-szállodában.

Az intellektuális úr könyvvel, kábel 
nélküli fejhallgatóval, számítógépes 
és telefonos kiegészítőkkel, egy mi-
nőségi borral, komoly sállal, elegáns 
órával garantáltan boldoggá tehető. 
A haverozós típus vicces söröskor-
sónak, videónak, édességnek, tele-
fontoknak fog örülni igazán, míg a 
konyhát uraló-szerencsére egyre 
gyakoribb – mesterszakács az acél-
kés szett, konyhai gépek és persze 
az elmaradhatatlan egyedi kötény 

révén lesz csak igazán boldog. A stí-
lusára sokat adó kozmopolita vásár-
lási utalványnak, márkás napszem-
üvegnek, órának és ruhadaraboknak, 
bőrkesztyűnek, elegáns bőr telefon-

toknak, míg a kalandosabb férfitípus 
egy minimalista pénztárcának, háti-
zsáknak, multifunkcionális bicskának 
vagy kalandregénynek nem fog tudni 
ellenállni. A spirituális lelkületűeket 

meditáló CD-vel, ezoterikus olvas-
mányokkal, egzotikus gyertyával, a 
sportrajongókat sportos felsővel sap-
kával és sállal tehetjük boldoggá, le-
hetőség szerint kedvenc színeiben.

KArácsonyi AjándéK ötlEtEK

  1    Tchibo Borhűtő rúd 

  2    Tchibo Férfi bőrtárca 

  3    Playersroom 

 Tommy Hilfiger zokni 

  4    C&A Nyakkendő 

  5    C&A Férfi pulóver és farmer 

  6    Heavy Tools Sapka

  7    Biotech Vitaminbomba

  8    C&A Férfiing pulóverrel

   9    Tchibo Nemesacél kronográf

  10   Alexandra Könyv

  11   Heavy Tools Kabát

  12    InTeRSPAR Férfi Nivea csomag

  13    Heavy Tools Oldaltáska

  1    Butlers Baglyos karácsonyfagömb 

  2    Alexandra Mesekönyv 

  3    Tchibo Fa kirakójáték 

  4    InTeRSPAR Barbie Mariposa 

  5    Csoki Korzó Lindt csokoládé 

  6    Tchibo Vezeték nélküli autóformájú egér

  7    Butlers Sünis mécses

  8    Swarovski Kristálybagoly

  9   Játéksziget GEOMAG mágneses építőjáték

  1  

  2    4    5  

  9  

  6  

  7  

  8  

  3  

  1  

  2  
  3  

  4  

  5    6    7  
  8  

  9  

  10  
  11  

  12  

  13  
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HÓKirálynŐ BirodAlMA AZ árKád-BAn
A XIX. századi dán meseíró-és költő, 
Hans Christian Andersen Hókirálynő 
című meséje elevenedik meg ebben 
az évben a karácsonyi ÁRKÁD-ban. 
Gerda és Kay történetét követhetik 
nyomon, akik nálunk intézik ün-
nepi bevásárlásaikat. Hókirálynő 

birodalmát és palotáját  jég és hó ural-
ja. Azok a gyerekek, akik az ÁRKÁD-
ban megcsodálják a Hókirálynő bi-
rodalmát, bizonyára örülnek majd, 
ha az édességek és plüss játékok 
mellett egy-egy olyan mesekönyv-
vel is megajándékozzuk őket, melyet 

össze tudnak kapcsolni a látottakkal. 
Keressék ajánlatainkat az Alexandra 
Könyváruházban, s tegyék széppé az 
ünnepi estéket mesékkel. Andersen 
minden írása – korhatár nélkül - segít-
het nekünk abban, hogy a karácso-
nyunk valóban a szeretetről szóljon.

édEs ünnEp
Mi is lehetne szebb ennél a szép ün-
nepnél, mely a szeretetről és az ön-
zetlenségről szól. Karácsonykor min-
denre kissé több figyelmet fordítunk: 
otthonunk díszítésére, a menüre, az 
ínyencségekre, melyek megédesítik az 
együtt töltött időt. Alexandra Könyv-
áruházunk, Butlers és Csokikorzó üz-
letünk ajánlataiból szemezgettünk, 
mi több, a Butlers egy kitűnő recept 
ajánlattal is kedveskedik Önöknek.

ÍnycSiklandó karácSonyi 
apróSütemények – receptek 
éS téSztaSzaggató forma
Az Art Nouveau Kiadó csodaszép kö-
tete több mint ötven ötletet ad a leg-
finomabb karácsonyi sütemények el-
készítéséhez! A receptek között min-
denki megtalálja a kedvére valót: mé-
zeskalács kandírozott gyümölcsökkel, 
narancsos keksz és még sok nassolni-
való segít felkészülni az év legszebb 
időszakára. Az ínycsiklandó sütemé-
nyek most még gyorsabban elkészül-
hetnek az ajándékként mellékelt prak-
tikus tésztakiszúróval, amellyel egy-

szerre negyvenkilenc figurát szag-
gathatunk ki. 
Jó sütögetést és boldog karácsonyt kí-
vánunk ezzel a remek kiadvánnyal az 
Alexandra Könyváruház nevében!

