
Az ÁRKÁD mindig útba esik!
Megközelíthető:

n Helyi tömegközlekedés:
2, 2A, 3, 4, 4A, 4G, 4Y, 6, 113, 14, 15, 
20, 20A, 120, 122, 23Y, 123, 24, 124, 
25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 71, 72, 
73, 73Y, 932 és 973 buszokkal

n Távolsági buszjáratokkal

Tisztelt Olvasók!

130
üzlet

850
parkolóhely

Az ÖN
kényelméért

Üzletek nyitva tartása

Ünnepi nyitva tartás
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Az ünnepi készülődés időszakában is tartsuk szem előtt, mi a karácsony üzenete. Szóljon 
az ajándékok beszerzése ismét az örömszerzésről, a meglepetések kiötlésekor arcunkon 
átfutó mosolyról. Arról, ahogy elképzeljük az átadás pillanatát. Amikor elindulunk feltér-
képezni a lehetőségeket, arra gondoljunk, hogy miről is szól ez az ünnep valójában. Szól 
például a meghittségről, a csendről. Legyen hát az ajándék beszerzés is nyugodt és bé-
kés. Szenteljünk rá elegendő időt, kerüljük ez utolsó pillanatra halasztott, tervezés nélküli 
értelmetlen költekezést. Online ajándék ötlettárunkat is épp ezért fejlesztettük ki Önök-
nek. Az ÁRKÁD Angel Service minisite-ja segítségével Önök pénztárcájukhoz igazodva 
szörfözhetnek a nemre, korra és típusokra szűrhető termékek között, melyekből kivá-
laszthatják a szeretteiknek szánt meglepetéseket. Bevásárlóközpontunkban angyalkák 
is segítenek Önöknek abban, hogy könnyedén rátaláljanak arra, amit keresnek, legyen 
szó üzletről, vagy épp ajándéktárgyról. Kívánunk Önöknek stresszmentes és élményteli 
készülődést.

5. oldal

2. oldal

ÉVES VISSZATEKINTŐ
Tartalmas esztendőt zá-
runk ismét, melyre az 
utóbbi időszak legjelen-
tősebb rendezvényeiből 
összeállított képes ösz-
szeállítással tekintünk 
vissza.

AJÁNDÉK SZEMLE
Üzleteink ünnepi aján-
lataib ól  s zem e zg e t-
t ü n k ,  b í z va  a b b a n , 
hogy megkönnyítjük 
önöknek a karácsonyi 
ajándékok beszerzését 
néhány kitűnő tippel.

4. oldal 7. oldal

ÚJDONSÁGAINK
Bevásárlóközpontunk 
üzletei folyamatosan 
megújulnak, igazodva 
a mindenkori vásárlói 
igényekhez. Új helyen 
várja Önöket immár a 
Reserved is.

Elérkezett az év azon időszaka, mely 
szerte a világon mindenki számára a 
meghittségről, a békéről és a szeretetről 
szól. Közeleg a karácsony. Azt kívánom 
Önöknek, hogy a készülődés tökélete-
sen tükrözze az ünnep szép üzenetét. 
Legyen az ajándékok beszerzésének 
időszaka is békés, kellemes, mennyei 
élmény. Bevásárlóközpontunk Angel 
Service szolgálatával, online ajándék 
ötlettárunkkal könnyebb lesz megter-
vezniük, hogy pénztárcájuk tükrében 
kinek mit válasszanak. S miként Önök 
is nagy hangsúlyt fektetnek otthonuk 
hangulatossá varázsolására, mi is ün-
nepi pompába öltöztetjük bevásárló-
központunkat. Rudolf, a rénszarvas 
költözik be hozzánk ebben az évben is. 
A hófödte vidék és a meseelemek mel-
lett karácsonyi színpadunkon gyer-
mekcsoportok, művészek fellépései 
színesítik meg az ünnepi készülődés 
napjait. Kívánok Önöknek jó hangula-
tú bevásárlást, majd pedig szeretettel 
teli, békés ünnepeket.

Martits Balázs
centermenedzser

Bevásárlóközpontunk általános  
nyitva tartása

Hétfő-Szombatig 7-21 óráig
Vasárnap   8-19 óráig

2016. december 4-én,  
 11-én és 18-án      10-20 óráig

2016. december 24-én        9-14 óráig

2016. december 31-én  9-14 óráig
Hétfő-Szombat    9-20 óráig
Vasárnap  10-18 óráig

SZERETJÜK A MENNYEI ÉLMÉNYEKET - ANGYALI VÁSÁRLÁS

A programváltozás jogát fenntartjuk!

2016.11.21.-12.24.   
Rudolf, a rénszarvas  - ÁRKÁD karácsony

PROGRAMAJÁNLÓ

2016.11.25. 

Angel Service
2016.11.25. - 12. 24. 



