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Bár a vakáció még javában tart, és sok család
elôtt még ott áll a nyaralás, lassan, de biztosan
a végéhez közeledik a nyár, amit üzleteink ki-
rakatai is érzékeltetnek. A butikok hamarosan
már az ôszi kollekcióval csalogatnak, számos
üzletben pedig az iskolakezdésre kínálnak kel-
lékeket és kiegészítôket. Az Árkádban szeren-
csére nem kell kapkodni, hiszen egy füst alatt
beszerezhetô a legtöbb szükséges dolog a
sportfelszereléstôl az iskolatáskán át a füze-
tekig.

Készülôdés közben ne feledkezzenek meg
arról se, hogy kiélvezzék a nyár utolsó hónap-
ját! Ehhez nyújt nagyszerû szórakozást Kalóz-
világ kiállításunk, amely igazi mesevilágba
kalauzolja a kicsiket és nagyobbacskákat. 

A felnôtteknek pedig a Szeptemberi
Kupon Napokat ajánljuk figyelmébe, amelynek
keretében kedvezményesen szerezhetik be az
ôszi szezon újdonságait. Sôt, a kupon napok
ideje alatt, szeptember 6-án, vasárnap
is nyitva leszünk!

Érdemes néhány órát az akciós kínálatra
szánni, hiszen egy-egy ilyen alkalommal akár
tízezres nagyságrendû megtakarítást is elér-
het egy család. A rendszeresen megtartott
Kupon Napok népszerûségét mi sem mutatja
jobban, mint hogy mind a résztvevô üzletek,
mind pedig a beváltott kuponok száma folya-
matosan emelkedik. 

Bármivel is töltik is a nyár hátralévô né-
hány hetét, kellemes idôtöltést kíván az
Árkád Gyôr csapata!

Máté Richárd centermenedzser

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.

EGYÜTT AZ IGAZI

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.

A Kalózvilág látványos díszletekkel és szóra-
koztató játékokkal kelti életre a marcona ten-
geri medvék kalandos világát. Az augusztus
végéig látogatható kiállításon minden gyerek

számára akad látnivaló, sôt ki is próbálhatják
magukat kincsre éhes kalózként: ha a kincs-
vadászat játékban sikerrel gyûjtik össze a pe-
cséteket, garantált ajándék üti a markukat.

Ezenkívül arcfestés és fotóstand is található a
kiállítás területén, sôt, a látogatók élô álla-tok-
kal is találkozhatnak! 
Folytatás a 3. oldalon.

ÁLLATI SZTORIK 
Idônként négy- és kétlábú látogatói is akad-
nak a gyôri Árkádnak. Igaz, nem mindegyikük
önként keresi fel a bevásárlóközpontot... 

»4. OLDAL

ÚJRA KUPON NAPOK!
Az ôszi szezon kezdetén ismét kedvezmény-
nyel vásárolhat az Árkád megjelölt üzleteiben.
Sôt, kivételesen vasárnap is nyitva leszünk!

»4. OLDAL

JÁTSSZON VELÜNK! 
Nyerjen 5.000 forint értékû vásárlási 
utalványt! Nem kell mást tennie, mint 
válaszolni három kérdésünkre.

»2. OLDAL

GYEREKBARÁT ÁRKÁD
A kisgyerekkel, babával érkezô szülôk is 
szívesen töltik az idejüket az Árkádban. 
A kis bébitaxisofôröknek ajándék is jár. 

»2. OLDAL

KEDVES
OLVASÓK!

KÖSZÖNTÔA

2015. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM | 4. SZÁMKÉPEK ÉS TUDÓSÍTÁSOK A RÉGIÓ LEGSZEBB BEVÁSÁRLÓKÖZPONTJÁBÓL | GYÔR

Életre kelt a Kalózvilág: 
Új, nagyszabású interaktív kiállítással
várja a családokat a gyôri Árkád! 
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2AKTUÁLIS Tudta? 
Az Árkádban nemcsakbabakocsit és bébitaxit, 
hanem esernyôt is kölcsönözhet, 
ami jól jöhet egy-egy váratlan nyári zápor esetén.  

Két új butikkal gazdagodott az Árkád Gyôr kínálata: a My77 üzletben Kövecses Gabriella, a Har-
lem-ben pedig Farkas Nikolettavette át a bevásárlóközpont vezetésének köszöntô virágcsokrát Török
Beátától, az Árkád munkatársától.  