édeS krémek az interSpar-ból
A SPAR PREMIUM 
Kókuszos krém ké-
szítésekor a sovány 
tejet érett kókusz-
dió finom resze-
lékével nemesítik. 
Felhasználása sokrétű: fogyaszthat-
juk igazi ínyencként csak magában, 
fehér kenyérre vagy péksüteményre 
kenve, de természetesen sütemények, 
pohárdesszertek, fagylaltok ízesítésé-
re is remekül használható.

A makadámiadiót 
Ausztráliában fe-
dezték fel és so-
kan a világ legfi-
nomabb diójának 
tartják. A majd-
nem krémes állagú, intenzív ízű, va-
don termő csonthéjas nem véletle-
nül vált az ínyencek kedvenc diójá-
vá. A rostban és egyszeresen telített, 
„jó zsírokban” gazdag makadámdiót 
már a kontinens őslakosai is ízletes 
tápanyagforrásként hasznosították. 
A SPAR PREMIUM Makadamia diós 
krém enyhén édes, egzotikus ízével 
hódít. Fogyasszuk önmagában, fe-
hér kenyéren vagy használjuk édes-
ségek, sütemények és fagylaltok tö-
kéletesítéséhez.

benSőSégeS hangulat 
éS fenSégeS Íz
Tökéletesen illik a karácsonyi, ben-
sőséges hangulathoz, ha asztalun-
kat vagy a lakás egyéb részeit termé-
szetes alapanyagokból készült kiegé-
szítőkkel dekoráljuk. Érdemes ilyen-
kor elővennünk barna, fehér, ezüst, 
aranyszínű díszeinket, koszorúinkat, 
gyertyáinkat és tányérjainkat, s ha a 
tálalni kívánt étel is hasonló színek-
ben pompázik, olyan gyönyörűen 
egységes, ünnepi kompozíciót tu-
dunk létrehozni, amely a karácsonyi 
várakozás minden napján mesebeli 
hangulatba ringat minket. A BUTLERS 
üzletben számtalan kiegészítőt talál 
az említett színekben, s ha most még 
nincs is ötlete a végleges dekoráció-
ra, ebbe az üzletbe belépve biztosan 
előtör Önből a lakberendező énje!   
Legnagyobb örömünkre csitult egy 
kicsit a munkahelyi hajtás, úgyhogy 
újult erővel belevághatunk a sütés-
be is. Pattanjunk egy igazán dögös 
édességgel vissza a nyeregbe!

Whiskey-krémes csokitorta
recept a Butlerstől
Hozzávalók a tésztához:
30 dkg liszt
80 g kakaópor
25 dkg cukor
1 1/2 tk. sütőpor
2,5 dl tej
1 dl olaj
1 1/2 tk. vanília aroma
2 tojás
2,5 dl kávé

Hozzávalók a krémhez:
5 dl habtejszín
1 ek. instant kávé
0,5 dl Whiskey
3 ek. barna cukor

A lisztet, kakaóport, cukrot, a sót és 
a sütőport keverjük el egy tálban. A 
száraz hozzávalókhoz adjuk hozzá a 
2 tojást és a tejet, majd robotgéppel 
keverjük össze, amíg sűrű masszát 
nem kapunk. Öntsük hozzá az olajat, 
majd a vanília aromát és jól kever-
jük el. Adjuk hozzá a forró kávét és 
kb. 5 percig keverjük. A kész krémet 
kanalazzuk egy 22 cm-es kivajazott 
tortaformába, majd 180°C-on 20–25 
percig süssük. Ha több szintes tortát 
szeretnénk, ismételjük meg a lépése-
ket. A kész lapokat hagyjuk teljesen 
kihűlni. Amíg hűlnek a tortalapok, 
könnyedén elkészíthetjük a krémet. 
A habtejszínhez először adjuk hozzá 
az instant kávét, majd a barna cukrot, 
és végül a Whiskey-t. Verjük kemény 
habbá. Végül a tortalapokat a krém-
mel rétegezzük és csoki-forgáccsal 
díszítsük.

cSoki korzóval édeSebb

Édesítse meg az ünnepeket egy fi-
nom desszerttel, kézműves szalon-
cukorral. Válogasson a Csoki Korzó 
gyönyörű csokoládé fondü készlete-
iből, és élvezze a csokoládé varázsát 
az ünnepek alatt! A fondüzéshez ki-
váló minőségű belga csokoládépasz-
tillákat, marcipángolyókat is könnyen 
beszerezheti nálunk! 

Lindt egyik legtündéribb ünnepi 
desszertje Teddy mackóval, karácso-
nyi ízekkel biztosan sikert arat! Kivá-
ló meglepetés!
Lindt leglágyabb csokoládéja, a 
Lindor golyó több ízben, limitált ki-
adásban is kapható a Csoki Korzóban!
Szaloncukor nélkül nem is lehet igazi 
a Karácsony! Kézműves, kimért pré-
mium szaloncukor vásárunk alatt Ön 
is bevásárolhat. Válogassa bátran ösz-
sze kedvenc ízeit!
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DECEMBER 12. csütörtök
13.30–14.00 Budai Városkapu általános iskola –  Moderntánc karácsonyi hangulatban
17.00–17.30 Harsona kVartett –  Karácsonyi dallamok a Harsona kvartettel