2  ÁRKÁD HÍRADÓ XV. ÉVFOLYAM 144. SZÁM2016. NOVEMBER 17. CSÜTÖRTÖK2

ÉVES VISSZATEKINTŐ

BOSSZÚÁLLÓK

JOLLY JOKER TIPP KARÁCSONYRA

Ismét tartalmas esztendőt tudhatunk 
magunk mögött. Üzleteink és csapatom 
révén 2016-ban is eseményekben gaz-
dag évünk volt. 
Szeretném bevásárlóközpontunk va-
lamennyi dolgozója nevében megkö-

szönni minden látogatónknak, hogy 
betért hozzánk. A mi munkánk akkor 
nevezető sikeresnek, ha Önök min-
ket választanak, mellettünk döntenek. 
Igyekeztünk ebben az évben is olyan 
aktivitásokat szorgalmazni, melyek so-

rán kedvezményes vásárlási lehetősé-
get nyújtva fejeztük ki köszönetünket 
az Önök hűségéért, mint például az 
ÁRKÁD kuponnapok. Köszönetet sze-
retnénk mondani mindazoknak, akik a 
Véradó napjainkon részt vettek, ezáltal 
segítették az arra rászoruló embertár-
saikat. Bízom abban, hogy a karácsonyi 
időszakra szervezett, december 16-ai 

véradáson is sokan tesznek tanúságot 
segítő készségükről. Amit már most 
megígérhetünk: a jövő év is esemény-
dús lesz. Számos programmal készülünk 
Önöknek, melyekkel élményekkel telibb 
lesz minden nálunk folytatott bevásár-
lás. Addig is fogadják tőlünk szeretettel 
az utóbbi időszak rendezvényeiből ösz-
szeollózott visszatekintőt.

Októberben két héten át az ÁRKÁD 
Pécs Bevásárlóközpont vásárlói ga-
rantáltan biztonságban érezhették 
magukat, ugyanis Vasember, Ame-
rika kapitány, Thor és barátai vették 
felénk az irányt, hogy vigyázzanak 
bevásárlóközpontunkra. A kiállí-
tás idején valósághű karakterekkel, 
szuperhősökkel találkozhattak a 
Bosszúállók széria filmjeiből, akik a 
Disney interaktív játék alapján ké-
szült szigeteken elevenedtek meg 
az érdeklődők előtt. 

II. PÉCSI ÉRTÉK KIÁLLÍTÁS 
Tradíció és innováció
2016. szeptember 28. és október 2. 
között került megrendezésre bevá-
sárlóközpontunkban a Pécsi Értékkö-
zösség rendezvénye, a II. Pécsi Érték 
Kiállítás. A rendezvény lehetőséget 
nyújtott arra, hogy városunk lakosai 
megismerhessék Pécs innovatív és 
termelői értékeit. Az új, hagyomány-
teremtő kezdeményezés keretében 
olyan pécsi értékeket mutattak be 
a kiállítás szervezői, melyek a régi-

óban sokak számára nem volt eddig 
ismeretes. A helyi kézműves manufak-
túrák termékei mellett számos egyete-
mi fejlesztés és innováció is kiállításra 
került. Köszönjük a rendezvény fő-
védnökének, Kővári Jánosnak levelét, 
melyet büszkén osztunk meg kedves 
olvasóinkkal. 
Jó házigazda – sikeres rendezvény
Az ÁRKÁD Bevásárlóközpont adott 
otthont a II. Pécsi Érték Kiállításnak, 
amelyen 32 pécsi vállalkozás mutatta 

be legújabb termékeit és szolgálta-
tásait. A több mint tízezer látogató 
meggyőződhetett arról, hogy van jö-
vője a helyi gazdaságnak, az innovatív 
fejlesztésnek. Martits Balázs és Kalotai 
Judit segítőkészsége, a Rubinszky Rek-
lámstúdió munkája méltó hátteret 
adott az eseménynek. Talán nem is 
kell jobb ajánlás a jövő évi mustrára, 
amelyre 2017. szeptember végén is-
mét az ÁRKÁD-ban kerül sor.
Kővári János
Pécsi Érték Közösség alapítója

ŐSEMBEREK VILÁGA 
Szeptemberben három héten át kalandoztunk az ősemberek világában. Szeretnénk Önökkel megosztani azt 
a kedves levelet, melyet a Drávafoki Mosoly Óvodától kaptunk. Az ilyen visszajelzések, a képeken elkapott 
pillanatok azok, melyekért csapatunk dolgozik.

Tisztelt Martits Balázs úr! 
Tisztelt Kalotai Judit!

Hálásan köszönöm a Drávafoki Mo-
soly Óvoda kisgyermekei nevében azt 
a felejthetetlen élményt, amit nyúj-
tottak 2016. szeptember 19-én. Külön 
köszönjük az ajándékaikat, valamint 
a lovaglás lehetőségét. Minden szó 
helyett beszéljenek a képek, amelyek 
mutatják a gyermekek mosolyát! Ez 
mindent megér!!!
Köszönöm szépen: 

Kovácsné Nagy Katalin óvodavezető

Évek óta elmondató, hogy már nov-
emberben is lázban égő vásárlókkal 
vannak teli az üzletek. Elkap min-
denkit, szenvedéllyel teli tervezge-
tésbe fogunk, számolgatunk, hány 
ajándékot kell beszereznünk, meny-
nyit szánhatunk rá, és persze, hogy 
hol fogunk majd mindent beszerez-
ni. Amikor kicsit szűkösebb a büdzsé, 
vagy kevésbé ismert a másik fél 
ízlése, jól jöhet egy jolly joker tipp. 
Ilyenkor lehet ajándék utalványban 

gondolkodni. Az ÁRKÁD vásárlási utal-
ványa kitűnő választás mind cégek-
nek, mind magán személyeknek az 
ünnepekre. Utalványunk 1000 és 5000 
Ft-os címletben kapható Információs 
pultunknál, ahol készpénzzel és bank-
kártyával egyaránt tudnak fizetni. Az 
utalvány értékéből készpénz nem ad-
ható vissza, és készpénzre nem vált-
ható. Az utalvány érvényességi ideje a 
kibocsájtástól számított egy év, tehát 
a megajándékozottnak bőven lesz 

ideje kiválasztani a testhez álló meg-
lepetést.
ÁRKÁD UTALVÁNY ELFOGADÓHE-
LYEK

576 kByte, ADIDAS, ALEXANDRA, 
AMNESIA, APACS EZÜST, BALANCE, 
BIOTECH USA, BONO, BORGO, 
BUDMIL, BURGER KING, BUTLERS, 
C&A, CALZEDONIA, CCC, DAT-
MAN, DEICHMANN, DEVERGO, DM, 
DOCKYARD ISLAND, DOUGLAS PAR-

