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SUNSET SHOPPING
Július 28-án, vasárnap egy kis plusszal kedveskedünk vásárlóinknak: a megszokott idôtôl eltérôen 20 óráig fogadjuk önöket üzleteinkben!

GYERMEKNAP AZ ÁRKÁDBAN
Idén sem feledkeztünk meg a legkisebbekrôl:
május utolsó hétvégéjén izgalmas programokkal vártuk a lurkókat a gyermeknap alkalmából.

SZOBORCSODÁK HOMOKBÓL
Micimackó, a kis hableány, Némó szoborban
„elevenedett” meg a Homokbirodalom kiállítás
keretében bevásárlóközpontunkban.

JÁTSSZON ÉS NYERJEN!
5.000 forintos vásárlási utalványt nyerhet, ha
válaszol az Árkád Gyôr Homokbirodalom programjával kapcsolatos kérdésünkre.

» 2. OLDAL
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» 3. OLDAL

» 4. OLDAL

Júliusi koncerthétvégék

A

Az Árkád Gyôrben–
idén újdonságként–
július szombatjain
és vasárnapjain
nyári koncertek
szórakoztatják
látogatóinkat.

KÖSZÖNTÔ

KEDVES
OLVASÓK!

A Dunaszegen idén hatodszor megszervezett
Szigetköz Music Fesztivál bevásárlóközpontunkban rajtol a hétvégén. Az SZMF fôtámogatóiként július 6–7-én a fesztivál több
elôadóját is vendégül látjuk. Sôt még nyereményjáték is lesz mindkét napon. Nálunk a
szerencsések a többi között belépôjegyet nyerhetnek a fesztiválra.
Július 13-án a negyedik Megasztár-sorozat
gyôztese, a 2008-as „Év hangja”, azaz Király
Viktor lép az Árkád színpadára. Majka & Curtis július 14-én dobja fel a hangulatot. Várhatóan felcsendül a Belehalok címû daluk is,
amely a legnagyobb internetes videomegosztón mára meghaladta a húszmilliós letöltést.
A The Voice tehetségkutatóból ismert
Veres Mónika, azaz Nika kápráztatja el hangjával a közönséget július 20-án. Oláh Gergô
rajongóinak is kedveskedünk, hiszen a legutóbbi X-Faktor gyôztesét július 21-én látjuk
vendégül bevásárlóközpontunkban.
A július 27-ei fellépô, Pál Dénes, szintén
a The Voice tehetségkutatónak köszönheti ismertségét. A miskolci énekes, miután megnyerte a Magyarország hangja elsô évadát,
Agárdi Szilviával A Dal címû mûsor döntôjébe is bejutott A szíveddel láss címû dallal.
Július 28-án további fergeteges koncert vár látogatóinkra meglepetésvendégekkel, humorral és tánccal fûszerezve.

Az idôjárás eddig kiszámíthatatlan arcát mutatta meg nekünk: a hosszúra nyúlt tél egy
viharosra sikerült március 15-ei ünneppel alig
akart tavasziasra váltani, hogy rövid idôn
belül az izzasztóan meleg nyárba csöppenjünk. Aztán a víz mutatta meg romboló erejét,
és az árvízi védekezésben bebizonyosodott,
mire képes az összefogás. Ennek állítottunk
emléket a nagy sikerû Homokbirodalom kiállítás egyik szobrán, amely még mindig megtekinthetô bevásárlóközpontunkban.
Habár az Árkád Gyôr is sok különlegességgel készül a nyári idôszakban, de nem
ennyire szeszélyes formában. Jöjjenek el hozzánk! Amellett, hogy ezekben a hetekben már
számos kedvezménnyel csábítanak üzleteink,
színes programokkal is fogadjuk Önöket! Így a
bevásárlás mellett lehetôséget nyújtunk a kikapcsolódásra, feltöltôdésre és a szórakozásra is. Például július minden hétvégi napján
egy-egy ismert és közkedvelt énekes szórakoztatja a közönséget. Már ezen a hétvégén
érdemes betérni hozzánk, hiszen a Szigetköz
Music Fesztivál fellépôi adnak ízelítôt a dunaszegi rendezvény hangulatából.
Augusztus elsô felében pedig egy exkluzív és sokak által kedvelt témájú kiállítással
lepjük meg Önöket, amelynek részleteirôl következô számunkban olvashatnak.
Mostanra bizonyára sokan jól megérdemelt pihenôjüket töltik a vakációzó gyermekeikkel együtt. Nyaraljanak bár hegyvidéken
vagy a tengerparton, kívánjuk, hogy érezzék
jól magukat családtagjaik, barátaik körében!
Máté Richárd
centermenedzser