Az ételudvarban is történt változás: a megszokott török finomságokkal, de megújult arculattal várja az íz-
letes falatokra vágyó vendégeket a Döner King a Sultan ételbár helyén. 

ÚJ ÜZLETEINK Árkád, a gyerekbarát

Joghurtcsemege jár
a bébitaxizásért 

1. Hogy hívták a kalózok hírhedt halálfejes lobogóját? 
a) Jolly Joker
b) Jolly Roger 
c) Jolly Walker 

2. Miket kell összegyûjteni a Kalózvilág „Kincs-vadászat” játékán a garantált ajándékhoz? 
a) Pecséteket
b) Aranyérméket
c) Nyereményszelvényeket  

3. Melyik állat nem látható a Kalózvilág kiállításon az Árkádban? 
a) Leguán 
b) Láma 
c) Kakadu

A megfejtéseket augusztus 31-ig várjuk az ÁRKÁD Gyôr 
Igazgatóság, 9027 Gyôr, Budai út 1. címre 
(a borítékra írja rá: „Játék”).     

ELÔZÔ JÁTÉKUNK NYERTESEI: 
Kerekes Laura, Burdon Anikó, Karáthné Ignácz Eszter

Nyerjen vásárlási utalványt! 
Játsszon és nyerjen 5.000 forint értékû vásárlási utal-
ványt, amelyet az ÁRKÁD Gyôr kijelölt üzleteiben vált-
hat be! Nem kell mást tennie, mint válaszolni három
kérdésünkre „Kalózvilág” kiállításunkkal kapcsolatban.

Az Árkád Gyôr több szolgáltatással is
igyekszik kellemesebbé tenni az ott
tartózkodást a kisgyerekes
szülôknek, így igazi élmény
lehet a vásárlás, a nézege-
tés. 

Nem véletlen, hogy a kis-
gyerekkel, babával érkezô szü-
lôk szívesen töltik az idejüket
az Árkádban, és most nem-
csak az üzletek színes válasz-
tékára gondolunk. Az
Árkádban ugyanis minden
megvan, ami megkönnyíti a
családi program sokszor
nehézkes lebonyolítását... 

Sokan nem tudják,
hogy az Árkád központi
infopultjánál többek kö-
zött babakocsit is lehet
kölcsönözni, így azok az
autóval érkezô családos
látogatók, akik nem
hoztak magukkal sport-
kocsit, könnyen elin-
tézhetik a bevásárlást.
A babakocsik, ame-
lyekbôl öt darab áll a
vásárlók rendelkezé-
sére, 10 ezer forintos
letéti díj ellenében
kérhetôk a bevásár-
lóközpont munka-
társaitól (ez az
összeg távozáskor
t e rmésze tesen
visszajár). 

I smer t ebb ,
népszerû szol-
gáltatása az Árkádnak a bébi-
taxi-kölcsönzés. A színes mûanyag járgányok
a tapasztalatok alapján a legnyûgösebb kis-
gyereknek is mosolyt csalnak az arcára, hi-
szen melyik lurkó ne örülne egy „saját”
kisautónak az unalmas sétálás helyett? 

A három bébitaxi mindegyike ezerforin-
tos letéti díj ellenében kölcsönözhetô az in-
fopultnál. Sôt, az Árkád akciójának keretében
a gyerekek nyerhetnek is a kölcsönzéssel! A 
bébitaxi mellé a kicsik egy névre szóló mini-
járgány-jogosítványt kapnak, amelyben gyûjt-
hetôk a kölcsönzéskor kapott színes pecsétek.

Minden ötödik pecsét után garantált ajándék
jár a kis sofôröknek: egy adag jeges joghurt,
amely az Árkád emeletén lévô Mall Yoghurt
üzletében váltható be.

A kisbabával érkezôk is
kényelmesen

tölthetik idejüket a bevá-
sárlóközpontban, hiszen kellemes klíma és
kulturált körülmények várják a szülôket. A
kényelmes parkolási lehetôség mellett ren-
delkezésükre áll például tágas pelenkázóhe-
lyiség, ahol az édesanyák igény szerint meg is
szoptathatják gyermeküket. Az emeleti ét-
termi területen pedig mikrohullámú sütôben
melegíthetik meg az (egyébként több üzle-
tünkben beszerezhetô) bébiételt.

