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Idén korán kezdôdött a tavasz, már február-
ban kipattantak az elsô rügyek, és megmár-
tózhattunk az elsô napsugarakban. Ilyenkor
könnyen jön a késztetés a megújulásra, ami
nemcsak a ruhatár felfrissítését, hanem so-
kaknál a külsô átváltozást, szépülést is jelenti.
Ez azonban nem mindig könnyû; jól tudja ezt
az az átváltoztató csapat, amely idén is az
Árkád Gyôr segítségére volt abban, hogy a
szerencsés látogatók szakértô támogatást
kapjanak a tavaszi megújuláshoz. Bár a nagy
tavaszi nyereményjátékunk nyerteseinek
bemutatására még várni kell, megmutatjuk,
hogyan dolgoztak a szépségszakemberek
múlt heti divatrendezvényünkön. 

A tavaszi trendek követésében sokat
segít az Árkád hatalmas választéka is, hiszen
a közel 130 üzletben a sportostól az elegán-
son át a különleges, extravagáns stílust ked-
velôkig mindenki megtalálja a szezon
kedvenc darabjait. Mi sem mutatja ezt jobban,
mint hogy az Árkád Gyôr kuponnapjain a di-
vathetek alkalmából most is rengetegen vet-
ték igénybe a minimum 20 százalékos
kedvezményeket.

Most pedig már küszöbön áll a húsvét,
amire – mint minden nagyobb ünnep alkal-
mával – ezúttal is mesés dekorációval és szí-
nes programokkal készülünk. 

Jó szórakozást és gyönyörû idôt kívánva
várjuk önöket 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

VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ  ÁRON

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.

Pénteken nyit az Árkád csokitojásgyára!
A bevásárlóközpont ünnepi dekorációja
fényt derít arra, hogyan készülnek a gye-
rekek kedvenc csemegéi, a látogatók
pedig a díszletek között elsétálva közelrôl
is megnézhetik, hogyan szorgoskodnak az
óriásnyuszik, hogy húsvétkor minden kis-
gyerekhez eljussanak a finomságok. 

A tojásgyárban bepillanthatunk a titkos
„laboratóriumba”, ahol apró üvegcsékben kí-
sérletezik ki a szebbnél szebb festékeket, és
persze a festômûhelybe is, ahol dolgos nyu-
szikezek pingálják készre a színes tojásokat,
mielôtt a piros kiskocsikon elindítanák ôket a
gyerekekhez. A látványt harminc négyzetmé-
ternyi élô, friss virág és tuja tetézi, és persze

nem maradhatnak el a megszokott színes hús-
véti programok sem! A kicsiket bábszínházi
elôadások és gyerekkoncertek várják, a Mes-
ter téren pedig húsvéti díszeket, üdvözlôlapo-
kat készíthetnek, tojást festhetnek, miközben
a nagyobbak logikai játékokkal tehetik pró-
bára ügyességüket. 
Részletes program a 3. oldalon!

Húsvét az Árkádban 

Megszépültek az Árkádban . 
Új sminkkel, frizurával és divattanácsokkal 
térhettek haza azok a szerencsés vásárlók, 
akik múlt hétvégén az Árkádban vásároltak. 

»2. OLDAL

Tavasszal kötelezô. Pasztellszínek, 
utcai tornacipô és fehér magas sarkú – az idei
szezonban is vannak ellenállhatatlan darabok,
amelyekkel érdemes feldobni a ruhatárunkat.

»2. OLDAL

Trükkös tolvajok. Rafinált bûnözési 
módszer terjed a parkolókban, amellyel a tolva-
jok észrevétlenül lovasíthatják meg értékeinket
autónk utasterébôl vagy csomagtartójából.

»4. OLDAL

Nyerjen velünk! A gyôri Árkád leg-
több üzletében beváltható az az ötezer forintos
vásárlási utalvány, amelyet nyerteseink vihet-
nek haza, mindössze három helyes válaszért.

»3. OLDAL

KEDVES
OLVASÓK!

