
ÁRKÁDHÍRADÓ

Nem túlzás azt állítani, hogy izgalmas hónap
elé nézünk a gyôri Árkádban, hiszen két nagy-
szabású rendezvényt is elhoztunk a folyók vá-
rosába, ezzel is (újra) bizonyítva, hogy az Árkád
több mint egy bevásárlóközpont: élmény és
program az egész család számára. 

Minden bizonnyal így gondolják majd azok
is, akik ellátogatnak most nyílt dinoszauruszki-
állításunkra, amely elsô alkalommal mutatkozik
be Magyarországon, és innen indul hódító út-
jára cégcsoportunk üzletközpontjaiban. A va-
donatúj, hatalmas, teljesen élethû dinók
várhatóan nemcsak a gyerekeknek jelentenek
majd élményt, hiszen kiben ne ötlött volna fel
legalább egyszer, milyen lenne élôben is talál-
kozni az ôsvilág lakóival?! Ha élô ôslényeket
nem is, lenyûgözô hasonmásaikat elhoztuk lá-
togatóinknak – jó szórakozást a kalandozáshoz!

Másik kiállításunk azt a törekvésünket tük-
rözi, hogy segítsünk egy kicsit bepillantani a
minket körülvevô hétköznapi világ jelenségei
mögé. Ezt tette szórakoztató módon a közel-
múltbeli, optikai csalódásokat bemutató kiállí-
tásunk is, most pedig az idôjárást mutatjuk
meg – egy kicsit másképp. Mert hiszen az idôjá-
rás mindig, mindenhol alakítja életünket, befo-
lyásolja a mindennapjainkat, mégis csak ritkán
gondolunk bele, mi miért történik. 

Vessék hát bele magukat szórakoztató
programjainkba, nézelôdjenek, ámuljanak, és
persze ne felejtsék el beszerezni az idei nyár
utolsó – valóban jutányos áron elérhetô – vagy
a közelgô ôszi szezon elsô darabjait!            

Máté Richárd
centermenedzser

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.

Augusztus  1. és  31. között megelevene-
dik az ôsvilág az Árkád Gyôr falai között:
a Dino Adventures interaktív dinosza-
uruszkiállítás a 65 millió évvel ezelôtti
Földre repít vissza. 

Az óriás dinófigurák között valóban úgy érez-
hetjük magunkat, mintha visszamentünk volna
az idôben, hiszen a kézzel, aprólékos mûgond-
dal elkészített ôslények a megtévesztésig ha-
sonlítanak egy valódi élôlényre. 

És nemcsak a külsejük, hanem a „viselkedésük”
is, hiszen a kiállítás fôszereplôi mozognak, pis-
lognak, hangosan üvöltenek, sôt, még „lélegez-
nek” is. 
Részletek a 3. oldalon

Ôslények
az Árkádban

AZ IDÔJÁRÁS TITKAI
Az idôjárási jelenségeket mutatja be játékos
formában az Árkád szeptemberi interaktív 
kiállítása. 

»2. OLDAL

ÔSZI DIVATELÔZETES 
Az üzletekben hamarosan megjelennek 
az elsô ôszi kollekciók. Utánanéztünk a friss
trendeknek. 

»4. OLDAL

NYERJEN A DINÓKKAL! 
Játsszon velünk, és nyerjen 
5.000 forintos vásárlási utalványt,
melyet üzleteinkben válthat be!

»4. OLDAL

SZURKOLTAK ÉS NYERTEK 
Mi sem maradhattunk ki a brazíliai futball- 
világbajnokság lázából: számos látogatónkat
juttattuk „focis” nyereményhez. 

»2. OLDAL

KEDVES
OLVASÓK!

KÖSZÖNTÔA
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Az idei futball-világbajnokság az Árkád lá-
togatóit sem hagyta hidegen, amihez be-
vásárlóközpontunk méltó hangulatot
biztosított. Az óriáskivetítô mellett, ame-
lyen követni lehetett a brazíliai vb mérkô-
zéseit, számos üzletünk tematikus
akciókkal, leárazásokkal készült, és ter-
mészetesen az ilyenkor megszokott nye-
reményjáték sem maradhatott el! 

Az egyik játékhoz a technikát, pontosabban
a népszerû Microsoft Xbox 360 Kinect Sport Ul-
timate játékot hívtuk segítségül – a konzolokon
a fordulók között gyakorolni is lehetett. 

