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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
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November 20-tól a Hókirálynő va-
rázslatosan szép birodalma tárul 
mindazok elé, akik az ÁRKÁD Be-
vásárlóközpontba látogatnak. Kez-
detét vette karácsonyi vásárunk, 
üzleteink és bevásárlóutcáink ra-
gyogó díszbe öltöztek. A dér és a 
hó fagyos szépsége ihlette deko-
rációnkat, mely a XIX. századi dán 
meseíró-és költő, Hans Christian An-
dersen „Hókirálynő” című meséjét 
idézi meg. Bevásárló körútjaik során 
az örökérvényű mesének üzenete 
melengeti majd szívüket: szóljon 
az ünnep az akadályokat minden-
kor leküzdő szeretetről! Legyen az 
ajándékok beszerzésének időszaka 
szívből jövő, kellemes program, ne 
egy újabb elintézendő feladat. Ka-
rácsonyi vásári standjaink portékáit 

szemlélve, üzleteink ünnepi kirakata 
mellett elhaladva biztos könnyebb 
lesz majd a tervezés: kit mivel lepje-
nek meg, mibe csomagolják majd az 
ajándékokat. Már most itt az ideje 
végiggondolni, hogy otthonukat 
miképp tehetik barátságossá és 
ragyogóvá.  Bevásárlóközpontunk 
műsorokkal, a gyerekeknek szerve-
zett programokkal és foglalkozások-
kal is szeretne hozzájárulni ahhoz, 
hogy ünnepük igazán hangulatos 
és emlékezetes legyen. Üzleteink 
téli kínálatából bizonyára sok da-
rab kerül majd ajándékként a fa alá, 
megint mások egyszerűen csak jó 
szolgálatot tesznek a hűvös napo-
kon. Újságunk hasábjain ötleteket 
meríthetnek az ajándékozással kap-
csolatosan, átböngészve sorainkat 

az autósok praktikus információ-
kat kaphatnak a karácsonyi túlzsú-
foltság elkerülésére. Fellapozván 
oldalainkat  látogatóink bővebb 
információt kaphatnak  a színpadi, 
valamint kézműves műhely prog-
ramok kapcsán is. Tervezzék meg 

gondosan a nagy bevásárlásokat, 
látogassanak el hozzánk, hogy 
idén is örömteli legyen együtt az 
ünnepünk! Kellemes készülődést 
kívánunk Önöknek!

4. oldal

3. oldal

Találkozás a Mikulással
A gyerekek nagy ked-
vence hamarosan apró 
ajándékkal örvendez-
teti meg a kicsiket. Az 
ÁRKÁD Mikulása dec-
ember hatodikán láto-
gat el hozzánk.

Ünnepi kézművesműhely
A karácsonyi  készü-
lődés időszakában is-
mét lesz lehetőség apró 
ajándékok és díszecs-
kék készítésére bevásár-
lóközpontunk kézműves 
kuckójában.

5. oldal 5. oldal

Karácsonyi programok
Az ünnepi pompába öl-
tözött ÁRKÁD idén is szín-
padi programokkal, ze-
nés műsorokkal teszi 
hangulatosabbá és em-
lékezetesebbé a bevásár-
lást.

 Az ÁRKÁD-ban beköszöntött a 
karácsonyi készülődés időszaka. 
November 20-tól teljes pompájá-
val fogadja Önöket bevásárlóköz-
pontunk gyönyörű karácsonyi de-
korációjával, amely hosszú hetek, 
kemény munkájának eredménye.
Idén újra a Hókirálynő birodalma 
kápráztatja majd el Önöket és 
gyermekeiket, amely egészen biz-
tosan sokukban szép emlékeket 
ébreszt, hiszen jó néhányan ezen 
az Andersen mesén nőttünk fel. 
Ennek a történetnek felolvasása 
diavetítőn keresztül a téli családi 
programok nagy kedvence volt.  
Karácsonyi vásárunk és színpadi 
programjaink is elindulnak. Bízunk 
abban, hogy kellemesebbé tudjuk 
tenni Önöknek ezekkel is az adven-
ti készülődést! Ajándékötletekért, 
tippekért pedig forduljanak az 
ÁRKÁD üzleteinek szakértő eladó-
ihoz.

Üdvözlettel,

Hahner Klaudia
centermenedzser

w
w

w
.a

rk
ad

pe
cs

.h
u

Üzleteinek ünnepi 
nyitva tartása
2014.12.07. 10:00–20:00
2014.12.14. 10:00–20:00
2014.12.21. 10:00–20:00
2014.12.24. 9:00–13:00
2014.12.25–26. ZÁRVA
2014.12.31. 9:00–13:00
2015.01.01. ZÁRVA

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

KARÁCSONYI SzíNpAd
2014. december 1-től
5. oldal

KARÁCSONYI KézMűveS MűHeLY
Nyitva tartás: szombat, vasárnap 13–18 óráig
5. oldal
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MIKULÁSNAPI ÖTLETEK
Mi kerüljön a kis csizmába? Mindazok-
nak, akik az egyedi, személyre szabott 
meglepetések hívei, ajánljuk figyel-
mükbe a Fotoplus  1  kínálatát. Aki a fo-
tóstandjukon általuk készített fényké-
pet szeretné viszontlátni a kiválasztott 
ajándéktárgyon, 10% kedvezményt 
kap. Játéksziget üzletünk a lányoknak 
a Shopkins 5 db-os játékszettet  2 , 
ajánlja akciós áron, valamint a leg-
újabb mániát, a LOOM szetteket. 
A Froen gumikarkötő garantált ked-
venc lesz. Az ünnep csillogását mi 
sem tükrözheti jobban, mint a Glitza 
csillámtetko  3 . A fiúk top ajándé-
ka lehet a Trash Pack szett  4 , vagy 
a Tonka, míg a kicsiknek a GALT 
nagy textilkönyvet  5  tudjuk aján-
dékként elképzelni. Szintén kicsik-
nek ajánlja Csoki Korzó üzletünk a 
kézműves, valódi csokoládéból ké-
szült ünnepi csokoládé nyalókákat  
6 . A gyerekek toplistájára kerülhet 
a kézműves tejcsokoládé  7  hófe-
hér mályvacukorral és csokis macis 
kekszekkel dúsítva, a mályvacukros 
kézműves forró csoki pedig bizto-
san jól fog esni a Mikulás partikon!  
S ha már a partiknál tartunk, miért is 
ne kerülhetne a nagyobb lányok csiz-
májába is ajándék? Nekik a Douglas 
az Anny körömlakkok exkluzív kará-
csonyi szettjeit  8  ajánlja. A dm  9  , 

Interspar, Swarovski  10–12 , Yves 
Rocher  13   és a Happy Box   14  ünne-
pi ajánlataiból szintén könnyedén 
kiválaszthatják kedvenceiket.

„LEvéL A MIKULÁSNAK”
Igen, virginia, a Mikulás létezik!