DECEMBER 13. péntek
15.30–16.00 FiscHer norBert a JóBan rosszBan című sorozat „dongóJa” –  Téli álomséta
17.00–18.00 Hangoló zenés gyermekszínHáz –  Állatok olimpiája

DECEMBER 14. szombat
15.00–15.30 Varga János James –  Karácsonyi dalok

DECEMBER 15. vasárnap
16.00–16.15 sztárai miHály általános iskola –  Karácsonyi dalcsokor

DECEMBER 16. hétfő
10.00–10.15 szécHenyi istVán iskola –  A suszter manói - mesejáték
14.00–14.15 mecsekalJai iskola köztársaság téri iskoláJa –  Kippkopp karácsonya
17.00–18.00 tamás éVa –  A Hópihe című interaktív gyermekműsor

DECEMBER 18. szerda
10.00–10.30 keleti Városrészi óVoda, óVoda utcai tagóVodáJa –  Karácsonyi jelenet
11.00–11.30 keleti Városrészi óVoda, Vasas tagóVoda –  Betlehemes
12.00–12.30 megyerVárosi iskola testVérVárosok terei általános iskola kiskórusa –  Karácsonyi dalok
17.00–18.00 csurgó zenekar –  Karácsonyi dalok

DECEMBER 19. csütörtök
10.00–10.30 megyerVárosi iskola árpád FeJedelem gimnázium és általános iskola –   Énekes, karácsonyi műsor
11.00–11.15 szécHeny istVán iskola –  The three pines (angol nyelvű színdarab)

DECEMBER 20. péntek
13.00–13.15 Városközponti óVoda Bornemissza gergely Úti tagóVoda – 

  Régen történt, nagyon régen – karácsonyi versek és énekek

DECEMBER 22. vasárnap
11.00–12.00 Figura ede –  Madárijesztőszerelem
14.00–15.00 daniel speer Brass –  Swing karácsony
16.00–17.00 Hangoló zenés gyermekszínHáz –  Karácsonyi kívánságok
17.30–18.00 ViVat BaccHus –  Bacchus karácsony

DECEMBER 23. hétfő
17.00–18.00 FiscHer norBert a JóBan rosszBan című sorozat „dongóJa” –  Téli álomséta

MEsés ötlEt AZ ünnEprE
Andersen csodálatos meséi
(4–8 éveseknek)
Ismerkedjenek meg gyermekeik is 
Hans Christian Andersen legszebb 
meséivel, és azok kedves kis szerep-
lőivel, akikkel bebarangolhatják a 
mesék fantasztikus világát.
 
A fülemüle
Hans Christian Andersen szívhez 
szóló, gyönyörű meséi
(4–8 éveseknek)
A kiadványban olvasható me-
sék: A repülő bőrönd, Az inggal-
lér, A költő, A leghihetetlenebb 
dolog, A bolha és a professzor, A 
fülemüle, A kobold a hentesnél, 
Amit az öreg tesz..., A hóember  
 
Hans Christian Andersen:
A Hókirálynő
(7–10 éves gyerekeknek)
Gerda és Kay elválaszthatatlan 
barátok. Egy gonosz varázslat ha-
talmába keríti Kay-t, akinek a szíve 
megdermed, jéggé válik, és így a 
Hókirálynő magával ragadja és elvi-
szi a kastélyába. Vajon megtalálja-e 
a barátját Gerda, és megmenti-e őt?  
 

Balázs Ágnes:
Andersen, avagy a mesék meséje
(11–14 éveseknek)
Egy zord, viharos napon árva kis-
lány téved Andersen szegényes 
pincelakásába. A kis Gerdát elbű-
völi a sarokban álló bábszínház és 
a szekrénybe rejtett titkos füzet, 
amelyben csodás mesék sorakoz-
nak. Az ifjú író első színdarabján 
dolgozik, színpadi sikerről, gaz-
dagságról álmodik, ám a mesék 
átveszik a hatalmat sorsa felett. Az 
életre kelt bábfigurák összezavar-
ják az eseményeket, és különös fel-
adatot szánnak Gerdának: meg kell 
ölelnie a Hókirálynőt, hogy a jég 
felolvadjon az emberek szívéről…

Az árnyék – Hans Christian 
Andersen meséi / Günter Grass 
szemével
A világ leghíresebb mesemondója, 
a dán H. C. Andersen előtt tiszte-
leg e kötettel - melynek jól ismert 
történetei ezúttal jó pár, magyarul 
ezidáig ismeretlen darabbal egé-
szülnek ki – a képzőművészetben 
is maradandót alkotó Nobel-díjas 
nagy német író.

Vásárlási utAlVányt  
AjándéKBA

Mindazoknak, akik még nem leltek 
rá a tökéletes ajándékra, kitűnő vá-
lasztás az 1000-es és 5000-es cím-
letekben kapható ÁRKÁD utalvány. 
Információs pultunknál kolléganő-
ink készséggel nyújtanak tájékoz-
tatást arról, mely üzletekben lehet 

az ajándék utalványt levásárolni. Az 
elfogadóhelyeket mindemellett a 
portálokon, kirakatokon jól látha-
tó matrica is jelzi, s megtalálják a 
www.arkadpecs.hu web oldalon is. 
Bővebb tájékoztatás: 72/523-100-as 
telefonszámon.

