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Siker volt! Az Árkád Gyôr az eddigi
egyik legsikeresebb kiállításán van túl: a hatalmas, interaktív dinók mindenkit meghódítottak, de sokakat vonzottak az idôjárás titkai is.

Játsszon velünk!
Ezúttal sem kicsi a tét: szerencsés olvasónk két
fôre szóló belépôjegyet nyer a december 19-ei
Illés50 koncertre az Audi Arénába.

Télen más kell a bôrnek
Jön a hideg, ideje lecserélni kozmetikumainkat
a zord idôjárásnak megfelelô termékekre,
legyen szó arckrémrôl vagy alapozóról.

A kulisszák mögött
Tudta, hogy a hatalmas bevásárlótér csak az
Árkád területének felét teszi ki? Bepillantást
nyújtunk az Árkád kulisszái mögé!

» 2. OLDAL

» 2. OLDAL

» 3. OLDAL

» 4. OLDAL

Ôsszel is
átváltoztatjuk
A

KÖSZÖNTÔ

KEDVES
OLVASÓK!
Az ôsz beköszöntével, ahogy lassan rövidülnek
a nappalok és zordabbá válik az idôjárás, egyre
kevésbé szívesen mozdulunk ki otthonról.
Azért vannak kivételek, hiszen egy találkozás
a barátokkal, vagy – errôl különösen a nôk tudnának mesélni – egy kedélyjavító vásárlás segíthet helyrebillenteni a borús hangulatot.
Az Árkád ebben eddig is partner volt, ôszi divatakciónk keretében azonban most még egy
lehetôséget nyújtunk a megújulásra: átváltoztató játékunkban nemcsak a ruhatárukat,
hanem egy profi szépségcsapatnak köszönhetôen a megjelenésüket is felfrissíthetik a szerencsés nyerteseink.
Nemcsak közel 130 üzletünk gazdag és sokszínû kínálata kedvez a látogatóinknak, hanem
az új kereskedelmi trendek is, például az egyre
gyakoribb szezonközi akciók. Ilyenkor jó áron
szerezhetôk be akár a legfrissebb kollekciók darabjai is.
E havi számunkban egy izgalmas összeállítással is kedveskedünk olvasóinknak: bepillanthatnak az Árkád eddig rejtett zugaiba,
megmutatjuk, mi áll a régió legnagyobb bevásárlóközpontjának csillogó kulisszái mögött.
Kellemes vásárlást kívánok az ôszi hónapokra is.
Máté Richárd
centermenedzser

„Csodálatos nap volt, rengeteget tanultam arról, hogyan hozhatom ki magamból
a legtöbbet!” – hangzott el azoknak a szerencsés vásárlóinknak a szájából, akik
már megtapasztalhatták, milyen érzés az
Árkád nyerteseként átalakulni.

Ezúttal ismét lehetôséget kínálunk négy szerencsés látogatónknak a megújulásra: „Ôszi stílusváltás” játékunkban négy, egyenként 250 ezer
forintos csomag talál gazdára. Átváltoztató nyereményjátékunk annyira népszerû, hogy immár
negyedik alkalommal hívtuk segítségül a

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.
EGYÜTT AZ IGAZI

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

szakma legjobbjait: ezúttal is az Ördög Nóra nevével fémjelzett Angyalmûhely csapata „veszi
kezelésbe” nyerteseinket. A külsô-belsô átalakuláshoz az Árkád friss ôszi kollekciókat felvonultató üzletei nyújtanak hátteret.
A játék részletei a 3. oldalon!
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2 VISSZATEKINTÉS

Az Árkádban már készülünk az adventre:
november végén több tucat programmal,
sztárfellépôkkel indul a programfolyam!

Taroltak a dinók
Az ôslényeket persze nemcsak nézni lehetett: a kihagyhatatlan dinósimogatáson túl a
vállalkozó szellemû gyerekek akár meg is lovagolhatták egyiküket, vagy fotózkodhattak a
félelmetes Carnotaurusszal, amihez az Árkád
fotósa nyújtott segítséget.