FÜMÉRIA, DUNDI DIVAT, FLEUR-T, 
FOTOPLUS, GARAGE STORE, GAS, 
GELATI EISCAFÉ, GRAVÍR EXPRESS, 
HAPPY BOX, HARMÓNIA REFORMHÁZ, 
HEAVY TOOLS, HERVIS, HUMANIC, 
H & M, INTERSPAR, INTIMISSIMI, JÁ-
TÉKSZIGET, J.PRESS, JUTA , FC, KIWI, 
KONKURENCIA, KORONA ÓRA, 
MAGENTA, MAYO CHIX, MEDIA MARKT, 
MISSY, MONARCHY, MY77 SHOP, 
NECKERMANN, NEW YORKER, OFFICE 
SHOES, OREX, ORSAY, PARFOIS, PIREX, 
PLAYER'S ROOM, PLAYMAX, PROMOD, 
RENO, RESERVED, RETRO, ROLAND DI-
VATHÁZ, ROSSMANN, SALAMANDER, 

SAXOO, SIX BIJOU, TAMARIS, TAKKO 
FASHION, TEZENIS, TRIUMPH, YVES 
ROCHER

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY ELFOGA-
DÓHELYEK LISTÁJA TÁJÉKOZTATÓ 
JELLEGŰ. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT 
FENNTARTJUK!
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GYERMEKEK ÖRÖME

Mikulásra és karácsonyra is mi okozhatna nagyobb boldogságot a kicsiknek, 
mint a játék? Mindez persze akkor az igazi, ha a család felnőtt tagjai is kicsit 
felidézik a bennük lakozó gyermeket, és együtt töltik a gyerekekkel az időt. 
A Játéksziget gazdag kínálatából könnyű lesz választani

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT A 
HEAVY TOOLS

Nagyobb és szebb lett a Heavy Tools. 
Október 28-án már egy jóval na-
gyobb üzletben kezdte a napot a 
shop csapata. 
Vásárlóikat egy lényegesen tágasabb 
üzletben, könnyedén áttekinthető, 
széles választékkal várják földszintün-
kön a Játéksziget mellett.

Az év legszebb ünnepe a karácsony: 
ilyenkor díszbe öltöztetjük a kará-
csonyfát, az otthonunkat és a szívün-
ket is. Az Alexandra Kiadócsoport által 
összegyűjtött könyvek segítenek a ka-
rácsony varázsának felidézésében. 

Karácsonyi ötletek
Stílusos ajándékok és dekorációk
A gyönyörű terítékektől az elbűvölő 
ajándékötleteken és elegáns dekoráci-
ókon át az ízléses csomagolásig a kö-
tet megteremti az ünnep melegségét 
és vidámságát.

Stílusos vendéglátás
Több mint 120 recept - menüjavaslat - tá-
lalási és terítési ötletek
Szeretettel megterített asztal, csillogó 
poharak, gyertyafény és a jó barátok 
nevetése - mi lehet szebb annál, mint 
együtt ünnepelni, és válogatott fi-
nomságokat kóstolgatni. 

ÜNNEPRE HANGOLVA
AZ OTTHON ANGYALKÁINAK

Hajtogatott szalvéták
Az ünnepi asztal díszei
Kreatív ötletek mindenkinek! Ez a 
könyv a szalvétahajtogatás művé-
szetébe vezeti be mindazokat, akik a 
terített ünnepi asztalt szeretnék még 
különlegesebbé varázsolni. 

Nagymama legjobb süteményei
Klasszikus és jól bevált receptek
Fedezzük fel újra a régi recepteket, és 
segítségükkel csaljunk mi is letörölhe-
tetlen mosolyt szeretteink arcára!

Sütemények sütés nélkül
Egy kis édességre vágyik, de nincs 
kedve bajlódni a sütéssel? Ne aggód-
jon, az itt összegyűjtött receptekhez 
csak egy működő hűtőszekrényre lesz 
szükség. 

ÚJDONSÁGAINK 

Szeretne kicsit játszani is a karácsonyi bevásárlások idején? Tartson 
velünk, legyen Ön egyike nyerteseinknek. 2016. november 25. és 
2016. december 24. közötti napokon minden, az ÁRKÁD Pécs Bevá-
sárlóközpont Angel Service szolgáltatást igénybe vevő személy ve-
het részt a nyereményjátékon.
Nyereményszelvényt az Angel Service angyalainál lehet beszerezni. 
Egy személy csak egy nyereményszelvényt tölthet ki. Fontos, hogy a 
szelvényen található kérdésekre választ adjanak, és adataikat is kitölt-
sék a játékban résztvevő nyerni vágyók. Részletek: www.arkadpecs.
hu, valamint információs pultunknál és az Angel Service angyalkáinál.

