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TAVASZI TRENDEK
Vidám, derûs színek, vörös rúzsok, csíkos
ruhák, hegyes orrú és utcai sportcipôk uralják
a divatot idén tavasszal.

JÁTSSZON VELÜNK!
Egy kis hozzájárulás a tavaszi megújuláshoz:
játékunk nyertesei 5.000 forinttal többet
költhetnek a megújulásra.

HÚSVÉT 2016
Mesés díszlet, gyerekelôadások, zenés
programok, kézmûves-foglalkozások várják
a családokat a gyôri Árkádban.

A NÔKET KÖSZÖNTJÜK
Tudja, miért pont most ünnepeljük a nônapot
és az anyák napját? Az Árkádban egy-egy szál
virággal várjuk a hölgyeket, édesanyákat.
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» 3. OLDAL

» 2. OLDAL

Tojásfalva épül
az Árkád húsvétjára
A

KÖSZÖNTÔ

KEDVES
OLVASÓK!
Itt a tavasz, a megújulás – nemcsak a természetben, hanem bennünk is. Az évnek ebben
a szakában rendre feléled az emberben a
késztetés, hogy külsôleg is megújuljon, a
komor tél maga mögött hagyásával valami
frissre, másra vágyik. Itt az idô tehát arra,
hogy a ruhatárát, megjelenését is felfrissítse,
amihez az Árkád Gyôr ideális partner! Tavaszi
akcióinkkal is ehhez szeretnénk hozzájárulni:
„Átváltoztatjuk!” hétvégénken nemcsak új
külsôt, hanem hasznos útravalót is kapnak látogatóink, nyereményjátékunk szerencsés
kiválasztottjai pedig ajándékutalvány csomagot vásárlásaikhoz.
A tavasz bôvelkedik ünnepekben is, amelyekbôl az Árkád is kiveszi a részét. A húsvéti
mesevilág pompás díszlete minden bizonnyal
idén is a gyerekek kedvence lesz, akik húsvéti
játszóházunkban aktívan részt vehetnek az
ünnepi készülôdésben – tojásfestésben,
kézmûveskedésben – is. A gyengébb nemnek,
és az édesanyáknak pedig nônap, valamint
anyák napja alkalmából ebben az évben is virággal kedveskedünk.
Az Árkád csapata számára az idei év igazán különleges, hiszen tízéves születésnapját
ünnepli a régió talán legszebb bevásárlóközpontja!
Már most azon dolgozunk, hogy augusztusban kezdôdô, tíz héten át tartó jubileumi
rendezvénysorozatunkban mindenki velünk
ünnepelhessen, hiszen programok, sztárfellépôk, nyeremények sokasága vár az Árkádlátogatókra.
Addig is élvezzék ki a tavaszi pezsgést,
ami az Árkád közel 130 üzletének kínálatában
már javában érezhetô, s érezzék jól magukat
nálunk!
Máté Richárd centermenedzser

Ahogy minden ünnepnek, az Árkád
Gyôr a húsvétnak is megadja a módját!

Ezt rögtön látja, aki belép a bevásárlóközpontba, ahol az ilyenkor megszokott látványos, kreatív dekoráció fogadja a látogatókat.
A hatalmas, különleges tojásfigurák mosolyt

csalnak mindenki arcára; több mint huszonöt
óriástojás, köztük több mozgó – hintázó, ugráló, integetô – figura köszönti a tavaszt. Sôt,
a látogatók Tojásfalván belebújhatnak a tojások bôrébe is: a felállított standon az egész
család felpróbálhatja a tojásruhákat, amirôl
„sztárfotó” is készülhet!

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.
10 ÉVE EGYÜTT

Nyitva tartás: hétfô–szombat 8.00–21.00 óráig.
Üzletek: hétfô–csütörtök 9.00–20.00, péntek–szombat 9.00–21.00 óráig.
Interspar: hétfô–szombat 8.00–21.00 óráig.