Érdem
es figy

elni 

progra
mjainka

t is, 

hiszen
 rends

zeres

gyere
kprog

ramokkal
,

játszó
házak

kal, 

intera
ktív k

iállítá
sokka

l 

várjuk
 látoga

tóinka
t. 

www.
arkad

gyor.h
u

A KIS RÓZSA BALÁZS IS SZÍVESEN FURIKÁZIK BÉBITAXIVAL AZ ÁRKÁDBAN, AMÍG ÉDESANYJA, 
HORVÁTH ESZTER VÁSÁROL VAGY NÉZELÔDIK. 
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Kalózvilág kiállításunk ideje alatt 
az Árkád fotófalánál stílusos díszletek között 
örökítheti meg gyermekét.  
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Folytatás az 1. oldalról.
Az Árkád interaktív kiállításán újabb iz-
galmas téma kerül terítékre:  ezúttal a ka-
lózok világába nyerhetnek bepillantást
azok, akik ellátogatnak augusztus 31-ig a
régió legnagyobb bevásárlóközpontjába.   

A kalózok a tengereken követtek el szerve-
zett rablást, hogy vagyonhoz jussanak, de
gyakran egy-egy ország uralkodója bízta meg
ôket, hogy fosszák ki az ellenséges államok ha-
jóit. Ezek a hivatalosan mûködô kalózhajók
voltak az úgynevezett  „privateer”-ek, tulajdo-
nosaik az uralkodótól úgynevezett kalózlevelet
kaptak, amely feljogosította ôket az ellenséges
hajók megtámadására és kifosztására. Sôt az
egyik brit kalóz, Sir Francis Drake még lovagi
címet is kapott a 16. században! Már az ókor-
ban is tevékenykedtek kalózbandák, és a mai
napig léteznek: a modern kalózok veszélyes
fegyverekkel fosztogatják az értékes rako-
mányt szállító kereskedelmi hajókat.    

A kalózok híres halálfejes zászlóját Jolly
Rogernek „becézték”. A középen koponyával,
alatta keresztbe tett lábszárcsontokkal díszí-
tett lobogót Edward England angol kalózka-
pitány használta elôször. A Jolly Roger név a
francia „jolie rouge” kifejezésbôl származik,
ami „szép pirosat” jelent. 

Az egyik legrettegettebb kalóz az angol 
Feketeszakáll volt, aki nevét sûrû fekete sza-
kálláról és félelmetes megjelenésérôl kapta.
Magas, széles vállú férfi volt, Térdig érô csiz-
mát, sötét ruhákat és bársonykabátot hordott,

fejére széles kalapot
húzott, a csatákban há-
rom pár pisztoly lógott a
vállszíján. Ravasz és szá-
mító kalózvezérként ismer-
ték.  

A kalózhajók fedélzetén kemény
volt az élet: az éjszakákat a kalózok összezsú-
folva töltötték patkányhadak társaságában,
napközben a trópusi napsütés kínozta ôket,
gyakran éheztek, és nem volt tiszta vizük.
Szigorú szabályok szerint éltek, a zsákmányt
például kemény elôírások alapján osztották
el, a tolvajokat pedig kirakták egy lakatlan
szigeten, ami biztos halált jelentett számukra.
A kapitányválasztásnál a legénység minden
tagja szavazhatott, a fônök parancsolt a rajta-
ütésekkor. 

Keresd a kincset! 
A Kalózvilágot nemcsak nézni érdemes – pró-
báld ki magad kincskeresô kalózként az 
Árkádban! Kincskeresô játékunkban szomba-
tonként garantált ajándékért indulhatsz 10 és
19 óra között. A kis kincskeresôk önállóan
vehetnek részt a játékban, amelynek során 4
állomáson keresztül jutnak a célba. Az elsô
állomáson átvehetik a kincskeresô térképü-
ket, ennek segítségével kezdôdhet az állomá-
sok felkutatása.

Mind a 4 helyszí-
nen egy-egy kalózlány
várja a kincskeresôket

egy kérdéssel. A megtalált
helyszínekért pecsét, a jól

megválaszolt kérdésekért pedig
egy kis ajándék is jár. Az 5. állomá-

son a kis kalózok rálelhetnek a kincsre, azaz
hazavihetik  a garantált ajándékot! 

Kalózjátszóház 
Próbáld ki készségfejlesztô játékainkat a Kalóz-
világ játszóházában! Ismerd meg a kalózok
életét térbeli mesekönyv segítségével, építs
tornyot, rakd ki a fából készült kalózhajót,
vagy építs fel egyet, játssz a 45 darabos padló-
puzzle-val, és készítsd el saját kifesthetô ka-
lózmaszkodat! A játszóház mindennap 15 és
19 óra között tart nyitva. 