Sorsolás: 2017. január 2.
A nyeremények 2017. január 20-ig átvehetők az Információs 
pultnál.
Nyeremény: 5 db 10 000 Ft értékű vásárlási utalvány.

ÜNNEPI NYEREMÉNYJÁTÉK

2016.11.16-án nyitja meg újra kapu-
ját a Reserved márkaboltja bevá-
sárlóközpontunk alsó szintjén, új 
helyszínen, az Interspar mellett. 

A Reserved modern, tágas környezet-
ben, kétszer nagyobb alapterületen, 
kibővült kínálattal jelentkezik, ahol 
szeretnék újra meghódítani a már jól 
ismert pécsi vásárlóikat. A közkedvelt, 
minőségi márka  őszi-téli kollekciója 

PANDORA –  
ÚJ KIOSZK A RÁKÓCZI 
ÚTI BEVÁSÁRLÓUTCÁN

A világ egyik legismertebb ékszer-
márkája, a dán székhelyű PANDORA 
a klasszikus értékeket kombinálja a 
modern dizájnnal. A kizárólag nemes 
alapanyagokból készült, magas mi-
nőségű, kézi megmunkálású ékszerek 
modern és személyre szabható kol-
lekciói az elérhető luxust képviselik. 
A PANDORA egyénileg összeállítható 
ékszereivel minden nő megalkothatja 
saját, az egyéniségéhez maximálisan 
illeszkedő egyedi kollekciót.

ismét a legújabb trendeket hozza el 
városunkba. A klasszikus színvilágon 
túl a merész feliratok, rátétek jellemzik 
a női kollekciót, de nem csupán a höl-
gyek találhatnak kedvükre való öltözé-
ket, kiegészítőket, hanem a családok 
férfitagjainak és nem utolsósorban 
a gyerekeknek is kínálnak vagány, jó 
minőségű darabokat. Különleges nyi-
tási akcióval várja kedves  vásárlóit a 
Reserved.

RESERVED MÁRKABOLT ÚJRA NYITÁS

LEGSZEBB KARÁCSONYI 
TÖRTÉNETEIM

Az év legszebb ünnepe a kará-
csony: ilyenkor díszbe öltöztet-
jük a karácsonyfát, az otthonun-
kat és a szívünket is. Ebben a 
gyönyörű könyvben számtalan 
klasszikus karácsonyi történetet 
és verset gyűjtöttek nekünk ösz-
sze. Ezek a szövegek generációk 
óta segítenek a karácsony vará-
zsának felidézésében. A kedves 
verseket és elbeszéléseket ol-
vasva hangolódjunk rá együtt 
erre a csodás ünnepre! Ízelítő a 
megújult Alexandra Könyváru-
házban megvásárolható kötet 
tartalmából:
- Bűvös karácsony
- Díszítsd fel a szobád!
- Karácsonyi ajándékok
- Karácsonyi vigasság
- Karácsony szerte a világon
- Az első karácsony

Fotó: Alexandra Kiadócsoport Fotó: Alexandra Kiadócsoport

Fotó: Játéksziget

Fotó: Pandora

Fotó: Heavy Tools

Fotó: Reserved
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November 25-től indul Angel Ser-
vice szolgáltatásunk, melynek célja, 
hogy stresszmentesen vásárolhas-
sanak ajándékokat szeretteiknek.
Bevásárlóközpontunkban angyala-
ink látják majd el a segítők szerepét. 
Információkat nyújtanak Önöknek 
ajándék beszerzés ügyben, segí-
tenek a tájékozódásban és az on-
line minisite-unk kezelésében is. 
Ez utóbbi egy karácsonyi ötlettár, 
melyet a www.arkadpecs.hu web 
oldalon találnak meg a böngészők. 
A minisite-on árra, életkorra, nemre, 

Rudolf, a rénszarvas az ünnepek 
idejére ebben az évben is beköltö-
zik bevásárlóközpontunkba. Gon-
dosan feldíszített aulánk egyben 
havas, jeges erdővé is változik, 
melynek dús rengetegében él egy 
rénszarvas csorda. Az égig érő hegy 
legmagasabb pontjáról nem más, 
mint maga a Mikulás ugrat rénszar-
vas szánon a fellegekbe. A jéghe-
gyeket övező és ölelő völgyben ma-
nócskák versenyeznek a kitüntető 
címért: a tét nem kisebb, minthogy 
melyik rénszarvas lesz majd Mikulás 

szánja élén. Rudolf, a csetlő-botló, 
piros orrú kisszarvas a hegyekben 
bandukol, ahol manókkal, tündérrel, 
kismackóval is találkozik. Kalandos 
útja során ez a kicsiny állatka mutat 
utat a Mikulásnak, hogy aztán dec-
ember 6-án minden gyermekhez 
eljusson a megérdemelt ajándék. 
Nem véletlen, hogy Rudolf a gye-
rekek nagy kedvence, s a meséből 
immár azt is megtudhatják a kicsik, 
hogy a kis szarvas hogyan vált világ-
szerte ünnepeltté. 

RUDOLF, A RÉNSZARVAS

kategóriára szűrve válogathatnak üz-
leteink ünnepi ajánlatai közül.  

Angyali szolgálat  
november 25.-december 24-ig

 H- Szo     9-20 óráig 
 V  10– 20 óráig 

INGYENES BUSZJÁRATOK
2016. december 10-11-én és 17-18-án
Ingyenes buszjáratainkkal szeretnénk 
megkönnyíteni vidéki látogatóinknak, 
hogy eljussanak hozzánk. 