A gyerekek a húsvéti ünnepek alatt, március 11-tôl kézmûvesprogramokban is részt vehetnek, készíthetnek apró húséti díszeket, és
természetesen a tojásfestés sem maradhat el! S
hogy az egész család jól szórakozzon, meseelôadásokkal és zenés programokkal is készülünk.
Részletek a 3. oldalon.
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A TAVASZI KUPON NAPOKON
RÉSZT VEVÔ ÜZLETEK:
» 4YOU Skandinavia
» Alexandra
» Anima Könyvesbolt
» Apacs Ezüst Ékszer
» Árkádóra
» Baltee Teabolt
» BioTechUSA
» Borgo
» Budmil
» Burger King
» C&A
» Calzedonia
» Camel Active
» Claire’s
» ConnectTel
» Devergo & Friends
» Dockyard
» Douglas Parfüméria
» GAS
» Griff Collection
» Heavy Tools
» Hervis
» Humanic
» Interspar
» Intimissimi
» J.Press
» Juta Óra-ékszer
» L Store
» Media Markt
» Miracolo Óra-Ékszer
» Mister Minit
» Monarchy
» Neckermann
» Office Shoes
» Opti Markt Optika
» Optic World Exclusive
» Pirex Papír
» Puma
» Pupa Milano
» Reno
» Reserved
» Retro Jeans
» Rouge Avenue
» Skiny
» Takko
» Tally Weijl
» Tchibo
» Telenor
» The Denim Factory
» Tom Tailor
» Top Clean
» Top Shop⁄Dormeo
» Triumph
» Vision Express
» Yves Rocher

Tudta, hogy a nônapnak eredetileg nem sok
köze volt a mai virágos megemlékezéshez?
Sokkal inkább munkásmozgalmi, harcos, a nôk
munkavállalásával kapcsolatos demonstratív
eseményként szerepelt a köztudatban. A nemzetközi nônap ugyanis az egyszerû, de mégis
történelmet alakító nôk napja, ami azt a küzdelmet eleveníti fel, melyet a nôk évszázadokon át vívtak azért, hogy a társadalomban
egyenlô jogokkal és lehetôségekkel élhessenek.
S hogy miért pont március 8-án ünnepeljük a
nemzetközi nônapot? Egy tüntetés miatt, amelyen textilipari nôdolgozók demonstráltak
1857. március 8-án New York utcáin, emberibb
munkafeltételeket és magasabb fizetést követelve.
Hivatalos dokumentum azonban csak
1866-ban, az I. Internacionálé kongresszusán
született a nôk hivatásszerû munkavégzésérôl,

Megérkeztek a friss trendek!
DERÛ A NÉGYZETEN

Az idei tavaszt a vidám és derûs színek uralják. – „A szezon színei egy boldogabb, naposabb
helyre visznek, ahol szabadon kifejezhetjük a
valódi énünk szellemesebb változatát” – jellemezte 2016 tavaszának trendszíneit Leatrice
Eiseman, a trendeket alakító Pantone Intézet
vezetôje. Bár az idei év két fô divatszíne a babakék és a halványrózsaszín, az üde tavasz nem
jelenti azt, hogy kizárólag pasztellszínekkel találkozhatunk majd a kirakatokban. A rózsakvarc, a barackszín, a derûs kék mellett a
búvárkék, a boglárkasárga, a fiesztavörös, a világos fûzöld és a jegeskávé árnyalat is hódít, így
mindenki megtalálhatja az ízlésének és egyéniségének megfelelô darabokat az üzletekben.

a magas talpú változataik, bevállalósaknak
érdemes beruházniuk egy párba. A hegyes
orr visszatér a divatba, nem feltétlenül
csak a magas sarkú cipôkön, hanem lapos
talpú változatban is, szandálok, könnyed
tavaszi és alkalmi cipôk részeként.
A másik vonal a sportos: az utcai
sportcipôk mára a hétköznapi ruhatár
teljes értékû darabjává léptek elô.
Élénk színekben, vidám mintákkal
vagy éppen aranyban, ezüstben pompázhatunk bennük, akár elegáns ruhadarabokkal kombinálva.