Élô állatok 
az Árkádban! 
Kíváncsi vagy, milyen tájakon jártak, mi-
lyen állatokat láthattak az egykori kaló-
zok? Az Árkád elhozta neked a
legérdekesebb állatokat a Karib-tenger szige-
teirôl! Lássuk, kikkel találkozhatsz – többek
között – a kiállításon! 

KAKADU

Ez a többek között Ausztráliában és Tasmani-
ában honos  madár párban vagy kis csapatok-
ban él, nyílt, magas fákkal körülvett terepen.
Gyorsan, kis szárnycsapásokkal repül, idôn-
ként siklórepülésre vált. Jelenlétét messzirôl
felismerni éles, rikácsoló hangjáról. 

LISZT-MAJMOCSKA 
– GYAPJASFEJÛ TAMARIN

Ez a kis majom erdôkben, a fák lombkoroná-
jában él. A gyapjasfejû tamarint más néven
Liszt-majmocskaként is emlegetik. Nevét jel-
legzetes fehér hajkoronájáról kapta, amely
igen emlékeztet a magyar zeneszerzô Liszt Fe-
renc hajviseletére.

ZÖLD LEGUÁN 

Az 1-2 méter hosszú óriásgyík mozgékony
testével igen jól mozog az ágak között, remek
mászó. Növényevô, legszívesebben ízletes le-
veleket, zsenge hajtásokat fogyaszt. Veszély-
helyzetben tûhegyes fogaival fájdalmasat tud
harapni, és erôs farkával is védekezik. 

KIRÁLYPITON 

Kisebb méretû óriáskígyó,  90–180 cm-esre
nô meg. Gyengén lát, elsôsorban a száján lévô
hôérzékelô szervre hagyatkozik. Pergamen-
héjú tojását föld alatti üregekbe rakja; a nôs-
tény a tojások köré tekeredik, és a kis pitonok
kikeléséig velük is marad. Veszély esetén lab-
dává gömbölyödik, fejét és farkát elrejti. 

SÁSKA

A sáskák minden növényzettel borított terü-
leten gyakoriak, és még a sivatagokban is
megtalálhatók. Ciripelô hangjukat hátsó
lábuk és elülsô szárnyuk összedörzsölésével
hozzák létre. Minden fajnak megvan a maga
saját éneke, amelynek alapján a párok köny-
nyebben megtalálják egymást. 

Életre kelt a Kalózvilág
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4SZÍNES

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 Árkád „Kalózvilág” kiállításán 
élô állatokkal, többek között apella csuklyásmajommal
és madárpókkal is találkozhat.

NAGY SIKER VOLT A MINIPOLISZ

Már megnyílt a Kalózvilág, de az Árkád elôzô
nagyszabású kiállítása még csak nemrég ért
véget. A Minipolisz helyszíneit örömmel vet-
ték májusban a látogatók, a gyerekek külön-
bözô  szakmákban próbálhatták ki magukat az
ô  méreteiknek megfelelôen felépített mini-
városban. 

A hat helyszínen autószerelô mûhely, konyha,
kertészet, tévéstúdió,  festômûhely és építke-
zés várta a kicsiket, ahol „munkaruhát” kap-
tak, majd belekóstolhattak, milyen az
autószerelôk, virágkötôk vagy szakácsok
munkája. Olyan érdekes tevékenységeket pró-
bálhattak ki, mint például a keréknyomás el-
lenôrzése, egy fahasáb kifestése, cserepes
növények ültetése vagy a tésztagyártás. A tar-
talmas programra óvodás és kisiskolás csopor-
tok is kíváncsiak voltak.

TÖBB EZREN A KUPON NAPOKON 

Látogatóink már megszokhatták, hogy az
Árkád Gyôr évente több alkalommal is ked-
vezményes vásárlási lehetôséggel kedveske-
dik. Így volt ez júniusban is, amikor sokan
éltek a nyári szezon kezdetén a lehetôséggel.
A nyári Kupon Napok akcióhoz az Árkád 
67 üzlete csatlakozott. Június 3. és 6. között
14.253 kupont váltottak be látogatóink, ki-
használva a 20–40%-os kedvezményt. 