Fotó: TV2

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.
VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ ÁRON

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

TERVEZETT PROGRAMJAINK:
Dátum
Elôadó
2013. július 6.
SZMF-hétvége
2013. július 7.
SZMF-hétvége
2013. július 13.
Király Viktor
2013. július 14.
Majka & Curtis
2013. július 20.
Veres Mónika
2013. július 21.
Oláh Gergô
2013. július 27.
Pál Dénes
2013. július 28.
Meglepetésvendégek
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A Kinect rendkívül újszerû módon
kelti életre a játékot és a szórakozást,
miközben az egész testedet beleviszi a játékba.

Sunset Shopping –
Vásároljon nálunk vasárnap este!
Hosszúra nyúlt a vasárnapi családi ebéd
vagy egyszerûen csak késô délután jut
ideje egy kis shoppingolásra? Még elcsípne egy-két fiatalos és modern nyári
darabot, természetesen jelentôs kedvezményekkel? A hónap utolsó vasárnapján, július 28-án lehetôsége lesz
erre. Ekkor ugyanis az Árkád Gyôrben
két órával tovább lesznek nyitva az üzletek: azaz a máskor megszokott este
hat óra helyett este nyolc óráig várjuk a
vásárlóinkat, akiknek számos üzletünk
akciókat is kínál.

például azokat az alapdarabokat, amelyek nem mennek ki a divatból néhány hónap alatt, és
hosszú évekig szeretett darabjai lehetnek ruhatárunknak. Legyen az
egy jól szabott, világos nyári farmer, ami nem szezonfüggô, s bizto-

A divat szerelmesei már alig várják, hogy
belemerüljenek a nyárba, s nemcsak a felhôtlen szórakozás, hanem a már javában induló
„szezon végi” leárazások miatt. Emellett július
28-án, vasárnap még egy kis plusszal is kedveskedünk vásárlóinknak: a megszokott idôtôl eltérôen, nem 18 óráig, hanem 20 óráig
fogadjuk Önöket üzleteinkben a Sunset
Shopping programunk keretében.
Szinte évrôl évre egyre korábban
kezdôdnek a nyári akciók, ami persze a vásárlóknak kedvez. Míg
régen alig volt lehetôség
„kiélvezni” a leárazásokon jó áron beszerzett, divatos
darabokat,
most még
elôttünk
szinte az
e g é s z
nyár!
Bár
a
hatalmas akcióknak nem
könnyû ellenállni, ha nem tudunk megengedni magunknak minden kívánt darabot, érdemes hideg fejjel átgondolni, mit is
vásároljunk meg végül. Ilyenkor jó beszerezni

san hordhatjuk jövôre is, egy lenge fehér ing,
vagy akár egy nyári blézer is. A jól párosítható
darabokat minden évben feldobhatjuk az
éppen divatos kiegészítôkkel és ruhadarabokkal, így kis befektetéssel jó vásárt tudhatunk
magunk mögött. Most érdemes elcsípni egy –
vagy több... – akciós fürdôruhát is, amibôl,
mint tudjuk, soha nem elég. Bár minden
évben változnak a divatos színek és fazonok,
akadnak olyan darabok – mint a klasszikus fekete vagy vadmintás bikini –, amelyeket évek
múlva is felvehetünk.
A nyári szezon végi leárazások mellett érdemes kihasználni a július 28-ai Sunset Shopping akcióit is, hiszen ekkor – a nyári
kuponnapokhoz hasonlóan – szintén számos
üzletünk kedveskedik a vásárlóinknak.