A világ egyik leghíresebb szer-
kesztői közleményének volt ez a 
címe, amely 1897-ben jelent meg 
először a The New York Sun-ban, 
s attól kezdve egészen 1949-ig, a 
lap megszűntéig minden évben új-
ranyomták. A szerkesztői állásfog-
lalást Francis P. Church veterán új-
ságíró írta, akinek harcias jelmon-
data akkoriban az volt: "Törekedj 
arra, hogy elmédet megtisztítsd 
minden képmutatástól". Ezért az-
tán ő volt a lapnál az ügyeletes 
válaszoló minden vallási babonát 
firtató olvasói levélre. Így aztán 
az ő asztalán landolt egy Virginia 
O'Hanlon nevű nyolcéves kislány 
levele is. Harminchat évvel később 
Virginia O'Hanlon így mesélte el a 
levél történetét:

„Természetesen hittem a Mikulás-
ban, hiszen sosem csalódtam ben-
ne. Azonban kevésbé szerencsés 
gyerekek azt mondták nekem az 
iskolában, hogy nincs is semmifé-
le Mikulás. Elteltem kétségekkel. 
Megkérdeztem édesapámat, de ő 
egy kissé kitérő választ adott. Az 
volt családunkban a szokás, hogy 
bármilyen kétely merült fel egy szó 

helyesírásával, vagy egy történelmi 
eseménnyel kapcsolatban, levelet 
írtunk a The New York Sun 'Kérdé-
sek és válaszok' rovatába. Apámnak 
az volt a szavajárása, hogy 'ha azt 
írják a The Sun-ban, akkor az úgy is 
van'. Ezért aztán azt mondtam édes-
apámnak, hogy írok a The Sun-nak. 
'Helyes, Virginia, tedd azt!', felelte. 
'Biztos vagyok benne, hogy a The 
Sun megadja a helyes választ.'"

Így került aztán Church asztalára Vir-
ginia levele, amely így szólt: 
"Kedves Szerkesztő!
 Nyolc éves vagyok. Néhány barátom 
azt mondja, nincs Mikulás. Papa azt 
mondja, 'Amit látsz a The Sun-ban, 
az úgy is van'. Kérem szépen, mond-
ja meg nekem az igazat, létezik a 
Mikulás?
 Virginia O'Hanlon" 

Churchnek igencsak fejtörést okozott 
Virginia levele, hisz egész életét a 
babonák és mítoszok elleni harcnak 
szentelte, és most azt kérik tőle, írja 
meg az igazat. De vajon a földhöz-
ragadt válasz-e az igazság, vagy van 
egy nagyobb igazság? Végül megírta 
válaszát, amely bejárta a világot:

"Virginia, kis barátaid tévednek. Hatott 
rájuk egy szkeptikus kor szkepticizmu-
sa. Csak abban hisznek, amit látnak. 
Azt hiszik, nem létezhet semmi, ami 
nem érthető kicsi elméjük számára. 
Minden elme, Virginia, akár egy fel-
nőtté, akár egy gyermeké, csekély. A 
mi hatalmas Univerzumunkban az 
Ember és az ő Értelme pusztán csak 
egy kis legyecske, egy kis hangya, a 
határtalan világhoz és a megragad-
ható teljes igazsághoz és tudáshoz 
képest. Igen, Virginia, Mikulás létezik. 
Ő olyan bizonyosan létezik, ahogy 
létezik a szeretet, a nagylelkűség és a 
hűség, és Te tudod, hogy ők itt vannak 
körülöttünk, és ők teszik a Te életedet 
a legszebbé és legboldogabbá. Jaj, 
milyen kopár is volna a világunk, ha 
nem volna Mikulás! Oly kopár lenne, 
mintha többé nem lennének Virginiák. 
Akkor nem volna többé gyermeki hit, 
nem volna költészet, nem volnának 
álmok, melyek elviselhetőbbé teszik 
a létet. Nem volna több örömünk. 
Csak maradnának a sivár érzetek és 
a látvány. A csodálatos fény, mellyel 
a gyermekkor betölti a világot, ki-
hunyna örökre.
Nem hinni Mikulásban?! Mintha 
nem hinnél a tündérekben sem. 

Rávehetnéd a papát, fogadjon em-
bereket, akik belekukkantanak min-
den kéménybe Karácsony Este, hogy 
meglessék a Mikulást. De még ha nem 
is látnád őt lefele mászni, mit bizonyí-
tana az? Senki soha nem látta Mikulást, 
de nincs bizonyítéka annak, hogy ne 
létezne Ő. A világon a legvalóságo-
sabb dolgok azok, amiket sem a gye-
rekek, sem a felnőttek nem láthatnak. 
Láttál valaha is tündéreket a füvön 
táncolni? Persze, hogy nem, de ez 
nem bizonyíték arra, hogy ők nincse-
nek. Senki nem tudja még elgondolni 
vagy elképzelni sem azt a sok csodát, 
amely nem látszik és nem is látható 
a világban. Kitépheted a babádból a 
szerkezetet és láthatod, mi adja a síró 

hangot benne, de van egy függöny, 
amely elfedi előlünk ezt a láthatatlan 
csodálatos világot, s e függönyt a 
legerősebb ember, de még a valaha 
élt legerősebb emberek egyesített 
ereje sem volna képes széttépni. 
Csak a hit, a költészet, a szeretet, az 
álmok képesek fellebbenteni a fátylat 
és engedik látni a függöny mögött a 
természetfölötti szépséget és dicső-
séget. Ez volna a valóság? Oh Virginia, 
semmi más nincs, ami valóságosabb 
és létezőbb ennél a világnál. Nincs 
Mikulás?! Istennek hála, Ő él és örök-
ké élni fog. Mostantól ezer év múlva, 
sőt tízszer tízezer év múlva is Ő fogja 
elhozni a boldogságot a gyermekkor 
szívébe."

  1   Fotoplus – Fényképes ajándékok

  9   dm– Balea Diamanten csomag  8   Douglas – ANNY karácsonyi csomag   14   Yves Rocher– szépségápoló szerek

  3   Játéksziget – Glitza csillámtetkó

  2   Játéksziget – Shopkins játékszett

  7   Csoki Korzó – kézműves csokoládék

  6   Játéksziget – Tonka járművek

  5   Játéksziget 
GALT textilkönyv

  15   Happy Box 
Plüss hóbagoly

  6   Csoki Korzó 
csokoládé
nyalóka

  11   Swarovski 
csillagalakú 
medál

  12   Swarovski 
hóemberalakú 
medál

  10   Swarovski 
karkötő  4   Játéksziget 

Trash Pack játékszett
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ÁRKÁD MIKULÁS 
üNNEPSég
December 6-án 14–19 óráig
December 6-án Hókirálynő birodal-
mába látogat a fehérszakállú, piros 
kabátos, kedves öreg Mikulás! A 
gyerekek és felnőttek kedvence, ez 
a kedves apóka apró ajándékkal lepi 
majd meg a kicsiket. Akik üdvözöl-
ni szeretnék az ÁRKÁD Mikulását 
és nem ijednek meg a torkos kis 
krampuszkáitól sem, látogassanak 
el a Hókirálynő birodalmában ki-
alakított színpadhoz. 14–19 óráig 

mindenkinek lehetősége lesz majd 
arra, hogy verssel, dalocskával, rajz-
zal köszöntse a Mikulást. Miközben a 
kicsiket a kedves köszöntésért cseré-
be megajándékozza a Mikulás, a szü-
lők le is fotózhatják, megörökíthetik 
a meghitt pillanatokat. Akik inkább 
profikra szeretnék bízni a felvételek 
készítését, a Fotoplus karácsonyi 
fotósarkában lesz rá lehetőségük.

