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Az idei év különleges az Árkád Gyôr történeté-
ben: novemberben lesz tízéves a bevásárlóköz-
pontunk, amely a régió legnagyobb
választékát kínálja, s túlzás nélkül mondhat-
juk, hogy a város és környéke meghatározó ta-
lálkozópontjává vált az elmúlt évtizedben.
Hogy a kerek születésnapot méltóképpen
megünnepeljük, augusztus 25-tôl nagysza-
bású programsorozat indul, amelynek rendez-
vényeire szeretettel invitáljuk minden
látogatónkat.

Idén a szokásos nyereményjáték mellett –
mi mint az ünnepeltek – szeretnénk valamivel
meghálálni azt a bizalmat és szeretetet, amit
tíz éve tapasztalunk. A 10 nyertes látogató
mellett 10 rászoruló családot is támogatunk:
olyanokat, akik napi megélhetési gondokkal
küzdenek, vagy életüket egy tragédia törte
ketté. 

Az év legnagyobb látványrendezvénye, 
„Az ôsember világa“ interaktív kiállítás már javá-
ban zajlik az Árkádban, elvarázsolva a kicsiket és
nagyobbakat. Ezúttal a jégkorszak világába ka-
lauzoljuk látogatóinkat, monumentális ôsállatok
és lenyûgözô díszletek között. A programok
pedig folytatódnak: szeptembertôl minden
héten sztárfellépôvel ünnepeljük a gyôri Árkád
megnyitásának tizedik évfordulóját. 

Születésnapunk kapcsán számos további
újdonsággal találkozhatnak látogatóink az év
hátralévô részében, hiszen sok meglepetéssel
készülünk. Megújul – a többi között – karácso-
nyi dekorációnk..., a többi azonban legyen
meglepetés!  

Máté Richárd centermenedzser

Újabb nagyszabású tematikus kiállítás
nyílt a gyôri Árkádban: ezúttal az ôs-
korszakba repítenek vissza a látványos
installációk. 

Az interaktív kiállítás izgalmas idôutazásra csá-
bít: a látogatók felfedezhetik az elsô emberek vi-

lágát, bepillanthatnak mindennapjaikba, meg-
ismerkedhetnek a mamuttal és a kardfogú tig-
rissel. 

A részletgazdag enteriôrökben monumentá-
lis, mozgó és hangokat adó állatfigurák állnak,
amelyek az egész családot lenyûgözik, a gyere-
kek pedig  foglalkoztató játékok segítségével me-

rülhetnek el az ôsvilágban. Lovagolhatnak pél-
dául gyapjas orrszarvú hátán, és fotózkodhatnak
az ôskori vadászokkal, ha pedig a család vásárol
is az Árkádban, ajándék matricás kifestôvel tér-
hetnek haza. Garantált, hogy az ôskori életképek
nemcsak a gyerekeket nyûgözik majd le!
Részletek a 3. oldalon.

SEGÍT AZ ÁRKÁD GYÔR
Tizedik születésnapja alkalmából 10 héten át
10 rászoruló családot támogat az Árkád
egy-egy nagy értékû vásárlási utalvánnyal. 

»2. OLDAL

JÁTSSZON VELÜNK!   
Aktuális  játékunk Ôsvilág kiállításunkkal kap-
csolatos: három helyes  válasszal 5.000 forin-
tot nyerhet vásárlási utalvány formájában!  

»4. OLDAL

SZTÁROK AZ ÁRKÁDBAN 
A jubileumi rendezvénysorozatra minden 
héten sztárok érkeznek, nyereményjátékun-
kon pedig akár egymillió forintot nyerhet! 

»2–3. OLDAL

VISSZATEKINTÔ 
Virtuális 11-es rúgásokkal nyert Xbox 
játékkonzolt a futball-Eb alkalmából 
rendezett nyári játékunk gyôztese.  

»4. OLDAL

KEDVES
OLVASÓK!

KÖSZÖNTÔA
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Vissza azôskorba! 

