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NYEREMÉNYESÔ HULLOTT
Immár hagyomány az Árkádban, hogy
a tavasz beköszöntével segítünk felfrissíteni
szerencsés olvasóink megjelenését.

NYÁRI KUPON NAPOK
Több mint hatvan üzletünk vesz részt a Nyári
Kupon Napokon, ahol átlagosan 20% kedvezménnyel juthat hozzá a szezon újdonságaihoz!

AZ ÁRKÁD GYÔR AJÁNLJA
Izgalmas szórakozást ígér az Árkád által
támogatott két nagyszabású rendezvény,
a Kisalföld Vágta és a Gyôri Ifjúsági Fesztivál.

LUFIK BÛVÖLETÉBEN
Joel, az Árkád lufibohóca egyenként több száz
lufiból készítette el a bevásárlóközpont gyermeknapjának közel négy méter magas figuráit.
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Megnyílt a MiniPolisz!

A

KÖSZÖNTÔ

KEDVES
OLVASÓK!
Eltelt közel három hónap azóta, hogy változott az üzletek nyitva tartása, és vasárnaponként az Árkád is zárva tart. Bár az
intézkedés sokakat érzékenyen érintett,
örömmel látjuk, hogy vásárlóink rugalmasan
alkalmazkodtak az új helyzethez. Gondolok
elsôsorban a meghosszabbított nyitva tartásunkra, hiszen március közepétôl csütörtökön, pénteken és szombaton egy órával
tovább, este kilencig vásárolhatnak látogatóink a gyôri Árkád mintegy 130 üzletében.
Látogatottsági adataink azt mutatják, hogy
ezt a változtatást örömmel fogadták, és
egyre többen vannak, akik ezekre az esti
órákra idôzítik a vásárlást vagy akár a nézelôdést: a csütörtöki és pénteki napok forgalma
lassan megközelíti a hétvégi napokét. Sôt, a
kiesô vasárnapi lehetôség miatt sokan – persze akiknek ezt idejük engedi – hétfôre tették
át látogatásukat, s ilyenkor intézik el például
a heti bevásárlást.
A meghosszabbított nyitva tartás mellett
továbbra is mindent megteszünk, hogy látogatóink jól érezzék magukat, és elégedetten
térjenek haza: a színes programok és interaktív kiállítások, valamint akciók nyáron sem
maradnak el. Még idôben ideérhetnek például
Nyári Kupon Napjainkra, s kihasználhatják a
fantasztikus kedvezményeket. S míg a szülôknek a vásárlás, a gyerekeknek a MiniPolisz
kiállításunk okozhat örömet.
Máté Richárd centermenedzser

Gyereknapon nyílt meg az Árkád legújabb interaktív kiállítása, a MiniPolisz,
amely ezúttal a gyerekeknek tartogat
sok érdekességet. A MiniPolisz felállított helyszínein különbözô szakmákban próbálhatják ki magukat a
gyerekek: az ô méreteiknek megfelelôen felépített minivárosban egy idôre
belebújhatnak a felnôttek bôrébe.

A minivároskában hat tematikájú házikó
várja a látogatókat. A házacskákba belépve a
gyerekek hirtelen autószerelô mûhelybe, konyhába, kertészetbe, tv-stúdióba, festômûhelybe
vagy éppen egy építkezés közepébe csöppenhetnek. Itt a megfelelô munkaruha felvétele
után, animátorok segítségével máris autószerelôkké, kertészekké, virágkötôkké, virágbolti
eladókká, konyhafônökökké vagy festômûvé-

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.
EGYÜTT AZ IGAZI

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

szekké válhatnak. A nem mindennapi kiállítás
célja, hogy a kicsik tartalmas és érdekes elfoglaltság közepette ismerjék meg a szüleik világát.
A MiniPoliszt nemcsak a családok, hanem
az óvodás és iskolás csoportok is birtokba vehetik: míg a délután a családoké, addig délelôttönként az Árkád várja a szervezett ovis és
iskolás csoportokat.
Folytatás a 3. oldalon.
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Az Árkád Kupon Napokon
minden alkalommal átlagosan
15.000 kupont váltanak be
látogatóink az üzletekben.

Nyári Kupon
Napok!
Az Árkád Gyôr több
mint hatvan üzlete vesz
részt a Nyári Kupon
Napokon, ahol akár
20% kedvezménnyel

juthat hozzá a szezon
újdonságaihoz!
Nyomtassa ki
a honlapunkon
(www.arkadgyor.hu)
Az Árkád gyermeknapján felléptek Az ének iskolája szereplôi, és pónilovaglás is
várta a kicsiket.