ANGEL SERVICE
Angyali vásárlás – Szeretjük a mennyei élményeket

KARÁCSONYI SZÍNPAD PROGRAMOK

INGYENES BUSZJÁRAT
ÁRKÁD Járat Indulási, illetve érkezési idő

Útvonal, megállóhelyek Oda Vissza 

1. Eszék - Mohács - Pécs 
Eszék, autóbusz-állomás 10.00 18.50
Mohács, autóbusz-állomás 11.30 17.20
Pécs, ÁRKÁD 12.20 16.30

2. Kaposvár - Dombóvár - Pécs
Kaposvár vasútállomás 10.00 18.05
Dombóvár, Hunyadi tér mh. 10.40 17.25
Pécs, ÁRKÁD 11.45 16.20

3. Szekszárd - Bonyhád - Pécs 
Szekszárd, Gimnázium mh. 10.00 17.20
Bonyhád, József u. mh. 10.30 16.50
Pécs, ÁRKÁD 11.20 16.00

A járat közlekedik:  
December 10-11., december 17-18. 

A járatok igénybevételéhez előzetes jelentkezés  
szükséges az info@arkadpecs.hu e-mail címen  

vagy az alábbi telefonszámon:  
72/523 100  

Bővebb információ az Info pultnál! 

Megallito_B1_700x1000_Karacsonyi ingyenes buszjarat_APE16.indd   1 25/10/16   18:05

FOTÓSAROK  
A MIKULÁSSAL

December elseje és ha-
todika között a Fotoplus 
standján lesz lehetőség 
közös fotót készíteni a Mi-
kulással! December 1-től 
5-ig délelőttönként 10-12 
óráig, délutánonként 15-
18 óráig, december 6-án 
10-13 óráig várja a Mikulás 
a gyermekeket, és a gyer-
meklelkű felnőtteket. A 
képek 13x18-as méretűek, 
áruk 350-Ft/kép. 

December 3.  17:30 Varázsóra – Hópelyhek és jégvirágok (kísérletek jéggel és faggyal)

December 4.  17:00 Tamás Éva Játéktára – Levél a Mikulásnak

December 5.  17:30 Mohácsi Rézfúvós Együttes – Karácsonyi dallamok rézfúvósoktól

December 9.  17:30 Hangoló Zenés Gyermekszínház műsora – Karácsony

December 10. 18:00 Varga János James karácsonyi koncertje

December 11.  14:30 Nagy Bandó András – „Mutassunk szamárfület!”

 18:00  Baranya Mazsorett Egyesület – Mazsorett előadás karácsonyi hangulattal

December 12. 17:30 Pécsi Télapódium – A Mikulás csodaputtonya

December 13.  17:30 Sztárai Mihály Általános Iskola – Karácsonyi dalok

 18:00 Ribizli bohóc karácsonyváró műsora

December 14.  15:00 ANK 1. Sz. Általános Iskola Kicsinyek Kórusa - Karácsonyváró

 17:00 Takáts Eszter – Első puszi

December 15. 10:00 Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája –  

„Melyiket a kilenc közül?” (mesedramatizáció)

17:30  Varázsóra – Hópelyhek és jégvirágok (kísérletek jéggel és faggyal)

December 16. 13:30 Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája – 

 „Régen történt, nagyon régen…” Karácsonyi versek és énekek

15:00 PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola – Karácsonyváró (vers és ének)

17:00 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar –  

Karácsonyi zenés produkciók

December 17. 17:30 Hangoló Zenés Gyermekszínház műsora – Karácsony

December 18. 14:30 Nagy Bandó András – „Mutassunk szamárfület!”

17:00 Ribizli bohóc karácsonyváró műsora

December 19. 14:00 Mecsekaljai Általános Iskola Bánki Donát Utcai Általános Iskolája  

– Betlehemes játék

17:00 Csurgó Zenekar – Üdvözlégy kis Jézuska

December 20. 18:00 Varga János James karácsonyi koncertje

December 21. 17:30 Mohácsi Rézfúvós Együttes – Karácsonyi dallamok rézfúvósoktól

December 22. 16:00 De Re Luigi énekes műsora

17:00 Daniel Speer Braas – Swing Karácsony

December 23.  18:00 Voisingers koncert

KÉZMŰVES MŰHELY 
Programajánló

Szombat és vasárnapi napokon 
13.00 – 18.00 óráig

2016. december 3. Papírpohár dekoráció
2016. december 4. Spatula figurák

2016. december 10. Papírtasak mécses
2016. december 11. Fonaldíszes csillag

2016. december 17. Papír angyalka
2016. december 18. Nyomdatechnika

A programváltozás jogát fenntartjuk!
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Swarovski

A Swarovski ragyogó ékszer- és kiegészítő választékának bár-
mely darabja tökéletes ajándék lehet az ünnepekre. Az ünnepi 
válogatás különböző kombinációkban és párosításokban vagy 
hangsúlyos kiegészítőként is viselhető darabjai között fantaszti-
kus ajándéklehetőségeket találunk, divatosakat és időtleneket 
egyaránt, bármilyen stílushoz és alkalomra. Azoknak, akik nehe-
zen tudnak dönteni, Karlie Kloss, a Swarovski márkanagykövete 
ajánlja kedvenceit, amelyeket nagyon különleges személyek-
nek ajánl: az édesanyáknak és a legjobb barátnőknek.