2013. július 28.: Üzleteink a meghosszabbított nyitva tartás ideje alatt extra kedvezményekkel várják vásárlóinkat!
Színvonalas színpadi mûsor 16 órától a legnagyobbakkal: egy kis tánc, egy kis humor és zene!

NYEREMÉNYJÁTÉK
Vásároltál a sztárhétvégéken? Ne dobd el a blokkodat!
Vásárlásodat most garantált ajándékkal jutalmazzuk! Pörögj fel
velünk a koncerteken, és pörgess magadnak akár 10.000 Ft
értékû vásárlási utalványt az ÁRKÁD szerencsekerekével!
Részletek a www.arkadgyor.hu oldalon!

Gyermeknap
bábszínházzal és csillagokkal

Ahogy a korábbi években, úgy idén sem
feledkeztünk meg a legkisebbekrôl:
május 25-én, illetve 26-án egész nap izgalmas programokkal vártuk a lurkókat
és a szüleiket a gyermeknap alkalmából.

A fajátékokkal a kislányok és kisfiúk egyaránt szívesen játszanak, hát még ha ezek óriási
darabok! Így még mókásabb az építkezés!
A mosonmagyaróvári Futura Interaktív Élményközpont is bemutatkozott, mégpedig a
planetáriummal. A csillagsátor szivacsain a
vásárlásban elfáradt szülôk és gyerekek amellett, hogy megpihenhettek, még sok érdekességet is hallhattak a bolygókról, csillagokról

és más érdekes természeti jelenségekrôl. A Futura csapata egyébként a Homokbirodalom kiállítás idején is ellátogatott hozzánk a
különleges csillagvizsgáló sátorral.
És ha már gyermeknap, akkor a bábszínház sem hiányozhatott! A Pillangó Bábszínház
Ugri Bugri kisasszony kalandjaival szórakoztatta a népes közönséget szombaton. Vasárnap
a nevetettést Vili és Ibi bohócok vállalták.
A búgócsigához hasonlító pörgentyû igen
kedvelt a gyermekek körében. Éppen ezért peonzaversenyt is hirdettünk, amelyen a legügyesebbek bámulatos trükkökkel kápráztatták el a
nézôközönséget!

Mese- és játékkonzolsarok
a Media Markt jóvoltából
Melyik gyerek ne szeretné az izgalmas meséket és a szórakoztató játékokat? A Media
Markt jóvoltából az Árkád Gyôr gyermeknapi programján szombaton és vasárnap a
legkisebbeket mese- és játékkonzolsarok fogadta.
Az apróságok mókás filmeket nézhettek a
kihelyezett nagy képernyôs televízión fülhallgatóval. A bátor nagyobbacskák kezét, lábát,
csípôjét, derekát vagy éppen arcát Kinect
mozgatta meg.
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Üdítô színek nyárra!
Gyönyörû színek: sárga, rózsaszín,
világoskék, hatalmas virágminták
jellemzik az idei nyári divatot.

AKTUÁLIS 3

ÚJ ÜZLETEINK
Idén újabb bérlôk költöztek az Árkád
Gyôrbe, tovább színesítve a kínálatot.

Szoborcsodák
homokból

A bevásárlóközpont képviseletében Flachner Pál
köszöntötte az L Store vezetôségét. A férfidivatárut kínáló üzlet idén március 22-tôl fogadja vásárlóit.

A nôi divatot kínáló Rouge-ba április 29-én térhetett be az elsô vevô. Az üzletnyitás alkalmából Baki
Andrea üzletvezetônek nyújtott át virágcsokrot
Rapkay Eszter, az Árkád Gyôr munkatársa.

Micimackó, a kis hableány, Némó, a bohóchal szoborban „elevenedett” meg a
Homokbirodalom kiállítás keretében
bevásárlóközpontunkban.