SZÍNEK AZ ARCOKON IS

Az idei tavasz és nyár a sminkeket illetôen
nem az eddig kifejezetten trendinek számító semleges, nude arcfestésrôl szól:
eljött a színek ideje! A toptermékek
abszolút csúcsán kétségkívül a
vörös rúzs áll: aki eddig nem mert
kísérletezni vele, itt az ideje, hogy
megismerkedjen a nôiesség örök
szimbólumával. Lehet matt vagy
selyemfényû, esetleg vizesen csillogó: minden formában tarol, csak
arra kell ügyelni, hogy precízen,
odafigyeléssel vigyük fel. Natúr
arcon is jól mutat, szinte életre
kelti az arcunkat az életteli vörös
szín.
A drámai hatás másban is tetten érhetô: a sötét, démoni smink
szintén divatban marad tavasszal is. A
feketével kontúrozott szemek és a sötét
rúzs kontrasztos ellenpontja lehet a világosabb tavaszi ruháknak.
Az idei szezonban a szivárvány minden színe bátran használható a szemhéjon. Különösen nagy divat a kék, annak
minden árnyalata, a szemhéjon, magában
a tusvonalon, sôt, a szempillán is.

FONTOS RÉSZLETEK

ÚJRA HEGYES ORR

Az úgynevezett Oxford-cipôk
nem kis feltûnést keltettek
egy-két éve, amikor
megjelentek az
üzletek polcain. Idén
is ott lesznek, fôleg

H&M

Az átlagosan 20% kedvezményt nyújtó
akcióhoz szezonról szezonra az Árkád
több tucat üzlete csatlakozik. Idén március
9. és 12. között 55 üzletben vásárolhatunk
olcsóbban. A kínálat igazán széles, a könyvektôl a ruhákig, a kiegészítôktôl az illatszerekig, a cipôktôl a szemüvegekig
rengeteg termékbôl válogathatunk, de akár
meg is ebédelhetünk, vagy szemüveget is
készíttethetünk jelentôs kedvezménnyel.
Nem is lehetne jobban idôzíteni, hiszen most, a tavaszi szezon kezdetekor
mindenkinek akad vásárolnivalója. Ha
összeszámoljuk, mennyit költ egy család
ilyenkor ruhára, cipôre, kiegészítôkre –
nem beszélve a kevésbé szezonális termékekrôl –, rögtön látszik, hogy egy jól idôzített vásárlással a Tavaszi Kupon Napokon
akár sok ezer forint is megtakarítható!

hogy véget vessen az évezredes sztereotípiának: a nôk helye kizárólag otthon, a háztartásban van.
Az anyák napja gyökerei sokkal régebbre,
az ókori Görögországba nyúlnak vissza, ahol
színpompás ünnepségeket rendeztek, igaz,
még az istenek anyja, Rhea tiszteletére. Az
1600-as években már a „valódi” édesanyákat is
megünnepelték, az év egy bizonyos napján
még a szolgák is kimenôt kaptak, hogy édesanyjukkal tölthessék el ezt a napot.
A „modern” anyák napjára még egy kicsit
várni kellett: az amerikai Anna Jarvis 1907-ben
kezdett harcolni az ünnep meghonosításáért.
Az ötletet édesanyja vetette fel, hogy egy kicsit
enyhítse a polgárháborút követô idôszak szomorúságát, az anyák napját nemcsak az édesanyáknak, de a békének és szeretetnek is
ajánlva.
Halála után a megvalósítás lányára, Annára
maradt, aki rávette a helyi templom papját,
hogy celebráljon misét édesanyja halálának évfordulóján – így született meg az anyák megünneplésének hagyománya.
Az Árkád minden évben megünnepli a
nôket és az édesanyákat; ezen a két ünnepen
ezer-ezer szál virággal ajándékozza meg ôket.