 BA-ZSA Print Kft.  – Az ünnep 
vArázsA
Alsó szintünkön a BA-ZSA Print Kft. 
standja az ünnepi varázst hozza el 
Önöknek. Termékeik között megta-
lálhatóak kézzel készített gyertyák, 
adventi koszorúk,egyedi készítésű 
mézeskalácsok. Illó olajaik közel 30 
féle elbűvölő illatban kaphatóak, ki-
mondottan az ünnepi készülődéshez 
és a szent este hangulatához illőek. 
Idén a már szokásos fenyő, mézes-
kalács, adventi hangulat, alma-fahéj 
mellett újdonságként a mézeskalács, 
fahéj-sütőtök, vaníliás narancs illa-
tok is fellelhetőek lesznek. Humoros 
Mikulás kiegészítők, a gyerekek által 
közkedvelt hógömbök és ördög szar-
vacskák már évek óta kedvelt kellé-
kei a karácsony előtti készülődésnek. 
Ajándék tasakjaik a legkisebbtől a 
legnagyobb méretig megtalálhatóak 
standjukon, melyekbe még a cso-
magolásban esetleg kevésbé jártas 
apukák is könnyedén el tudják rejteni 
a karácsonyi meglepetéseket. Közel 
50 féle egyedi dísz is segít a kará-
csonyfa feldíszítésében. Csomagoló 
papírok és kötöző szalagok tengeré-
ből válogathatnak vásárlóik, valamint 
a mindig gondot okozó szaloncukor 
akasztó is kapható lesz a BA-ZSA Print 
Kft. standján.

 CSoKi KorZó   – Megédesített 
pillAnAtok
A Csoki Korzó karácsonyi standja idén 
is bővelkedik az édes meglepeté-
sekben! A minden évben népszerű 
magyar kézműves szaloncukor most 
sem hiányozhat: újra kóstolhatják a 
barackpálinkás, az ét trüffelkrémes, 
a retró zselés, vagy épp a  konzum 
szaloncukrot a sok új kreáció mel-
lett. Kézműves csokoládéválasztékuk 
most is elvarázsolja majd az ínyence-
ket: a klasszikus ízektől az egészen 
extra verzióig válogathatnak a gaz-
dag kínálatból, persze a Csoki Korzó a 
hagyományos karácsonyi ízeket sem 
felejti el. A hideg téli napok slágerter-
méke, a forró csokoládé-kanálon sok 
ízben megtalálható: Oreo, Kapuciner, 
Mályvacukor, s mindezek már kézmű-
ves minőségben érkeznek. A kézmű-
ves pralinék, trüffelek akár darabra is 
vásárolhatók pultjukban, rengeteg 
ízből tudnak választani: legyen szó 

folyékony alkoholos vagy krémes 
töltött bonbonról. És egy kis titok: 
kézzel festett pécsi mézeskalács dí-
szek is beköltöznek a Csoki Korzóba...
jöjjenek és nézzék meg, milyen is a 
hamisítatlan csokis-édes karácsony!

 fotoPluS  – egYedi AJándékok
Érdemes már most előkészülni, so-
se hagyjuk utolsó pillanatra a bevá-
sárlást!  Annál is inkább, ha valami 
egyedit, személyest szeretnénk majd 
ajándékozni. A Fotoplus üzletben és 
az alsó szintünkön megtalálható kará-
csonyi standján is rengeteg olyan ter-
méket találunk, melyekbe fényképes 
formában becsempészhetjük ünnepi 
gondolatainkat, érzéseinket, vagy 
akár személyes élményeinket. Válasz-
szanak kedvükre a Fotoplus egyedi 
ajándéktárgyai, például a képkeretek, 
fotóalbumok között, melyekbe majd 
bekerülhetnek személyes fotóik. A 
Fotoplus segít Önöknek abban, hogy 
igazán szívhez szóló és különleges 
ajándékokkal varázsoljanak meleg-
séget szeretteik szívébe. Egy kedves, 
fényképes bögre, hímzett törölköző, 
vagy fotóval díszített falióra nem 
csak otthonossá varázsolja lakásun-
kat, de folyamatosan emlékeztet is 
bennünket a számunkra fontos, kö-
zösen megélt pillanatokra, nekünk 
oly kedves személyekre is. Aki iga-
zán kreatív és megismételhetetlenül 
egyedi karácsonyi ajándékot szeretne, 
válasszon a Fotoplus ünnepi standjá-
nak fényképes ajándéktárgyai közül!

 HAPPY BoX  – ünnepi poMpA
A Happy Box ünnepi standja minden 
évben segít bennünket abban, hogy 
otthonunkat a karácsonyi hangulatot 
megteremtő ünnepi pompába öltöz-
tethessük. Aprócska-nagyobbacska 
ajándéktárgyak és lakáskultúra széles 
választékával várja Önöket ismét a 
Happy Box és a felső szintünkön talál-
ható karácsonyi standja. Stílusukban, 
színvilágukban gazdag karácsonyfa-
dísz kínálattal, otthonuk dekorálásá-
ra szolgáló dísztárgyak sokaságával, 
prémium díszcsomagolókkal -és aján-
dékdobozokkal, gyertyákkal, gyertya-
tartókkal, párologtatókkal, különböző 
illataromájú füstölőkkel és persze 
az elmaradhatatlan hógömbökkel, 
mécses házikókkal járul hozzá a 

Happy Box 
kis szigete 
ahhoz, hogy iga-
zán emlékezetessé 
tegyék karácsonyukat. 
A fitos orrú, mosolygós angyalkák, 
ennivalóan vicces rénszarvasok, édes 
kis Mikulás figurák, pihe-puha kis-
mackók, cicusok, barikák mellett még 
számos kedves karácsonyi ajándék-és 
színes díszfigura közül választhatják 
ki az ízlésvilágukhoz legközelebb álló 
ajándékot és lakásdíszt, akik a Happy 
Box standját felkeresik. A humoros, 
kedves tárgyak minden korosztályt 
jókedvre derítő ajándékok.

 KoronA órA  – tündÖklŐ otthon
A Korona óra időt álló termékeit már 
jól ismerik látogatóink, hisz lassan 
tíz éve már, hogy az üzlet – nevéhez 
méltón – pontosan azt adja, amit ígér: 
minőséget, megbízhatóságot, esz-
tétikus kivitelezést minden időben. 
Ha karácsony közeledtével ottho-
nunkban is a koronák csillogásához 
hasonló fényáradatot szeretnénk, 
látogassunk el a Korona óra ünne-
pi standjához, mely felső szintün-
kön várja a látogatókat. Ablakaink 
aranyló, avagy csillámló ezüstöt szóró 
tűpöttynyi fényeire, lakásunk világí-
tó díszeire nem lesz gondunk, ha a 
Korona óra kültéri-és beltéri fényfü-
zérei, fenyő izzósorai, gyertya izzóso-
rai, fénykábelei, világító ablakdíszei 
és karácsonyi házikók, fa piramisok 
sokaságából válogatunk. A termé-
kek széles skálájának köszönhetően 
egyszerű lesz beleszeretni abba az 
egybe, mely épp ránk vár, hisz a legin-
kább illeszkedik otthonunk stílusához, 
színvilágához és berendezéséhez. A 
melegebb, hidegebb, sárgás, fehér 
vagy egyéb színű fényeket fenyő-
fánk díszeihez is hozzá igazíthatjuk, 
emellett ha van kedvenc figuránk, 
az őt idéző alakzatos fénykábelek 
és világító ablakdíszek is segítenek 
egyedibbé tenni otthonunk dekorá-
cióját. Személyre szabott, tündöklő 
szeretet, ezt kínálja Önnek a Korona 
óra karácsonyi standja.

