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Aki rendszeres látogatója a gyôri Árkádnak,
az tudja, hogy nálunk vásárolni nem csupán
„árubeszerzést”, hanem egyben élményt is je-
lent. Errôl az a sok-sok program is gondosko-
dik, amellyel hétrôl hétre, hónapról hónapra
kedveskedünk az idelátogatóknak. Az idei ta-
vasz bôven szolgál nézni- és hallgatnivalóval,
hiszen színpadunkon sztárvendégek és gye-
rekmûsorok váltják egymást, gondolva arra,
hogy a család minden tagja jól szórakozzon. 

Aki szeret egy fárasztó munkanap után
kellemes környezetben nézelôdni, vásárolni,
esetleg egy kávé vagy egy finom desszert
mellett lazítani egy kicsit, március 19-tôl a hét
három napján egy órával tovább teheti, hiszen
csütörtöktôl szombatig minden este 21 óráig
nyitva áll az Árkád kapuja. Hogy könnyebb 
legyen megszokni az új nyitva tartást, izgal-
masabbá tesszük kapcsolódó nyereményjáté-
kunkkal, több százezer forintot sorsolva ki az
esti órákban vásárló látogatóink között. 

S akinek ez nem lenne elég, lapozzon, és a
következô oldalon megtalálja a tavaszi Kupon
Napokon részt vevô üzleteink listáját, ame-
lyekben jelentôs kedvezményeket nyújtanak
a betérôknek, könyvtôl a cipôig! 

Jó vásárlást és kellemes élményeket kívá-
nok tavasszal is az Árkádban!   

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

EGYÜTT AZ IGAZI

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.

Az idei húsvét alkalmából kedves ven-
dégek érkeztek a gyôri Árkádba: az ün-
nepre készülôdô Répafalva lakói
varázsolják el a gyerekeket. 
Brúnó, a csodapiktor és Berti nyuszi mese-

beli világa kel életre ebben az évben a bevá-
sárlóközpont mesés díszletei között. A

tapsifülesek Répafalván élnek, ott várják
egyik legkedvesebb ünnepük közeledtét.
Brúnó, a csodapiktor és legkedvesebb barátja,
Berti azonban elügyetlenkedik a tojásfestést.
Mivel nagyon kevés idejük van, hogy csoda-
széppé varázsolják az ünnepet, azon töpren-
genek, miképpen tudnának a kiborult festék

helyett újat szerezni... Felkerekednek hát, és
kalandos útra indulnak. Maga az aranyló na-
pocska siet a csodapiktor segítségére: a szivár-
vány ragyogó színeivel ajándékozza meg a
nyuszikat, amelyektôl újra csordultig megtel-
nek a festékesvödrök. 
Folytatás a 2. oldalon.

KÖSZÖNTJÜK A HÖLGYEKET!  
Az Árkád Gyôr sem feledkezik meg 
a hölgyekrôl a nônapi hétvégén: két sármos
férfi sztárt hozunk el színpadunkra.

»3. OLDAL

STAND A SEGÍTSÉGÉRT
A helyi Lions Klubok tagjai ismét összefogtak,
hogy támogassák a tavaly felkarolt Andorka
Vivien gyógyulását. 

»4. OLDAL

ÚJ NYITVA TARTÁS 
Március 19-tôl minden csütörtökön, 
pénteken és  szombaton egy órával tovább, 
21 óráig vásárolhatnak az Árkád látogatói. 

»3. OLDAL

INDULNAK A KUPON NAPOK! 
Több  ezer forintot megtakaríthat, aki az
Árkád kedvezményes  kuponjaival indul útnak
egy hétvégi bevásárláson.

»2. OLDAL

KEDVES
OLVASÓK!

KÖSZÖNTÔA
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Ruha, ékszer, cipô, kiegészítô, játék,
sportszer, könyv – több ezer forintot
megtakaríthat, aki az Árkád kedvezmé-
nyes kuponjaival indul útnak egy hét-
végi bevásárlásra.  

Március 4. és 8. között különösen érdemes be-
tervezni egy „beszerzôkörutat” az Árkádban,
hiszen számos üzlet 20–40% kedvezménnyel
várja a vásárlókat. Több mint 60 üzletben vá-
sárolhatunk olcsóbban az akció ideje alatt –
van, ahol minden termékre, máshol a megje-
lölt termékekre vonatkozik az átlagosan 20%-
os árengedmény. 