AZ árKád pécs ünnEpi nyitVA tArtásA
2013. december. 15.

Üzletek: 10–20 óráig
Bevásárlóközpont: 8–21 óráig

2013. december. 22.
Üzletek: 10–20 óráig
Bevásárlóközpont: 8–21 óráig

2013. december 24.
Üzletek: 9–13 óráig
Bevásárlóközpont: 7–14 óráig

2013. dec. 25-26. ZÁRVA

2013. december. 31.
Üzletek: 9–13 óráig
Bevásárlóközpont: 7–14 óráig

2014. január 1. ZÁRVA

Ezen napok kivételével bevásárlóközpontunk és üzleteink 
nyitva tartása a szokott rendnek megfelelően alakul.

A tartalomból:
Őszi újdonságok az ÁRKÁD-ban
Stílusosan: Elegancia, érzékiség, csillogás
Magasság mámora
Kényeztetés testnek és léleknek
Bazár
A tél gyönyörei
... további hírek és érdekességek!

DECEMBER 14. Szombat 13–18 óráig Mézeskalács díszítés (óvodás kortól)

DECEMBER 15. Vasárnap 13–18 óráig Alkossunk 3D képeslapot (óvodás kortól)

DECEMBER 21. Szombat 13–18 óráig Gyertyakészítés (alsó tagozatos kortól)

DECEMBER 22. Vasárnap 13–18 óráig Origami angyalka hajtogatás (alsó tagozatos kortól)

Az ünnepi időszakban szombat és 
vasárnap délutánonként kézműves 
műhelyünk tevékeny programokkal 
várja a gyerekeket. Bevásárlóközpon-
tunk alsó szintjén a Reserved és a 
Patika közti területen felépített műhe-
lyünkben a foglalkozások ingyenesen 
vehetők igénybe. Lássuk, mi mindent 
készíthetnek még el karácsonyig a 
gyerekek a Bendeguz Gyermekzug 
szakértő csapatának segítségével.

mézeSkalácS
A karácsony nélkülözhetetlen része 
a szín- és forma kavalkád mellett az 
illatok orgiája. Ehhez talán a mézes-
kalács járul hozzá a leginkább. Mind 

sütése, mind pedig díszítése élvezetes 
kicsik és nagyok számára egyaránt. 
Terményekkel díszítve igazán autenti-
kus karácsonyi dekoráció és ajándék.

3d képeSlap
Nincsen karácsony képeslap nélkül. 
De a tradíciókon is lehet picit vál-
toztatni, modernizálni. Hagyomá-
nyos technikák segítségével nyitha-
tó térhatású alkotást készíthetünk, 
hogy megörvendeztessük távoli 
szeretteinket.

gyertyakéSzÍtéS
A méhviasz hosszú évszázadokon 
át a világítást jelentette az emberek 

számára. Mára már a romantika részét 
képezi utánozhatatlan hangulatával 
és illatával. A paraffint és a méhvi-
aszt ötvözve csodás, díszes gyer-
tyákkal ékesíthetjük otthonunkat az 
ünnepekre.

origami angyal
Amióta a papír létezik, az emberek 
mindig szívesen hajtogattak belő-
le valamit. Az origami technikája a 
hosszú évek alatt rengeteget fejlő-
dött, így mára hihetetlen térbeli al-
kotásokra képesek keleti mesterei. 
Karácsony közeledtével angyalkát 
készítünk ajándékcsomagok külön-
leges dekorálására.

kARÁCSONYI kézMűveSMűHeLY GYeRekekNek

Az ÁRkÁd péCS ÜNNepI NYItvA tARtÁSA

Nyitva tartás, programok és akiknek ajánljuk

KArácsonyi sZínpAd progrAMoK

cHic&stylE MAgAZin
Ahonnan öltözködési- és ajándékötleteket meríthet
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árKád AdVEnti nAptár
Az adventi naptár újra és újra ki-
táruló ablakocskái arra figyelmez-
tetnek: hamarosan itt a karácsony. 
Folytatjuk előző kiadványunkban 
megjelent kalendáriumunkat, 
hogy segítségükre lehessünk 
ünnepi teendőik beosztásában.

december 12. cSütörtök
Az ünnepi menüt megterveztük, 
ideje hát listázni a hozzávalókat és 
fűszereket. Szerezzünk be előre az 
ételekkel, italok színével és persze 
terítékünkkel harmonizáló szalvétá-
kat, terítőt, asztali díszeket is. Butlers, 
dm, Fleur-t, INTERSPAR, Happy Box, 
Pirex, Rossmann, Tchibo és kará-
csonyi standjaink: tuti lelőhelyek! 
Elérkezett az ideje, hogy gondos-
kodjunk az ablakok dekorációjának 
beszerzéséről is.

december 13. péntek
Az ünnepi menühöz szükséges alap-
anyagokat lassan beszerezhetjük. 
Munka után akár elő is készíthetjük 
őket, hisz nagy részük – még a töltött, 
vagy  panírozott húsok is - lefagyaszt-
va tökéletesen megőrzik állagukat. 
Ne feledjük el a csomagocskákat 
felirattal ellátni!