A „vb-hétvégéken”, összesen négy alkalom-
mal például tizenegyesrúgó-bajnokságon bizo-
nyíthattak vállalkozó szellemû látogatóink – egy
perc alatt kellett a lehetô legtöbb pontot
gyûjteni –, az adott napon a legtöbb gólt szerzô
játékosok egy-egy vb-replikalabdát nyertek. 

Nyerteseink: Forrás Ákos, Tóth Noémi, Bíró
Zsolt és Tamás Adrián. 

Nem feltétlenül kellett értenie a labdához –
még virtuálisan sem – annak, akinek egy vado-
natúj Xbox Kinectre fájt a foga. Elég volt mini-
mum 5.000 forintért vásárolnia a gyôri Árkád
bármely üzletében, majd bemutatni a vásárlást
igazoló blokkot. Az így kapott nyereményszel-
vényt kitöltôk közül tízen örülhettek a szeren-
cséjüknek: Csorba Gábor, Frühwirth Péter,
Szilágyi Imre, Papp Bálint, Erdôs Zoltán Já-
nosné, Galló László, Kirschner András, Széplábi
Csilla, Eszenyiné Csillag Erika, Szabó Ádám. 
Nyerteseinknek gratulálunk! 

Papp Bálint, az egyik konzol nyertese a szokásos, SPAR-
ban megejtett nagybevásárlás blokkjával nyert – így duplán
is örülhetett, miután kedvenc csapata, a német válogatott is
gyôzedelmeskedett a világbajnokságon. Bár a focit inkább
csak a nagy nemzetközi tornák alkalmával követi, a németek
vb-meccseit igyekezett megnézni, még akkor is, ha ez némi
éjszakázással járt együtt... Bálint nemcsak nézi, mûveli is a
focit: hetente egyszer baráti társasággal –éppen német
barátaival – rúgja a bôrt, hol kapus, hol csatár poszton.  

Tóth Noémi nô létére nemcsak pontosan tudja, mi
történik a pályán, de maga is hétrôl hétre felölti a mezt,
hiszen a Gyôrszentiván SE színeiben játszik a megyei
kispályás bajnokságban. Az Árkád tizenegyesrúgó XBox
Kinect-játékán annyi „virtuális gólt” szerzett, hogy egy
focilabdával lett gazdagabb. Igaz, a kispályán 11-es helyett
7-es lövés van, de az élôben sem hozza zavarba Noémit, aki
kapcsolatát is a focinak köszönheti: kisgyerekeket edzô
párjával annak idején egy focitornán találkoztak. A vb
mérkôzéseit is együtt követték, bár sajnos kedvencei, a
spanyolok nem jutottak el a döntôig. 

Az Árkádban
szurkoltak,
játszottak
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2PROGRAM Tudta? Bár ez csak mikroszkóp alatt látszik, minden hópehely más 
– nincs két egyforma köztük. Számos hasonló érdekességet megtudhat 
az Árkádban szeptemberben nyíló idôjárás-kiállításon! 

Milyen idô várható?
Az idôjárás titkai az Árkádban 
Hogyan keletkezik a tornádó, és mi-
lyen érzés forgószélbe kerülni?
Mit jelentenek az idôjárási fron-
tok? Hogyan írhatja át a min-
dennapjainkat egy váratlan
fagyhelyzet vagy hôhullám? Mi-
lyen lesz a jövô idôjárása?
Ezekre és még sok izgalmas
kérdésre választ kapunk az
Árkád Gyôr szeptem-
beri interaktív kiál-
lításán.     

Az idôjárási jelen-
ségek, azok közül is a
szélsôséges események
állnak a középpontjában
annak a kiállításnak, amely
szeptember közepén nyílik az
Árkád Gyôr falai között. Nyolc érde-
kes, interaktív elemekkel bôvített is-
meretterjesztô sziget mutatja be,
miért és hogyan keletkezik a tor-
nádó, a zivatar, a fagy, a ciklonok
vagy a rendkívüli hôség. Kiderül,
milyen körülmények alakítják nap
mint nap idôjárásunkat, és mit is
jelentenek pontosan a frontok.  

Minden állomáson található
fülhallgató, amelyen keresztül
érdekességeket tudhatunk
meg az adott jelenségrôl,
élménybeszámolókat hall-
gathatunk meg olyan
emberek szájából, akik
átélték például a tor-
nádó pusztítását. 