Nyitva tartás:
hétfô–péntek 8–21,
szombat 7–21,
vasárnap 8–19 óráig.

Üzletek:
hétfô–szombat 9–20,
vasárnap 
10–18 óráig.

Interspar:
hétfô–péntek 8–21,
szombat 7–21,
vasárnap 8–19 óráig.

10 ÉVE EGYÜTT

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.
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Tíz héten keresztül tíz rászoruló csalá-
dot támogat az Árkád Gyôr a bevásárló-
központ 10. születésnapja alkalmából.
A szerencsés családok 100-100 ezer fo-
rintot költhetnek el az Árkádban.   

Fennállásának legnagyobb eseményére készül
a gyôri Árkád: november 3-án lesz tíz éve, hogy
a bevásárlóközpont megnyitotta kapuit. Ez al-
kalomból tíz héten át tartó rendezvénysorozat-
tal készül az Árkád, amit egy különleges
jótékonysági akcióval is megkoronáz. Nehéz
sorsú családokat ajándékoz meg egy-egy 100
ezer forint értékû vásárlási utalvánnyal, ame-
lyet az Árkád üzleteiben válthatnak be. 

A karitatív akció megvalósításához a megye-
székhely két nagy múltú közhasznú alapítvá-
nyát hívta segítségül az Árkád vezetése. A Lurkó
Alapítvány és a Méhecske Alapítvány nevét
sokan ismerik Gyôrben és környékén, hiszen
számos nehéz sorsú családot támogatnak – az ô
javaslatukra került kiválasztásra az a tíz család,
akik részesülnek az Árkád adományában. 

AKÁR A MESÉBEN 
Zajovicsné Vizer Bernadett a Lurkó Alapítvány
vezetôjeként több családot javasolt a támoga-
tásra az Árkád Gyôr vezetésének, köztük sú-
lyos beteg gyermekeket nevelô szülôket. Ôt
magát saját gyermeke betegsége vezette arra az
útra, amelyen segítôivel számos beteg gyer-
meknek és családjának könnyíti meg a min-
dennapokat. 

– „Olyan megkeresés, mint az Árkádé, kis
túlzással szinte csak a mesében van... Nagyon
ritka, hogy ekkora adománnyal önként jelent-
kezik egy cég, hogy segíteni szeretne, általában
személyes ismeretség vagy érintettség útján ju-

tunk adományokhoz, felajánlásokhoz” –
mondja az alapítvány elnöke. „Gyakran látom,
hogy egy súlyos betegség hogyan emészti fel a
család tartalékait és erejét, s hogy gyakran
olyan alapvetô kiadásokra sincs pénz, mint a
cipô a gyerek lábára... Döbbenetes élmény,
ahogy egy édesanya sírva köszöni meg, hogy a
gyermeke végre jól lát, mert mások segítsége
nélkül korábban nem futotta szemüvegre, vagy
azzal szembesülni, hogy valaki negyven kilo-
méterrôl nem tudja meglátogatni a gyerekét a
kórházban, mert nem telik útiköltségre...”

PÉLDÁT MUTAT AZ ÁRKÁD 
Székely Márta, a Méhecske Alapítvány elnöke
nap mint nap kapcsolatban áll olyan családok-
kal, akik sérült gyermeket nevelnek, s egy au-
tista fiú édesanyjaként személyesen is átérzi,
milyen nehézségekkel kell szembesülniük. Az
alapítvány elsôsorban magánszemélyek fel-
ajánlásaiból, tárgyi adományokkal – ruha-
nemûvel, tartós élelmiszerrel – tud segíteni,
most pedig örömmel csatlakoztak az Árkád ak-
ciójához. 

– „Példaértékû, hogy egy sikeres vállalat to-
vábblát a profiton, és odaáll egy jó ügy mellé.
Az általunk javasolt támogatottak között van
sérült gyermeket nevelô nagycsalád, de fogya-
tékkal élô pár is, akik egészséges gyermeket ne-
velnek. Követendô példa lehet minden
kisebb-nagyobb cég számára, hogy az évfordu-
lókon, születésnapokon az ünneplés mellett
egy-egy jó ügyet is támogasson, a megfelelô
szakemberekkel, civil szervezetekkel össze-
fogva” – mondja Székely Márta. 