A gyôri Árkád eddigi egyik legnagyobb sikerû rendezvénye volt az augusztus végéig tartó Dino Adventures kiállítás,
amely az ôsvilág királyait keltette életre.

A hatalmas ôslényfigurák látogatók ezreit
vonzották a bevásárlóközpontba, s hamar kiderült, hogy az interaktív tárlat messze nem
csupán a gyerekeket hozza lázba... A modern
robottechnikával mûködô mozgó, „lélegzô”,
pislogó – és idônként üvöltô – dinoszauruszok

kézzel, aprólékos mûgonddal készültek, izmaik, bôrük és végtagjaik speciális technológiának köszönhetôen váltak lenyûgözôen
élethûvé. Különlegesség, hogy a figurák az
Árkád Gyôrben mutatkoztak be elôször, és
innen indulnak „világhódító útjukra”: a debreceni Fórumban szeptemberben már hatalmas sikert arattak, hamarosan pedig az ECE
cégcsoport külföldi bevásárlóközpontjaiban is
kiállítják ôket.

Játsszon velünk!
Válaszoljon három kérdésre – amelyek ezúttal az
aktuális ôszi divat témaköréhez kapcsolódnak –, és
nyerjen 2 fôre szóló belépôjegyet a december 19-i
Illés50 koncertre, a gyôri Audi Arénába!

Nagy sikere volt a kicsiknek kialakított játszósaroknak is, ahol plüssdinók, kirakós
játék, tematikus színezôk szórakoztatták a
gyerekeket, részt vehettek a másfél méteres dinoszaurusz-modell összeállításában, vagy kipróbálhatták magukat régészként egy
„ásatáson”. A legnagyobb sikert persze a dinoszauruszok királya, a vérszomjas ragadozó TRex aratta; szinte nem volt olyan perc, amikor
ne vette volna körül ámuló látogatók gyûrûje
a félelmetesen hörgô óriásmodellt.
Aki pedig nehezen tudott elszakadni a dinoszauruszok csodálatos világától, emlékbe
hazavihetett egyet (vagy többet) belôlük, hiszen aki legalább kétezer forint értékben vásárolt az Árkád bármelyik üzletében, ajándékba
kapott egy mini dinófigurát. Az akciónak akkora sikere volt, hogy a bevásárlóközpont
stábja alig gyôzte utánrendelni a játékokat –
augusztus végéig 18 ezer talált belôlük gazdára!

Új étteremmel
gazdagodott
az Árkád Gyôr
ételudvara
Szeptember végén nyitott meg a Sultan török
ételbár. A nyitás alkalmából Máté Richárd, a
gyôri Árkád centermenedzsere köszöntötte az étterem képviselôjét, Pénzes Veronikát.

MEGLESTÜK
AZ IDÔJÁRÁS TITKAIT

1. Hány forint értékû vásárlás a feltétele az ôszi „Átváltoztatjuk!”
játékunkban való részvételnek, amelyen négy szerencsés
látogatónk 250 ezer forint értékû szépségszolgáltatást nyer?

a) 3.000 Ft
b) 4.000 Ft
c) 5.000 Ft
2. Mi a neve az Árkád ingyenes trendmagazinjának?

a) Fashion Style
b) Árkád Fashion
c) Chic&Style
3. Hány cipôbolt található a gyôri Árkádban?

a) 5

b) 8

c) 10

A megfejtéseket október 31-ig várjuk
az ÁRKÁD Gyôr, Igazgatóság,
9027 Gyôr, Budai út 1. címre
(a borítékra írja rá: „Játék”).
Elôzô számunk nyertesei:
Kállai Miklós Gyula, Vida Andor, Berkes Csilla.
NYEREMÉNYÜKET ÁTVEHETIK AZ ÁRKÁD GYÔR
IGAZGATÓSÁGÁN, HÉTKÖZNAPOKON
13–15 ÓRA KÖZÖTT, TÖRÖK BEÁTÁNÁL.