AJÁNDÉK SZEMLE – AZ ÁRKÁD TOP AJÁNLATAI

Szépségápolás télen

ALEXANDRA  
KIADÓCSOPORT

GYEREKEKNEK

Kedvenc meséim
Századok óta mesélnek tündérmesét 
a szülők gyermekeiknek, elmerülve a 
képzelet birodalmában, kitárva a cso-
dák és a titkok kapuját. 

A FANTÁZIA VIRÁGAI 
Stresszoldó színező könyv
Színezd ki az album 60 kivehető képét, 
és alakítsd őket bámulatos, falra is kite-
hető poszterekké!

HÖLGYEKNEK, URAKNAK

Vidal Sassoon: Vidal - Az önéletrajz
A hatvanas években az egész világ 
Londonban kereste a választ arra a 
kérdésre, mi az igazi stílus. Sassoon 
memoárja egy olyan East End-i fiú ins-
piráló és megindító története, akiből a 
világ leghíresebb mesterfodrásza vált.

Zsédenyi Adrienn: Zséda 2017 
Zene és szöveg
Zséda kalendáriuma nélkülözhetetlen 

kísérőnk lesz egész 
évben, idegenveze-
tőnk és útitársunk 
egyszerre. 

365 lépés önma-
gunk felé 

Művészi színező lélekemelő gon-
dolatokkal! Megnyugtató és egy-
ben inspiráló társ az év minden 
napjára.

SIPO PATIKA

Hölgyeknek
A VICHY VARÁZSLATOS KARÁCSONYI 
CSOMAGJÁBAN A MÁSODIK TERMÉK 
50%-OS KEDVEZMÉNNYEL LEHET AZ 
ÖNÉ! 
A Vichy karácsonyi csomagjait keres-
sék a SIPO Árkád Patikában.

Uraknak
Vichy Arcápoló csomag férfiaknak, 
mert az ápolt és egészséges bőr nem 
csak a hölgyeknek jár! 

YVES ROCHER

Ínyenc karácsony 
Miként minden évben, az Yves 
Rocher idén is limitált kiadású ka-
rácsonyi illatokkal készül az ünnepi 
időszakra. Az idei szezonban 3 illat-
családdal örvendezteti meg vásárlóit 
a márka, melyek mindegyike magá-
ban hordozza az ünnep és a téli idő-
szak különleges, izgalmas jegyeit: a 
Vörös áfonya&Mandula savanykás 
édessége, a Körte&Kakaó páratlan 
ínyencsége és a Fűszeres mandarin 
klasszikus érzékisége garantáltan 
elcsábít és bearanyozza az ünnepi 

készülődés pillanatait! Lehetetlen 
nekik ellenállni! A 3 karácsonyi ter-
mékcsalád november 14-től a kész-
let erejéig kapható az Yves Rocher 
márkaboltban.

DOUGLAS

Egy illat, egy szép és trendi színű 
sminkpaletta, egy testet kényeztető 
termék minden hölgy megajándé-
kozásakor telitalálat. Íme Douglas 
top 3 ajánlata az ÁRKÁD Híradó ol-
vasóinak!

BEAUTY HANDS
Hölgyeknek
A Shellac a hagyományos lakkozás és a zselé legjobb tulajdonságait ötvözi, így 
biztosítja a ragyogó színeket, a tartósságot és a hagyományos lakkozás során 
gyakran felmerülő problémák kiküszöbölését. 
Uraknak
A japán manikűr a tökéletes választás a természetes körmök kedvelőinek. 
Alkalmazása során a körömlemez visszakapja ragyogó fényét és rendszeres 
használatával elősegíthetjük az egészséges körömnövekedést. 

Fotó: Alexandra Kiadócsoport

Fotó: Sipo Patika

Fotó: Beauty Hands

Fotó: Yves Rocher Fotó: Douglas
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WRANGLER LEE

A Wrangler a FW16-os kollekciójá-
val folytatja a performance nadrág-
jai terén a határok feszegetését az 
Xtra Stretch bevezetésével, melyet 
új vízálló viharkabátjával párosítva 
demonstrálja a divat és funkció tö-
kéletes elegyét. Az amerikai zászló 
piros, fehér és kék színeiben játszó 
varrások és minták köszönnek vissza 
az ingeken, határozott megjelenést 
kölcsönözve viselőinek. 

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 

ROLAND DIVATHÁZ
Karácsonyi ajándék tippek a Roland 
Divatháztól, ha még nem tudná, ki-
nek mit vegyen! A Roland Divatház a 
Roland öltöny, Tommy Hilfiger, Calvin 
Klein , hugo Boss és Marc O'Polo ter-
mékek forgalmazója, a minőségi már-
kák kedvelőinek telitalálat egy innen 
választott ajándék.

KORONA ÓRA

A Lorus Women kollekciójának da-
rabjai igazi gyöngyszemek, melyek 
ékszerként díszítik a viselője kezét. 
Számtalan formájuknak és stílusuknak 
köszönhetően pedig minden alkalom-
hoz találni közöttük megfelelőt.

Festina, Casio, Citizen, Seiko, Bering, Tommy Hilfi ger és még
számos óramárka nagy választékban kapható.