HOGYAN VEHET RÉSZT 
A KUPON NAPOKON?   
Nyomtassa ki a honlapunkon (www.arkad-
gyor.hu)   megtalálható, kedvezményre jogosító
kuponokat, és mutassa  fel ôket vásárláskor az
akcióban részt vevô üzletekben!  Amennyiben
nem tudja elôre kinyomtatni a kuponokat, a
helyszínen, az Árkád Gyôr kuponnyomtató
standunknál kérje kollégánk segítségét!

Látványos megújuláson esett át a Saxoo
Londonüzlete: a minôségi férfiruházatot kínáló
márka letisztult, friss, mégis elegáns környezetben

várja azokat, akik kedvelik az egyedi megjelenést, és
szeretnének kitûnni a tömegbôl.   

Spóroljon 
a tavaszi 
Kupon 
Napokon! 

A meglepetések
embere
– nem csak nônapon
Az Árkád Gyôr nônapi fellépôi között
szerepel Vastag Tamás,aki többnyire
szerelmes dalokkal kedveskedik majd a
hölgyeknek. A jeles dátum kapcsán az
énekest kérdeztük arról, milyen az ideá-
lis nô, és kiderült, fôzni nem feltétlenül
kell tudnia. Interjúnkban zenei tervei-
rôl is beszélt. 

– Nônap alkalmából érkezel az Árkád Gyôr
színpadára. Mit jelent számodra ez az ünnep?
– Ahogy a többi ünnepre is igaz, hogy nem
csak azon a napon kell egymást szeretni, egy-
mást meglepni, igaz erre is. A nôket sem csak
március nyolcadikán kell ünnepelni, de az,
hogy van egy nap, amit kifejezetten nekik szen-
telünk, nem rossz dolog, sôt. Emellett azonban
fontos kiemelni, hogy a maradék 364 nap is
nônap.
– Miért tartod fontosnak, hogy legyen egy nap,
amikor a nôket ünnepeljük?
– Ennek nagyon sok oka van. Ha a történelmet
megnézzük, látjuk, hogy erôsen patriar-
chális társadalomban éltünk az el-
múlt sok ezer évben. Ez mind a mai
napig tart, de azért változott a
világ, a nôk mára kivívták maguk-
nak az egyenjogúságot. Ez a nap
szerintem ezt, az ahhoz vezetô
utat hivatott ünnepelni. Ezenkí-
vül azért is fontosnak tartom,
mert ezen a napon is megköszön-
hetjük a legfontosabb nôknek,
az édesanyáknak, hogy
szeretnek minket. 
– Te kiket köszön-
tesz fel és mivel? 
– A körülöttem
lévô hölgyeket
szoktam meglepni
apró kedvességek-
kel. Alapvetôen
én a meglepetések
és gesztusok em-
bere vagyok, úgy-
hogy ez tôlem
nem meglepô.
Annyi a különb-
ség, hogy március
nyolcadikán számí-
tanak rá, akkor nem
meglepetés.
– Mitôl vonzó egy nô
szerinted?
– Minden nô vonzó, aki
magával szemben igé-
nyes. Az a nô, aki figyel
a külsejére és a belsejére
egyaránt, az nem tud nem
szép lenni – az a nô csodálatos.
Közhely, hogy a belsô értékek

fontosak, de a közhelyek úgy alakultak ki, hogy
van igazságtartalmuk. Én is azt gondolom, hogy
elsôsorban a belsô értékek fontosak. Persze
ahhoz, hogy az elsô beszélgetésig eljussunk,
hogy egyáltalán megismerhessük egymás belsô
értékeit, külsô vonzalomnak is kell lennie. 
– Egy interjúban beszéltél az évtizedekkel eze-
lôtti nôies nô és a mostani nôkép közti kü-
lönbségrôl, arról, hogy a nôk nem csak
nyertek az egyenjogúsággal. Közelebb áll hoz-
zád a régi kor nôtípusa?
– Mindegy, hogy melyiket tartom jobbnak, vál-
tozott a világ, és nekünk, férfiaknak is változ-
nunk kell vele. Az emancipációval szerintem a
nôk sokat kaptak, de veszítettek is – egyik kéz-
zel adtak, a másikkal pedig elvettek tôlük. A
biztonságot elvették tôlük. Azt a biztonságot,
amit a férfi, a férjük jelentett számukra, hiszen
ma már egy perc alatt fel lehet bontani egy 
házasságot, a férfi könnyedén elhagyhatja a fe-
leségét. Ez szomorú hozadéka az emancipáció-
nak, de a mai világban már nehéz lenne
megtartani a régi, hagyományos nôi szerepeket.