KÖSZÖNTÔA

2014. ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM | 2. SZÁMKÉPEK ÉS TUDÓSÍTÁSOK A RÉGIÓ LEGSZEBB BEVÁSÁRLÓKÖZPONTJÁBÓL | GYÔR



Szinte nincs olyan hölgy, akit ne ra-
gadna magával ilyenkor a kirakatok
friss, tavaszi kínálata. Össze-
gyûjtöttük, mely 
darabokat kell min-
denképpen besze-
reznünk az
aktuális sze-
zonban! 

FARMER-
DZSEKI 
Míg tavaly a
rövid mûbôr
dzsekik hó-
dítottak, idén
újra visszatér
a divatba a
vagány farmer-
dzseki. Jó hír,
hogy mindenki-
nek jól áll, és szinte
bármivel kombinál-
ható: a vékony vászon-
nadrágoktól akár az ele-
gáns alkalmi öltözékekig. 

Különösen jól mutat romantikus, virágos,
könnyû anyagból – például muszlinból – ké-
szült nyári ruhával és tornacipôvel, ez az ösz-
szeállítás egyszerre bájos és vagány. 

SZÍNES RUHÁK
Felejtsük el a barnát, a szürkét, a feketét – a ta-
vasz a színeké! Élénk színek helyett azonban

inkább a pasztelles, halványabb árnya-
latokat részesítsük elônyben. 

A korall-, a babarózsaszín
és a levendulaszín idén is di-
vatos marad, mellettük
egyre több a halványkék
és pasztellzöld darab az
üzletek kínálatában, és
feltûnik a citromfagyi-
árnyalat is. Utóbbival
vigyázzunk, mert elég-
gé sápaszt, ezért a
hófehér bôrûeknek
nem igazán áll jól. 

SNEAKER
A sneaker, azaz „utcai
tornacipô” a szezon igazi
sztárja! Ma már nem kell

sportosan öltöznünk ahhoz,
hogy felvehessük, hiszen a kife-

jezetten nôies ruhadarabokhoz is
remekül illik, akár fodros miniruhával is

felvehetjük. Akit nem dob fel a hagyományos,
sportos vonal, megvásárolhatja kígyómintás
vagy csillogó verzióban, sôt, magas sarokkal
vagy teli talppal is. Nagy elônyük, hogy kényel-

mesek, strapabírók, akár egész napos futkáro-
zásnál is remek szolgálatot tesznek. 

FEHÉR CIPÔ
Feltûnô és nagyon nôies viselet a magas sarkú
fehér cipô, amellyel a legegyszerûbb farmert
is feldobhatjuk. Minden tavaszi divatszínnel
kompatibilis, friss, üde hatást kelt. Viseljük kö-
zépkék vagy világos farmerrel és egy mintás
pólóval; ha pedig ehhez még egy karcsúsított,
könnyû zakót és látványos övet, valamint bizsu-
kat is választunk, alkalomra is
bátran felvehetjük. Válasz-
szunk klasszikus – pél-
dául a nyolcvanas
évekre emlékeztetô –
körömcipôfazont,
szigorúan bôr-
bôl, nehogy 
„esküvôi” 
legyen a
kinéze-
tünk!

A tavaszi stílusváltásban segített az el-
múlt hétvégén vásárlóinak az Árkád. Az
átalakítást profik végezték március 29-
én és 30-án a bevásárlóközpontban,
ahol az Angyalmûhely csapata szorgos-
kodott, hogy a szerencsés hölgyek meg-
újulhassanak.

Egy nô teljesítsen jól a szakmájában, tartsa
össze a családot, és érezze jól magát a bôré-
ben, azaz szárnyaljon a mindennapokban is –
ebben segített az Angels’ Army, azaz az An-
gyalmûhely csapata. A csapat szépségszakem-
berei szerint ugyanis akkor tud igazán
szárnyalni egy hölgy, ha kedvezô visszajelzé-
seket kap külsejérôl, pozitív kisugárzásáról a
környezetétôl. Ehhez persze kell egy kis
„énidô”, amikor magával foglalkozhat, és nem
árt a profik tanácsa sem, ha a szokásos megol-
dásoktól kicsit elrugaszkodnának a fiatal lá-
nyok és családanyák. Aki az elmúlt hétvégén
az Árkád ruházati üzleteiben tízezer forint fe-
letti értékben vásárolt, azt kezelésbe vette az
Angyalmûhely: kozmetikusok, fodrászok
ajánlottak neki új színeket, formákat, frizurát
és sminket, majd profi fotós örökítette meg az
átalakítást, és a képeket a hölgyek természete-
sen haza is vihették.