A Méhecske Alapítvány egyébként régóta
kapcsolatban áll az Árkáddal: a bevásárlóköz-
pont ad helyet minden évben a fogyatékkal

élôk ergométerverse-
nyének, amelyen az
ügyességüket és
erônlétüket össze-
mérô csapatok
mellett olyan
neves sportolók
is képviseltetik
magukat, mint
Jakabos Zsu-
zsanna
vagy
Korsós
György. 

A 10.
jubileum
alkalmá-
ból ren-
dezett
jótékony-
sági akció
augusztus
végén kez-
dôdik,
akkor adják
át az Árkád munka-
társai az elsô 100
ezer forintos
utalványt,
amelyet tíz
héten át további
kilenc követ. A
vásárlásban 
is segítenek, hiszen a
támogatott családok között vannak,
akik még soha nem jártak a bevásárló-
központban, ahol bizony nem könnyû eliga-
zodni az üzletek kínálatában. 

Az Árkád 10. születésnapi 
rendezvénysorozatánakminden hetén 
sztárfellépôt köszönhetünk a színpadon.   

Csepregi Évát generációk ismerik – si-
kereinek kezdete a 70-es évek elejére
nyúlik vissza –, de még ma is sokat fog-
lalkoztatott énekesnô. A mûvésznô az
Árkád Híradónak ôszintén mesélt pá-
lyájáról és az álmairól is. 

– Több mint négy évtizede tart a nép-
szerûsége, a Neoton Família mellett szólóban
is sikeres karriert futott be. Mi a titka? 

– A legfontosabb talán a Neoton Família re-
pertoárja. Ha az ember egy kis országban nép-
szerûségre tör, érdemes olyan zenét választani,
ami sok emberhez eljut. Ezek mind hab-
könnyû slágerek, mindegyik dalban van va-
lami aktualitás. Sorolhatnám még, de a titok
rengeteg mindenbôl áll össze, ami összeadó-
dik.

– Emlékszik, milyen gázsival kezdte a fel-
lépéseit?

– Amire emlékszem, az száznyolcvan fo-
rint volt; a hetvenes években ez nem volt na-
gyon kevés, de sok sem. A nyolcvanas
években már háromezer-ötszáz forint körül
volt a gázsink, ez mindenkire vonatkozott a ze-
nekarban. Egy nagyon jó fizetés tízezer forint
volt akkoriban. 

– A fiával, Dáviddal milyen a kapcsolata? 
– A fiam már nyolc éve a dobosunk, na-

gyon jó a kapcsolatunk, ô egy szórakoztató,
kedves ember, és nagyon jól beilleszkedett a
csapatba. Nagyon jó érzés, hogy a fiam is merít
ebbôl a Neoton-sikerbôl, amire sokan vágynak
egyébként, hiszen nagyon sokan éneklik a da-
lainkat. Például Kasza Tibi, Tóth Gabi és Fa-
lusi Mariann is. 

– Évrôl évre egyre több énekes tûnik fel a
különbözô tehetségkutató mûsorokban. A
mai fiatalok közül lát valakit esélyesnek
arra, hogy még hosszú évtizedekig népszerû
legyen? 

– Annak idején a Neotonra is azt mondták:
„Ó hát ez csak egy hirtelen jött, múló siker!”
Nehéz most ítélkezni. Rúzsa Magdi életpályája

például magáért beszél, úgy látom, a mondani-
valójában és az egész karrierjében nagyon át-
gondolt, talán ô lehet, aki hosszan tartó sikerre
számíthat.

– Nem lehetett könnyû a tavaly decem-
berben bekövetkezett szakítása. Sikerült túl
tennie magát a tizenöt éves kapcsolaton?