– Fontosak számodra a tradicionális nôi
szerepek, hogy például a fôzés tudomá-
nya meglegyen egy nôben?
– A fôzés éppen nem, mert nagyon sze-
retek fôzni, nem baj, ha nekem kell va-
csorát varázsolni az asztalra. A
családon belüli munkamegosztás meg-
beszélés kérdése, nincs azzal semmi
baj, ha a férfi is takarít, besegít a házi-
munkába. 
– Visszatérve a gyôri koncerthez,
de mégis a nôknél maradva:
mivel köszöntöd fel a gyôri
nôket?
–Szeretném, ha március nyol-
cadikán egy jó buli lenne az
Árkádban. Nem elvont és
emocionális dalokat fogok
énekelni, hanem többnyire
szerelmes számokat a nôk
kedvéért. Kétharmadában
ebbôl áll majd össze a re-
pertoár, a fennmaradó idô-
ben pedig az urakat is
meg fogjuk picit moz-
gatni, hogy táncoljanak a
hölgyekkel.
– Min dolgozol jelen-
leg, mit várhatunk
tôled a közeljövôben?
– Jelenleg a dalszerzés
köti le az idôm nagy ré-
szét. A saját gondolata-
imat próbálom dalba
önteni, nem pedig mások
által írtakat énekelni. A ki-
teljesülés felé próbálok ha-
ladni. Fotó: Sztárban sztár

Az Árkád hagyományos Kupon Napjain 
átlagosan 10–15 ezer kupont váltanak be 
a látogatók.  

VASTAG 

TAMÁS 

az Ár
kádb

an:

2015. március 7., 

17 órakor

A TAVASZI 
KUPON NAPOKON 
RÉSZT VEVÔ 
ÜZLETEK: 
» 4_SKANDINÁVIA
» ALEXANDRA
» AMNESIA
» APACS EZÜST
» BALANCE
» BALTEE
» BIOTECH USA
» BORGO
» BUDMIL
» BURGER KING
» C&A
» CAMAÏEU
» CONNECTTEL
» DEVERGO & FRIENDS
» DOCKYARD
» GAS
» GELATO E CAFFE
» GRAVÍRPONT
» GRIFF COLLECTION
» HARLEM
» HEAVY TOOLS
» HERVIS
» HUMANIC
» INSIDE
» INTERSPAR
» J.PRESS
» JADE FASHION
» JÁTÉKSZIGET
» JUTA
» L STORE
» LACHMANN
» MISTER MINIT
» MONARCHY
» MR. BIG
» NECKERMANN
» NEW BALANCE
» NEW’S
» OFFICE SHOES
» OPTI MARKT OPTIKA
» OPTICALL OPTIKA
» MÁRKÁS ÓRÁK ÜZLETE
» PEPE JEANS
» PIREX PAPÍR
» PLAYERSROOM
» PLAYMAX
» RENO
» RESERVED
» RETRO
» SAXOO LONDON
» SKINY
» SONY CENTER
» SUGARBIRD
» TAKKO FASHION
» TALLY WEIJL
» TCHIBO
» TELENOR
» THE DENIM FACTORY
» TOM TAILOR
» TOP CLEAN
» TOP SHOP
» TRIUMPH
» TUI
» ÚJVILÁG ÉKSZER-ÓRA
» VISION EXPRESS
» YVES ROCHER
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Tudta? A piros tojás az élet ôsi jelképe, 
amely az újjászületést, 
színe pedig Krisztus vérét jelképezi.
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PROGRAM 3

Húsvéti vendégek
az Árkádban 
Folytatás az  1. oldalról.
A két tapsifüleshez a Répafalva felé vezetô
úton visszafelé Csíkoska, Bojtos és Tüskés is
csatlakozik. A jó barátok összefognak, és a
sürgô-forgó kis csapat immár együtt lát mun-
kához. Fáradozásukat siker koronázza, és mire
beköszönt a húsvét, a gyerekek legnagyobb örö-
mére minden egyes kis fészekben ott pompáz-
nak a szivárvány színeiben ragyogó tojások.

PROGRAMOK GYEREKEKNEK 
A tavaszi foglalkoztató kiskertben minijátszó-
ház várja a kicsiket, tojásdobó és termény-
válogató játékkal, „gyümölcsös-” és „vetemé-
nyeskerttel”, míg a húsvétikézmûvesmûhely-
ben tojást festhetnek, és ünnepi apróságokat
készíthetnek a gyerekek. 