Szórakozva tanulni – ennek a célnak tökéletesen megfelelt az Árkád legutóbbi
interaktív kiállítása, amely az idôjárási
jelenségeket vette górcsô alá.

Vihar, jég, hóvihar, hurrikán – szélsôséges
idôjárási „vészhelyzetek” voltak a kiállítás fôszereplôi, sok izgalmas kérdésre adva választ.
A nyolc interaktív szigeten a látogatók megtudhatták, hogyan keletkezik a tornádó, és milyen erôk munkálnak benne, mi alakítja az
idôjárási frontokat, hogy néznek ki közelrôl a
jégkristályok, és milyen pusztítást tud okozni
az árvíz vagy a jégesô. Ebben különféle szem-

léltetô eszközök segítettek, egy függôleges vízoszlopban például bárki életre hívhatta saját
„minihurrikánját”, s igazi túlélôktôl tudhattuk meg, milyen érzés átélni egy pusztító vihart.
Ahogy az Árkád Gyôr több eddigi, hasonlóan játszva oktató kiállítására most is számos
iskoláscsoport érkezett a bevásárlóközpontba,
hogy – mintegy rendhagyó környezetismeretóraként – bepillantsanak ebbe az izgalmas
világba. Nekik és a többi érdeklôdô Árkádlátogatónak egy kicsit sikerült közelebb jutnia
a minket körülvevô világ megértéséhez.
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DIVAT 3

EGY KIS KEDVCSINÁLÓ AZ ÔSZI VÁSÁRLÁSHOZ:
a gyôri Árkádban több mint 50 üzletben
frissítheti fel ruhatárát és tíz cipôboltban válogathat!

Ôsszel is
átváltoztatjuk!
veljünk, jól teljesítsünk a munkahelyünkön
vagy az iskolában? Az egyik legfontosabb a pozitív visszajelzés, amit a környezetünktôl kapunk” – vallja.
Nem csoda, hogy a külsônk megváltoztatása
gyakran komoly belsô változással is jár együtt,
hiszen a jól eltalált stílus, az elônyös megjelenés
magabiztosságot és önbizalmat ad. Ahhoz azonban, hogy megtaláljuk a saját, egyedi stílusunkat,
kellô önismeretre is szükség van. Az Árkád nyertesei éppen ezért – a külsô átváltoztatás mellett
Folytatás az 1. oldalról.
lelki útravalót is kapnak a kellemes környezetAkinek az életében nem is áll központi helyen a
ben eltöltött ajándék „élménynap” során. Szemédivat, az is elcsábul az üzletek gazdag kínálata
lyiségfejlesztô foglalkozáson vehetnek részt,
láttán ilyenkor, egy-egy szezonváltás idején.
beszélgethetnek pszichológussal és konzultálhatTalán furcsán hangzik, de minél nagyobb a vának táplálkozási szakértôvel, valamint személyre
laszték, annál nehezebb dönteni. Mi áll igazán
szabott horoszkópot is kapnak a csapat asztrolójól? Melyik ruha az elônyös? Vajon illik-e hozgusától. A végeredményt profi fotósorozat korozám ez a szín? Merjek-e egy kicsit merészebb
názza meg, amely megörökíti, mit jelent, ha
ruhát viselni? – megannyi kérdés, ami
valaki megadja a kezdô lökést a megfelmerül a kirakatok elôtt állva...
újuláshoz.
A probléma nem is olyan
A nagy átváltoztatás nyertefelszínes, mint amilyennek
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Chic&Style!

Megjelent az Árkád stílusmagazinjának
legújabb, ôszi száma. A Chic&Style 30
ezer példányban jut el a gyôri postaládákba, exkluzív fitnesz- és wellnesslétesítményekbe, valamint az Intercity
járatokra, testközelbe hozva a legfrissebb ôszi/téli trendeket.