A tornádó az egyik
legérdekesebb jelen-
ség, amellyel a kiállítás
foglalkozik; nemcsak azt
tudhatjuk meg, hogyan
és miért keletkezik, és néz-
hetjük meg, hogyan söpör
végig a tájon a félelmetes szél-
tölcsér, hanem egy speciális szer-
kezetbe beleállva magunk is
megtapasztalhatjuk a centrifugális erô hatá-
sát. Sôt, egy függôleges vízoszlop segítségével
bárki elôállíthatja a saját víz alatti tornádóját!

Nem kevesebb érdekességet rejt a havazást,
a téli fagyot bemutató sziget, ahol kiderül, 
hogyan írja át a mindennapokat, hogyan bé-
nítja meg az életet egy hirtelen jött, komoly

fagyhelyzet. Kiderül, ho-
gyan keletkeznek a jégkris-

tályok – ezt egy
ka l e i do s zkópon  
keresztül meg is 
figyelhetjük –, a
gyerekek össze is
állíthatják saját
hópelyheiket, egy
memóriajáték se-
gítségével pedig ját-
szani is lehet a sok
különbözô alakzattal. 
A nyári záporok gya-

kori kísérôje a jégesô. Egy
kiállított viharvert motorháztetôn
megnézhetjük, milyen károkat
okoznak a lehulló jégdarabok,
ahogy azt is, mennyire sínyli meg a
mezôgazdaság a jeges „égi áldást”.
A tavalyi magyarországi árvíz a fô-
szereplôje az áradást bemutató szi-

getnek, ahol az elszabadult folyók
pusztításán túl az árvízi védekezésrôl is
képet kapunk. 
Bepillanthatunk a jövô idôjárásá-
ba is, szembesülve azzal, hogy az

emberek mai cselekedetei befo-
lyásolják gyermekeink jövô-
jét, a föld klímáját. 

A tablók ráébreszte-
nek, milyen következ-
ményei vannak a
környezetszennye-
zésnek, milyen gon-
dokat okoz a túlzott
károsanyag-kibocsá-
tás, és játékos formá-
ban kipróbálhatjuk
azt is, hogyan lehetne
tenni ellene.

IDÔJÁ
RÁS 

KIÁL
LÍTÁS
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AKTUÁLIS 3Eddig több mint ezer dinoszaurusz-
fajt azonosítottak, maradványaikat a föld 
összes kontinensén megtalálták. 

Ôslények 
költöztek 
az Árkádba
Bár méretes dinófigurákat több helyen
is láthattunk már, ilyen magas minô-
ségû, ingyenesen látogatható rendez-
vény még nem volt hazánkban. 

Az interaktív kiállítás fôszereplôi a legis-
mertebb dinoszauruszok, amelyek egykor föl-
dünket népesítették be. A kézi munkával
készült dinók igazi mestermûvek, kidolgozá-
suk megfelel a föld egykori urai anatómiai fel-
építésének, izmaik, bôrük, végtagjaik a valódi
állatokat mintázzák. A más kiállításokon meg-
szokott mûgyanta szobrok helyett az Árkád-
ban kiemelkedô minôségû, a bôrre
megszólalásig hasonlító gumibevonattal ellá-
tott dinómodelleket láthatunk, amelyek tapin-
tásra is olyanok, mintha élô hüllôket
érintenénk. Elkészítésük több mint három hó-
napig tartott, a bemutató felállításán pedig
nyolc ember dolgozott napokig. A hatalmas
figurákat egy fémvázra építették fel lépésrôl
lépésre a szakemberek, az izmokat és szöve-
teket alaktartó, speciális  szivacsból, a bôrü-
ket rugalmas gumiból formázták, majd
festették.    

Az Árkádban bemutatott dinoszauruszok a
legmodernebb robottechnológiának köszönhe-
tôen életre kelnek: fejük, szájuk, lábaik, farkuk
mozog, miközben pislognak, sôt, légzést imi-
táló hasmozgással is „büszkélkedhetnek”. A
nyolc, 1,5–8 méteres ôslény között van repülô
állat, szelíd növényevô és vérmes ragadozó.
Mindezt fantasztikus, látványos díszletbe he-
lyezve, hiszen részletgazdag növénydekoráció
segít még jobban elképzelni, hogy nézhetett ki

évmilliókkal ezelôtt bolygónk, és hogyan fest-
hettek természetes környezetükben ezek a fen-
séges állatok: fenyôk, tuják, magnóliák és
pálmák költöztek az Árkád folyosójára.      

