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Még javában tombol a kánikula, csalogat a víz-
part, a hûsítô hullámok vagy éppen egy árnyé-
kos terasz egy üdítô ital társaságában. Sokan
még csak most csomagolnak a megérdemelt
éves nyaralásra, míg mások már feltöltôdve,
újult erôvel álltak ismét munkába.

A gyermekes családoknál is lassan kezdô-
dik a készülôdés az óvoda- vagy iskolakezdésre.
A tornafelszereléstôl a tanszerekig sok ezer 
forintra rúgnak ilyenkor a kiadások. Éppen
ezért érdemes kihasználni – ezzel is takarékos-
kodva – bevásárlóközpontunkban a nyári leára-
zásokat. Sok üzletünk ilyenkor óriási kedvez-
ményekkel kínálja választékát.

Idôközben már érkeznek az üzletek polcaira
az ôszi szezon divatos termékei, amelyek nagy
részéhez majd az „Ôszi Kupon Napok” kereté-
ben juthatnak hozzá kedvezményesen.

Addig azonban nem engedjük még el a
nyarat, amely idén sem telt eseménytelenül az
ÁRKÁDGyôrben! Júniusban a nagy sikerû 
Homokbirodalom kiállításunkkal indítottunk,
majd július valamennyi hétvégi napján egy-egy
népszerû elôadó szórakoztatta látogatóinkat.

Augusztus elején további exkluzív prog-
rammal kedveskedünk Önöknek: bízunk benne,
hogy nem csak a száguldó cirkusz szerelmesei
lelik majd örömüket Forma–1-kiállításunkban!

Mi azonban nem csak a szórakoztatásra
gondolunk! A társadalmi felelôsség- és szerep-
vállalás is fontos számunkra, éppen ezért újból
helyet adunk a véradásnak. Jöjjön, és nyújtsa
karját augusztus 9-én 14–18 óra között, és se-
gítsen Ön is az életmentésben!

Máté Richárd
centermenedzser

KEDVES
OLVASÓK!

KÖSZÖNTÔA

SPÓROLJON: Az immár hagyomá-
nyossá vált „Ôszi Kupon Napok” idén 
sem maradhat el, amely során ismét számos 
üzletünk várja árengedményekkel vásárlóit. 

»3. OLDAL

ÉLMÉNYNAP: Az ÁRKÁDGyôr 250 ezer 
forint értékû „tavaszi átalakítására” esélyt 
kaptak mindazok, akik április 12. és 28. között
legalább 3.000 forint értékben vásároltak. 

»2. OLDAL

Július szombatjain és vasárnapjain 
NYÁRI KONCERTEK szórakoztatták látoga-
tóinkat. Július 28-án pedig meghosszabbított
nyitva tartással is kedveskedtünk Önöknek.

»3. OLDAL

MENTS ÉLETET AZ ÁRKÁDBAN! 
Nyújtsa karját Ön is az ÁRKÁDGyôrben szerve-
zett véradáson! Ami nekünk csak egy apró kelle-
metlenség, az másnak az életet is jelentheti. 

»3. OLDAL

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

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

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

VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ  ÁRON

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.

A tavalyi szezon Sauber Ferrari C32 
típusú versenyautója és a Nelson 
Piquet-t a harmadik világbajnoki címé-
hez segítô 1987-es Williams FW 11-es
mellett további hat eredeti, különbözô év-

adokból származó Forma–1-es versenyautót
csodálhatunk meg testközelbôl az ÁRKÁD
Gyôrben augusztus 6–18. között. Az interak-
tív tárlat látogatóinak az exkluzív program
keretében még szimulátor- és konzolbajnok-

sággal, Pit Stop versennyel is kedveskedünk,
ám a legkisebb autóversenyzôkrôl sem feled-
kezünk meg. 
Minderrôl bôvebben 
a 2. oldalon olvashatnak. 

2013. AUGUSZTUS IX. ÉVFOLYAM | 5. SZÁMKÉPEK ÉS TUDÓSÍTÁSOK A RÉGIÓ LEGSZEBB BEVÁSÁRLÓKÖZPONTJÁBÓL | GYÔR

Forma–1-es csodák 
a gyôri ÁRKÁD-ban
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Alig ért véget néhány napja a  28. Forma–1-
es Magyar Nagydíj a mogyoródi Hungaro-
ringen, újabb örömhírrel szolgálhatunk a
száguldó cirkusz szerelmeseinek: augusz-
tus 6–18. között interaktív kiállítás nyílik be-
vásárlóközpontunkban. A nyolc eredeti F1-es
versenyautó mellett számos érdekes rendez-
vény kapcsolódik a különleges tárlathoz.