december 14. Szombat
Délelőttünk tökéletesen alkalmas 
a mézeskalács díszek megsütésére. 
Annál is inkább, hogy gyermekeink 
ezen a napon épp mézest díszíthet-
nek az ÁRKÁD kézműves műhelyé-
ben. Legyen ez egy édes nap! 

december 15. vaSárnap 
Elérkezett Advent harmadik vasár-
napja, amikor érdemes felmérni, mi-
lyen állapotban vannak a karácsonyfa 
égőink, egyéb világító lakásdíszeink. 
Ebéd után irány az ÁRKÁD, ahol köny-
nyedén beszerezhetjük az utánpót-
lást. A Korona óra árusító standjának 
tündöklő készletéből nem lesz nehéz 
válogatni. Addig is gyermekünk 3D ké-
peslapot készíthet távoli rokonoknak, 
barátainak a Bendegúz Gyermekzug 
szakértőinek segítségével kézműves 
műhelyünkben. Eközben az ő aján-
dékát is titkon megvásárolhatjuk. 
Üzleteink hosszított nyitva tartás-
sal, 20 óráig várják Önöket. Este már 
adventi koszorúnk 3 gyertya lángja 
mellett kortyolgathatjuk a forró teát.

december 16. hétfő
Jöhetnek a lakástextíliák: ágyneműk, 
függönyök, díszpárnák, az ünnepi 
készletek előkészítése, az állandó 
darabok frissítése. Mosás, vasalás, ki-
függesztés, felhúzás. Most már felke-
rülhetnek az asztalra, kikerülhetnek az 
ablakba is a díszítések.

december 17. kedd
Az elmúlt hetek nyomait nem ártana 
eltüntetni. Egy kozmetikus jó szolgála-
tot tehet, s nem ártana benézni a fod-
rászhoz sem. A Klier Fodrász szalon-
ban bejelentkezés nélkül is fogadnak 
bennünket. Ha pedig kicsit várni kell, 
olvasgassuk a Chic&Style-t: tervezzük 
meg téli outfitjeinket, ünnepi visele-
teinket. Ha valamibe beleszeretünk, 

helyben vagyunk, nem kell messze 
mennünk a kiválasztott darabért.

december 18. Szerda
Érdemes beszerezni az ünnepi me-
nühöz szükséges darált mákot, diót. 
Ne maradjon el a C- vitaminnal teli 
savanyú káposzta sem. A családban 
mindenkinek megvettük már az 
ajándékot? Ha nem, itt az ideje! Aki 
tanácstalan, vásároljon ÁRKÁD utal-
ványt, helyezzen mellé egy egyedi 
üdvözlőkártyát.

december 19. cSütörtök
Sok helyütt a családi hagyomány úgy 
diktálja, hogy gyerkőc nélkül kerüljön 
sor a fenyő kiválasztására, másutt ez 
kitűnő közös program. Akárhogy is 
van, fel kell térképeznünk, hol, milyen 
áron, milyen fajta fenyőket árulnak. 
Döntsük el, hogy a vágott, gyökeres, 
vagy a bérbe vett, visszaváltható fe-
nyőt preferáljuk-e. Mi leginkább ez 
utóbbit javasoljuk, bár ehhez kétség-
telenül nehezebb hozzájutni.

december 20. péntek
Töltsük fel konyhánkat azon termékek-
kel, melyekre még szükségünk lehet, 
lehetőség szerint semmit ne hagyjunk 
az utolsó percekre.  

december 21. Szombat
Míg gyermekünk ebéd után a másik 
szülővel, vagy nagyival gyertyát készít 
az ÁRKÁD kézműves műhelyben, mi 
be tudjuk csomagolni a megvásárolt 
ajándékokat. Díszítsük őket egyedileg, 

lássuk el őket feliratokkal, személyre 
szabott üdvözletekkel. Ha valaki kima-
radt véletlenül a listából, még estig 
pótolhatjuk a mulasztást. 

december 22. vaSárnap 
Délután elugorhatunk origami an-
gyalkát gyártani az ÁRKÁD kézmű-
ves műhelybe gyermekünkkel. Ezen 
a napon hosszított nyitva tartással 
várjuk Önöket. Ez Advent negyedik 
vasárnapja, amikor koszorúnkon este 
a negyedik gyertyát is meggyújtjuk. 

december 23. hétfő
Sütés, főzés, sürgés-forgás a konyhá-
ban. Este hajmosás, majd listázzuk 
és fogalmazzuk meg barátainknak, 
ismerőseinknek szánt üzeneteinket, 
hogy amikor elérkezik a pillanat, csak 
rá kelljen nyomni a küldés gombra 

telefonon, facebookon, e-mailben. Ha 
vágott fenyőnk van, este készítsük elő, 
faragjuk be a fát! 

december 24. kedd
Lazítsunk! Élvezzük az ünnepi est kö-
zeledtét. Ha azonban valami mégis 
elmaradt volna: üzleteink 13 óráig 
még nyitva állnak! Csakis kikapcso-
lódásnak, tartalmas, meghitt családi 
perceknek szenteljünk az időnkből, 
hisz elérkezett a várva várt nap. Az 
est közeledtével már csak kényeztető 
programot tervezzünk, hogy felfris-
sülve díszítsük majd fel a fát. Jöhet 
az ünnepi smink, majd a menü és az 
ajándékozás. Szívünket melengesse 
szeretteink öröme, arcunkat ragyogja 
be a miattuk érzett boldogság, ott-
honunkat lengje körül a család által 
megteremtett harmónia.