VÁG AZ ESZE? 
Különleges logikai játékokkal tesztelheti tér-
látását és logikáját az Árkádban, a logikai játé-
kok standján, ahol ördöglakatok, kirakók és
számos más izgalmas játék várja a látogatókat.  
A legismertebbek köztük kétségkívül a

trükkös ördöglakatok, amilyeneket már az
1200-as években készítettek Európa-szerte az
agy edzésére. Mindennap 14 órától kezdôdôen
három órán keresztül próbálgathatják a látoga-
tók többek között az ôsi ördöglakatokat, a 4000
éves klasszikus kirakójátékot, a tangramot vagy
éppen a pentomino nevû kirakójátékot.  

TUDTA? 
Felnôttként minden bizonnyal sokakban felme-
rül, miért a nyuszi hozza a húsvéti tojást. Talán
kiábrándító a válasz, de a húsvéti nyúl meséje
valószínûleg egy félreértésen alapul...  
Az állat ugyanis egy egyszerû nyelvi téve-

dés miatt került be a húsvét hagyományos jel-
képei közé. A XVI. századi Németországban
ilyenkor kötelezô volt beszolgáltatni egy
gyöngytyúkot a tojásaival együtt a földesurak-
nak. A gyöngytyúknak németül Haselhuhn a
neve, amely elhallás révén módosult a nyúl
német nevére, azaz a Haséra. 

HÚSVÉTI 
SZTÁRFELLÉPÔK
Március 19., 20 óra 

BRO’N’SIS HIPHOP-
TÁNCSHOW
Március 20., 20 óra 

KIRÁLY LINDA 
FELLÉPÉSE
Március 21., 20 óra  

PETER SRÁMEK 
FELLÉPÉSE

Március 26., 20 óra  

MARGARET ISLAND
AKUSZTIKUS 
KONCERT
Március 27., 20 óra 

A HÔSÖK FELLÉPÉSE
Március 28., 20 óra 

CZIBI NORBERT 
FELLÉPÉSE
Április 2., 20 óra 

GÉCZI ANDRÁS
MÛSORA (X-Faktor 2012)

Április 3., 20 óra

TARÁNY TAMÁS 
FELLÉPÉSE (X-Faktor 2013)

Április 4., 20 óra 

VÁRHEGYI LUCAS
PALMIRA FELLÉPÉSE

HÚSVÉTI 
GYEREK-
ELÔADÁSOK 
Március 21., 16 óra

BÛVÉSZMÛSOR 
GYEREKEKNEK
Március 20., 16 óra

KUKORI ÉS KOTKODA
Kukori és Kotkoda boldog házasságban élnek,
azonban Kukori lustasága gyakran bosszantja
Kotkodát: hiába kéri Kotkoda, hogy kapirgálja
ki a gyomot a kukorica közül, vagy éppen po-
rolja ki a szônyeget, Kukori folyamatosan azon
töri a fejét, hogyan kerülhetné el a munkát.

Ebben jó barátja, Kopasznyakú is segítségére
van, a két jó barát azonban mindig pórul jár, és
Kotkoda végül megleckézteti a lusta Kukorit.

Március 27., 16 óra

RÉMUSZ BÁCSI MESÉI 
Az interaktív elôadás történetének fôhôse a Nyúl,
a szeretetreméltó csínytevô, aki folyton bajba
kerül – gyakran Róka Testvérrel vagy Medve Test-
vérrel szemben – de mindig kivágja magát. 

Március 28., 16 óra 

BÛVÉSZMÛSOR 
GYEREKEKNEK
Április 4., 16 óra

PIROSKA ÉS A FARKAS
Ki ne ismerné a piros sapkás kislány és a fa-
lánk farkas történetét? A Grimm-testvérek
klasszikus meséje ezúttal a Hold Színház elô-
adásában elevenedik meg.  

Április 3., 16 óra

MENYECSKEMESE 
A székely népmesék tele vannak humorral,
bájjal, ami alól ez a mese se kivétel. Fôszerep-
lôje, a menyecske mindennek az ellenkezôjét
csinálja, és férje már nem bírja elviselni az
asszony nyakasságát. A történet a menyecske,
az ura és az ördög furfangjairól szól. Az elô-
adás érdekessége, hogy a szereplôk székely
tájszólással beszélnek, és eredeti székely nép-
zenére énekelnek. 

Május 29., 17 óra
Az „Ének Iskolája” tehetségkutató résztve-
vôinek – Kenedi Veronika,  Berki Artúr és
Varga Vivien – fellépése.