 MAYo CHiX  – rAgYogó ünnep
A trendek szerelmeseinek nemcsak 
az öltözködésben, de otthonuk te-
kintetében is fő mottójuk: „Kövessük 

a divatot!” A 
Mayo Chix ré-

vén mindkettő 
könnyedén megold-

ható. A hölgyek az üzlet-
ben a családi ünnepi eseményekre, 
céges bulikra, évzáró partykra egy-
aránt megtalálják az alkalomhoz illő 
igazán csajos ruhát, emellett pedig 
a Mayo Chix karácsonyi standjának 
köszönhetően idén is mindent meg-
találnak, amire lakásuk kicsinosítá-
sához szükséges lehet. Otthonukat 
átöltöztető ünnepi díszek, a lakásunk 
színvilágába illeszkedő hangulatos 
dísztárgyak, az arcokra mosolyt va-
rázsoló kisebb-nagyobb ajándékok 
segítik az adventi időszakot, Mikulás 

napját, karácsonyt, és az óév búcsúz-
tatót is az esemény rangjához méltóvá 
varázsolni. Színek, design gazdagság, 
formák, illatok, méretek és árak szé-
les választékában rejlik a Mayo Chix 
standjának több éves sikere. Száznál 
is több karácsonyi tárgy, gyertyák, 
terítők, kerámiatálak, mézeskalács 
formájú agyagházikók és még ki tudja, 
mennyi csodás, ragyogó dísz! S hogy 
az ajándékok méltó csomagolásban 
kerüljenek majd szeretteink kezébe, 
erről is gondoskodik a Mayo Chix 
stand. Miképp egy csinos ruhához 
is elengedhetetlen a hozzá passzoló 
kiegészítő, úgy választhatnak cso-
magolópapírt, ajándéktáskát is a ki-
választott meglepetéshez.

KARÁCSONYI  
vÁSÁR

  14   Yves Rocher– szépségápoló szerek

  6   Csoki Korzó 
csokoládé
nyalóka
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A hóKIRÁLYNő bIRODALMA
A tavalyi évben tárult első ízben 
látogatóink elé Hókirálynő jégbi-
rodalma, mellyel megleptük láto-
gatóinkat. Hans Christian Andersen 
meséje, a Hókirálynő számos nem-
zedék számára ismerősen cseng. Aki 
mégsem olvasta a mesét, ezúttal 
személyesen követheti nyomon en-
nek a csodás történetnek minden 
pontját, ha ellátogat hozzánk. Gerda 
és Kay története, mely az ÁRKÁD-ban 
idén is életre kel, az egyik legszebb 
Andersen mese olyan remekművek 
mellett, mint  A rendíthetetlen ólom-
katona, A fenyőfa, A kis hableány, A 
rút kiskacsa,  A császár új ruhája, A kis 
gyufaáruslány, A hóember, Pöttöm 
Panna, vagy a Teáskanna, hogy csak 
néhányat említsünk a meséi révén 
halhatatlan dán mester tollából. A 
Hókirálynő a hűség szívet melengető 
története, melybe lágyan és mélyen 
épül bele az örökkévalóságig tartó 
tanulság: a szeretet, a jóság legyőz-
hetetlen hatalommal ruházza fel az 
embert.  
Karácsonyi dekorációnk üzenete azo-
nos Andersen egyik legszebb írásá-
nak mondanivalójával. Az ÁRKÁD 
Hókirálynő birodalmát jég és hó 
uralja. Íme, a részletek mindazoknak, 
akik idén láthatják majd először a 

különleges mesevilágot.
Alsó szintünkön az aulában egy káp-
rázatos jéghegy épült, melynek tete-
jén ott áll a kupola felé emelkedő, a 
felső szintről is ragyogóan látható ki-
rályi palota. Fölötte a magasból hófe-
hér, kopár ágakról ötszáz fagyos jég-
csap csüng alá. Az ünnepi színpad is 
a mesevilágba illeszkedő borítást kap 
jéghatású plexi formájában, melynek 
mindkét oldalán hófehér oszlopsor 
szegélyezi a palotához vezető lép-
csősort. A lépcsők is jéghatásúak, 
fagyosak, hisz a Hókirálynő birodal-
mában teszünk utazást. A színpadtól 
jobbra haladva láthatjuk Gerdát, a 
mese főhősét és a kisfiút, Kay-t, amint 
hólepte szülőfalvacskájukban ön-
feledten játszanak. Megelevenítjük, 
amikor a rénszarvas-húzta hintón 
megérkezik a Hókirálynő – mindezt 
életnagyságban! A jég úrnőjének 
hó-ruhája, havas, deres palástja nem 
kevesebb, mint öt méter hosszan 
szánkázik a fagyos szépség után, aki 
megdermeszti Kay szívét. Útján el-
kísérhetjük Gerdát, aki bejárja a fél 
világot kis barátját keresve. Eközben 
hűséges segítőkkel, kedves állatokkal 
találkozik, majd megérkezik a lapp 
asszony házához. Itt erdőjelenetet 
látunk mókusokkal, sünökkel, sőt 

megjelenik egy csodás hófehér pá-
va is.
Mesebeli utazásunk véget ér, amikor 
Gerda és Kay ismét találkoznak, meg-
olvasztva ezzel a Hókirálynő átkát. A 
mesebeli hóbirodalom megalkotója, 
a Rubinszki reklámstúdió a kupola 
fagyosításához 500 db műjégcsa-
pot, a jeges borításokhoz 150 m2 
tejfehér plexit, a tökéletes havas ha-
tás érdekében 250 méternyi 10 cm 
vastag, egyedi gyártású vatelint, a 
hideg északi fények tükröződéséért 
6000 db hideg-kék fényű LED-et, a 
rénszarvasok "borításához" 50 m2 
műszörmét használt fel, s több mint 
500 m2 austrotherm-re volt szüksé-
gük a sziklák, a palota, a hintó elő-
állításához, mesés kivitelezéséhez.
A Hókirálynő birodalmát ebben az 
évben is szeretnénk, ha minél töb-
ben felfedezhetnék, ezért segítségül 
a régióban több településről is in-
dulnak ingyenesen igénybe vehető 
buszjárataink.

Kívánunk Önöknek valamennyi üzle-
tünk és menedzsmentünk nevében is 
emlékezetes, élményekkel teli, kellemes 
ünnepi bevásárlást!

ÁRKÁd vÁSÁRLÁSI uTALvÁNY 
eLfOgAdóHeLYeK
Az elfogadóhelyek listája a lapzártakor aktuális állapotokat tükrözi. 
Vásárlás előtt ne felejtsen el tájékozódni az esetleges változások miatt!

ÁRKÁD vÁSÁRLÁSI UTALvÁNY
Tanácstalan? Nem ismeri jól szerettei 
ízlését? Nincs ideje hosszasan aján-
dékok után kutatni? Ilyen esetekben 
kitűnő választás az 1000-es és 5000-
es címletekben kapható ÁRKÁD utal-
vány, melynek érvénytartama és 
beválthatósága a vásárlástól számí-
tott egy év! Információs pultunknál 
kolléganőink tájékoztatják Önöket 
arról is, hogy a megajándékozott 

mely üzletekben tudja majd az aján-
dék utalványt levásárolni. A közel 
70 elfogadóhelyet mindemellett az 
üzletportálokon, kirakatokon jól lát-
hatóan elhelyezett matrica is jelzi, 
s természetesen tájékozódhatnak 
web oldalunkról is. Bővebb infor-
mációt kérhetnek utalványunkkal 
kapcsolatosan a 72/523-100-as te-
lefonszámon is.