– Minden kapcsolat vége tulajdonképpen
egy tragédia, egy kudarc, és bizony nem
könnyû ezen túllépni. Azt hiszem, mindig ott
marad a lelkemen egy folt, és igazából folya-
matosan  gondolkodom azon, hogy hogyan
lehet „kikerülni” lelkileg ezt a tizenöt évet. Per-
sze sehogy, mert ez hozzá is tesz az ember éle-
téhez, és el is vesz. Sajnálom, hogy így történt,
de ennek így kellett történnie. 

– Úgy tudom, 3 élettársa volt: dr. Erdôs
Péter, a magyar Hanglemezgyártó Vállalat
igazgatója, Bob Heatley skót származású dal-
szerzô, akitôl 1992-ben a fiuk, Dávid szüle-
tett, és Attila, akivel tavaly decemberben
tizenöt év után szakítottak. Nem bánja, hogy
nem házasodott? 

– Valójában egy kicsit bánom, hogy nem
volt egy olyan igazi, szép esküvôm, vagy nem
adatott meg az, hogy megtaláljam a páromat
egy életre szóló kapcsolatban. Ennek biztosan
én is oka vagyok, nem csak a férfi.

– Nyilatkozta korábban, hogy nem számít
a kor, szeretne még szerelmes lenni. Van most
olyan férfi, aki esélyes lehet?

– Mindig vannak jelentkezôk, de igazából a
szerelmet nagyon forszírozni nem lehet. Azt
tapasztaltam, ritkán adatik meg az ember éle-
tében, hogy kap egy ajándékot az égiektôl: egy-
szer csak szerelmes lesz, és viszontszeretik.
Nagyon nagy ajándék lenne, ha ez kijutna
nekem, boldog lennék, ha tudnék újra szerel-
mes lenni. Nem lehet tudni, mit hoz az élet, a
sors. Ezért nem is érdemes keseregni, mert
vagy jön, vagy nem.

– Mi az, amit a mai eszével másképp csi-
nálna? 

– Talán azt bánom, hogy bár szerettem
volna több gyereket, nagy családot, nem jött
össze. Akkor viszont nyilván a szakmámban
nem tudtam volna úgy teljesíteni, ahogy tet-
tem. Sok minden van, ami talán jó lett volna,

de rögtön meg is cáfolom, mert ilyen az élet,
nem véletlenül alakultak úgy dolgok, ahogy
alakultak.

– Boldog embernek tartja magát? Van,
amit még szeretne elérni?

– Az élet hosszú, minden hullámzik
benne, úgy, ahogy bárki másnak. Nem hiszem,
hogy az én életem nagyon könnyû, ám ettôl
függetlenül boldog embernek tartom magam,
mert szeretem, amit csinálok. Talán még sze-
retnék egy jó színpadi szerepet, egy igazán jó
rendezôvel, és szeretnék összehozni egy nagy-
koncertet, amely a pályámat dolgozza fel. Sok
minden van tehát, ami még elôttem lehet,
aztán majd kiderül, mit sikerül ebbôl valóra
váltani.

Több mint négy évtizede tartó népszerûség

Az Árkád által
megajándékozott csalá-

dokat lapunkban is  bemutatjuk,
valamint az Árkád honlapján (Arkadgyor.hu)
és  Facebook-oldalán is hírt adunk a jótékony-
sági akció  fejleményeirôl.  

Az Árkád igazi sztárfellépôkkel ün-
nepli 10. születésnapját: novembe-
rig minden csütörtökön koncertek
az Árkád színpadán! 

Szeptember 1.: Korda György és Balázs Klári
Szeptember 8.: Kis Grófo és Foky
Szeptember 15.: Freddie
Szeptember 22.: Fekete Dávid
Szeptember 29.: Csepregi Éva
Október 6.: Bereczki Zoltán
Október 13.: Children of Distance
Október 20.: 100 Folk Celsius
Október 27.: Peter Srámek
November 3.: Kasza Tibi + ÉLÔ KONCERT
MEGLEPETÉS EXKLUZÍV SZTÁRVENDÉGGEL! 