A kedvcsináló divat-összeállítások a többi
között a könnyed elegancia jegyében kínálnak
jól kihasználható és különleges darabokat, s
felbukkannak az idei szezon divatszínei – a

szürke, a burgundivörös, a farmerkék – is. Az
élettel teli színek keverednek a tompább, semlegesebb téli árnyalatokkal, a kinézett ruhákat
és kiegészítôket pedig rögtön meg is vásárolhatjuk az Árkád közel 130 üzletében.
A jó borok kedvelôinek „boros” szálláshelyeket kínál, míg a kulináris örömök hódolóinak ôszi tökparádét vonultat fel, a levestôl a
desszertig.
Keresse a Chic&Style ôszi számát a postaládájában és az Árkádban!

Mire szomjazik
a téli bôr?
A hideg idô beköszöntével át kell alakítanunk szépségápolási szokásainkat is,
hiszen a téli idôjárási viszonyok között
másra van szüksége a bôrünknek, mint
nyáron.

Ahogy a ruhatárunkat, úgy a kozmetikai
„kelléktárunkat” is hozzá kell igazítanunk az
idôjáráshoz, másféle termékeket kell
bevetnünk, hogy bôrünk és hajunk ne csak szép, hanem
egészséges is maradjon. A
hideg, száraz levegô –
nemcsak a kinti idôjárás, hanem a fûtött
terek száraz levegôje
is – megviseli a bôrt,
csökken a nedvességtartalma, gyakran
szárazzá válik, és
húzódni kezd. Az
eddig használt könynyed arckrémek helyett
itt az ideje zsírosabb állagú
arcápolók
után
nyúlni, amelyek hosszan
tartó hidratálást nyújtanak. Hacsak nem kifejezetten zsíros típusú a
bôrünk, a frissítô arctonikot is cseréljük le hatóanyagokban gazdagabb arcápoló tejre. Nem
árt, ha megfelelô fényvédelmet is nyújt az
arckrémünk, hiszen a téli napfény is lehet kifejezetten intenzív, és elôsegítheti a ráncok kialakulását!
Gyakran nem csupán az arckrémünk,
hanem az alapozónk leváltására is szükség van,
könnyen elôfordulhat, hogy az eddig gond nélkül használt sminkben a bôrünk feszül, húzódik. Válasszunk gazdagabb, krémesebb
alapozót, s kerüljük az erôs púderezést, mert az tovább szárítja a bôrt.
Intenzív formában gondoskodhatunk a bôrtáplálásról, ha hetente
egyszer arcmaszkkal kényeztetjük
a bôrünket. Alapos arctisztítást követôen, lehetôleg zuhanyozás vagy
fürdés után (esetleg köz-

Culture Bio
tápláló mézes
ajakbalzsam
(Yves Rocher)

NIVEA
Pure & Natural
arctisztító tej
(Rossmann)

ben) használjuk, amikor a meleg gôztôl kitágulnak a pórusok, ilyenkor hatékonyabban tudnak
felszívódni a maszk hatóanyagai. Számos hatóanyag közül választhatunk a tisztító tengeri
iszaptól a gyümölcsös maszkokig, s bármelyiket is választjuk, igazi otthoni wellnessben
lehet részünk.
A testápolás is fontos szerepet
kap, naponta legalább egyszer
használjunk testápolót vagy
akár testápoló olajat.
Nem szabad elfeledkezni a kézápolásról
sem, hiszen a hideg és
a kesztyûviselés is
szárítja, érdessé teszi
a kezünket. Ha szükséges, napközben is
többször kenjük be,
éjszakára pedig létezik egy intenzív
módszer: krémezzük be
vastagon a kezünket,
majd húzzunk rá vékony
pamutkesztyût.
Az egyik legkényesebb,
könnyen kirepedezô testrészünk a
szájunk, erre az ajakír lehet a megoldás. Hatékonyabb, ha naponta egyszer, fogmosáskor a
fogkefével az ajkainkat is gyengéden átdörzsöljük, így eltávolítjuk az elhalt hámsejteket. Erre
egyébként az arcunknak és a testünknek is
szüksége van – elô hát a bôrradírokkal! A
gyengéd radírozás, azaz peeling élettel tölti
meg a bôrt, és elôkészíti az ápoló készítményekre, amelyek így jobban ki tudják fejteni a
hatásukat.
A rendszeres arcradírozást a megfelelô bôrtáplálással kombinálva
a téli fakó, szürkés arcbôr megtelik élettel, s
újra ragyogó, rugalmas
lesz.