Lufiáradat
az Árkádban
Nem ritkán napi több ezer lufi megy át
Joel, az Árkád lufibohóca kezén, aki
idén gyereknapon hatalmas lufiszobrokkal lepte meg a bevásárlóközpont
látogatóit.

Húsz éve lufik között él Joel Xucla, az
Árkád francia lufibohóca, aki a magyar nyelvet ugyan néha még kicsit töri, a lufikkal
azonban mesteri módon bánik. Joel a kilencvenes években, egy jótékonysági szervezet önkénteseként érkezett hazánkba, hogy
animátorként mosolyt csaljon a kórházak,
gyermekotthonok kis lakóinak arcára, de megfordult a többi között a nagyatádi menekülttáborban is, hogy a délszláv háború elôl
menekülô családok gyermekeit szórakoztassa.
A népszerû lufibohóc Magyarországon ragadt,
igaz, jelenleg is ingázik, mesteri ügyességének
köszönhetôen ugyanis gyakran hívják például
Németországba dolgozni.
Az idei gyereknapon Joel különleges meglepetéssel kedveskedett a gyôri Árkádba látogatóknak: a legnépszerûbb szuperhôsöket
formálta meg – csupa lufiból! A közel négy
méter magas Pókembert, Supermant, Batmant
és társaikat napokon keresztül formálta, kötözte, csavarta a 4-5 féle, különbözô nagyságú
lufikból.
– „Egyenként 2–300 lufit használtam fel az
összeállításukhoz, amelyeket speciális technikával rögzítettem egymáshoz, illetve a figurákat tartó rúdhoz” – mesél a készítésrôl Joel,
akit elnézve szinte mûvészetnek tûnik a keskeny, színes lufik hajtogatása. Nem csoda,
hogy nemcsak a gyerekek, hanem a felnôttek is
gyakran ámulattal figyelik, ahogy a kezei alatt
kedves figurákká – virággá, kutyává, dinoszaurusszá – formálódnak a felfújt lufik. – „Az emberek érzik, hogy teljes szívemmel csinálom,
hogy szeretek örömöt okozni” – mondja Joel.

• 4_Skandinávia

20%
• 576 Kbyte

20% használt játékra
20% teljes árú könyvekre
• Apacs Ezüst

40% mindenre
• Árkádóra óraszalon

20% minden ékszerre
és egyes óramárkákra
• Baltee

20% fekete és gyümölcsteára
• Biohair Expressz
Manikûr

20% manikûrre
• BiotechUSA

15% táplálékkiegészítôkre
• Borgo

20% a megjelölt
termékekre
• Budmil

20%
• Burger King

20% a teljes árú
termékekre
• C&A

A francia lufibohóc szívesen kísérletezik
új figurákkal, azt élvezi a legjobban, ha valami
újat sikerül kitalálnia. Kedvencei a lufiból hajtogatott arcok, ezeket a legnehezebb egyébként meghajtogatni. – „Szeretem, ha sikerül
érzést vinni egy-egy alkotásba, a nôi arc megformálása a legbonyolultabb” – állítja Joel
nem tagadja, fizikailag is komoly állóképességet követel a munkája, különösen a lufik kötése, amit a több századik darabnál már
megérez az ember...
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A részt vevô üzletek listája
és kedvezményeik mértéke:

• Alexandra

A hatalmas lufiszobrok egyenként
2–300 darab lufiból állnak.

i
Nyár pok:
n Na
Kupo

megtalálható,
kedvezményre
jogosító kuponokat,
vagy kérje kollégánk
segítségét infópultunknál!