A KONCERTEK 18 ÓRAKOR,
A ZÁRÓ MEGLEPETÉSKONCERT
20.30 ÓRAKOR KEZDÔDIK.

SZÜLINAP
SZTÁROKKAL

Jótékonyság: az ünnepelt ad 
ajándékot a rászorulóknak 

ˇ



A Közép-Afrikában kifejlôdött
mamutok – amelyek késôbb
feltûntek Eurázsiában, Észak-
Amerikában majd Szibériá-
ban is –, a kardfogú tigris, a
barlangi medve és az ôsembe-
rek életének izgalmas jelene-
teit kísérhetjük végig, közben
számos érdekes tudományos
információval gazdagodva. El-
jött az idô tehát, hogy a rég-
múlt óriásai visszatérjenek és
elvarázsoljanak…

Az Árkádban felállított „szige-
teken” négy jelenet idézi meg az ôs-
emberek világát, a tudományos
leírásokból ismert információk alap-
ján. A felállított négy részletgazdag ente-
riôrben monumentális, mozgó állatfigurák
állnak, amelyek meglepôen valósághûek, pél-
dául pislognak, mozgatják a farkukat, hangokat

ahonnan hajóval érkeztek hazánkba. Fém-
vázra felépített testükön latex „bôr” feszül,
arra modellezték a szôrzetet, amely a gondos
kidolgozásnak köszönhetôen nagyon
élethû. Ezt a gyerekek testközelbôl is meg-
tapasztalhatják, az egyik ôskori vadállatot,
a gyapjas orrszarvút ugyanis meg is lo-
vagolhatják! A kiállítás legnagyobb
állata, a barlangi medve több mint
3,5 méter magas.

A lenyûgözô díszletet 14
ember építette négy éjszakán ke-
resztül, köztük mûszaki szak-
emberek, dekoratôr, s persze
izmos munkások, akik a mé-
retes állatfigurák felállítását
és rögzítését végezték.  

A berendezett jelenetek
az ôsemberek világába en-
gednek bepillantást, megis-
merhetjük életmódjukat,
fejlett vadásztechnikájukat.
Sôt, a díszlet különlegessége,
hogy egy részébe besétálhat-
nak a látogatók, bekukkantva a
primitív barlangrajzokat is ôrzô
barlangba. S hogy a kiállításról
örök emlék is maradjon, a kialakí-
tott fotósarokban látványos képeket

is készíthetnek egy elejtett trófea mel-
lett. A kisebb-nagyobb gyerekeket ját-

szóház is várja az Ôsvilág kiállítás
idôtartama alatt, ahol kirakózhatnak, színez-
hetnek, vagy kipróbálhatják ügyességüket. 

www.arkadgyor.hu

Örök emlék lehet:
örökítse  meg gyermekét 
az ôskori vadászok között!  
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Akár szereti valaki a mulatós zenét,
akár nem, egyvalami kétségtelen:
nincs hazánknak olyan pontja, ahol
nem hallottak még Kis Gróforól. A
mindössze 23 éves szolnoki roma pop
stílusú elôadó ma már az egyik legke-
resettebb és legjobban megfizetett
magyar elôadó. 

– Álmodtál valaha ilyen hatalmas nép-
szerûségrôl?

– Nem, mindig csak a vágyam volt, hogy
egyszer majd megismerjen mindenki. Vi-
szont már tizenkét éves korom óta édesapám
mellett énekeltem családi rendezvényeken,
tôle tanultam, ô vitt a zenei pályára. Az
éneklés a véremben van, szerencsére a jóis-
ten megadta a lehetôséget, hogy énekelhes-
sek, és adott hozzá egy kis szerencsét is. 

– Honnan ered a mûvészneved?
– Édesapámnak a régi grófokéhoz ha-

sonló fürtös, göndör haja volt, ô gyerekkorá-
ban kapta a Grófo nevet. Apáról gyerekre
szállt, s mivel nekem is hasonló hajam volt,
így én lettem Kis Grófo.

– Állítólag neked van a legtöbb fellé-
pésed a mulatós elôadók közül. Mit gon-
dolsz, mivel sikerült elérned, hogy
magasan kiemelkedsz a többiek közül? 