Nem túl gyakran ugyan, de
idônként négy- és kétlábú 
látogatói is akadnak a gyôri
Árkádnak. Igaz, nem mind-
egyikük önként keresi fel a
bevásárlóközpontot...

CICAMENTÉS A PARKOLÓBAN 
Néhány hete például igazi állat-
mentô akció zajlott a második
emeleti parkolószinten. Az
Árkáddal szemben lévô
ház lakói lettek figyelme-
sek arra a kétségbeesett
nyávogásra, amely a
bevásárlóközpont
felôl hallatszott
egész vasárnap.
Másnap rög-
tön meg-

keresték az
Árkád munka-
társait, akikkel
együtt kiderítették,
hogy egy kölyök-
macska szorult az
épület párkánya és
az azt borító bádog-
lemez közé... A fe-
kete-fehér kiscicát
valószínûleg szívte-
len látogatók rakhat-
ták ki a parkolóban,
hiszen magától aligha
juthatott fel az épület 
tetejére, majd a kis állat félel-
mében bemenekült az elsô lehet-
séges búvóhelyre, ahová azután nem
csak beszorult, de a fémlemez veszélyesen fel
is melegedett. Többórás „mentôakcióval” sza-
badították ki végül a cicát – a lemezen kívül
egy szakaszon a díszkivilágítást is le kellett
szerelni –, amely remegve, de egészségesen,
egy cipôsdobozban hagyta el az Árkádot.
Duplán szerencsés volt, hiszen amellett, hogy
megmenekült kényszerû fogságából, meg-
mentôi örökbe is fogadták. 

SZÁRNYAS VENDÉGEK 
Ahogy más áruházakban és egyéb hatalmas
épületekben is gyakran elôfordul, az Árkád-
ban is volt már rá példa, hogy egy-egy madár
betévedt az épület falai közé, sôt, még dene-

vér is
járt a

bevásárló-
központ
„légte-
rében”.
Bár a
d u p l a
ajtókon
keresz-
tül nem
könnyû
berepülni,
kijutni még
nehezebb,
szinte le-
hetetlen
feladat a
kis ál-
latok
szá-

mára. Ha mégis meg-
történik, az Árkád
karbantartói megpró-
bálják kíméletesen ki-
terelni a szárnyas betola-

kodót, de idônként ez nem
egyszerû feladat... Volt rá példa,

hogy egy kis énekesmadarat, ame-
lyik teljesen kifáradt a menekülésben és

a kijárat keresésében, csak úgy lehetett meg-
fogni, hogy miután kimerülten nekikoppant egy
üvegablaknak, az egyik karbantartó a kabátját
dobta rá, hogy megfoghassa és kiengedhesse a
szabad levegôre. Szegény madár ereje annyira
fogytán volt, hogy kezdetben elrepülni sem na-
gyon akart, és még percekig pihegett szabadí-
tója tenyerén...

KÁVÉZÓBA INDULT A MAJOM 
A legizgalmasabb eset azonban évekkel eze-
lôtt, a 2009-es Dzsungel-kiállításon történt,
amikor az interaktív tárlaton élô trópusi ál-
latok is szerepeltek. Akkor az egyik szelíd 
kismajom döntött úgy, hogy a szakértô sze-
mélyzetet kicselezve kereket old, és alaposab-
ban is körülnéz az Árkádban. Úgy tûnt, a
kirakatok nem különösebben kötötték le,
ugyanis az ôt keresô gondozók az akkori Se-
gafredo kávézó egyik székén üldögélve buk-
kantak rá... Az sajnos nem derült ki, mihez
lett volna étvágya, mert ezzel a „balesettel”
véget is ért a kereskedelemben tett rövid láto-
gatása, és másnap lecserélték egy jóval béké-
sebb, szabadulási ambíciókat nem dédelgetô
ormányos medvére...

Csapjon le elsôként az ôszi szezon új-
donságaira! Szeptember  2–6. között
ismét átlagosan 20% kedvezménnyel
vásárolhat a megjelölt üzletekben. 

Kupon
Napok
az Árkádban! 

IGEN, JÓL 
OLVASTA: 
SZEPTEMBER 6-ÁN,
VASÁRNAP IS
NYITVA LESZÜNK! 
Nyomtassa ki a honlapunkon (www.arkad-
gyor.hu) található kuponokat, vagy kérje az
Árkád Gyôr kuponstandjánál kollégánk segít-
ségét!    

Vissza-
tekintô

Állati sztorik
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