Balea
tejes-mézes
arctápláló maszk
(DM)

Estée Lauder
Hydrationist Maximum
Moisture Creme
(DOUGLAS)
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Tudta, hogy nyolc éve
az Árkád Gyôr rekordidô, mindössze
14 hónap alatt épült fel?

ÁRKÁD: A KULISSZÁK MÖGÖTT
latos berendezése okozott gondot. A rendszer
jól vizsgázott, a kiérkezô tûzoltóknak már
nem maradt dolguk – a belsôépítészek azonban megszenvedtek a vízzel elárasztott, kormos helyiséggel...
Hasonlóan felkészült a személyzet egy
esetleges üzemzavarra is, amelyre a hatóságokkal karöltve minden évben kiürítési gyakorlatot is szerveznek. Szükség esetén hat (!)
perc alatt kiürítik az épületet, szerencsére
eddig erre is mindössze egyszer volt szükség.
Egy átlagos hétvégén is komoly biztonsági
gárda ügyel a látogatók és értékeik biztonságára. A határszéli, szinte mindig nyüzsgô bevásárlóközpont vonzza a (zseb)tolvajokat,
akik sajnos több alkalommal szerencsével is
járnak. Gyakran a látogatók is óvatlanok, felügyelet nélkül hagyják a tárcájukat, kabátjukat vagy az autóban az értékeiket. A sokszor
már a parkolóban várakozó bûnözôk könnyen
kifigyelik, ha tulajdonosa beteszi a csomagtartóba a táskát, a laptopot, s a mai modern elektronikus eszközökkel másodpercek alatt
észrevétlenül kinyitják az autót, amíg a gazdája gyanútlanul vásárol...
Az Árkád 1.150 parkolója rengetegnek
tûnik, de hétvégenként gyakran ez sem elég.
A háromszintes, hatalmas parkoló sokak számára megtévesztô, elôfordul, hogy a látogatók
egyszerûen elfelejtik, hol parkolták le az autójukat... Szomorúbb volt az az eset, amikor egy
apuka arról feledkezett meg, hogy az egyéves
kisfiával együtt indult el otthonról. A látogatók értesítették az Árkád személyzetét az
autóban felejtett, kétségbeesetten síró kisgye-

A régió legnagyobb bevásárlóközpontja,
ahová mindig érdemes betérni, s ahol
mindig akad valami látnivaló – ezt látják
a látogatók a gyôri Árkádból, akik nem
is sejtik, milyen „nagyüzem” egy ilyen
hatalmas komplexum mûködtetése.
Flachner Pál mûszaki vezetô segítségével bepillantottunk a kulisszák mögé, és
megmutatjuk, mi minden rejtôzik a csillogó üzletek mögött.