Május 30., 17 óra

SZANDI MÛSORA 

Hosszabbított nyitva tartás várja az
Árkád vásárlóit március 8-án, vasár-
nap: minden üzlet 19 óráig tart nyitva. 

Március 19-tôl pedig minden csütörtökön,
pénteken és szombaton egy órával tovább, 21
óráig vásárolhatnak, nézelôdhetnek. Sôt akár
nyerhetnek is – az új nyitva tartás elsô három
hetében ugyanis összesen 500.000 Ft értékû
Árkád vásárlási utalvány talál gazdára azok
között, akik csütörtökön és szombaton 19 és
21 óra között vásárolnak! 

Március 8., 18 óra

KASZA TIBI 
FELLÉPÉSE

VÁLTOZIK 
A NYITVA 
TARTÁS

Köszöntjük 
ahölgyeket! 
Az Árkád Gyôr sem feledkezik meg 
a hölgyekrôl a nônapi hétvégén:  
sármos férfi sztárokat hozunk el, hogy
szívhez szóló dalaikkal megdobog-
tassák a nôi szíveket!

Március 7., 17 óra 

VASTAG TAMÁS 
FELLÉPÉSE
Március 8., 17 óra

PUSKÁS PETI 
FELLÉPÉSE
A zenei élmény mellett hölgylátogatóink kö-
zött több száz szál virágot osztunk szét, hogy
érezhessék: nônek lenni jó!  

Gyereknapi
programok 

ˇ
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Nônap alkalmából érkezik Puskás Peti
az Árkád Gyôr színpadára, ezúttal egye-
dül. Az elmúlt két évben sok energiát
fektetett az általa alapított The Bie-
bers munkáiba, de emellett szólókarri-
erjét sem adta fel. 

– Nônap alkalmából lépsz fel az Árkádban.
Mit hozol a gyôri hölgyeknek?  
– Remélem, sok-sok jó zenét és rengeteg ener-
giát a színpadra! 
– Fontosnak tartod ezt a dátumot?
– Az ünnepeket általában fontosnak tartom.
Bár sokszor elmondjuk, hogy minden nap
ünnep, de valahogy mégis csak akkor va-
gyunk figyelmesebbek, amikor jelzi a naptá-
runk, hogy legyünk azok. Danival (Puskás Peti
öccse – a szerk.) és apával mindig veszünk
ilyenkor virágot anyunak és a környezetünk-
ben lévô nôknek, akik hálásak is érte. Mi
meg nekik, hogy vannak.
– Jelenleg párkapcsolatban élsz. Mivel
leped meg a párodat? 
– A virág mindig bejön. És olyan jó illat
lesz tôle a szobában...
– Milyen számodra az ideális nô? 
– Nincs konkrét nôideálom. A
volt barátnôimmel is mind a mai
napig jóban vagyok, és imádom
ôket, mert mindannyiukban van
valami, amiért rajongani lehet.
– Két éve The Biebers néven
együttest alapítottál, azóta fôként
annak tagjaként hallhatott énekelni a kö-
zönség. Hét fiatal srác a színpadon – a  ma-
gyar popéletben jelenleg nem sok fiúbandát
találunk. Nagy az érdeklôdés a csapat iránt?  
– Érdekes ez a „fiúbanda” megnevezés, mert
csak annyiban vagyunk fiúbanda, hogy
nincs köztünk lány. De valahogy nekem a 
fiúbanda kifejezésrôl néhány éneklô-táncoló,
zselézett hajú fiú ugrik be, nem pedig a Led
Zeppelin vagy a Rolling Stones, pedig ezek
az együttesek is csak fiúkból állnak. Minden-
esetre abból a szempontból bóknak vesszük,
hogy általában az ilyen csapatokban külön-
bözô karakterû, de jóképû srácok rohangál-
nak a színpadon. Szerencsére nagy az
érdeklôdés, a legutóbbi turnéállomáson a
koncert után már öcsi nevét skandálta egy
nagyobb méretû lánycsapat (Dani is a The
Biebers tagja – szerk.). Annyira meglepôdött,
hogy inkább gyorsan lepakolt a színpadról. 
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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!

Ajándék Puskás
Petitôl a nôknek

Az Árkád aktuális híreit, 
akcióit megtalálja 
a www.arkadgyor.hu címen!