NYOLC EREDETI VERSENYAUTÓ
Igazi csemegét kínál a világ legdrágább sport-
ága rajongóinak az ÁRKÁDGyôrben augusztus
6–18. között megtekinthetô exkluzív Forma–1-
es kiállítás. Nem mindennapi élmény testkö-
zelbôl látni olyan különleges járgányokat,
amelyek akár világbajnoki címhez segítették
vezetôjüket – ez most megadatik bevásárlóköz-
pontunk látogatóinak! 

A közel kéthetes interaktív kiállítás idején
nyolc eredeti, különbözô évadokból származó F1-
es versenyautót csodálhatnak meg az érdeklôdôk. 

Kiállítjuk többek között a 2012-es idény Sa-
uber Ferrari C32 típusú versenyautóját, amely-
nek volánjánál Nico Hülkenberg ült. Látható
lesz az a 2002-bôl származó Jaguar R3, amely-
nek Eddie Irvine volt a pilótája vagy az a BMW-
Sauber F1.06 Forma–1-es autó, amellyel
2006-ban a Magyar Nagydíjon debütált a len-
gyel Robert Kubica. A 2006-os szezonban a
BMW Sauber a Nick Heidfeld, Jacques Ville-
neuve versenyzôpárossal startolt, a tesztpilótá-
juk pedig a ma már világhírû Robert Kubica volt. 

A nyolc kiállított autó egyike az az 1987-es
Williams FW 11-es versenyautó, amelynek kor-
mányánál Nelson Piquet harmadik világbajnoki
címét szerezhette meg. 

A szintén kiállításra kerülô Jordan 191
Forma–1-es autóval 1991-ben Gachot a leggyor-
sabb versenykört tette meg a magyar futamon. 

További érdekességként a tárlaton látható
lesz még a Benetton B 195 típusú autó, amely-
lyel Michael Schumacher és Johnny Herbert
1995-ben összesen 11 elsô helyezést ért el! Ez

a modell volt a tizedik benettonos F1-es ver-
senyautó. 

Damon Hill az 1996-os évbôl származó Wil-
liams FW 18-as versenyautóval vált világbaj-
nokká. Ez volt a Williams 14. modellje. A BRM
P160 az 1971-es szezon egyik leggyorsabb au-
tójaként futott, pilótája a háromszoros világbaj-
nok osztrák Niki Lauda volt.

FORMA–1-ES PILÓTÁK RELIKVIÁI
A már említett nyolc versenyautó mellett kiállí-
tott vitrinekben láthatnak még látogatóink olyan
relikviákat, mint a Forma–1-es pilóták által hasz-
nált sisakok, ruhák, kellékek, kiegészítôk. A ki-
állított tárgyak közt szerepel majd Felipe Massa,
H. H. Frentzen, Nick Heidfeld, Robert Kubica,
Damon Hill, a BMW-Sauber versenyzôi ove-
rallja, Eddie Irvine, Niki Lauda, Timo Glock,M.
Schumacher, Jacques Villeneuve bukósisakja,
felnik gumiabronccsal, versenyzôi kesztyûk, ba-
kancsok, tûzvédô maszkok, adóvevôk, mûszaki
szemüvegek, kerékanyák, motorblokkok, du-
gattyúk, ventilátorok, hengerek, boksztáblák,
rajtszámok, zászlókészletek – hogy csak néhá-
nyat soroljunk a különféle látnivalókból.

PROGRAMOK
SZIMULÁTORBAJNOKSÁG:
HÉTFÔ–VASÁRNAP 14–18 ÓRA KÖZÖTT
Mindennap a legjobb köridôt teljesítô verseny-
zôt egy 5.000 forintos ÁRKÁD Gyôr vásárlási
utalvánnyal ajándékozzuk meg, valamint a kiál-
lítás utolsó napjára, augusztus 18-ra visszahív-

juk a napi nyerteseket egy döntôre. Itt már jóval
nagyobb lesz a tét, mivel a legjobb idôt elért ver-
senyzô egy konzolt és egy játékot nyerhet!