Heti több mint 100 ezer látogató, 90 ezer
négyzetméteres alapterület, közel 130 üzlet,
évi több tucat színes program – címszavakban
így lehetne jellemezni a nyolc éve nyílt bevásárlóközpontot, amely mára igazi találkozóhellyé vált a gyôriek és a környékbeliek
számára.
Nem is gondolnánk, de az üzletek és a
közlekedôtér – az úgynevezett „mall” – csak a
felét teszi ki az Árkád területének, a többi a
látogatók számára láthatatlan, kiszolgálóterület. Még a legnagyobb üzlet alapterülete sem
haladja meg az 5.000 négyzetmétert, a másik
véglet alig 20 négyzetméteres. Az Árkád nyitása elôtt hatalmas volt a tolongás a bérlôi helyekért, akadt olyan üzlethelyiség, amelyre
hat jelentkezô is volt. Bár a bérlôk 80 százaléka a nyitás óta itt van, a maradék helyekre
sem könnyû bekerülni. Nem elég ugyanis, ha
valaki ki tudja fizetni a bérleti díjat, a tevékenységének is illeszkednie kell az Árkád
profiljába. Vannak persze olyan nemzetközi
márkák, amelyeket az Árkád vezetése szívesen idecsábítana, számos nagyvállalatnak
azonban szigorú, szinte teljesíthetetlen kikötései vannak. Van, amelyik a cégpolitikájának
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megfelelôen eleve nem nyit üzletet vidéki városban, de gyakran ragaszkodnak az épület
meghatározott részéhez vagy éppen a lifthez
vagy mozgólépcsôhöz is; volt olyan bérlô, aki
számára például utólag kellett megbontani a
födémet ez utóbbihoz...
Az Árkádot üzemeltetô ECE cégcsoport
törekvései között szerepel az is, hogy a nemzetközi márkák mellett bevásárlóközpontjaikban lehetôséget adjanak a kisebb, helyi
bérlôknek is. Így lehet, hogy évekkel ezelôtt
az azóta bezárt, egyik helyi érdekeltségû étterem kiütötte a helyére szintén pályázó nagy
étteremláncot... Gyôrben jelenleg több mint
egy tucat bérlô képviseli a helyi vállalkozókat.
Az Árkád mûködtetéséhez szükséges technikai berendezéseket méretes gépházak rejtik.
Összesen tíz van belôlük; itt éppen az egyik
szellôzôgép látható, amely „társaival” együtt
óránként 600 ezer (!) köbméter levegôt mozgat
meg. A közeli szeszgyár mûködésének (minden gyôri számára ismerôs) kellemetlen szagát speciális, kifejezetten erre a célra Svájcból
hozatott szûrô semlegesíti.
Vannak olyan berendezések, amelyek javításához csak külföldön van megfelelô szakember. Az Árkád egyes hûtôgépeinek turbinái
a repülôgépek meghajtására használt rendszer
távoli rokonai.
A házon belüli dekorációhoz, izzócserékhez az Árkád saját, 22 méter magas kosaras
emelôgépét vetik be.
Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy egy
bevásárlóközpont rezsije horribilis összeget
tesz ki; csak az épület fûtése több tízmillió forintos költség. A kellemes hômérséklet azonban garantált, télen 23, nyáron 26 fok körüli
térben vásárolhatunk.
A jó közérzetrôl különleges világítás is
gondoskodik, amely minden napszakban a
természetes fényviszonyokat imitálja. A kü-

lönleges szûrôkkel ellátott lámpák a reggeli
vagy éppen késô délutáni napfényhez hasonló
árnyalatú fényt bocsátanak ki.
Bár remélhetôleg soha nem lesz rá éles
helyzetben szükség, az Árkádban komoly automata oltórendszer üzemel. Az úgynevezett
tûzivíz – összesen 1.300 köbméternyi – két
hatalmas tartályban várakozik, az emeleti parkolóba vezetô rámpa alatt. Tûz esetén a kritikus zónában azonnal mûködésbe lép,
elárasztva az adott területet. Ez eddig egyszer
történt meg, amikor egy nyitás elôtt álló, már
teljesen berendezett üzlethelyiség egyik zár-

rekrôl, akit természetesen sikerült épségben
visszaadni szórakozott édesapjának.
A gyerekekre egyébként sem árt odafigyelni az amúgy kifejezetten gyerekbarát Árkádban; különösen a látványos központi
szökôkút örvend nagy népszerûségnek,
amelynek fertôtlenítôvel kezelt, vegyszeres
vize nem kifejezetten ivóvíz. Ahogy a mozgólépcsô sem játék; errôl az a kislány tudna mesélni, aki addig dugdosta a kezét a lépcsô és az
üveglap közé, amíg úgy beszorult, hogy a
mûszaki szakembereknek kellett kiszabadítaniuk a lépcsô fogságából.
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