– Nagyon fontos a kisugárzás, az embe-
reket talán megfogta a személyiségem. A
másik, hogy önmagamat adom. Alázatos va-
gyok, a mai napig így nevelnek a szüleim.
A dalaim pedig populárisabbak, elektroni-
kusabbak, mint a többi mulatós szám. 

– Sokszor lépsz fel elmaradott kis fal-
vakban, hátrányos helyzetû, szegény em-
berek tömegei mulatnak a zenédre. Nem
gondolod, hogy egyeseket irritál a luxus,
ami megmutatkozik a klipjeidben? A való-
ságban is hasonlóan élsz?

– A klipekben a kisember álmait muta-
tom meg, a bennük látható luxustárgyak

mind szponzoroktól vannak. Édesapámék elég
szegény családból származnak, azt gondolom,
én a mai átlaghoz képest jó módba születtem.
Egy Volkswagen Sharannal szoktam megje-
lenni, azt gondolom, ez nem kirívó. Szerintem
ha az embereket irritálnám, akkor nem jönne
el több ezer ember, és nem mulatnának velem.

– Van példaképed a roma énekesek közül? 
– Az elsô számú példaképem édesapám. A

közismert emberek közül pedig Bódi Guszti.
– A romák köztudottan nagyon család-

centrikusak. Nálatok is ez a helyzet? 
– Egy nagy családi házban élek, a szüleim-

mel közös háztartásban, nem hagyjuk el egy-
mást. Nagyon szépen kialakítottuk az
otthonunkat, Pisti öcsém is velünk lakik, a két
nôvérem pedig külön, a férjüknél.

– Támogatnád, ha gyermekeid is az elô-
adómûvészi pályát választanák?

– Nincs annál nagyobb dolog, mint ha va-
laki énekel, jókedvû és mulat! Szeretném, ha a
gyerekeim ezt továbbvinnék, legalább valame-
lyikük. 

– Te írod a számaidat?
– Nem. Összeül a család, még az unokahú-

gom is, mindenki hozzátesz egy kicsit.
– Köztudott, hogy a mulatós mûfajról

megoszlanak a vélemények. Hogy éled
meg a kritikákat?

– A legelején nagyon rosszul estek a
negatív kommentek. Ez is egy mûfaj,
sokan megítélik, vannak gagyik, és van
a felsô kategória ebben is. Azt gondo-
lom, ha valaki egy bizonyos mûfajt
szeret, azt merje vállalni. Sokszor
mondják: „Á, én Kis Grófót nem hall-
gatok!”, mégis dúdolják a dalaimat. A
fujolásra nem tudok mit mondani, nem
is igazán érdekel. 

– Mi volt a legszínvonalasabb rendez-
vény, amelyre meghívtak?

– Szerepeltünk a Volt Fesztiválon, és a Szi-
getre is meghívtak, továbbá nagy multicégek

rendezvényein is rendszeresen fellé-
pünk, nagyon jó helyeken. 

– Mit gondolsz, meddig tartható
fenn az általad elért siker, még tíz év
múlva is hallhatunk rólad?

– Úgy tudom, az említett feszti-
válokon mulatós zenész még nem
igazán lépett  fel. Már csak emiatt is
bízom benne, hogy népszerû marad
a mûfaj, és az emberek azt fogják
mondani tíz vagy húsz év múlva is,
hogy Kis Grófo is megerôsítette. Én is
tettem azért, hogy az eddig „elnyomott”
mulatós zene ismertebb legyen. Menô lett
egy picit a mulatós, vezér-
igazgatók, országgyûlési
képviselôk is mulat-
nak, ropják rá –
ami azért már
valami!

Az Árkádban
megelevenedik 
a 4–5 millió éve
földünkön élt
ôsemlôsök
világa. 