A NÔIESSÉG MEGÉLÉSÉBEN 
SEGÍTÔ SMINK
Varga Szilvia sminkes a hölgyeket a tavasz
jegyében szépítette meg az arcot felüdítô szí-
nekkel és anyagokkal. Mellékvágányra he-
lyezte a feketét és szinte az összes sötét színt.
Az arcbôrnél arra figyelt, hogy átlátszó, na-
gyon finom, puha textúrát kapjon, az orcákat
barackosra árnyalta, vagy – akinél a bôr szín-
árnyalata megengedte – hamvassal emelte ki.
Szerinte már ilyenkor, tavasszal is kaphat az
arc egy enyhe bronzos árnyalatot, ami már a
nyár közeledtét mutatja. Emellett a homok- és
a lazacszín árnyalatai kerültek a hölgyekre. A
cél: fiatalos, üde, vidám, ragyogó hatás. Ennek
érdekében az arccsontoknál egy kis highligh-
ter is került a bôrre, ami kihangsúlyozza a su-
gárzó, de finom, elegáns megjelenést – ez a
típus ma a legfôbb trend.

KÁPRÁZATOS RAGYOGÁS: 
EGY TERMÉK, KÉT FUNKCIÓ
A highlighter, amit Varga Szilvia elôszeretettel
használt az átalakítás során, apró, fényvissza-

verô púdergyöngyökbôl áll, amelyet egészen
puha ecsettel vitt fel az arccsont feletti részre.
Ezt a kozmetikumot nemcsak a sminkesek,
hanem a hölgyek is be tudják szerezni bárme-
lyik drogériában, ha ragyogó hatásra vágynak:
gyönyörû fényt, ragyogást ad az arcnak. A
highlighter eleve többfunkciós, mert fel lehet
kenni az orcára is, de akár egy finom ajakbal-
zsamba is bele lehet ütögetni az ujjunkkal,
akkor a szánkon is ugyanaz a szín jelenik meg. 

FRISSESSÉG, EGYÉNISÉGRE SZABVA 
A friss tavaszi sminkszínek között mindenki-
nek érdemes megtalálnia a saját stílusának
megfelelôt. Hiszen minden nô más-más egyé-
niség, és persze a bôrszínt is érdemes figye-
lembe venni, mert nem mindenkinek ugyanaz
áll jól. A tavaszi trend jegyében azonban min-
denkinek érdemes most arra törekednie, hogy
a puhaságot, a nôiességet hangsúlyozza. Erre
egyébként is a tavasz a legalkalmasabb év-

szak, ilyenkor bátran lehet a barackos árnya-
latokkal, a különbözô rózsaszínekkel játszani.
Érdemes vásárláskor válogatni, több árnyala-
tot kipróbálni, megnézni, számunkra melyik a
legmegfelelôbb. Nézzük meg magukat több-
ször is napközben a tükörben, hogy eldönt-
hessük, melyik árnyalatot, sminket érezzük
leginkább a magunkénak! 