Homokbirodalom címmel különleges kiállítással leptük meg látogatóinkat a nyár elején,
amelyen sok kedves mesehôst formáltak meg
a meghívott hazai és külföldi szobrászaink.
Így alakult szoborrá Némó, a kis bohóchal,
Micimackó és barátai, de a Csillagok Háborúja
vagy a Jurassic Park rajongóinak is kedveztünk. A lányok nagy örömére Ariel, a kis hableány is „ellátogatott” az Árkádba.
A mûvészek kiváló minôségû, bányászott
homokot kaptak, megfelelôen elôkészítve, vizezve és hatalmas kalodákba tömörítve. A közönség pedig napközben tekinthette meg a
látványfaragást. A kész szobrokat speciális lakkal locsolták le, hogy sokáig láthatóak legyenek,
és ne essenek szét az alkotások. A mûvészek a

megfelelô finomságú és nedvességû homok
mellett a legkülönbözôbb eszközöket használták: a döngölôtôl, a finom megmunkálást lehetôvé tevô szívószálig bezárólag.
Nyolc felületen összesen tíz szobrot csodálhattak meg az érdeklôdôk. Az árvízi védekezésben részt vevôk tiszteletére szintén
készült egy szobor.
HOMOKÉPÍTÔ VERSENYEK

Homokszobrokat már az ókorban készítettek,
így Egyiptomban is, ahol az építészek így alkották meg a hatalmas piramisok, épületek
makettjét, ezzel is segítve a monumentális alkotások létrehozását. Az elsô nagy homokszobor-építô versenyeket Amerikában szervezték
a hatvanas években. Hamar népszerûvé váltak
az öreg kontinensen is. A neves szobrászmûvészek egyaránt tekintették játéknak és
kihívásnak is ezeket a vetélkedôket.

A Balance a gyôri Árkádban május 10-étôl várja
vásárlóit, akik a nôi és férfiruházat bôséges kínálatából válogathatnak. Kovács Anna, a Balance munkatársa vette át a csokrot Rapkay Esztertôl, az
Árkád képviseletében.

A Sugarbird üzletvezetôje, Inkei Anita vette át
a köszöntôcsokrot Molnár Kittytôl, az Árkád munkatársától. A hazai divatmárka termékeit az igényes nôk minden korosztályának kínáló üzlet
március 29-én nyitotta meg kapuit.
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Dr. Alban július 13-án találkozik rajongóival az Árkád Gyôrben.
Az Alban Nwapa néven született, nigériai származású énekes
és zeneproducer jelenleg a svédországi Stockholmban él.
Zenéiben az eurodance, hiphop, reggae és dancehall stíluselemek keverednek.

KÖNYV

Nyerjen
vásárlási
utalványt!

CANDACE BUSHNELL:

Ötödik
sugárút 1.

Meglepetés!

Augusztusban egy
exkluzív programmal
kedveskedünk
látogatóinknak.

CD

Skillet: Rise
A Skillet elôzô albuma, az Awake tavaly
lett platina az Egyesült Államokban: ezt
2012-ben csak két másik csapat, a The
Black Keys és a Mumford & Sons mondhatta el magáról.

Na p j a i n k
egyik legagyafúrtabb és legolvasmányosabb
társadalomkritikusa ezúttal új nézôpontból közelíti meg
New York City kemény
és szelíd nôit.

Az Ötödik sugárút 1. –
amely nem egyszerûen egy házszám, hanem egy híres épület neve
– tornyos art deco remeke Manhattan egyik legrégebbi és legmenôbb történelmi negyedében
emelkedik. Olyan lakóház ez, ahol így vagy
úgy, de meg kell dolgozni a bejutásért. Candace
Bushnell új regényében ezen épület körül forog
az itt lakó és a beköltözni vágyó hôsnôk élete.
A kockázatialap-kezelô mogul nejétôl az éltes
társasági rovatvezetônôn át a Los Angelesbôl

ide menekült szabad szellemû mûvésznôig
minden szereplô e híres toronyház fedele alatt
kívánja megvalósítani az álmait.
Candace Bushnell a Szex és New York, a
Négy szôke, a Bármi áron, a Rúzs és New
York, a Carrie naplója, valamint a Nyár és
New York kritikai és közönségsikert aratott
szerzôje. Elsô regénye, a Szex és New York
alapján népszerû tévésorozatot és filmet készített az HBO.