A tavaszi ünnepkörben különösen
nagy szerep jut a gyengébbik nemnek,
hiszen nônapkor és anyák napján is
ôket ünnepeljük. Mi is szeretnénk éreztetni tiszteletünket: az Árkádban egyegy szál virággal várjuk a hölgyeket, az
édesanyákat.

DEICHMANN

Arról nincs statisztika, hogy összesen mennyit spórol meg az a rengeteg Árkád-látogató, aki igénybe
veszi a rendszeres kuponnapok kedvezményeit, de a megtakarítás minden bizonnyal hatalmas összegre
rúg: a tavaly ôszi akcióban több mint
105 ezren éltek a lehetôséggel.

Hódolat a nôknek!

ZARA

Spóroljon
a Tavaszi
Kupon
Napokon!

A vörös rúzs Európában a 16. században,
I. Erzsébet angol királynô ideje alatt vált népszerûvé,
aki maga is elôszeretettel festette vérvörösre ajkait.

Azt már a legutóbbi nemzetközi – londoni,
párizsi – divatheteken is látni
lehetett, hogy
lesz egy-két olyan
részlet, amely biztosan
felbukkan
majd a konfekcióüzletekben is. A topminta
például idén a csíkos, ami a férfiak ruhatárában is megjelenik. Lehet szélesebb vagy
keskeny csíkos, a lényeg, hogy a testalkatunknak megfelelô mintát válasszunk, nehogy optikailag elônytelen legyen a
legújabb ruhadarabunk! A keresztben csíkos
ruhák például kifejezetten szélesítenek, ezért
csak jó alakúaknak ajánlott a viselésük.
Hódítanak a fodrok is: egy-egy spanyolos
vagy annál visszafogottabb, de nagyon nôies
fodros ruhadarab nem hiányozhat a nôies nôk
gardróbjából.
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Eddigi „Átváltoztatjuk!" akcióinkban
több mint félszáz látogatónkat vették kezelésbe
a profi szépségszakemberek.

AKTUÁLIS 3

Itt a húsvét az Árkádban is
Különleges tojásfigurákkal és interaktív kézmûvesprogramokkal köszönt be
a húsvét a gyôri Árkádban.

A Csuda Oviban minden tojáslurkó jól érzi
magát! Záp Zalántól hangos egész nap az
óvoda, tojás törik, játék borul, az óvó néni kiborul... Vidáman telnek a napok, Lelkes Lili
kedvet kapott: répát fôz a nyuszikáknak, akik
ellepték a babaházat. Hímes Hanna csak magával foglalkozik, szôkén-fürtösen elkalandozik,
míg Tojás Tóni ceruzát ragad, és kisautókról
ábrándozik.
A történet fôszereplôi egytôl egyig emberi
méretû tojások, amelyek az Árkádban várják
egy kis húsvéti kalandozásra a látogatókat
március 11-tôl. A látványos díszletnek köszönhetôen a gyerekek betekinthetnek Tojásfalva mindennapjaiba; oda, ahol égig ér a
tojásfa és gyémántköves az út. A húsvéti me-

HÚSVÉTI
PROGRAMOK
SZÍNHÁZI GYEREKELÔADÁSOK

CSIPIKE, AZ ÓRIÁS TÖRPE
Március 11., 16 óra
AZ ARANYSZÔRÛ
BÁRÁNY
Március 18., 16 óra
EGÉR A MARSON
Március 25., 16 óra
HÚSVÉTI
KÉZMÛVESMÛHELY

sevilág vidám figurái mellett színes programok kínálnak felhôtlen kikapcsolódást a családoknak.

HÚSVÉTI
KÉZMÛVESMÛHELY
Március 11–12., 18–19.,
25., 15–19 óra.