20%
• Caffee e Gelato

20% helyben fogyasztásra
• Calzedonia

20% a tavaszi kollekció
megjelölt termékeire,
3–4-ig
• Camaieu

20% a megjelölt
termékekre
• Camel Active

20–30% egyes tavaszinyári termékekre
• Cipo & Baxx

20–50% a megjelölt
termékekre
• Claire’s

20% füllyukasztásra
• Devergo&Friends

20% a teljes árú
termékekre
• dm

10% 5.000 Ft felett
• Dockyard

20% a teljes árú
termékekre
• Douglas

20% minden Douglas
make-upra
• Gas

20% a megjelölt
termékekre

• Griff Collection

20% a megjelölt
termékekre
• Happybox

20% a teljes árú
termékekre
• Heavy Tools

20%
• Hervis

20% 1 db kiválasztott
termékre
• Humanic

20%
• Interspar

– 500 Ft a 7.500 Ft feletti
végösszegbôl
• Intimissimi

20% nôi felsôkre,
3–4-ig
• J.Press

20% a teljes árú
termékekre
• Játéksziget

20% a teljes árú
termékekre,
kivéve Lego
• Juta

10–20% a megjelölt
termékekre
• L Store

20%
• Lachmann

– 5.000 Ft 20 ezer Ft felett
• Miracolo

20–50% egyes
termékekre
• MISSQ

20% minden ruházati
termékre
• Mister Minit

20% minden
szolgáltatásra
• Monarchy

20% minden teljes árú
termékre
• Neckermann

20% egyes
utasbiztosításokra
• New’s

20% nadrágokra és
vékony kabátokra
• Office Shoes

10–20% a megadott
márkákra
• OptiMarkt Optika

20–50%
• Opticall Optik

20%
• Pink Beauty

20% minden géllakkra
• Pirex

20%

• Lamy, Scooli, Puma

20% min. 2 termékre
• Pupa Milano

30% minden teljes árú
termékre
• Reno

20%
• Reserved

20% minden teljes árú
termékre
• Retro

20% minden teljes árú
termékre
• Rouge

20%
• Saxoo London

20% minden teljes árú
termékre
• Skiny

20% minden teljes árú
termékre, kivéve dupla
és tripla csomagok
• Takko Fashion

20% minden teljes árú
termékre
• Tally Weijl

20% minden 2. olcsóbb
teljes árú termékre
• Tchibo

20% minimum
3 használati cikk
vásárlása esetén
• Telenor

0 Ft-os ár/50%
a megadott készülékekre
• The Denim Factory

20%
• Tom Tailor

20% minden teljes árú
termékre
• Top Clean/Ametiszt

20% felsôruházattisztításra
• Top Shop/Dormeo

10% matrac,
20% más teljes árú
termék vásárlásakor
• Triumph

20%, 4–6. között,
minden teljes árú
termékre
• Tui

3% „World of Tui”
utazásra
• Újvilág Ékszer-óra

10% karóra, 20% ékszer
vásárlása esetén
• Vision Express

20%
• Yves Rocher

40% 1 db kiválasztott
termékre
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A Kisalföld Vágtán továbbjutó versenyzôk
a Nemzeti Vágtán, a Hôsök terén mérethetik meg magukat
szeptember 18–20-án.

AKTUÁLIS 3

Megnyílt a MiniPolisz!
A MINIPOLISZ
HELYSZÍNEI:
1. ÁLLOMÁS:
AUTÓSZERELÔ
MÛHELY

A gyerekek logikai puzzle játékkal rakhatják
össze az emelôn elhelyezett autó alvázát.
Ezenkívül valódi gumiabroncsokon gyakorolhatják a keréknyomás ellenôrzését, mûködô
kompresszorral. A használt gumik futófelületét is ellenôrizhetik mérômûszerrel, valamint
munkalapot is kitölthetnek, amely valójában
egy miniteszt a házban végzett munkáról.
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hetnek és dekorálhatnak csokrokat. Ezenkívül pedig bizonyos napokon az ültetôasztalnál cserepes növényeket is ültethetnek.

4. ÁLLOMÁS:
KONYHA

A kötény felvétele után a gyerkôcök aktívan
készülôdhetnek egy étterem konyhájában, valódi felszerelések és eszközök között. Gyakorolhatják a helyes terítést, megismerhetik a
tésztagyártás alapanyagait és folyamatát, valamint különbözô tésztafajtákat és ételeket párosíthatnak össze.

2. ÁLLOMÁS:
FESTÔMÛHELY

5. ÁLLOMÁS:
TV-STÚDIÓ

A védô munkaruházat felvétele után a gyerekek egy fahasábot festhetnek, dekorálhatnak
ki szabadon a kiválasztott színekkel, majd
száradás után magukkal is vihetik a saját készítésû alkotást.

Elérkeztünk az egyik legizgalmasabb és legkülönlegesebb állomáshoz! Melyik gyermek
ne szeretne televízióban szerepelni? A MiniPoliszban a gyermekek nem egyszerû interjúalanyok lehetnek, hanem mûsorvezetôként
próbálhatják ki magukat.