Keresse karácsonyi ajánlatunkat.
ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont, I. emelet
www.oraker.hu

DOCKYARD

Az ajándék választás sokszor nehéz, 
de nem a Dockyardban! Nagy örömet 
lehet okozni például egy, az ember 
stílusához passzoló minőségi inggel 
vagy pulóverrel, de ideális választás 
lehet egy-egy jól eltalált kiegészítő is. 
Sapkák, sálak és kesztyűk tucatjaiból 
válogathatnak, egy divatos táska, öv 
vagy pénztárca pedig az egész évre 
remek választás lehet. 

BUDMIL

A budmil őszi-téli kabát kollekciójának 
kialakításánál idén különösen fontos 
szempont volt a kényelem és a trend 
ötvözése, mindez új fazonokban és 
változatos anyag kombinációkban 
megvalósítva. A budmil tervezői nagy 
hangsúlyt fektettek a kabátok belső 
világára is. Szívet és testet melengető, 
tökéletes ajándék lehet!

HEAVY TOOLS

Készüljön fel az ünnepi időszakra és 
töltse fel a ruhatárát a Heavy Tools leg-
újabb téli kollekciójának darabjaival! 
Kabát, sapka, pulóver vagy táska? Ele-
gáns vagy sportos? Itt mindent meg-
talál, amire szüksége lehet a hideg téli 
napokon. Az ünnepekkel járó öröm és 
izgatottság még izgalmasabbá teheti 
a ruhák közti válogatást az Ön számá-
ra. 

TRIUMPH

A  Triumph  karácsonyi  kollekciójá-
nak elbűvölő  darabjai  az  ünnepi  
hangulatnak  megfelelően  finom  
selyem  anyagok és szexi csipkék 
felhasználásával  és  innovatív  tech-
nológiával  készültek.  Glamúros  
kollekciójuk  garantáltan megérinti 
majd a szívüket, így nem tudnak 
majd ellenállni, hogy ne szerezze-
nek be egy-két tetszetős darabot 
maguknak és a szeretteiknek is.  Me-

rüljenek el az ünnepi hangulatban és 
válogassanak a könnyed alakformálók, 
szexi fehérneműk és bohókás hálóru-
hák között!

KONKURENCIA

Mi okoz örömet karácsonykor egy iga-
zi nőnek? A Konkurencia üzletben biz-
tosan megtalálják rá a választ, hiszen 
a fehérnemű üzletben minden helyet 
kapott, amitől egy hölgy igazán nőnek 
érzi magát. 

BORGO

A Borgo cipőbolt kínálatából  karácsonyra, szilveszterre is találunk tökéletes 
modelleket.
1. A Gas márka egyik gyönyörű modelljét sarok részén kígyó mintás rész teszi 
egyedivé, magas sarkával az ünnepi outfit egyik alap darabja lehet.
2. A Borgo női táska kínálatában is gyönyörű alkalmi táskák találhatóak, akár 
ajándékba is remek választás.

AJÁNDÉK SZEMLE – AZ ÁRKÁD TOP AJÁNLATAI
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Aranypezsgő: egy korty luxus! A 22 
karátos aranypelyhekkel dúsított édes 
pezsgő elegáns megjelenésével te-
remt ünnepi hangulatot. Válogasson 
kedvére a gyönyörű porcelán csoko-
ládé fondü készletek közül, válasszon 
egy botnyalókát, vagy kézműves 
csokoládét, s a Mikulás és karácsonyi 
érme is tökéletes ajándék kiegészítő 
lehet. A Minden ízű drazsé a Harry Pot-

Kényeztesse magát karácsonykor 
is büntetlenül, hozzáadott cukor-
tól mentes édességekkel, kará-
csonyi süteményekkel! Szénhid-
rátcsökkentett liszttel könnyedén 
otthon is elkészítheti a már meg-
szokott karácsonyi ízeket.

UPDATE1 MÁK KING, UPDATE1 DIÓ 
KING
Koronázza meg az ünnepi hangula-
tot Update1 Mák vagy Dió Kinggel. 

UPDATE1 SZALONCUKOR
Díszítse karácsonyfáját és kényeztes-

NORBI UPDATE

MISCHLER CAKES 
Téli ünnepeink amellett, hogy az otthonokat és szíveket is díszbe 
öltöztetik, a vendégek, a finom ízek és mesés illatok időszakát is 
elhozzák. A Mischler Cakes megteremti a kézműves cukrászműhely 
alkotta finom sütemények világának varázsát. Az adventi, majd ka-
rácsonyi készülődés, az újév köszöntése elképzelhetetlen édessé-
gek nélkül, ezért széles és sokszínű állandó kínálattal, cukormentes, 
gluténmentes és ezen időszakban különleges ünnepi sütemények-
kel várja a Mischler Cakes kedves Vendégeit. Süteményeik tartó-
sítószert vagy adalékanyagokat nem tartalmaznak, és csak a leg-
kiválóbb alapanyagokat használják. Előrendeléssel kapcsolatban 
is állnak az Önök rendelkezésére az Interspar kijáratánál található 
Mischler Cakes cukrászdában.

MAYA CHOCOLATE

se magát hozzáadott cukortól mentes 
szaloncukorral!
Kapható étcsokoládéba mártott ba-
rackos-mandulamarcipános, étcsoko-
ládéba mártott zselés, tejcsokoládéba 
mártott eperkrémes, tejcsokoládéba 
mártott trüffelkrémes, és fehércsoko-
ládéba mártott mézeskalács ízekben.