sZilVEsZtEri csillogás
Szilveszter éjén mindenki csillogás-
ra vágyik, ez vitathatatlan. Ezért is 
álltunk neki néhány kitűnő holmi 
után kutatni, s kétségtelenül rábuk-
kantunk néhány szenzációs darabra. 
Aki szívesen visel feketét, természe-
tesen megteheti, hisz a „kisfekete” 
valóban öltöztet, ám szinte kötelező 
feldobni valami ezüst vagy arany ki-
egészítővel, cipővel, vagy egy mókás 
glamouros kalappal. A flitteres ruhák 
is jöhetnek és a szatén, bőr, csipke-
betétek, díszítések, kombinációk is 
telitalálatok! A klasszikus fekete mel-
lett trendi a szürke is, megbolondítva 
egy merész fejdísszel vagy melltűvel, 
szegecses táskával, cipővel. Érdemes 
akár egy tökéletes piros ruhával is 
próbálkozni: megtérül a befektetett 
pénz, s alaposan felborzolhatjuk a 
szilveszteri mulatságon vele a ke-
délyeket. Az idei tél legnagyobb fel-
fedezettjei azonban kétségtelenül 
a csipkebetétes magas sarkúk. Egy 
gondosan összeválogatott szettben 
könnyedén tündökölhetünk a bálki-
rálynő szerepében, s magabiztosan 
léphetünk át az újesztendőbe.

  1    H&M Női cipő 

  2    H&M Női táska 

  3    new Yorker Karperec 

  4    New Yorker Női leggings 

  5    Tatuum Koktélruha 

  6    new Yorker Csipkeruha

   7     Tatuum Nyaklánc

   8     Triumph Fűző

   9     Borgo Bronz magassarkú

  10    new Yorker Női bőrkabát

  1    2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8    9  
  10  

Butlers Szilveszteri kellékek

CCC Shoes 2014-es farsangi kollekció
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téli sportoK 
Kori, snowboard, síelés, szánkózás
Télen talán a síelés a legtrendibb és 
egyben a legkedveltebb sport. Ennek 
titka egész egyszerűen tán abban 
rejlik, hogy a test valamennyi izmát 
megmozgató sport egybeforr a sza-
badság érzetével. A hófedte hegyek 
lenyűgöző látványa, egy téli hegyi 
túra, a tiszta levegő teszik csak iga-
zán feledhetetlenné a telet, felfedve 
annak szépségét. Hasonlóan népsze-
rű a snowboard, s a gyerekek nagy 
kedvence a mai napig a szánkózás. 
Mindamellett, hogy oly  szórakoztató, 
a kicsik mozgás igényét is minden 
tekintetben kielégítő elfoglaltság. 
Különös szépsége, hogy mi felnőt-
tek is szívesen siklunk egy-kettőt a 
gyerkőcökkel. Aztán ott a hegymá-
szás! Mivel hazánkban kevés erre a 
téli sportra alkalmas terep, sokan vá-
lasztják ilyenkor Ausztriát célpontnak. 
Bevásárlóközpontunkban az IBUSZ 
és a Neckermann Utazási Irodákban 
érdeklődhetnek az ajánlatok felől, 
aki pedig a télből inkább egzotikus 
vidékre vágyik, szintén jó helyen jár! 
De maradjunk a havas-jeges terepen 
egy kicsit még, hisz meg kell említe-
nünk a nálunk is egyre népszerűbb 
jégkorongot. Tökéletesen alkalmas 
arra, hogy minden feszültséget le-
vezessünk általa. A legkecsesebb és 
legéteribb téli sport azonban két-
ségtelenül a jégkorcsolya. Ehhez és 
a többi téli testmozgáshoz is szinte 
mindent be tudnak szerezni üzle-
teinkből: budmil, Dockyard, Hervis, 
Heavy Tools, hogy csak néhányat 
említsünk. A meleg, vízlepergetős 
csizmákat árusító cipőüzleteinket 
is mindenképp keressék fel, mielőtt 
útnak indulnak. Ha tehát megtalálták 
az Önök számára legvonzóbb sportot, 
szerezzék be a szükséges eszközöket 
és ruházatot is. Amúgy is itt a téli 
holmik beszerzésének ideje.

trendi kabát modellek a 
budmil kÍnálatában 
budmil leisure and pleasure…
Az idei év slágere a divatos színekben, 
csinos fazonban készült, utcai viselet-
re ajánlott női budmil kabát, amely 
pink és drapp színben is megtalálható 
az üzletben. Válasszon kedvére és 
egészítse ki öltözetét a hozzáillő ki-
egészítőkkel vagy akár a kabát anya-
gából készült divatos oldaltáskával! 
Nézzen be az Árkád Pécs földszintjén 
található budmil üzletbe és tekintse 
meg az idei kabát újdonságokat! 