TOJÁSFESTÔ MÛHELY
Március 26., 15–19 óra
TAVASZI FOGLALKOZTATÓ
KISKERT
Március 12., 19., 26.,
15–19 óra
FELLÉPÔINK

BUBORÉK
EGYÜTTES
Március 12.,
16 óra
ESTI
EGYENLEG
Március 19.,
16 óra
APNOÉ
ZENEKAR
Március 26.,
16 óra

Tavaszi megújulás: újra átváltoztatjuk!
és egy alacsony körte alkatúnak is. A magasabbaknak több lehetôségük van, míg az alacsonyabbaknak érdemes kerülniük az
alakjukat »félbevágó« összeállításokat, és inkább az egyberuhák állnak jól nekik, továbbá
a magas sarkú cipôk, a hosszított, térdig érô
ruhák ajánlottak” – hoz fel egy konkrét példát
Jakab Tímea.
A leggyakoribb öltözködési bakit a túlsúlylyal rendelkezô hölgyek követik el, akik azt hiszik, az a legelônyösebb számukra, ha minél
bôvebb darabokba bújnak. Pedig ennek pont
az ellenkezôje igaz. – „Ahelyett, hogy sötét leplekbe burkolóznának, sokkal elônyösebb, ha
az alakjukat kicsit láttató, színes darabokat választanak” – tanácsolja a szakember.

Az Árkád Gyôr tavaszi akciójában ismét különleges meglepetés várja a látogatókat: profi szépségcsapat segít
kihozni mindenkibôl a legjobbat!
A stylist legfôbb tanácsa a tavaszi szezonra (is): ne féljünk öltözködni!

Már hagyomány az Árkád életében, hogy átváltoztatóakcióval kedveskedik látogatóinak,
és profi szépségszakemberek közremûködésével segít megtalálni mindenkinek a legelônyösebb oldalát. Nem lesz ez másképp idén
tavasszal sem: május közepén ismét felállítjuk
szépségstandunkat, ahová három napra fodrász, sminkes, stylist és divatfotós költözik be.
Május 12–14. között teljes stílus-, sminkés frizura-tanácsadással várunk mindenkit, aki
ellátogat Chic & Style standunkhoz. Itt a profi
szakembereink mindenkibôl kihozzák a legjobbat, személyre szóló stílustanácsadás keretében ismertetik meg az érdeklôdôket a
2016-os tavaszi szezon trendjeivel, divatlehetôségeivel. Sôt, fotósunk bárkirôl elkészíti saját
Chic & Style címlapfotóját is, hogy a profi átváltoztatás élménye sokáig megmaradjon.
A STYLIST TANÁCSA: BÁTORSÁG!

A szerencsés Árkád-látogatóknak divattanácsadást nyújt majd Jakab Tímea stylist, akit
megkérdeztünk, milyen tanácsokkal szolgál a
megújulásra vágyóknak.
– „Az a tapasztalatom, hogy a magyar nôk
nagyon nem mernek öltözködni: félnek a színektôl, a mintáktól, és számos sztereotípiának
akarnak megfelelni, ami nagy hiba. Gyôrben,
az Árkádban is az lesz célom, hogy egy kicsit
változtassak ezen; olyan ruhadarabokat, kiegészítôket viszek majd, amelyeket azok is felpróbálhatnak majd, akik maguktól, nem vették
volna le ôket a polcról. Gyakran elôfordul,

NEM FIGYELÜNK AZ ARCBÔRRE

hogy a hozzám fordulók meglátják magukat a
tükörben és megdöbbennek, mennyire jól áll
nekik egy-egy szín vagy szabás, amit egyébként
sosem próbáltak volna ki...” – mondja a stylist.
Sajnos a magyar nôk többsége ragaszkodik
az unalmas, semleges színekhez, a megszokott
szabáshoz és anyagokhoz, s nem nyitott a kísérletezésre. A másik gátja a megújulásnak – és az
elônyösebb külsônek –, hogy mindig másnak
próbálnak megfelelni. – „Rengetegszer hallom,
hogy »Nekem már gyerekem van, nem vehetek
fel ilyet!«, illetve hogy valaki a korára hivatkozva nem visel színes vagy mintás ruhákat,
pedig ez nem család-, állapot- vagy korfüggô. A
legjobb példa erre a saját nagymamám, aki 85
évesen is képes volt talpig virágmintába öltözni,
és nagyszerûen állt neki!”
FÉLRE A SZTEREOTÍPIÁKKAL!