FORMA–1 PIT STOP VERSENY:
AUGUSZTUS 18-ÁN 14 ÓRÁTÓL 
AZ ÁRKÁD GYÔR FÖLDSZINTJÉN
A versenyre négytagú csapatok jelentkezését
várjuk, akik augusztus 12–16. között regiszt-
rálhatnak az információs pultnál személyesen.
Mindenképpen megéri összehozni a haverok-
kal egy csapatot, ugyanis a legjobb idôt elért
csapat nyereménye 80.000 forintos ÁRKÁD
Gyôr vásárlási utalvány lesz! Információs pul-
tunk 9–20 óráig tart nyitva, a regisztrációhoz
egy nevezési lapot kell kitölteni. Várjuk a lel-
kes csapatok jelentkezését!

KONZOLBAJNOKSÁG:
Carrera GO!!! Bajnokság 
a Játéksziget közremûködésével:
VERSENYEK IDÔPONTJA: augusztus 17–18.,
10–18 óra között.
NEVEZÉS: a versenyen való indulás feltétele a
regisztráció. A megmérettetésen minden, leg-
alább 7. életévét betöltött gyermek részt vehet.
Regisztrálni a helyszínen lehet érkezési sor-
rendben úgy, hogy a versenyen részt venni
szándékozó a „Carrera Vezetôi Engedély” elne-
vezésû regisztrációs lapot hiánytalanul kitöltve
átadja a Carrera hoszteszeinek.
NYEREMÉNY: 1 db Carrera GO!!! Hungaroring-
pálya (a versenyt az összesített ranglista szerinti
legjobb végeredményt elérô versenyzô nyeri).

JÁTÉKOK GYEREKEKNEK
A Játéksziget jóvoltából a Carrera GO!!! Bajnok-
ságon kívül a kiállítás teljes idôtartama alatt a
gyermekeket a Carrera, Defiants és Micro Char-
gers játékok szórakoztatják. 

A KIÁLLÍTÁS VÉGÉN 
A REGISZTRÁLT RÉSZTVEVÔK 
KÖZÖTT A JÁTÉKSZIGET ÜZLETE 
KISORSOL:
1 db Defiants Sinkhole terepszettet 
terepjáróval 
1 db Micro Chargers trükkpályát 
hurokkal
1 db Bburago McLaren autót

Ehhez csupán annyit kell tennetek, hogy  (akár
a szüleiddel) bementek a Játéksziget játék-
boltba, ahol regisztrálni tudtok a kasszánál. A
kiállítás végén sorsolunk. 

A nyerteseket a regisztrációs lapon meg-
adott e-mail címen vagy telefonszámon kiérte-
síti Játéksziget csapata, valamint a Játéksziget
Facebook-oldalán is közzétesszük a nyertesek
nevét.

Képzeljünk el egy napot, amikor profi fod-
rász, sminkes és stylist szépít meg min-
ket, csodás fotókat készít rólunk Nánási
Pál, asztrológiai és táplálkozási tanácso-
kat kapunk, és el kell költenünk 100 ezer
forintot az ÁRKÁDGyôrben. Ez sokunk szá-
mára csak álom, de az ÁRKÁD Gyôr tavaszi
átalakításának öt nyertese – Fekete Klaudia,
Prokaj Attiláné, Tóth Edina, Vargáné Kele-
men Ágnes és Veszprémi Edina – számára
azonban valósággá vált.

Az ÁRKÁDGyôr 250 ezer forint értékû nye-
reménycsomagjára esélyt kaptak mindazok, akik
április 12. és 28. között legalább 3.000 forint ér-
tékben vásároltak a bevásárlóközpontban, és re-
gisztráltak a játékra. Az élménynapról három
nyertest kérdeztünk.

„Fantasztikus érzés volt. Nagy adag él-
ményt, külsô-belsô feltöltôdést kaptunk az
ÁRKÁD-tól” – beszélt az átalakításról Tóth
Edina. Ô teljes mértékben az átalakító csa-
patra, a fodrászra, a sminkesre és a stylistra
bízta magát, és – mint mondta – nem bánta
meg. „Az átalakítás után készült fotók láttán
leesett az állam.” Edina szerint nagyon hasz-
nos volt a táplálkozási szakértôvel és az aszt-
rológussal folytatott beszélgetés is, ezt
„lélekápolásként” jellemezte. A legjobb ötle-
teket a stylisttól kapta, azokat a tanácsokat
azóta is követi. Az átalakítás mellett nagy örö-
met jelentett számára a 100 ezer forint értékû
ÁRKÁD vásárlási utalvány is. „Hihetetlen jó
érzés volt, hogy nem kellett nézni, hogy mi
mennyibe kerül – tényleg azt vettem meg, ami
a legjobban tetszett”. Edina az utalvány jó ré-
szét kedvenc üzleteiben, a Mangoban, a New
Yorkerben, a Tally Weijlben, a Reservedben és
a C&A-ban költötte el.
Prokaj Attilánénak is felejthetetlen az