ADiDAS fotoPluS nECKErMAnn

AlEXAnDrA GAS nEW YorKEr

AMnESiA GElAti EiSCAfÉ orEX

APACS EZÜSt GrAVÍr EXPrESS orSAY

BAlAnCE HAPPY BoX PirEX

BEAtriX BiJou HArMóniA rEforMHÁZ PlAYEr'S rooM

BiAnCo oro HEAVY toolS ProMoD

BiotECH uSA HErViS rEno

BorGo HuMAniC rESErVED

BuDMil H&M rEtro 

BurGEr KinG inSiDE rolAnD DiVAtHÁZ

ButlErS intErSPAr roSSMAnn 

C&A intiMiSSiMi SAlAMAnDEr

CAlZEDoniA JÁtÉKSZiGEt SAXoo

CCC J.PrESS SiX BiJou

DAt-MAn KfC tAMAriS 

DEiCHMAnn KiWi tAKKo fASHion

DM KonKurEnCiA tAtuuM 

DoCKYArD iSlAnD KoronA órA tEZEniS

DouGlAS MAYo CHiX triuMPH

DunDi DiVAt MEDiA MArKt YVES roCHEr

EXCluSiVE GEntlEMAn'S MiSSY

flEur-t MonArCHY
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A divatos nők boltjai megtalálhatók az ÁRKÁD Pécs felső szintjén!

N .  S z a b ó  N á n d o r      K o c s i s  G a b r i e l l a 

2014

A már megszokott
áruk mellett nagy

választékban kínálunk
lakberendezési

kiegészítőket!

tréfás ajándékok
minden

alkalomra

ÁRKÁD Pécs I. emelet
(CCC cipőbolt mellett)
ÁRKÁD Pécs I. emelet
(CCC cipőbolt mellett)

ÁRKÁD Pécs I. emelet (folyosón a Humanic előtt)ÁRKÁD Pécs I. emelet (folyosón a Humanic előtt)

AjándékszigetAjándéksziget

„Mindenkire ráfér
 egy kis jókedv!”

+

IDŐTÁLLÓ AJÁNDÉK
minden korosztálynak, minden pénztárcának

Casio, Citizen, Bering, Dkny, 
Fossil, Festina, Guess, 
Lorus, Police, Seiko, Tissot, 
Tommy Hilfi ger karórák 
hatalmas választékban.

Keresse karácsonyi 
ajánlatunkat.

ÁRKÁD Pécs 
Bevásárlóközpont, 
I. emelet

Karácsonyi színpad programoK
DECEMBER 3. szerda
14.00–14.15 Megyervárosi iskola illyés gyula ált. iskola –  A hiú király; A kisgömböc

DECEMBER 10. szerda
10.00–10.30 Budai városkapu iskola –  Táncos bemutató

17.00–17.15 éltes egyMi –  Karácsonyi pillanatok

DECEMBER 11. csütörtök
17.00–17.30 árpád FejedeleM giMnáziuM és ált. iskola  –  Táncbemutató

DECEMBER 12. péntek
10.00–10.30 keleti városrészi Óvoda pákolitz istván utcai tagÓvodája –  Karácsony város

16.00–17.00 pécsi télapÓdiuM –  A mikulás varázsbográcsa

DECEMBER 13. szombat
17.00–18.00 HangolÓ zenés gyerMekszínHáz –  Varázslatos hangszerek

DECEMBER 14. vasárnap
14.30–15.30 nagy BandÓ andrás –  Mutassunk szamárfület!

16.00–17.00 taMás éva játéktára –  Karácsony

DECEMBER 16. kedd
10.00–10.30 keleti városrészi Óvoda vasasi tagÓvodája –  Holle anyó

11.00–11.30 Megyervárosi iskola testvérvárosok terei ált. iskola kiskÓrusa –  Karácsonyi dalok, versek

DECEMBER 19. péntek
17.30–18.00 sziBertH rÓBert általános iskola és alapFokú Művészeti iskola –  Szirom karácsony

DECEMBER 20. szombat
17.00–18.00 vivat BaccHus –  Forralt bor (karácsonyi különkiadás)

DECEMBER 21. vasárnap
11.00–12.00 csurgÓ zenekar –  Karácsonyi dalok

12.00–13.00 nagy BandÓ andrás –  Mutassunk szamárfület!

DECEMBER 22. hétfő
17.00–18.00 daniel speer Brass –  Swing karácsony

DECEMBER 23. kedd
17.00–18.00 HangolÓ zenés gyerMekszínHáz –  Csacsikázó

DECEMBER 6. Szombat Mikulásdísz (korhatár nélkül, már óvodás kortól)

DECEMBER 7. Vasárnap Lemezdomborítás (alsó tagozatos kortól)

DECEMBER 13. Szombat Búzatálka (korhatár nélkül, már óvodás kortól)

DECEMBER 14. Vasárnap Csuhézás (alsó tagozatos kortól)

DECEMBER 20. Szombat Hűtőmágnes (korhatár nélkül, már óvodás kortól)

DECEMBER 21. Vasárnap Textildíszítés (korhatár nélkül, már óvodás kortól)

December 6-tól szombaton és vasár-
nap délutánonként kézműves műhe-
lyünk ismét izgalmas foglalkozások-
kal várja a gyerekeket. Bevásárlóköz-
pontunk felső szintjén a Takko üzlet 
előtt felépített alkotó műhelyünkben 
már az óvodás korúak is elsajátít-
hatnak néhány trükkös technikát. A 
foglalkozások ezúttal is ingyenesen 
vehetők igénybe. A kisebbek szülői 
felügyelet mellett, a nagyobbak önál-
lóan is részt vehetnek a programok-
ban. Az alapanyagokat az ÁRKÁD, 
a szakértő segítséget a Bendegúz 
Gyermekzug csapata biztosítja. Óvo-
dai, iskolai csoportoknak 20 fő felett 
lehetőséget biztosítunk a hétközbeni 
foglalkozásokra is: az előzetes re-
gisztrációval és a tudnivalókkal kap-
csolatosan valamennyi intézményt 
levélben tájékoztattuk, csoportos 
bejelentkezés híján a műhely hétköz-
napokon zárva tart. Íme, kis ízelítő, 
hogy is készülnek az idei hétvégéken 
az ajándék-és dísztárgyak.

 MiKulÁSDÍSZ 
Filc alapanyagból sablonok segít-
ségével, vagy ügyesebbek szabad 
kézzel, kivágjuk a ruha, szakáll, sapka 

részeit és ragasztó segítségével rög-
zítjük. Dekorálhatjuk textil filcek, 
gyöngyök, fonalak és termények 
segítségével.

 lEMEZDoMBorÍtÁS 
A technikához fémlapot használunk. 
Megmunkálásához a speciális esz-
közök mellett hétköznapi tárgyak 
is használhatók, mint a ceruza, radír 
stb. Domborítás hatására a fém meg-
nyúlik, és a síkból kilépve térhatású 
alkotást kapunk. Karácsonyi mintával 
a fém színe miatt is ünnepi hangu-
latúvá válik. Karton alapra ragasztva 
képeslapként is mutatós.