A dalok fô szerzôje az énekes-basszusgitáros, John Cooper, de néhány társszerzô is közremûködött a dalok írásában, mint a Los
Angeles-i Exies-vezér, Scott Stevens vagy a
nashville-i Tom Douglas és Zac Maloy. A hagyományos skilletes hangzásba az új albumon
belecsempésztek olyan különleges hangszereket is, mint a harmonika, a hárfa, illetve különbözô harangok. Bár nem volt szándékos,
de végül a dalok összeálltak egy teljes történetté, konceptlemezzé: a középpontban egy tipikus amerikai tinédzser áll, aki felnô, és
szembesül a világ legégetôbb problémáival. A
zenekar további tagjai: Korey Cooper (John felesége) – gitár, billentyûk; Jen Ledger dob és
Seth Morrison szólógitár.

JÁTSSZON, ÉS NYERJEN
5.000 FORINT ÉRTÉKÛ
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT,
AMELYET AZ ÁRKÁD
GYÔR KIJELÖLT ÜZLETEIBEN VÁLTHAT BE!
NEM KELL MÁST TENNIE,
MINT KITALÁLNI, HOGY
MELYIK NÉPSZERÛ DISNEY
MESEHÔST FORMÁLTÁK
MEG A SZOBRÁSZOK EZEN
A KÉPEN!
Ezt a szobrot, több társához hasonlóan, a Homokbirodalom kiállításon
csodálhatták meg vendégeink!

KÜLDJE EL A HELYES MEGFEJTÉS
BETÛJELÉT CÍMÜNKRE!

A) Merida, a bátor
B) Ariel, a kis hableány
C) Hamupipôke

DVD

Parker

JÁTÉK

Parker (Jason Statham) profi tolvaj, aki szigorú etikai kódex alapján végzi munkáját: sosem veszi
el olyan ember pénzét, akinek
szüksége van rá, és soha nem
bánt olyat, aki nem érdemli meg.

Minden idôk egyik legsikeresebb játéka,
a mûfajteremtô Diablo rajongói már egy
évtizede várnak az igazi folytatásra – és
végre eljött az ô idejük.

Legutolsó betörése során azonban
saját csapata veri ôt át, elviszik a zsákmányt, és halálra ítélve hagyják ôt is a
helyszínen… Parker túléli, és felépülve a nyomukba ered: PalmBeachen, a gazdagok és híresek játszóterén
talál rájuk, ahol a nagy dobásra készülnek. Új partnerével, a leégett ám
ambíciókkal teli és gyönyörû Leslievel (Jennifer Lopez) tervet készítenek,
amellyel megszerzik a zsákmányukat,
és egyben bosszút is állnak rajtuk.

Diablo III
+ Artbook PS3

Csatlakozz be te is a Diablo elképesztôen
hangulatos világába, járd be újra és újra a randomgenerált helyszíneket, és fejleszd elképesztôen erôs szintre az öt kaszt egyikébôl
választott hôsödet. Hihetetlen látványvilág,
rombolható terep, minden eddiginél több küldetés, ellenfél és varázstárgy várja, hogy ismét
elmerülj e csodás játékban!

A MEGFEJTÉSEKET JÚLIUS 22IG VÁRJUK, AZ ÁRKÁD GYÔR
IGAZGATÓSÁG, 9027 GYÔR,
BUDAI ÚT 1. CÍMRE (A BORÍTÉKRA ÍRJA RÁ: „JÁTÉK”).
ELÔZÔ JÁTÉKUNK NYERTESEI:
Horváth Káli Istvánné (Fertôszentmiklós), Csaplár Istvánné (Gyôr),
Sipos Györgyné (Gyôr).
Nyerteseinket postai úton is értesítjük.
Nyereményüket – egy-egy 5.000 Ft értékû
Árkád Gyôr vásárlási utalványt – hétköznapokon 13–15 óra között a bevásárlóközpont igazgatóságán, Varga Zsuzsannánál
vehetik át.

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ ÁRON

BABAKOCSIKÖLCSÖNZÉS

MINIJÁRGÁNYKÖLCSÖNZÉS

CSOMAGMEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ

BANKAUTOMATA

ESERNYÔKÖLCSÖNZÉS

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