ÁRKÁD-tól kapott nyeremény. „Csodálatos
volt. Az egész nap rólunk szólt, szerintem ezt
egyszer minden nônek meg kellene tapasztal-
nia. Tátott szájjal néztük magunkat és egy-
mást is, hogy kibôl mit varázsoltak a
szakemberek. Mindenkibôl kihozták a maxi-
mumot, a képek magukért beszélnek” – véle-
kedett. A gyôri hölgy mindennapjait azóta is
meghatározzák a stylisttól kapott tippek. „Fô-

ként az egyszerû ruhákat szeretem, de megta-
nultam, hogy bizsukkal milyen jól fel lehet
dobni azokat is. Azóta vásároltam is az
ÁRKÁD-ban jó pár ékszert” – jegyezte meg. A
100 ezer forintos utalvány elköltésével kap-
csolatban nevetve így szólt: „Megbirkóztam a
feladattal.” Férjének és lányának is vásárolt
egy-egy ruhadarabot, de természetesen magá-
ról sem feledkezett meg: „Vettem magamnak
egy Armani pólót, ilyenem még sosem volt.”
Vargáné Kelemen Ágnes is nagyon él-

vezte a júniusi nyereménynapot, amely –
mint mondta – „felejthetetlen” számára.
„Olyan erôt és önbizalmat kaptam, ami pozi-
tív irányba terelte az életemet. Elég csak visz-
szagondolnom arra a napra, és máris tele

leszek energiával, szárnyalok. Az egynapi tel-
jes kényeztetést minden nô megérdemelné,
örülök, hogy nekem részem lehetett ebben” –
hangzott a beszámoló. Ágnesnek élmény volt
az átalakításon kívül a vásárlás is, a 100 ezer
forintos ÁRKÁD-utalványt szinte egy óra alatt
sikerült elköltenie. Vásárolt a Tom Tailorban,

az Intimissimiben és a Renóban is. Az önfe-
ledt költekezés mellett a fotózást és a Szily Nó-
rával való beszélgetést emelte ki, de –
szavaival élve – az egész nap „nagy hatással
volt rá”.

Élménynap az ÁRKÁD-tól

Ôszi ruhatárunkban visszaköszönnek a pasztellszínek, elsôsorban 
a halvány rózsaszín és a púderárnyalatok. Ez utóbbi immár négy
szezon óta töretlenül tartja magát, hihetetlenül finom, 
elegáns, nôies szín, sôt más színekkel is viszonylag egyszerû társítani.

A KIÁLLÍTOTT AUTÓK:
TÍPUS: PILÓTA:
BRM P160 Niki Lauda, 1973
Williams FW 11 Nigel Mansell, 1987
Benetton B 195 Michael Schumacher, 1995
Williams FW 18 Damon Hill, 1996
Jaguar R3 Eddie Irvine, 2002
Jordan 191 Michael Schumacher, 1991
BMW-Sauber F1.06 Robert Kubica, 2006
Sauber Ferrari C32 Niko Hülkenberg, 2012

Tóth
Edina

Prókaj
Attiláné

Vargáné
Kelemen
Ágnes

Forma–1-kiállítás az ÁRKÁD Gyôrben!
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Véradás 
az ÁRKÁD
Gyôrben
augusztus 
9-én 
14–18 óráig
Talán az önkéntesség egyik legszebb és
leghasznosabb formája a véradás, amely
a társadalmi szerepvállalás szempontjá-
ból is fontos számunkra. 

Az Ozone FM és az ÁRKÁD Gyôr közösen
szervez véradást, így támogatva a Magyar Vö-
röskereszt és az Országos Vérellátó Központ
munkáját. Augusztus 9-én 14–18 óra között az
ÁRKÁD Gyôrbe várjuk azokat, akik karjukat
nyújtják embertársaik megsegítésére. 