3. ÁLLOMÁS:
KERTÉSZET
ÉS VIRÁGBOLT

6. ÁLLOMÁS:
ÉPÍTKEZÉS

A gyermekek itt tervezhetnek, építhetnek,
majd élvezhetik munkájuk gyümölcsét: gyönyörû szép házikójukat. A kicsik biztonságosan falazhatnak, de akár a tetôfedést is
kipróbálhatják.

Ennél az állomásnál is feltétel a munkaruha,
mielôtt a gyerekek elkezdik a növények gondozását. A kicsik lehetnek virágbolti eladók,
árulhatják a boltban található termékeket, köt-

Hétvégén Kisalföld Vágta!
Az elôzô évekhez hasonlóan az Árkád
Gyôr idén is támogatja az immár hagyománnyá vált Kisalföld Vágtát.
A Nemzeti Vágta elôfutamaként megrendezésre kerülô látványos lovas
programon sokan rajthoz állnak, az
ötéves „minibetyároktól” a képzett
gyorsasági lovasokig, de a lovas versenyszámokon kívül is lesz látnivaló.

A Kisalföld Vágtának idén is a gyirmóti
Rodeo Ranch ad otthont, ahol péntek este
zenés lovasbuli nyitja a hétvégét. A lovas
programok és versenyek másnap kezdôdnek;
a szombati nap a western jegyében telik. Nem
maradhatnak el a hagyományos gyorsasági
versenyszámok, mint a rendkívül látványos
szlalom (11.00) és a technikás hordókerülés
(16.00), de lesz „cowboy race” is, amelyben
különbözô ügyességi feladatokban tehetik
próbára magukat a versenyzôk. A kamaszvágtában (15.00 és 17.30) az utánpótlás áll

Kisalföld
A nemzeti vágta győr-gyirmóti Előfutama

rajthoz, míg a westernvágtában (17.00) a
klasszikus negyedmérföldes távon versenyeznek a lovasok a homokos körpályán. 18.30-kor
lovaskaszkadôr-bemutató, majd este nyolckor

jótékonysági lovasbál szórakoztatja a közönséget a Jolly Joker zenekarral.
A vasárnap a hagyományôrzô versenyszámoké, köztük a megszokott vágtafutamokkal,

amelyek gyôztese továbbjut a szeptemberi fôvárosi Nemzeti Vágtára. Elôtte azonban a Falu
ördöge és a Falu traktorosa (11.00 és 13.00)
verseny, valamint terepíjászverseny látható,
majd elrajtol a Kisalföld Vágta mezônye. 14
órától négyesével állnak rajthoz a versenyzôk
az elôfutamokon, majd amíg pihennek – és a
futamgyôztesek felkészülnek a döntôre –, a
gyerekeké lesz a fôszerep a lovaspályán. A
kishuszár- és a pónivágtán (15.30-tól) például
már 4-5 éves gyerekek is versenyeznek, 17
órakor pedig a bugaci csikósok bemutatóját
és betyár ügyességi versenyt láthat a közönség. A Kisalföld Vágta döntôjét vasárnap
18.30-kor rendezik. A nap végén, 19 órakor
egy igazán bravúros versenyszám látható: a
csikósvágtán minden versenyzô nyereg nélkül, szôrén száguld a pályán... Végül vasárnap este nyolckor a Kisalföld Sztárja zenei
tehetségkutató verseny zárja az egész hétvégés programsorozatot.
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A gyerekeket hamarosan
újabb nagyszabású kiállítás várja az Árkádban:
augusztusban nyílik a a Kalózvilág!

Stílusos
volt a tavasz

Immár hagyomány az Árkádban, hogy a
tavasz beköszöntével segítünk felfrissíteni szerencsés olvasóink megjelenését, megtalálni a saját stílusukat, s
természetesen nem maradhat el az
ilyenkor szokásos nyereményjáték sem.
Idén sem volt ez másképp: „Tavaszi
megújulás” akciónkban számos látogatónk örülhetett.