– A gyôri fellépés arról árulkodik, hogy szó-
lókarrieredet sem adtad fel. Jut idô erre is a
The Biebersszel való munkán kívül?
– Remek pillanatban kérdezel rá, köszönöm,
mert éppen a mai napon rögzítettük az elsô fel-
vételeket legújabb szólódalomhoz. A Biebers
most a fôirány – imádom csinálni, együtt lenni
a többiekkel, megvadulni a színpadon, olyan
témákról énekelni, amirôl magyarul nem lehet
–, de most volt egy dalötletem, amit úgy érez-
tem, meg kell csinálnom. Remélem, nem csal-
nak a megérzéseim ezzel kapcsolatban.
– Milyen terveid vannak a közeljövôre
nézve egyedül, illetve a csapattal? 

– Szerencsére sok dolgom van, színház- és tv-
forgatás egyaránt. Próbálok legfôképpen arra
hajtani, hogy minden irányban ugyanazt
kapja a nagyközönség. A zenekarral is renge-
teg a dolgunk, nagy a versenyhelyzet, de sze-
rintem ez csak jót tehet! Zajlik a tavaszi turné,
szerencsére sok telt házzal. Hamarosan jön az
új klip, és gôzerôvel készülünk a teljes lemez-
anyaggal. Csodás idôszakunkat éljük, és sze-
retnénk meghálálni az érdeklôdést, amit
kapunk. Keményen dolgozunk magunkon,
hogy olyan élményt adjunk élôben is, amiért
érdemes kimozdulni egy jó kis galaktikus kon-
certre! Keményen edzünk például a testünkre
is, de egyelôre még csak Ekanem Bálint tart
azon a szinten, hogy atlétát vehessen fel...

PUSKÁS 

PETI 

az Ár
kádb

an:

2015. március 8., 

17 órakor

1.MELYIK SZTÁR NEM LÉP FEL 
AZ ÁRKÁDBAN MÁRCIUSBAN? 
a) Puskás Peti b) Vastag Tamás c) Tóth Vera

3. HÁNY ÓRÁIG LESZ NYITVA 
AZ ÁRKÁD MÁRCIUS 8-ÁN? 

a) 20 óráig b) 19 óráig c) 21 óráig 

2. MILYEN ÉRDEKESSÉGEKET 
PRÓBÁLHATNAK KI AZ ÁRKÁD STANDJÁN 
A GYEREKEK ÉS FELNÔTTEK? 
a) Logikai
játékokat 

b) Társas-
játékokat  

c) Labda-
játékokat

A megfejtéseket március 22-ig várjuk 
az ÁRKÁD Gyôr Igazgatóság, 9027 Gyôr, Budai út 1.
címre (a borítékra írja rá: „Játék”).

Februári játékunk nyertesei: 
Szili Sándorné, Hájas Csaba, Tóth Patrícia.
Nyerteseinket postai úton is értesítjük. Nyereményüket – egy-egy 5.000 forint értékû
Árkád Gyôr vásárlási utalványt – hétköznapokon 13–15 óra között a bevásárlóközpont
igazgatóságán, Márk Eszternél vehetik át.

Játsszon velünk!
Válaszoljon három kérdésünkre az Árkád Gyôr
tavaszi programjaival kapcsolatban, és 
nyerjen 5.000 forint értékû vásárlási utalványt! 

Az Arrabona Lions Klub, az Elsô Gyôri
Lions Klub és a Patrónus Lions Klub idén
is megnyitja jótékonysági standját.

A három Lions Klub tagjai ismét jótékony 
céllal fognak össze, hogy a tavaly felkarolt 
Andorka Vivien gyógyulásához szükséges to-
vábbi kezelések és eszközök költségeit egy jóté-
konysági gyûjtés keretein belül támogassák.
Nem elôször: 2014-ben a segítôkész vásárlók-
nak köszönhetôen az ÁRKÁD Gyôr bevásárló-
központban összegyûjtött pénz fedezte egy

speciális kerekes szék költségeit, amely nagy-
ban megkönnyíti az agyvérzés utáni hosszadal-
mas gyógyulásért küzdô Vivien életét. 
A „Lions Összefogás Gyôr” stand bôséges

kínálattal és szeretettel vár minden kedves ér-
deklôdôt az Árkádban március 21-én, szom-
baton 10–19 óráig. A vásárfiák általános
iskolás diákok kézi készítésû munkái és neves
iparmûvészek termékei lesznek – vessenek
egy pillantást az apróságokra, és böngéssze-
nek köztük kedvükre! Segítsünk közösen 
Viviennek idén is! 

Vásárfiák Vivienért 