Ahhoz, hogy valaki színesebben öltözködjön,
nem kell forradalmi lépéseket tennie. – „Aki

eddig nem igazán hordott színeket, annak nem
biztos, hogy rögtön egy pink blézerrel kell kezdenie. Elég, ha egy feltûnôbb kendô, egy színes cipô formájában csempészi be a színeket a
ruhatárába. Egyébként pedig mindenki kísérletezzen bátran, hiszen ma már nagyon kevés
»tiltott dolog« van az öltözködésben; fel lehet
venni együtt a lilát és a narancssárgát, a pirosat a pinkkel vagy a kéket a zölddel, ha alapvetôen megvan a harmónia. Ha pedig úgy érzi,
hogy illik hozzá, amit kigondolt, ne foglalkozzon sem mások véleményével, sem a hátráltató sztereotípiákkal!”
Természetesen nem csupán a vállalkozó
szellem, hanem az alkatunk is meghatározza,
mi áll jól nekünk és mi nem. A stylist segít,
hogy bármilyen testalkatunk is van, megtaláljuk a számunkra elônyös fazonokat, színeket. – „A testalkat és a magasság is döntô. Mást
viselhet például egy alma és mást egy körte
test-alkatú nô, de más áll jól egy magas körte

A smink terén is bôven vannak elmaradások,
egyesek számára a sminkelés kimerül abban,
hogy alul-felül kihúzzák a szemüket fekete
szemceruzával, ami önmagában nemcsak divatjamúlt, hanem általában elônytelen is.
– „Az arcápolásra kellene sokkal nagyobb gondot fordítani, a megfelelô krémek kiválasztásától az alapozó vagy legalább a BB-krém
használatáig.
Az arcbôrünk egészsége és szépsége
ugyanis az alapja a jó megjelenésnek, még ha
a szemünk vagy a szánk nincs is kifestve” –
hívja fel a figyelmet az Árkád átváltoztatócsapatának stylistja.
S hogy mi a legfontosabb érv, amiért érdemes valakinek rászánnia magát a megújulásra?
Jakab Tímea elárulja: „Ha a külsônkön az elônyünkre változtatunk, az kihat a lelkünkre is –
jobban érezzük magunkat a bôrünkben, elismeréseket kapunk a környezetünktôl, az így
szerzett magabiztosság pedig az egész életünkre kihat!”
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10 éves az Árkád Gyôr!
Novemberben nagyszabású születésnapi kampány indul
sok-sok programmal, nyereménnyel és akcióval.

Játsszon
velünk!
Ismeri ön az Árkád Gyôr kínálatát? Válaszoljon három kérdésünkre, küldje be a helyes
választ, és ha szerencsés,

MEGNYERHETI A HÁROM
5.000 FORINTOS ÁRKÁD
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
EGYIKÉT!

1.

HÁNY ÜZLET TALÁLHATÓ
A GYÔRI ÁRKÁDBAN?

2.

HÁNY ÜZLET VESZ RÉSZT
A TAVASZI KUPON NAPOKON?

3.

MILYEN SZOLGÁLTATÁS NEM
TALÁLHATÓ MEG AZ ÁRKÁDBAN?

A) Több mint 50
B) Pontosan 100
C) Közel 130
A) 25
B) 55
C) 75

Visszatekintô:
ez történt az Árkádban

A) Mozi
B) Éttermek
C) Fodrászat
A megfejtéseket március 11-ig
várjuk az Árkád Gyôr – Igazgatóság,
9027 Gyôr, Budai út 1. címre
(a borítékra, kérjük, írja rá: „Játék”).
Elôzô játékunk nyertesei:
Asbóth Szabina, Tar Judit,
Kozák Józsefné.