„Menô lett a mulatós”

adnak ki. Hercz Andreától, a kiállítás koordiná-
torától megtudtuk: a hatalmas állatok – hazai
tervek alapján – a Távol-Keleten készültek,

10 éves 
az Árkád Gyôr, 
ennek alkalmából 
nagyszabású 
nyeremény-
játékkal várja 
a látogatóit. 

Kis Gró
fo

és Fok
y 

az Árk
ád 

színpa
dán!

Szeptem
ber 8.,

18 óra

Születésnapi
nyereményjáték 
az Árkádban! 

Vásároljon az Árkád bármely
üzletében augusztus 25. és 
november 3. között legalább 
10 ezer Ft értékben, és meg-
nyerheti a 10 db 100 ezer Ft
értékû vásárlási utalvány 
egyikét vagy a fônyereményt,

az 1 millió Ft értékû 
vásárlási utalványt!
Részletek a bevásárlóközpont információs
pultjánál és a www.arkadgyor.hu oldalon.

Az ôsember világa
– vissza a jégkorszakba! 
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4SZÍNES

BABAKOCSI-
KÖLCSÖNZÉS

MINIJÁRGÁNY-
KÖLCSÖNZÉS

CSOMAG-
MEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ BANK-
AUTOMATA

ESERNYÔ-
KÖLCSÖNZÉS

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

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS 
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

Nincs ötlete?
Az Árkád vásárlási utalvány
tökéletes ajándék minden alkalomra, 
már 2000 Ft-os címlettôl.  

IMPRESSZUM
KIADÓ: ECE Projektmanagement 
Budapest Kft.
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A
Telefon: +36-96/555-000
E-mail: info@arkadgyor.hu 
FELELÔS KIADÓ: Máté Richárd 
SZERKESZTÉS, GRAFIKAI TERVEZÉS, 
NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS:
Lapcom Zrt., 9021 Gyôr, Újlak u. 4/A
Telefon: +36-96/504-444
E-mail: titkarsag@lapcom.hu   
Nyomda: Lapcom Zrt.

Néhány hete megnyílt a megújult Benu
Árkád Gyógyszertár. A még tágasabb és szebb
patika a megszokott kollégákkal, kedvességgel és
szakértelemmel várja régi és új, gyógyulásra
váró vagy az egészségmegôrzésre gondot fordító
pácienseit. Az új, tágasabb üzletberendezésnek,

a termékek átláthatóbb elrendezésének köszön-
hetôen könnyebben eligazodhat, és így még
gyorsabban, hatékonyabban találhat megoldást
problémájára. A gyógyszertár szakmunkatársai
mindenkit szeretettel várnak, hétfôtôl szombatig
8–20, vasárnap 10–18 óra között. 

kuponokat, és mutassa fel ôket vásárláskor az
akcióban részt vevô üzletekben! Amennyiben
nem tudja elôre kinyomtatni a kuponokat,
hoszteszeink a helyszínen, az Árkád Gyôr in-
fopultjánál segítenek a nyomtatásban. 

A kupon napok minden bizonnyal az ôszi
szezon nyitányakor is nagy siker lesz; a júni-
usi hasonló akcióban, amelyben 69 üzlet vett
részt, több mint 25 ezer kupont váltottak be
az Árkád látogatói.  

Ahogy  hagyományosan évente több alkalom-
mal, úgy ôsz elején is kivételes lehetôséget
kínál az Árkád: szeptemberi kuponakciónk-
ban várhatóan ezúttal is több mint 50 üzlet
vesz részt. Partnereink 20–40% kedvezmény-
nyel kínálnak ruhát, cipôt, illatszert, ékszert,
fehérnemût, kiegészítôt, így olcsóbban készül-
hetünk fel az ôszi-téli szezonra. 

Nyomtassa ki a honlapunkon (www.arkad-
gyor.hu) megtalálható, kedvezményre jogosító

1) MELYIK VOLT AZ ÔSEMBEREK SZÁMÁRA 
AZ EGYIK LEGRETTEGETTEBB RAGADOZÓ? 