Örömünkre több mint százan csatlakoznak
alkalmanként ehhez az akcióhoz. Ezért bízunk
benne, hogy ezúttal is sokan ellátogatnak majd
bevásárlóközpontunkba ezzel a céllal. 

Július utolsó vasárnapján még tovább
fokoztuk a partihangulatot! Sztárfellé-
pôkkel, azonnali nyereményekkel, meg-
hosszabbított nyitva tartással és extra
kedvezményekkel vártuk vásárlóinkat.

Az ÁRKÁDGyôrben idén újdonságként jú-
lius szombatjain és vasárnapjain nyári koncer-
tek szórakoztatták látogatóinkat. A Dunaszegen
idén hatodszor megszervezett Szigetközi
Music Fesztivál bevásárlóközpontunkban raj-
tolt. Az SZMF több elôadóját is vendégül lát-
tuk, akik közül a szerencsések akár
belépôjegyet is nyerhettek a fesztiválra. 

Nagy sikerû koncertet tudhat maga mögött
a negyedik Megasztár-sorozat gyôztese, a 2008-as
„Év Hangja”, azaz Király Viktor.A The Voice te-
hetségkutatóból ismert Veres Mónikára, azaz
Nikára is sokan voltak kíváncsiak, akárcsak az
X-Faktor-gyôztes Oláh Gergôre, akinek rajongói
zsúfolásig megtöltötték a teret. Hasonlóan jó
hangulatban telt Pál Dénes koncertje, a fiatal
énekes szintén a The Voice tehetségkutatónak
köszönheti ismertségét. 

A júliusi koncerthétvégék sorát egy külön-
leges programmal zártuk július 28-án. A Sun-
set Shopping Party vasárnap 16 órától 20 óráig
sok meglepetéssel fogadta látogatóinkat: meg-
hosszabbított nyitva tartás mellett (két órával
tovább tartottunk nyitva) sztárfellépôk és nye-
remények sora várt a hozzánk betérôkre!

A Grácia Mûvészeti Intézet növendékei szí-
nesítették a programot, amelyen a nevettetést a
dumaszínházas Szupkay Viktor és Maksa Zol-
tán vállalta. A Nagy Duett címû mûsorban már
bizonyította, hogyan tud együtt énekelni, most
az ÁRKÁD színpadára is elhozta a jó hangula-
tot Király Linda és Szabó Gyôzô.

Sok üzletünk a meghosszabbított nyitva
tartás idején extra kedvezményekkel kedveske-
dett vevôinek. Azokat, akik a Sztárhétvégéken
vásároltak, és megôrizték blokkjukat, garantált
ajándékkal jutalmaztuk! Ôk akár 10 ezer forint
vásárlási utalványt pörgethettek maguknak a
szerencsekeréken!

Bevásárlóközpontunk az ôszi/téli divat-
szezon kezdetén kuponakcióval kedves-
kedik látogatóinak. 

Az immár hagyományossá vált Ôszi
Kupon Napok idén sem maradhat el, amely
során ismét számos üzletünk várja árenged-
ményekkel vásárlóit. Évrôl évre egyre többen
élnek a lehetôséggel, és nyomtatják ki a hon-
lapunkon található kedvezményre jogosító ku-
ponokat, vagy kérik kollégáink segítségét
ebben. 

Sárközi Petra havonta-kéthavonta látogat el
bevásárlóközpontunkba. A fiatal lányt elsô-
sorban a ruhák és cipôk vonzzák az ÁRKÁD
Gyôrbe. 

– „Érdemes lesz az Ôszi Kupon Napok ide-
jén bejönnöm a bevásárlóközpontba, hiszen
az akciók mindig is érdekeltek, és igyekszem
azokat kihasználni. Ha kedvezményesen vá-
sárolok, akár több dolgot is beszerezhetek. A

SPÓROLJON AZ 
ÔSZI KUPON 
NAPOKKAL!

Sunset shoppinggal zárultak a
júliusi koncerthétvégék 

kuponok segítségével elsôsorban iskolában
használatos termékeket vennék, körülnézek a
ruháknál és cipôknél is. Remélem, a kedvenc
üzletem, a Tally Weijl is bekapcsolódik a ked-
vezményeket nyújtó üzletek sorába” – számolt
be vásárlási szokásairól és terveirôl a gyôri 
diáklány. 
Szabó Balázst egészen más csalogatja az

ÁRKÁD Gyôrbe. A szintén diák fiatalembert
kevésbé érdekli a divat, a mûszaki cikkek
annál inkább vagy egy jó beszélgetés a bará-
tokkal egy finom étel mellett.