Az utolsó dinoszauruszok körülbelül 65
millió évvel ezelôtt tûntek el a föld színérôl,
ahol elôtte 160 millió éven át uralkodtak.
Életük és kihalásuk számos részletét máig ho-
mály fedi, de egy biztos: sokszínû, izgalmas
világuk még jó darabig kínál kutatni- és felfe-
deznivalót az embernek. 

A titokzatos ôsvilághoz most egy lépéssel
bárki közelebb kerülhet az Árkádban; a léleg-
zetelállító motorikus dinoszauruszmodellek
mellett számos szórakoztató programmal
várja a kiállítás a látogatókat. Bárki fényképez-
kedhet például a félelmetes Carnotaurusszal,
sôt, a fotósarokban meghatározott idôpontok-
ban az Árkád fotósa készít felvételt a családi
mosolyalbumba. 

Sôt, a Tyrannosaurusszal bárki személye-
sen is összefuthat nemcsak az Árkádban,
hanem akár a gyôri sétálóutcán is, hiszen az
interaktív kiállítást egy négyméteres, szintén
motorikus jelmezes dinó népszerûsíti.       

Nem lehetetlen többé a „dinólovaglás”
sem, az egyik mozgó dinót – saját felelôssé-
gére – bárki meglovagolhatja. Aki inkább
könnyedebb szórakozásra vágyik, részt vehet
egy 140 cm magas óriásmodell, a Georex ösz-
szeállításában, ahol a hatalmas ôshüllônek
még a belsô szervei is feltárulnak. 

A kisebbeket dinós játszósarok várja tema-
tikus játékokkal – csúszdával, plüssállatokkal,
kifestôkkel –, a felállított homokozóban pedig
a kicsik megérezhetik a felfedezés izgalmát:
feltárhatják a dinoszauruszok ôsi maradvá-
nyait a homok alól.  

Mindenki, aki legalább 2000 forint érték-
ben vásárol az Árkád bármely üzletében,
ajándék mini-dinoszauruszmodellt kap
ajándékba az infópultnál! Számos kü-
lönbözô dinófigurával várjuk látoga-
tóinkat – gyûjtse össze mindet! 

VIDD HAZA
A SAJÁT DINÓDAT!

Készítsen emlékezetes képet fotósarkunk-
ban, vagy vegye igénybe fotósunk ingye-
nes szolgáltatását hétvégenként 14 és 17
óra között!

FOTÓZKODJ A 
CARNOTAURUSSZAL!

Játszósarok: Georex dinókirakó és ki-
festô, dinós kártyajáték, csúszda és
plüssdinók. Dinóhomokozó és láb-
nyom-azonosító. Dinólovaglás. Hét-
köznap 15–18 óra, hétvégén 10–18 óra
között.

JÁTÉK
A DINÓKKAL!
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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!

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS 
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

Az aktuális színtrendeket
diktáló neves Pantone Inté-
zet a New York-i divathéthez
kapcsolódóan nyilvánosságra
hozta, melyek lesznek az idei
ôsz divatszínei. 

E szerint a megszokottnál élén-
kebb, vidámabb ôszre számítha-
tunk – legalábbis a színeket illetôen
–, hiszen az ilyenkor megszokott
barnás-bordós ôszi árnyalatok mel-
lett több harsányabb szín is elôtérbe
kerül. Ilyen a már az elmúlt szezon-
ban is hódító királykék, a halvány-
sárga, a vörös és a mályva, a ragyogó
kobaltkék és a cipruszöld. A meré-
szebb színeket párosítsuk a trendi
szürkével, az ugyanis idén is divat!  

EZT HORDJUK ÔSSZEL 
A leopárdminta idôrôl idôre visszatér a
kifutókra és az üzleteik kirakataiba. Így
van ez az idei ôszi-téli szezonban is,
amikor a nagymacska ismét hódít!
Kabát, ruha vagy szoknya formájában is
ultranôies – különösen lágy, alakot kö-
vetô szabás mellett –, de vigyázzunk, ne
váljunk közönségessé: párosítsuk szolid,
egyszínû darabokkal!

Aki nem szereti a vadmintát, annak
ajánljuk a kockásat – ez sem új keletû di-
vathullám, de most újra itt van, ruhán,
ingen, kabáton.  

Jó hír, hogy a tavasszal megszeretett
pasztellárnyalatoktól most sem kell meg-

válnunk, hiszen a babakék, a menta-
zöld és a cukorkarózsaszín divatos
marad ôsszel is, többek között finom
midiszoknyák és lágy nadrágok színe-
ként. 