a SportoláS SzerelmeSeinek!
A budmil vízlepergetős és lélegző 
dzsekije sportoláshoz is megfelelő öl-
tözet. A reflective mesh béléssel, he-
gesztett varratokkal, lecipzározható 
hófogóval és kapucnival, több belső 
és külső multifunkcionális zsebekkel 
felszerelt budmil kabátot speciális 
kialakítása végett egyéni igényei 
szerint viselheti! 

a tél SzerelmeSeinek
a dockyard-tól
A Dockyard idén is a legújabb inno-
vációkkal és sokszínű kollekciókkal 
készül a télre. Vezető márkájuk, a 
Columbia mindig is élen járt a fej-
lesztésekben, melyeket valós igé-
nyekre szabtak. A teljesség igénye 
nélkül csak néhány, a legérdekesebb 
technológiák közül, amely számos 
ruhadarabban megtalálhatóak: 
Omni-HeatTM hőtükrös technológia, 
amely belül tartja a test által ter-
melt hőt, viszont a keletkező párát 
és izzadságot kivezeti. Az Omni-
HeatTM Reflective bélés az iparág 
legmagasabb hőtartó képességével 
rendelkező szintetikus meleg bélés 
és töltet. Az Omni-DryTM technológia 
lényege: ultralélegző és ultravízálló 

–kimagasló vízálló képességgel ren-
delkezik, amely garantáltan szára-
zan tart. Az Omni-WickTM izzadságel-
vezető technológia intenzív mozgás, 
sportolás közben is biztosítja a hűs, 
száraz viseletet. Az OutdryTM láb-
belik teljes mértékben vízhatlanok, 
kiemelkedő lélegző-képességgel 
bírnak. Az Omni-Wind BlockTM 
technológia csökkenti, fékezi a szél 
hűsítő hatását, az Omni-ShieldTM 
technológia pedig ellenáll az eső-
nek és szennyeződéseknek, hiszen 
foltmentesen lepergeti azokat. Mind 
olyan technológiák, amelyekkel bát-
ran neki tudunk vágni a télnek, és 
a sor még folytatódik. A fentieken 

túl további márkák, mint az O’Neill, 
a Fundango vagy a Helly Hansen 
téli kollekciói is színesítik a téli kí-
nálatot. Mindemellett a Dockyard 
nagy hangsúlyt fektet az utcai kol-
lekciókra, melyek széles körnek je-
lentenek megoldást a konzervatív 
megjelenéstől az egyedi, fiatalos 
vagy éppen extravagáns darabokig.  
A Fundango a fiatalokat célozza. Az 
O’Neill közönsége is szereti az igé-
nyes, ötletes és kényelmes ruhákat, 
de fontos megemlíteni a TBS vagy 
akár a több üzlet kínálatában meg-
jelenő Desigual márkákat is. 

álljon kéSzen a SportoláSra 
a heavy toolS üzlettel
A Heavy Tools nem fogad el kifo-
gást, vessen hát egy pillantást ké-
nyelmes és sportos ruházataikra! 

Röpködnek a mínuszok, mindent 
hó borít és már érzi, hogy eljött 
a síelés ideje? A Heavy Tools-nál 
alkalmazkodnak az igényekhez: 
síruházat (polár, softshell), télika-
bát, snowboard és sínadrág, alsó-
nadrág, nadrágok, innovatív hűsítő 
technológiával készült technikai alá-
öltözők! Ez utóbbi titka a cooldry, 
mely egy speciális keresztszövéses 
technológiával készült anyag. Ez a 
technológia biztosítja a hűs, száraz 
és kényelmes érzést. Ön is élvezettel 
viseli majd, legyen szó sportról, vagy 
éppen szabadidőről. Az anyag nem 
tapad a bőrhöz, könnyen kezelhető, 
gépben mosható, centrifugázha-
tó. Mindezek mellett az utazáshoz 
szükséges sí-snowboard zsákok, ci-
pőtartó táskák is elérhetők a Heavy 
Tools üzletben.

ünnEpi 
FotÓsAroK A 

Fotoplus-sZAl
nyitva tartáS

December 1–22-ig 
10–12 és 15–18 óra között

A Fotoplus üzletnek köszönhe-
tően idén is működik karácsonyi 
fotóstandunk, ahol látogatóink-
nak lehetőségük nyílik ünnepi 
háttér előtt kedvezményes árú 
fényképeket készíttetniük. A len-
csevégre kapott pillanatok az ott-
honi album tartalmát is gyarapít-
ják, emellett kifejezetten ötletes 
személyre szabott ajándékok is 
lehetnek. A fotókat bevásárlóköz-
pontunk alsó szintjén, a mozgó-
lépcső aljánál készíttethetik el, a 
kész fényképeket pedig a felső 
szinti Fotoplus üzletben lehet át-
venni. Itt igény esetén további 
darabok is megrendelhetők.

sZíVBŐl 
AjánljuK
„évvégi koncert

kavalkád pécSett”
Trubics Zorán szervezésében és 
ajánlásával. A koncertek média 
támogatója már közel 10 éve az 
ÁRKÁD  Pécs Bevásárlóközpont. 

December 28-án 19.00 órakor
Csík Zenekar és

meglepetés vendégek
POTE Aula

December 29-én 19.00 órakor
Punnany Massif

Lauber Dezső Sportcsarnok
December 30-án 19.00 órakor

Neoton Szuperkoncert
Lauber Dezső Sportcsarnok

 
December 31-én 11.00 órakor 
Csepregi Éva kölyökszilvesztere 

 Lauber Dezső Sportcsarnok

a zene nagyjai pécSett
Bencze Attila szervezésében és 

ajánlásával.