 KErÁMiA tÁlKÁK 
A cserépkéket rengeteg módon 
dekorálhatjuk. Filccel, festéssel, 
szalvétatechnikával is burkolhatjuk 
felületeit. Érdemes olyan anyagokat 
és ragasztót használni, melyek bírják 
a nedves környezetet. A raffia és ken-
der fonalak a tálkák nélkülözhetetlen 
kiegészítői.

 KuKoriCA CSuHÉ  
Hagyományosan a karácsonyi 
dekoráció alapanyaga. A vízben 

megpuhított levelekből sok kedves 
adventi dísz készíthető. Betlehemi 
figurák, állatok, angyalok, masnik, 
vagy akár szaloncukor formájú függő 
is készíthető. Minden természetes 
anyag remek kiegészítője lehet.

 HűtőMÁGnES  
A modern kor dísze, így bátrabban 
válogatunk a modernebb alapanya-
gokból. A dekorgumi kiválóan al-
kalmas színes, akár térhatású képek 
készítésére is. Az anyag könnyűsége 
is szempont egy mágnes esetében. 
A karácsonyi hangulatot szín és min-
taválasztással érhetjük el.

 tEXtilDÍSZÍtÉS 
Textilek díszítésekor a megfelelő 
anyaghoz a megfelelő festék válasz-
tása nélkülözhetetlen. A természetes 
vásznakat részesítsük előnyben, mert 
a festékek jobban megfogják, így 
tartósabb eredményt érhetünk el. Fil-
cek, ecset és akár mintázó eszközök, 
vagy stencilek segítségét is igénybe 
vehetjük, hogy elképzeléseinknek 
megfelelően dekoráljuk szalvétán-
kat, kötényünket, vagy esetleg asztali 
futónkat.

KARÁCSONYI KézMűveS MűHeLY
Nyitva tartás: szombat, vasárnap 13–18 óráig

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Nálunk idén is édes
a Karácsony!

November 20.–december 24. között keressen minket az ÁRKÁD emeletén is,
a mi Karácsonyi Standunkon (emelet – Retro előtt)

Kimért magyar szaloncukor vásár, kézműves prémium csokoládék,
trüffelek-pralinék, karácsonyi teák, mézeskalácsok,

forró csokoládék nagy választékban…

Csoki Korzó – ÁRKÁD Pécs, földszint
www.bolthely.hu/csokikorzo  • +36 72/523-918

SzENDELbAChER 
KESzTYű

December 31-ig a felső szinten a 
Butlers üzlet előtt várja standjával a 
minőségi bőrkesztyűk szerelmeseit 
az idén 25. születésnapját ünneplő 
Szendelbacher Kft. A divat bőrkesz-
tyűket juhnappa-, peccary-, szarvas- 
és őzbőrből gyártják, szabásuk kézi 
munkaerővel történik. A bélést a meg-
rendelő igénye szerint készítik: lehet 
gyapjú, kasmír, selyem, műselyem, 

nyúlszőr, bárányszőr, őzvelúr.   Képzett 
minőségi ellenőrök precíz munkája 
biztosítja, hogy a kesztyűk kifogás-
talan minőségben kerüljenek Önök-
höz. A cég termékei 3 éve karácsonyi 

időszakban bevásárlóközpontunkban 
is elérhető. Szép és praktikus karácso-
nyi meglepetés lehet egy finom, puha, 
ízlésesen csomagolt bőrkesztyű, mely 
lágy simogatás és melegség a kéznek.

üNNEPI OTThON
Nem varázslat: pusztán gondos ter-
vezés, kicsi utána járás, és néhány 
apróság beszerzése a titka az otthon 
ünnepi hangulatának megteremtése. 
Butlers, Csoki Korzó, Fleur-t, Fotoplus, 
Interspar, Játéksziget, Tchibo, kará-
csonyi standjaink, csak néhányat 
ragadtunk ki üzleteink közül, ahol 
az ünnepi kellékeket beszerezhe-
tik. Nappalinkat, a gyerekszobát 
egyaránt hangulatosabbá tehetjük 
például a Fotoplus-ban kapható 
hangulatos vászonképpel  5 , me-
lyet kifejezetten saját ízlésük tehet 
még egyedibbé. Szép dísze lehet a 
lakásnak egy téli táj vagy épp egy 
meleg, kandallós szobai hangulat, 
melyet akár saját fotóból, akár egy 
digitálisan az üzletbe hozott képből 
tudnak nyomtatni divatos vászon 
anyagra. Az elkészült vászonfotót cél-
szerű keretre feszítve kérni, mert így 
már csak haza kell vinni és azonnal 
felakasztható a helyére, ahol ízléses 
dekorációként emelheti a közelgő 
ünnepek fényét. Az Interspar ter-
méksokaságában 2014.11.26-ig (áru-
házanként eltérő készlettel) többek 

közt girlandok, dísztárgyak, világító 
ablakdíszek, asztaldíszek, dekoráci-
ós kiegészítők és adventi koszorúk 
is megtalálhatók. Koszorúkészítés 
előtt mindenképp érdemes betérni 
a Fleur-t üzletbe is, ahol lakásának 
színvilágához illeszkedő díszekből, 
szalagokból válogathat, s kész asztali 
díszt, adventi koszorút is rendelhet 
profi virágkötőktől. Tchibo üzletünk 
karácsonyfadíszei, díszcsipeszei, szí-
ves tálkái, adventi gyertyatartó tálcái    
 1–4  szintén ékes elemei lehetnek 
lakásunknak. Az ünnepi gyertyák, 
a karácsonyt idéző illatok (fahéj, al-
ma, mézeskalács) nélkülözhetetlen 
elemei az otthonunknak ebben az 
időszakban. Míg anyuka készíti a mé-
zeskalácsot, a gyerekek elkészíthetik 
kedvenc sütijüket a Játéksziget által 
ajánlott gyurmából. A Plastelino Fa-
latozó gyurmakészlet   6   segítségével 
különleges, szemet gyönyörködtető 
finomságokat tudnak a kicsik meg-
formálni gyurmából. A gyurmakész-
letben eszközöket és sablonokat ta-
lálhatnak, valamint vanília illatú gyur-
mákat. Ínycsiklandó süteményeket 

készítene gyermekünk? A Plastelino 
Cukrászda gyurmakészlet segítsé-
gével villámgyorsan formálhat meg 
kiváló minőségű gyurmából különle-
ges sütiket. A gyurmákból más színt 
is ki lehet keverni, köszönhetően a 
doboz hátoldalán található színke-
verési útmutatónak. Tegyék színessé 
otthonukat és a készülődés napjait: 
szervezzenek közös családi beszerző 
körutakat, teremtsék meg szeretteik-
kel együtt otthonuk ünnepi hangula-
tát. Kellemes készülődést kívánunk!

bIzTONSÁgOS PARKOLÁS

Az elveszett jegy pótlásának díja: 
3.000 Ft. A parkolókártya érvénye-
sítését követően Vásárlóinknak 15 
perc áll rendelkezésre a parkolószint 
elhagyására. A meghatározott idő 
túllépése újabb megkezdett órának 
minősül.