UPDATE1 KARÁCSONYI BELGA TÁB-
LACSOKOLÁDÉ
Hozzáadott cukortól mentes valódi 
belga csokoládéból, édesítőszerrel. 

ter filmekből garantáltan jó meglepe-
tés a gyerkőcöknek: extra különleges 
ízekben! A Lindt csokoládé Téli kiadá-
sa ezennel téli kék színben, finom új 
ízzel csábít, akár csak a prémium hazai 
márkás szaloncukrok. A tejmentes-cu-
kormentes csokoládék az ételallergi-
ával küzdők ünnepét teszik teljessé, s 
szilveszterkor mindenki örülni fog egy 
újévi csoki kockának.  

BALANCE

Mindig Elegánsan és Stílusosan! A Balance gon-
doskodik róla, hogy legyen ötlete, mit vegyen 
fel a téli ünnepekre, illetve ajándék tippekkel is 
szolgál, hogy meglephesse szeretteit. 
Tipp:
- Egy minőségi zakó és ing egy kényelmes, ám 
de mutatós nadrággal tökéletes viselet lehet az 
ünnepekre. Kiegészíthetjük egy jó övvel, hűvö-
sebb napokon egy hozzá illő pulóverrel.
- Ha év végén hivatalos vagy egy nagyszabású 
szilveszteri partira igazán elegáns szeretne len-
ni, és vágyik rá, hogy garantáltan minden szem 
Önre szegeződjön, akárcsak James Bondra, ak-
kor viseljen egy jól szabott öltönyt. A bevállaló-
sak csokornyakkendőt is kössenek!

TAKKO

A Takko Fashion téli-
es trendjei között ott 
bujkál mindenkinek 
a megfelelő ajándék, 
legyen szó csillogó 
kiegészítőkről vagy 
ékszerekről a hölgyek-
nek, aranyos felsőkről 
a gyermekeknek, me-
nően laza darabokról 
a tiniknek vagy stílusos 
ingekről és meleg puló-
verekről az uraknak.

BALI GALI

A Bali-Gali ünnepi kínálata elsősor-
ban azokhoz szól, akik szeretik a 
különleges, izgalmas, ugyanakkor 
használatában praktikus lakberen-
dezési tárgyakat, egyedi, természe-
tes alapanyagokból készült kiegé-
szítőket. A Bali-Galinál otthonra lel 
- Stílusosan Ázsiából!

MONARCHY
A vörös mindig jó választás. Az 
öltözéken, kiegészítőkön feltűnő 
vörös tüzes energiája viselőjéből 
is a legjobbat hozza a felszínre. A 
Monarchy üzlet saját gyártású, ki-
váló magyar bőrtermékei között 
is számos vöröset találunk, mely 
kitűnően illik üzleti és hétköznapi 
ruházathoz egyaránt. A gondosan 
tervezett Monarchy modelleken ki-
finomult egyensúlyban áll a fekete 

örök eleganciája és a vörös szenvedélye, így nem csak a nők, de 
a férfiak számára is találunk nagyszerű ajándékot a Monarchynál.

Fotó: Balance

Fotó: Monarchy

Fotó: Bali-gali

Fotó: Takko

Fotó: Maya chocolate

Fotó: Norbi update

Fotó: Mischler cakes
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Az ÁRKÁD-ban  
irodák és raktárak

 bérelhetők!
Rippner Péter bérbeadási 

menedzser készségesen ad 
további felvilágosítást az 

ÁRKÁD-ban rendelkezésre 
álló irodákról és 

raktárhelyiségekről a  
(30) 507-0107-es, illetve az 

(1) 434-8200-as 
telefonszámon.

Az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont
önálló terjesztésű reklámújsága

Főszerkesztő: Martits Balázs
Hirdetésfelvétel: Kalotai Judit

Kiadja:
ECE Projektmanagement Budapest Kft. 

Szerkesztőség és kiadóiroda:
ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1.
Tel.: 06-72/523-000; Fax: 06-72/523-001

judit.kalotai@ece.com
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

Rubinszki Reklámstúdió
Pécs, Somogyi Béla u. 3.

Tel.: 06-72/517-240, 72/517-241,
Fax: 06-72/517-242

E-mail: info@rubinszki.hu
Nyomda:

Zafír Print Lapmanager Kft. Pécs
Tel.: 20/245 1882 

Egyes termékeket szimbolikus fotóval ábrázoltunk.
A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

www.arkadpecs.hu

GyermekszemmelGyermekszemmel
rajzpályázatrajzpályázat

Előző "A hónap nyereménye" játékunk helyes megfejtése: "5D Cinema". 
Szerencsés nyertesünket, Simándi Szilviát Belső Kitti ( 5D Cinema) és Gugora 
Eszter (ÁRKÁD Igazgatóság) köszönti egy 10.000 Ft értékű 5D Cinema 
ajándékcsomaggal.

Előző Gyermekszemmel pályázatunk témája: „Őszi kirándulás”. 
A nyertes: Kiss Petronella Leila (11 éves). Nyereménye egy 5000 Ft értékű 
ÁRKÁD vásárlási utalvány.

E havi témánk:

„A legszebb karácsonyi  
ajándékom”

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: 2017. január 13.

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

A nyertest egy 5000 Ft értékű ÁRKÁD Pécs
vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk!

Az ÁRKÁD-ban  
üzlethelyiségek

 bérelhetők!
Rippner Péter bérbeadási 

menedzser készségesen ad 
további felvilágosítást az 

ÁRKÁD-ban rendelkezésre 
álló üzlethelyiségekről a  

(30) 507-0107-es, illetve az 
(1) 434-8200-as 
telefonszámon.