A) mamut
B) kardfogú tigris
C) ôscápa

2) MILYEN ÁLLATON „LOVAGOLHATNAK” AZ ÁRKÁDBA LÁTOGATÓ 
GYEREKEK AZ ÔSVILÁG-KIÁLLÍTÁSON? 

A) rinocérosz
B) dinoszaurusz 
C) óriásteknôs 

3) MEDDIG LÁTHATÓ AZ ÔSVILÁG-KIÁLLÍTÁS AZ ÁRKÁDBAN? 
A) augusztus 19. 
B) augusztus 20.
C) augusztus 29.  

A MEGFEJTÉSEKET AUGUSZTUS 19-IG VÁRJUK, AZ ÁRKÁD GYÔR IGAZGATÓSÁG,
9027 GYÔR, BUDAI ÚT 1. CÍMRE (A BORÍTÉKRA ÍRJA RÁ: „JÁTÉK”).  

ELÔZÔ JÁTÉKUNK NYERTESEI: Lukács Anita (Gyôr), Simon László (Gyôr), Bagó Ariella
(Bakonyszentlászló)

Augusztus elsô fele az ôsi világok 
jegyében telik az Árkádban. Válaszoljon
három kérdésre az Árkád új interaktív ki-
állításával kapcsolatban, és ha szeren-
csés, megnyerheti a három  5000 forintos
Árkád vásárlási utalvány egyikét!

JÁTSSZON
VELÜNK! 

Megújult a gyógyszertár 

A nyári futball-Európa-bajnokság lázba
hozta az egész országot, s nem csupán a
magyarok parádés szereplése miatt.
Ahogy a legnagyobb sportesemények
esetében látogatóink már megszokhat-
ták, az Árkád is beszállt a focilázba. 

A nyitómeccstôl egészen az Eb végéig hatalmas
kivetítô elôtt szurkolhattak a bevásárlóköz-
pontba érkezôk, kikapcsolódva a vásárlás vagy
nézelôdés után. Vásárolni is érdemes volt a baj-
nokság egy hónapja alatt, hiszen az Árkád nye-
reményjátékkal tette még izgalmasabbá a foci
ünnepét: a legalább 10 ezer forint értékû vásár-
lással egy szerencsés látogatónk megnyerte az
Xbox ONE 500 GB játékkonzolt, tízen pedig egy-
egy FIFA 16 Xbox ONE játékszoftverrel lettek
gazdagabbak. A fôdíjat Göntérné Soós Hajnalka
vihette haza, a nevében férje, Göntér László Fe-
renc vette át a nagy értékû nyereményt.  

Játékban nem volt hiány az Eb ideje alatt, s
ez nem csak a profi focistákra értendô: az Árkád
virtuális tizenegyesrúgó bajnokságában bárki ki-
próbálhatta magát. Rövid helyszíni regisztrációt
követôen egy-egy Eb-labdáért folyt a küzdelem

hétvégénként az Árkád Xbox-standján, ahol a
versenyzôknek – összesen 154-nek – minél több
büntetôt kellett berúgniuk. Az életkorban nagy
volt a szórás, 13 és 46 év között sokan voltak vál-
lalkozó szellemûek. A fiúk és férfiak mellett a
gyengébbik nem is képviseltette magát a ver-
senyben: volt olyan hétvége, amikor tizenegy
hölgy is „támadónak állt”, s a nyertesek között is
képviseltetik magukat. 

A tizenegyesesrúgó bajnokság gyôztesei:
Passa Róbert, Volter Márk, Bertalan Imre, Tóth
Sándor, Uspál Brendon, Bali Ákos, Fehér László,
Zsámár Attila, Budai Petra, Frank Dóra.

Újra Ôszi Kupon Napok! 

Szeptember 7. és 11. között különösen érdemes az Árkádba látogatni, hiszen átlago-
san 20% kedvezménnyel szerezhetôk be az ôszi-téli szezon legfrissebb darabjai az
Árkád Gyôr ôszi kuponakciójában! 

Göntér László Ferenc a fôdíjjal, egy XBOX
játékkonzollal.

Az Árkádban is 
tombolt 
a fociláz