December 27-én 19 órakor
Demjén Ferenc

Lauber Dezső Sportcsarnok
December 28-án 19 órakor

Vermes Timea es barátai
Kodály Központ

Különös és EgZotiKus sZilVEsZtEr
SzilveSzteri különöS üdüléS
Zárja az évet egy felejthetetlen 
élménnyel Európa egyik mesés 
országában, és legyen része-
se egy fergeteges ünneplésnek. 
Koncertek, fesztiválok, bárok, klu-
bok és éttermek sokasága várja 
Önt, hogy még élvezetesebbé 
tegye a pezsgőkoccintással, kon-
fettivel és tűzijátékkal színesített 
szilveszteri kavalkádot. 

Szilveszter Szicíliában
Zárja 2013-at egy felejthetetlen él-
ménnyel a festői szigeten, Szicílián, 
és köszöntse az Újévet a helyiek 
hagyományai szerint. Ünnepelje a 
Szilvesztert egy szabadtéri rendez-
vényen a szicíliaiak társaságában, 
vagy válassza a hotelek és éttermek 
által kínált zenés-táncos show-val 
egybekötött bőséges vacsorát. Az 
ünnepi asztalról nem hiányozhat 
a lencse, mely a szicíliaiak szerint 
is szerencsét és gazdagságot hoz 
a jövő évre. Éjfélkor tűzijátékkal 
és pezsgőkoccintással üdvözlik az 
Újévet, majd hajnalban közösen 
megnézik a napfelkeltét.

Az év első napján komolyzenei 
koncerteket tartanak Szicília szerte, 
melyek garantáltan emlékezete-
sebbé teszik az ott tartózkodást.

Szicília – December 28-ai indulással, 
5 napos, Le Dune 3 csillagos szállodá-
ban, reggelivel, 99 900 Ft/fő + illeték 

SzilveSzteri egzotikuS 
üdüléS
Töltse a Szilvesztert egy varázslatos, 
egzotikus üdülés keretében és fe-
dezze fel a vidám helyi tradíciókat. 

Szilveszter Thaiföldön
Látogasson el a mosoly országá-
ba, és ismerje meg a csodás thai 
hagyományokat egy varázslatos 
Szilveszter keretében. A tradicioná-
lis thai Újévet, a Songkran fesztivált 
április 13. és 15. között ünneplik, 
habár egyre inkább január elseje 
a nagy ünneplés ideje, ahogy ez 
világszerte megszokott. Thaiföldön 
nagy szerepe van a víznek 
Szilveszterkor. Úgy tartják, hogy a 
víz minden rosszat elmos, így gyak-
ran láthatunk vizes bödönökkel 

járkáló embereket, akik mentolos, 
gyógynövényes vizet locsolnak 
egymásra áldásként. A hagyomány 
része az is, hogy megtisztítják a 
Buddha képeket, és szentélyeket, 
jó szerencsét és jólétet remélve 
az Újévre. Az ünnep spirituális és 
vallási jelentősége mellett egyre 
inkább előtérbe kerül a szórako-
zás és a bulizás is. Csatlakozzon a 
több százezer mulatozóhoz, akik 
minden évben várják, hogy részt 
vehessenek a látványos fény- és 
hangjátékkal tarkított eseménye-
ken, koncerteken, fesztiválokon, 
és hogy megcsodálhassák az éjféli 
tűzijátékot. 

Thaiföld/Pattaya December 27-ei 
indulással, 13 napra, reggelivel és 
szilveszteri vacsorával,
3 csillagos szállodában 399.900 Ft/
fő-től + illeték 
4 csillagos szállodában 449.900 Ft/
fő-től + illeték

Az IBUSZ Utazási iroda további 
ajánlatait keresse új üzletükben 
az emeleten a mozgójárdánál.

Budmil

Dockyard

Heavy Toolsfo
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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 5.000 Ft értékű ajándékcsomagot és egy 
10.000 Ft értékű egyetemi ajándékcsomagot sorsolunk ki, amelyet a Pécsi Tudományegyetem Alumni Irodája ajánlott fel.
A nyeremény átvételének feltétele, hogy az átadásról fotó készül, amely fotó a következő megjelenésben bekerül az ÁRKÁD 
Híradó újságba. A helyes megfejtést küldjék be 2014. január 3-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: "Tchibo".
Szerencsés nyertesünket, Krőhnung Helgát Szilasy Anna üzletvezető és 
Móritz Lilla, az igazgatóság munkatársa köszönti egy 10.000 Ft értékű Tchibo 
vásárlási utalvánnyal.

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: "Mikulás és a krampuszok". 
A nyertes: Kiss Zsombor Adrián (10 éves). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű 
ÁRKÁD vásárlási utalvány.

E havi témánk:

"A legszebb karácsonyfa"
Pályázataitokat az ÁRKÁD Információs pultjánál 

adhatjátok le, de küldhetitek postai úton is.
Címünk:

ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont Igazgatóság
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1.

Beküldési határidő: 2014. január 3.

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

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