Az áprilisi akcióban az Árkád divatmagazinja,
a Chic&Style standjánál jelentkezhettek azok a
vállalkozó szellemû látogatók, akik vállalták,
hogy profi szépségszakemberek vegyék kezelésbe ôket. A szerencsések személyre szabott
stílustanácsadás keretében ismerkedhettek
meg a tavaszi-nyári szezon divatújdonságaival, valamint trendi frizurát és sminket kaptak
a helyszínen dolgozó profiktól. Sôt, az Árkád
fotósa azonnal címlapfotót is készített az átalakult vásárlókról, akik egy egyedi Chic&Stylecímlapon láthatták viszont magukat.
Nem kevésbé volt népszerû tavaszi nyeremányjátékunk sem, melyen három, egyenként
100 ezer forint értékû vásárlási utalvány és

három családi wellnesshétvége talált gazdára.
A játék feltétele a minimum 5.000 forint értékû vásárlás volt, az ezt igazoló blokk volt a
„beugró” az értékes nyereményért.
Az egyik nyertes, Szurdoki Zsuzsanna igazán elmondhatja, hogy szerencsés csillagzat
alatt született, hiszen nem elôször élvezheti az
Árkád nyereményét. Tavaly ugyan édesanyját
sorsolták ki a bevásárlóközpont „Átváltoztat-

juk” játékán, de végül Zsuzsanna vett részt az
Angyalmûhely szakembereinek közremûködésével szervezett programon. Mint mondja, kapott hasznos tanácsokat, elsôsorban a Szily
Nóra pszichológussal és a csapat asztrológusával folytatott beszélgetés nyújtott sokat, utóbbitól pedig a saját horoszkópját is megkapta.
A mostani nyeremény, a 100 ezer forintos
vásárlási utalvány egyelôre felhasználásra
vár – erre egy év áll rendelkezésre –, de Zsuzsanna elárulta, jutott belôle a család többi
tagjának is. Bôven lesz lehetôség beváltani,
mert a nyertes rendszeresen jár az Árkádba,

Nyerjen vásárlási utalványt!
Március közepén változott az Árkád Gyôr nyitva tartása: a vasárnapi zárva tartás ellensúlyozásaképpen egyes napokon hosszabbított nyitva tartással várjuk látogatóinkat.
Válaszoljon három kérdésünkre, s ha szerencsés, öné lehet a HÁROM 5.000 FORINTOS
ÁRKÁD-VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY egyike, amelyet számos üzletünkben beválthat!

munka után egyszerûbb is itt vásárolni, mint
például a belvárosban. Zsuzsanna gyakran
szerzi be gyerekruhát kétéves kislányának a
C&A és a H&M üzletében, a szokásos háztartási bevásárlást pedig általában a SPAR-ban
intézik. Na és persze nem maradhatnak ki a
cipôboltok sem, Zsuzsanna gyengéi ugyanis a
divatos lábbelik...
Szintén 100 ezer forintos utalvány boldog
tulajdonosa lett Vargáné Kelemen Ágnes, aki
egy családi nagybevásárlás blokkjával nyert.
Egyelôre tartalékolja a nyereményét, méghozzá az ôszi iskolakezdésre, ami négy gyerek
– ebbôl három iskolás – mellett nem kicsit
csapolja meg a családi kasszát... Ágnes is
gyakran vásárol az Árkádban, kedvenc helyeire mindig betér. A többi között a Tom Tailor
és az Intimissimi üzletébe, valamint a RENOba, s rendszeresen figyeli az Árkád kuponnapjainak kedvezményeit is.

1.

2.

3.

Mely napokon vásárolhat az Árkádban a
hosszabbított nyitva
tartás szerint?

Meddig tartanak
nyitva ezeken
a napokon az Árkád
üzletei?

Mely üzleteink
üzemelnek a hoszszabbított nyitva
tartás szerint?

a) pénteken
és szombaton
b) hétfôn
és pénteken
c) csütörtökön,
pénteken
és szombaton

a) 20 óráig
b) 21 óráig
c) 22 óráig

a) a divatáruüzletek
b) az élelmiszert
árusító üzletek
c) az Árkád Gyôr
összes üzlete

A megfejtéseket június 20-ig várjuk, az ÁRKÁD Gyôr Igazgatóság,
9027 Gyôr, Budai út 1. címre (a borítékra írja rá: „Játék”).
Elôzô játékunk nyertesei: Máté Zsuzsanna, Süke András, Fáber Anikó.

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

EGYÜTT AZ IGAZI

BABAKOCSIKÖLCSÖNZÉS

MINIJÁRGÁNYKÖLCSÖNZÉS

CSOMAGMEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ

BANKAUTOMATA

ESERNYÔKÖLCSÖNZÉS

A részletekrôl
érdeklôdjön
a földszinti
információs
pultnál,
ahol munkatársaink
készséggel
állnak
rendelkezésére!