– „Barátaimmal alkalmanként beülünk
egy üdítôre. Azonban nem csak ezért járok az
ÁRKÁD-ba. Szívesen nézelôdöm a Media
Marktban. Itt mondhatnám, hogy szinte min-
den termék érdekel. Az Ôszi Kupon Napok
idején például örülnék, ha kedvezményesen
vásárolhatnék laptopot vagy telefont” – árulta
el Balázs. 

Petrához és Balázshoz hasonlóan sokan
gondolják úgy, hogy különösen érdemes az
Ôszi Kupon Napokra idôzíteni az ôszi bevá-
sárlást. Ezt mi sem igazolja jobban, mint hogy
a Kupon Napokat egyre több visszatérô
ÁRKÁD-látogató várja ôsz elején, és jön el
hozzánk ilyenkor. Hiszen ekkor átlagosan 20
százalékkal kedvezôbben szerezhetôk be az
ôszi szezon legdivatosabb darabjai. 

Örömünkre szolgál, hogy ehhez az akci-
ónkhoz évrôl évre több üzlet csatlakozik.
Többségük a teljes árukészletre, a vásárlás tel-
jes összegére engedményt ad, és vannak olyan
üzletek is, amelyek ajándékokkal csábítanak
a Kupon Napok ideje alatt. S hogy milyen ter-
mékeket szerezhetünk be jelentôsen olcsób-
ban? A ruháktól a könyveken és játékokon át
a sportszerekig, kozmetikumokig és ékszere-
kig széles a választék, legyen szó tápláló arc-
krémrôl, divatos csizmáról vagy éppen egy
sportos hátizsákról, akár több ezer forintot
spórolhatunk a bevásárlás alkalmával! Annál
is inkább, hogy sok családban bôven akad
még mit beszerezni az iskolakezdésre...  

A magyarok európai szinten is
igen lelkes véradónak bizonyulnak, 
évente ugyanis körülbelül félmillióan 
jelentkeznek véradásra. 

Nyomtassa ki a honlapunkon
(www.arkadgyor.hu) hamarosan
megtalálható, kedvezményre jogo-
sító kuponokat, és az akcióban részt
vevô üzletekben mutassa fel ôket
vásárláskor! 

Amennyiben a fentiekre nincs lehetô-
sége, a helyszínen is megteheti: az ÁRKÁD
Gyôr kuponnyomtató standjánál kollégá-
ink segítenek a kuponok kinyomtatásában!

Hogyan vehet részt 
a Kupon Napokon?
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VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ  ÁRON BABAKOCSI-

KÖLCSÖNZÉS
MINIJÁRGÁNY-
KÖLCSÖNZÉS

CSOMAG-
MEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ BANK-
AUTOMATA

ESERNYÔ-
KÖLCSÖNZÉS

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

A Forma–1 elsô szezonját 
az olasz Alfa Romeo uralta. 
Mind a hat európai versenyt egy 158-as autó nyerte, 
amely egy kiváló, háború elôtti fejlesztés volt. 

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS 
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

Ásó, kapa, nagyharang – a romantikus
hollywoodi filmekben valahol itt ér véget
a történet. Ám mi lesz ezután? Mi történik,
amikor a boldog álom szép lassan szertefosz-
lik, és már abban sem vagyunk biztosak, hogy
valóban ismerjük azt, akinek igent mondtunk.
Amy és Nick ötödik házassági évfordulója tra-
gédiába torkollik: Amy eltûnik, és minden jel a
jóképû férj, Nick bûnösségére utal. Amy napló-
jának részleteibôl és a jelenben futó történet-
szálból izgalmas lélektani thriller bontakozik
ki. Az olvasó döbbenten figyeli, hogy egy ro-
mantikus párkapcsolat miként alakulhat át
szép lassan igazi pokollá... A kérdés csak az, ki
tette valójában pokollá a másik életét?

A gyôri székhelyû Kontraszt Fotográfiai
Társaság elsô bemutatkozó kiállítását
rendezi meg az ÁRKÁD Gyôr bevásárló-
központban a Magyar Fotográfia Napjá-
hoz kapcsolódóan. A tárlat augusztus 23.
és szeptember 1. között tekinthetô meg. 