Szintén a tavaszi trendbôl „ma-
radtak itt”, téliesített, hosszított ver-
zióban a túlméretezett, derékon
megkötôs, többrétegû  kabátok,
amelyek szûk nadrággal és garbó-

val kombi-
n á l v a
n ô i e s
megje-
l e n é s t
kölcsö-
nöznek.  

MAGYAR
LÁNY 
A CHANEL
ARCA
Ismét Axente
Vanessa lett a
Chanel-koz-
m e t i kumok
arca. A 18 éves
topmodell, aki
a divatház ôszi
kozmetikumait
népszerûsí t i ,
olyan márkák
kampányaiban
vett már részt,
mint a Hugo Boss,

a Prada vagy a Calvin Klein. Vanessát nem el-
ôször éri ilyen megtiszteltetés, hiszen a Cha-
nel tavaszi-nyári „Notes de Printemps” néven
futó kollekciójának is ô volt az arca. 

Vanessából csak úgy árad a finom nôies-
ség, nem csoda, hogy sokan kíváncsiak a szép-
ségtippjeire. A modell elárulta, hogy esküszik
a rendszeres és alapos arctisztításra – naponta
kétszer hideg vízzel és a Chanel tisztítóvizé-
vel mossa meg –, havonta egyszer kozmetikus-
hoz jár, valamint rengeteg vizet és zöld teát
iszik. Ügyel a testedzésre is, a konditermi
edzés mellett internetes fitneszvideókkal
tartja formában magát, jó idôben pedig bicik-
lizik. Bár a munkán kívül alig festi magát, fô
„fegyverét”, a vörös rúzst azért mindig magá-
nál tartja. 

A megfejtéseket augusztus 31-ig várjuk az ÁRKÁD Gyôr, Igazgatóság, 
9027 Gyôr, Budai út 1. címre (a borítékra írja rá: „Játék”).     
Legutóbbi nyerteseink: 
Marton Lajos (Dunasziget), Szabó Kitty (Öntésmajor), Lakatos Krisztina (Csorna) 

NYEREMÉNYÜKET ÁTVEHETIK AZ ÁRKÁD GYÔR IGAZGATÓSÁGÁN, 
HÉTKÖZNAPOKON 13–15 ÓRA KÖZÖTT, TÖRÖK BEÁTÁNÁL.  

Nyerjen a dinókkal! 
Válaszoljon három kérdésre az Árkád Gyôr
interaktív dinoszauruszkiállításával 
kapcsolatban, és nyerjen egy 5.000 forint
értékû vásárlási utalványt! 

1. Hány óriási ôslénymodell látható a kiállításon? 

a) 3     b)5     c)8

2. Az alábbiak közül melyik repülô ôshüllô 
látható az Árkád légterében? 

a) Carnotaurus 
b)Stegosaurus
c) Pterosaurus

3. Hány forint értékben kell vásárolni  
a garantált dinófigura ajándékért? 

a) 1.000     b)2.000     c) 4.000

Ôsszel is hódít a kék: 
a szín élénk árnyalataival, mint a kobalt- vagy 
a királykék, biztosan nem fogunk mellé! 

Ôszi divatmorzsák: 
vidám trendszínek jönnek   

Ahogy az a nagyobb bevásárló-közpon-
tokban megszokott, idôrôl-idôre válto-
zások történnek a bérlôi körben. 

Néhány hete például hiába keresik az Árkád
Gyôr látogatói a megszokott helyen a Heavy
Tools divatüzletet és a Borgo cipôboltot. Ag-
godalomra semmi ok, mindössze annyi tör-
tént, hogy a fenti üzletek új helyre költöztek
az Árkádon belül. 

Jó hír az ínyenceknek és a „street food” ked-
velôinek, hogy az ételudvarban hamarosan új,
változatos nemzetközi ízeket kínáló gyorsétter-
mek nyílnak! Ilyen a Sultán Török ételbár, ahol
a török konyha hazánkban is közkedvelt reme-
keit, többek között a dönert és a kebapot kóstol-
hatjuk meg. Hamarosan pedig nyit a neves
amerikai KFC-lánc gyôri étterme, amely a csir-
kés ételek specialistájaként újdonságok széles
palettáját hozza el a megyeszékhelyre. 

Nyitások és költözések 
az Árkádban  