Parkolóház nyitva tartása
Hétfő–csütörtök: . . . . . . . . 7–21 óráig
Péntek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–22 óráig
Szomat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–21 óráig
Vasárnap 
(12.07., 12.14. és 12.21.):  . . . . . .8–20 óráig

Vészesen közelednek az ünnepek, 
s ezzel együtt elérkezett a nagyobb 
bevásárlások ideje. Ez az időszak 
minden évben megnövekedett au-
tós forgalommal is jár, s fokozott 
figyelmet igényel a személygép-
kocsi vezetőktől. Bevásárlóköz-
pontunk felkészült a zsúfoltabb 
napokra is. 850 fős parkolónkban 
a tájékozódást a forgalmasabb 
időszakokban hostok segítik, s az 
esetleges zord idő következmé-
nyei sem érnek bennünket várat-
lanul. Fagyra, csúszásveszély elleni 
védekezésre is berendezkedtünk. 
Üzemeltetésünk gondoskodik ar-
ról, hogy Önök az ünnepi tumultus 
idején is biztonságban tudhassák 
autóikat. Néhány apróság betar-
tásával, minimális odafigyeléssel 
autós látogatóink is hozzájárulhat-
nak a zökkenőmentes bevásárlás-
hoz. Néhány praktikus jó tanácsot 
gyűjtöttünk össze, mire is érdemes 
kissé jobban odafigyelni. 

 1. tiPP:  Alakítsunk ki állandó 
helyet parkolójegyünk tárolására. 
Jegyünket ne aprópénz és mo-
biltelefon mellé helyezzük, ezek 
ugyanis tönkre tehetik a hátlapján 
látható fekete mágnescsíkot. Így 
egész biztos mindig megtaláljuk és 
lecsökken annak a veszélye, hogy 
elveszítjük a nagy rohanásban. Az 
elhagyott jegyek pótlásának ugyan-
is díja van!

 2. tiPP:  Behajtáskor ellenőrizzük 
a jegykiadó terminált, merre talál-
ható rajta a segélykérő gomb. Az 
„I” betűvel ellátott gombocska jó 
szolgálatot tesz, amikor segítségre 
szorulunk.

 3. tiPP:  Előfordulhat, hogy a 
bejáratoknál elkérik az Önök által 

a terminálból épp akkor húzott 
jegyet. Legyenek óvatosak és fel-
készültek: ne adják oda senkinek 
parkolókártyájukat, ezen felül 
sokat segítenek azzal, ha az ilyen 
esetet jelzik segélykérő gombon 
át kollégáinknak.

 4. tiPP:  Túlzsúfoltság esetén 
forduljanak forgalomirányító 
hostjainkhoz, akik segítségükre 
lesznek a szabad helyek felkuta-
tásában.

 5. tiPP:  Bevásárlóközpontunk 
területén hét fizetőautomata áll 
rendelkezésükre, melyeknél ren-
dezhetik parkolási díjaikat. Még ér-
kezéskor érdemes feltérképezniük, 
hol található a leparkolt autójukhoz 
legközelebb eső gép. Automatáink 
segélykérő gombbal felszereltek, 
ezeken keresztül probléma esetén 
kapcsolatba léphetnek Parkolóház 
irodai munkatársainkkal.

 6. tiPP:  Az automaták 10, 20, 50, 
100, 200 Ft-os érmét és 500, 1000, 
2000 Ft-os bankjegyet fogadnak el. 
Érdemes készülni ezekkel a címle-
tekkel a parkolódíj rendezéséhez.

 7. tiPP:  Fizetéskor az automaták 
a „Nyugta” gomb megnyomá-
sát követően adnak bizonyla-
tot. Áfa-s számla kiállítása ezen 
nyugta ellenében kérésre történik 
a Parkolóház Irodában. Időt ta-
karíthatnak meg, ha a jegyükkel 
azonos helyen tárolnak egy olyan 
kártyácskát, melyen számlázási 
adataik találhatók, ezzel meg-
könnyítik és lerövidítik a számla 
kiállításával eltöltött időt.

 8. tiPP:  Jegyük érvényesítését 
követően 15 perc áll rendelke-
zésükre, hogy elhagyják parko-
lónkat. Amennyiben időtúllépést 
tapasztalnak kihajtáskor, vissza kell 
fáradniuk az Önökhöz legközelebb 
eső automatához, s rendezni kell az 
újabb megkezdett órára eső díjat. 
Épp ezért csak a csomagjaik autó-
ba helyezését követően menjenek 
rendezni a parkolási díjat.

 9. tiPP:  A korábbi parkolójegyeket 
minden esetben dobják ki.

 10. tiPP:  A z ÁRK ÁD Bevá -
sárlóközpont parkolóházában 
a KRESZ szabályai érvényesek. 
Igénybe vételének feltételeit a 
gépkocsik vezetői a behajtáskor 
szabályzatunk értelmében auto-
matikusan elfogadják. A parkolási 
rendet az autós bejáratoknál is 
áttanulmányozhatják.

  1   Tchibo – Dekor csipeszek

  2   Tchibo – Szánkó alakú gyertyatartó

  4   Tchibo – Tálkák

  5   Fotoplus – Vászonkép

  6   Játéksziget – Gyurmakészlet

  3   Tchibo
Szívalakú dekorok
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Részletek: www.fotoplus.hu

ajándéktárgyak
árából!

kedvezmény
az egyedi

Közös kép a Mikulással =  

10% 

MIKULÁS NAPI AJÁNDÉKÖTLETEK

éLMéNYT AjÁNDéKbA
Miért is ne adhatnánk élményt Mi-
kulás napra, karácsonyra, vagy egész 
egyszerűen „csak úgy” ajándékba? 
A Pécsi Advent rendezvénysorozat 
ingyenesen látogatható december 
6-20. között. A Zsolnay Negyed szin-
tén a kulturális-és családi programok 
bölcsője, körülnéztünk hát, milyen 
eseményekre lehet egy-egy belépő-
jegy szép ajándék szeretteinknek. A 
programok forrása a Zsolnay Kultu-
rális Negyed honlapja, ahol további 
események közül válogathatnak az 
ünnepi időszakra, valamint tájéko-
zódhatnak a jegyek árairól és azok 
megvásárlásával kapcsolatosan is. 
(www.zsolnaynegyed.hu)

 MEGSZólÍt A BÁB  – Jubileumi 
kiÁllítÁs kós lAJos életműVéből
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita 
Bábszínház – Bábmúzeum
Kós Lajos, az egykori Bóbita 
bábegyüttes alapítója 2014 decem-
berében töltené be 90. életévét, ha az 
égi bábosok magukhoz nem invitálták 
volna 2008 februárjában… 
A Bóbita Bábszínház bábmúzeumá-
nak egyik termében állandó tárlatként 
eddig is láthatóak voltak Kós Lajos 
életművének legfontosabb alkotásai, 
de 2014 szeptemberétől az év végé-
ig egy újabb kiállítótérnyi anyaggal 
tisztelegnek a „bóbitások” az alapító 
emlékének – a látogatók legnagyobb 
örömére.

 KÉPZőMűVÉSZEti SZABADiSKolA  
– tAnulJ RAJZolni A ZsolnAy 
negyedben!
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 

– Panorámaterem
Időpont: Decemberben 2-án, 
9-én,16-án 17 órai kezdettel
A több évtizedes hagyományokkal 

rendelkező Képzőművészeti Szabad-
iskola várja a rajzolni szerető fiata-
lokat, akár hobbyból rajzolnak, akár 
felvételire készülnek. Németh Pál 
szobrászművész folyamatos korrek-
túrája mellett a kezdők kockológiával, 
a haladók aktmodell rajzolással 
foglalkoznak.