A közelmúltban alakult gyôri székhelyû
Kontraszt Fotográfiai Társaság új színfoltot vitt
a hazai fotómûvészeti alkotóközösségek palet-
tájára. A megalakuláskor célul tûzték ki, hogy
a fotómûvészetet a lehetô legmagasabb színvo-
nalon mûvelô alkotóközösség szeretnének
lenni az országban. Ezt sikerrel bizonyították a
Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Orszá-
gos Szalonján elért eredményeikkel.

A tagok – jelenleg nyolcan – a fényképezés
széles palettáján alkotnak, vannak köztük több
évtizedes tapasztalattal rendelkezôk és az alko-
tói pályájuk kezdetén tartók.

Alkotásaikkal elsôként bevásárlóközpon-
tunkban mutatkoznak be. A tervek szerint igye-
keznek minél szélesebb körben megjelenni a
nemzetközi fotómûvészet vérkeringésében is.

KÖNYV

Gillian
Flynn: 
Holtodiglan

Sharont (Susan Saran-
don), az egykori Weat-
her Underground moz-
galom aktivistáját várat-
lanul ôrizetbe veszik
egy harminc évvel 
korábban elkövetett
bankrablásban való
részvételért. Ben (Shia
LaBeouf) ambiciózus ri-
porter lévén kiugrási le-
hetôséget lát a letartóztatott
nô sztorijában, így nyomozni kezd a mozgalom
egykori aktivistái után. Így fedi fel Jimet, a lányát
egyedül nevelô ügyvédet (Robert Redford), akit a
bankrablásban életét vesztett biztonsági ôr meg-
ölésével vádolnak, ám a hatóságoknak azóta sem
sikerült kézre keríteniük. Jim a hírekbôl értesülve
Sharon letartóztatásról, úgy dönt, hogy saját és
lánya épségének érdekében felkutatja egykori
szeretôjét és
aktivistatársát
Mimit (Julie
Christie).

Az Uncharted-trilógia alkotóinak új játéka
különleges világot mutat be: a közeljövô-
ben járunk, amikor egy agresszív és halálos
gombafertôzés hatására az emberiség nagy
része kipusztul, a városokban bandák veszik át
az uralmat. A harc a túlélésért, az élelemért
gyakorlatilag állandó, Joel feladata pedig még
nehezebb – neki meg kell védenie, biztonságba
kell juttatnia az Ellie nevû fiatal lányt. Eszelôs
látványvilág, izgalmas akció, lebilincselô tör-
ténet – a Naughty Dog ismét csodára készül. 

JÁTÉK

The 
Last
of Us, 
PS3

A MEGFEJTÉST AUGUSZTUS 31-IG VÁRJUK AZ ÁRKÁD GYÔR, IGAZGATÓSÁG, 
9027 GYÔR, BUDAI ÚT 1. CÍMRE (A BORÍTÉKRA ÍRJA RÁ: „JÁTÉK”). 
Júliusi játékunk nyertesei: Pap Klaudia (Gyôr), Magyar Zsófia (Fertôendréd), Németh Lajosné (Gyôr).

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

A NEMZETI DOHÁNYBOLT július elsején nyílt
meg. Molnár Kitty, az ÁRKÁD Gyôr Bevásárlóköz-
pont igazgatóságának képviseletében köszöntötte 
Benkôné Gôsi Zsanettet, a Nemzeti Dohány-
bolt munkatársát. 

Július 19-tôl fogadja divatos ruhanemûkkel a vásár-
lókat az  AMNESIA üzlet. Az ÁRKÁD képviseleté-
ben Molnár Kitty virágcsokorral köszöntötte
Szabó Nikoletta üzletvezetôt.

Új üzletek az ÁRKÁD-ban:
Júliusban ismét új üzletekkel bôvült
bevásárlóközpontunk kínálata

BEMUTATKOZIK 
A KONTRASZT 
FOTOGRÁFIAI 
TÁRSASÁG

Nyerjen vásárlási utalványt!
JÁTSSZON ÉS NYERJEN 5.000 FORINT ÉRTÉKÛ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT, 
AMELYET AZ ÁRKÁD GYÔR KIJELÖLT ÜZLETEIBEN VÁLTHAT BE!

Nem kell mást tennie, 
mint kitalálni, hogy 
melyik évben szervezték 
az elsô Formula–1-es 
világbajnokságot! 

a) 1930-ban
b) 1950-ben
c) 1970-ben

DVD

A hallgatás 
szabálya