Nyereményüket – egy-egy 5.000 forintos
Árkád Gyôr vásárlási utalványt – az Árkád
Gyôr igazgatóságán, Török Beátánál vehetik át, hétköznapokon 13 és 15 óra között.

Új üzlet
az Árkádban
összeállított „mûjégpályára” nagyon sokan
voltak kíváncsiak, a látogatók akár korcsolyát
is bérelhettek, hogy élvezhessék a csúszkálás
örömét.
SZERELMES VALENTIN-NAP

EVEZÉSSEL A FOGYATÉKKAL ÉLÔKÉRT

– „Ez valóban egy olyan megmérettetés,
ahol a részvétel a fontos, éppen ezért az egésznek nagyon kellemes, baráti hangulata van.
Büszkék vagyunk rá, hogy évrôl évre egyre
többen jönnek el” – mondta el az alapítvány
kuratóriumi tagja, Vincze Tibor.

Februárban, a szerelmesek ünnepén romantikus programokkal vártuk látogatóinkat. A romantikus fotósarokban a szerelmespárok
megörökíttethették magukat fotósunk kamerája elôtt, délutánonként pedig humoros vetélkedôkön mérhették össze ügyességüket a
párok; a gyôztes pár minden fordulóban egy
wellnesshétvégét nyert. A jó hangulathoz
sztárfellépônk, Fekete Dávid is hozzátett, s
hogy valóban édes legyen a szerelmesek ünnepe, csokinyalókával kedveskedtünk az Árkádba betérôknek.

Idén nyolcadik alkalommal, minden korábbinál több résztvevôvel rendezte meg a gyôri
Méhecske Közhasznú Alapítvány evezôs ergométerversenyét a fogyatékkal élôk számára.
A rendezvényen Gyôr neves sportolói is
képviseltették magukat, akik részvételükkel
igyekeztek felhívni a figyelmet sérült embertársaink helyzetére.
A versenyen közel száz versenyzô mérte
össze erejét 500, illetve 1.000 méteres távon;
az ország számos pontjáról érkeztek értelmileg és⁄vagy testileg sérült gyermekek, fiatalok
és felnôttek, akik ezen a napon kiszakadhattak a napi rutinból: élményeket szereztek, új
kapcsolatokat teremthettek, egy jó hangulatú
versenyen vehettek részt, és – a támogatóknak
köszönhetôen – természetesen senki sem távozott üres kézzel.

A versenyen több neves gyôri sportoló is az
evezôgépre ült. A Gyôri Úszó SE csapat képviseletében olimpikonok – köztük Jakabos Zsuzsanna – is vállalták, hogy összemérik
tudásukat az ETO labdarúgóival, a Gladiátor
ökölvívóival és a mosonmagyaróvári kézilabdázókkal, sôt, idén elôször a helyi vállalkozások kategóriájában is indítottak futamot.

SIKAMLÓS PROGRAM

Március 5-ig, szombatig még látogatható az
Árkád Gyôr mûanyag korcsolyapályája, amely
két hónapon keresztül várta a csúszkálni vágyókat. A különleges mûanyag panelekbôl

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

BABAKOCSIKÖLCSÖNZÉS

10 ÉVE EGYÜTT

MINIJÁRGÁNYKÖLCSÖNZÉS

CSOMAGMEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ

BANKAUTOMATA

ESERNYÔKÖLCSÖNZÉS

A RÉSZLETEKRÔL ÉRDEKLÔDJÖN A FÖLDSZINTI INFORMÁCIÓS PULTNÁL,
AHOL MUNKATÁRSAINK KÉSZSÉGGEL ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE!

Újabb üzlettel bôvült a gyôri Árkád kínálata: a földszinten megnyílt a Cin Cin Amica cipôbolt,
ahol már elérhetôk a tavaszi szezon legfrissebb modelljei. Az üzlet munkatársát, Horváth Renátát
az Árkád képviseletében Török Beáta köszöntötte
a nyitás alkalmából.
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