 GrooDAnCE tÁnCKluB  – egy 
klub A stAndARd, lAtin és 
diVAttÁncok kedVelőinek! 
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78
Időpont:  Decemberben 5-én, 12-én 
és 19-én 19 órai kezdettel 
Nyűgözze le baráti társaságát tánctu-
dásával, lepje meg párját! Jó hangu-
latban, kötöttségek nélkül, profi tánc-
trénertől tanulhatják meg a standard 
(angol keringő, bécsi keringő, slow 
fox, quick step), latin (chacha, rum-
ba, samba, jive, mambo) és a most 
népszerű divattáncok (salsa, bachata, 
merengue) mindegyikét. Miután az 
órák nem épülnek egymásra, nem 
probléma, ha egy-egy alkalom ki-
marad. Groó Gyula porondmester 
elsősorban a felnőtt korosztály tán-
cos kedvű érdeklődőit várja.

 „ÚGY SZErEtnÉM MEGHÁlÁlni”  
– koVÁcs kAti élő ZenekARos 
AdVenti konceRtJe
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 

– Koncertterem
Időpont: December 9-én 19 órakor
A legendásan gyönyörű hangú éne-
kesnő generációk kedvence, a magyar 
könnyűzenei élet kiemelkedő, legen-
dás énekes egyénisége. Az adventi 
időszakban országos turnéra indul, 
hogy az ünnepi készülődés közben 
templomokban, kulturális közpon-
tokban Kovács Kati gyönyörű szá-
mait hallgatva felkészíthesse magát 

mindenki az év legszebb ünnepére.

 SÜnKArÁCSonY  – A 
kiskAlÁsZ ZenekAR Ünnepi 
gyeRmekkonceRtJe
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 

– Koncertterem
Időpont:  December 27-én 10.30 
órai kezdettel
A Kiskalász zenekar 2009-es megala-
kulása óta három nagysikerű lemez 
megjelentetésével büszkélkedhet, 
melyek a Zsákbamacska, Százlábú 
és a Hepehupa címet kapták. 2012-
ben a Zsákbamacska aranylemez 
lett, a szakma Fonogram-díjra is 
felterjesztette. Ezúttal Bartos Erika 
megzenésített verseivel várják egy 
ünnepi hangulatú, interaktív családi 
koncertre az érdeklődőket.

 KiSCSillAG AKuSZtiK  – idÁig 
tudom A töRténetet 
Egy rendhagyó este a Kiscsillaggal 
és vendégeivel
Helyszín: Kodály Központ
Időpont: December 29-én 19 órai 
kezdettel 
A Kiscsillag zenekar népszerű akusz-
tikus sorozata – az Idáig tudom a 
történetet –folytatódik. Az est iro-
dalmi szövegei mellé így a legújabb 
Kicscsillag-lemez dalai kapcsolódnak.  
A lemezről Erdős Virág, költő a kö-
vetkezőket írta: "Ezzel az őrületesen 
zseniális szöveggel egy baj van. Hogy 
nem én írtam."
Az irodalmi színház és a popzene 
műfaji sajátosságaira épülő esteken 
a zenekar vendég fellépőkkel egé-
szül ki: Császári Gergely, Németh Juci 
énekesnő és Vedres Csaba zongora-
művész lépnek színpadra a Kiscsillag 
zenekarral az Idáig tudom a történetet 
koncerten.

újDONSÁgOK Az ÁRKÁD-bAN

Az ÁRKÁD felső szintjén BONO Férfidivat üzlet nyílt

Kreatív Hobby üzlet nyílt bevásárlóközpontunk felső szintjén

Más külsővel és új helyen várja vevői Opti Markt  üzletünk, 
immár Opticall néven felső szintünkön

Friss design-nal alsó szintünkön új helyen várja a márka rajongóit GAS üzletünk

KARÁCSONYI fOTóSTAND
fotóZÁS A MiKulÁSSAl

2014. december 2–7. 
Délelőtt 10–12 óráig
Délután  15–18 óráig

KArÁCSonYi fotóZÁS
2014. december 1–21.

Délelőtt 10–12 óráig
Délután  15–18 óráig

Keressék a fotóstandot bevásár-
lóközpontunk alsó szintjén az 
Aranycipó közelében!
A Fotoplus fényképészei által készí-
tett, vízjellel ellátott, kis felbontású 
képek feltöltésre kerülnek a Fotoplus 
képgalériájába, valamint a Fotoplus 
facebook oldalának galériájába.
A Mikulással készített fotók idén 

is részt vesznek egy játékban a 
facebookon, ahol a három legtöbb 
like-ot kapott képet a Fotoplus üzlet 
jutalmazza majd. A standon megren-
delt képek papír formában 13x18-as 
méretben készülnek, az áruk pedig 
nem változik: az évek óta megszokott 
300 Ft/db áron vehetők át a fotózást 
követő 3. napon a Fotoplus üzletben.

A LEgMODERNEbb MAgYARORSzÁgI hERvIS ÁRUhÁz PéCSETT

2014. november 27-től Magyarország 
legmodernebb és legdigitálisabb 
Hervis áruháza várja vásárlóit a pécsi 
ÁRKÁD-ban. Az áruházban körben te-
matikus területek kerültek kialakításra, 
melyekben márkánként és sportágan-
ként csoportosítva található meg a 
kínálat, segítve a vevők számára az 

eligazodást. A vásárlók így egy remekül 
átlátható üzletbe lépnek be, és köny-
nyebben megtalálják, amit keresnek. 
Három méter hosszú technikai falon 
kerülnek bemutatásra a Polar és Suunto 
pulzusmérő órák, valamint a GoPro 
termékek,  és LCD kijelzőn tekinthetők 
meg technikai adataik és működésük. A 
két méter hosszú videófalon segítséget 
kapnak a vásárlók az online vásárláshoz.
Az áruházban ingyen Wi-Fi áll rendel-
kezésre, és kihelyezett QR kódok se-
gítségével könnyedén be lehet lépni a 
Hervis webshopjába (www.hervis.hu), 

ahol még nagyobb kínálat, kiszélesí-
tett szortiment várja a vásárlókat. Az 
üzletben kihelyezett táblagépek se-
gítségével könnyedén lehet vásárolni 
az online shopból is, amennyiben a 
vásárló nem találta meg a megfelelő 
terméket, illetve a megfelelő mére-
tet az üzletben.  A Hervis munkatársai 
készséggel segítenek online vásárlás 
esetén is.
2014. november 27. és 30. között meg-
újult választék és kihagyhatatlan árak 
várják a vásárlókat a Hervisben, a pécsi 
ÁRKÁD-ban!
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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 2014. december 22-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: "Happy Box". 
Szerencsés nyertesünket, Garai Grétát Brucker Miklósné üzlettulajdonos  és 
Krasznai-Móritz Lilla, az igazgatóság munkatársa köszönti egy 10.000 Ft 
értékű ajándékutalvánnyal.

Az ÁRKÁD-ban  
irodák és raktárak

 bérelhetők!
Schmidt Tamás bérbeadási 
menedzser készségesen ad 

további felvilágosítást az 
ÁRKÁD-ban rendelkezésre 

álló irodákról és 
raktárhelyiségekről a  

(30) 443-5092-es, illetve az 
(1) 434-8200-as 
telefonszámon.

Előző Gyermekszemmel pályázatunk témája: "Őszi tájkép". 
A nyertes: Ratkovics Csenge (11 éves). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű 
ÁRKÁD vásárlási utalvány.

E havi témánk:

"Kiskarácsony, nagykarácsony"
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. december 22.

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

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