AZ ÁRKÁDBAN MINDIG 
TÖRTÉNIK VALAMI
Varga Szilvia sminkes éppen egy tavasz tí-
pusú, zöldesszürke szemû Árkád-vásárlónak
ajánlott új színeket, amikor az aktuális divat-
ról faggattuk. Áttetszô, finom, hidratáló ala-
pozót használt a hibátlan bôrre, amelyen nem
volt semmi takargatnivaló, így csak egyenle-
tesebbé kellett tenni. Egy kis hamvas szín ke-
rült az orcákra, a szemeket pedig finom
homokszínnel és kevés barnával emelte ki,
míg a szájra barackszínt vitt fel. A megszépülô
hölgy sokat tanult a rögtönzött sminkleckébôl:
elmondta, hogy pirosítót, rúzst, szemceruzát
hasonlóképpen használ a hétköznapokon is,
de a szemhéját inkább lilás árnyalatokkal
szokta kiemelni. Szívesen próbált ki ezúttal
valami mást, és hallgatott a szakemberre –
éppen azért fordult az Árkádban az An-
gyalmûhely csapatához, hogy újdonságokat
halljon a hozzáértôktôl. Nem ta-
gadta: elôre készült az átvál-
toztató akcióra, és ezért is
szeret az Árkádba járni:
itt mindig történik va-
lami! 

JÁTÉK 
A HULLÁ-
MOKKAL 
– A legegy-
szerûbb formá-
kat alakítjuk ki a
hajból. Arra kell
törekedni, hogy
minél gyorsab-
ban készüljenek el
a frizurák, mert az
embereknek nincs
arra idejük, hogy reg-
gelente órákig készítsék a
frizurájukat. A vágásban di-
vatba jöttek a rövidebb formák,

a hullámok, amelyekkel lehet játszadozni,
hosszabb hajnál is – mondta Veszelovszky
Viktória fodrász, az Angyalmûhely szakem-
bere. Rögtön hozzátette, hogy izgalmasak és
divatosak a pillanatok alatt elkészíthetô, élénk
színû tincsek, amelyeket érdemes bátran ki-
próbálni. Már csak azért is, mert lehetnek egy-
alkalmasak is; kimoshatják a színt, a festéket
hajukból azok, akik csak este akarják viselni. 

A tavaszi-nyári trend engedi megjelenni a
virágok színességét, szirmaik pompáját a
hajon, de nagyon fontos, hogy ezek harmoni-
záljanak az alapszínnel, azaz az eltérô színû
tincsek passzoljanak a haj alapszínének ár-
nyalatához. Az ombre, azaz színátmenetes
hajfestésnél is az a jellemzô, hogy az alapszín
a hajvégekkel együtt harmonikus megjelenést
biztosít, kontrasztos színkülönbségek nélkül.
Idônként szükség van a változásra, a megúju-
lásra, a tavasz alkalmat adhat a frizuravál-
tásra – amihez figyelembe kell venni, hogy a
tavasz, nyár, ôsz vagy a tél típusba tartozunk-
e, hiszen mindegyiknek más-más hajszín áll
jól. A tavasz típusúnak például ideális a me-
lírozott haj, sôt akár a barackvirág színeinek
megjelenése a hajon.

Arra is figyelni kell, hogy a hajforma az
egyéniségnek megfelelô legyen. Az Árkád vá-
sárlói közül egy átalakítást kérô szôke, félhosz-

szú hajú, világos bôrû hölgynek
Veszelovszky Viktória azt aján-
lotta, engedje, hogy hajsü-
tôvel laza hullámokat
formáljon neki, még
akkor is, ha általá-
ban egyenes a
haja. Kerekebb
arcú hölgyeknek
is jó megoldás
lehet a hullám a
fodrász szerint,
akkor is, ha
rövid a hajuk.
Nekik a szakem-
ber tanácsa sze-
rint érdemes
„felfelé építkezniük
hajukkal”, és nem

mindegy, hogy kifelé
vagy befelé csavarják a

tincseket: az elôbbi játékos-
sága elônyösebb számukra. 

Idén tavasszal kötelezô
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2DIVAT Az Árkád a tavaszi megújulás jegyében öt szerencsés vásárlóját 
tetôtôl talpig átváltoztatja áprilisban. 
Az átalakulásokat az Árkád Híradó következô számában bemutatjuk!

A lágy, finom nôtípust jeleníti meg az idei trend

Angyalok szépítettek az Árkádban 
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AKTUÁLIS 3Húsvétkor is érdemes benézni az Árkádba, hiszen 
a megszokott színes ünnepi díszletek mellett családi
programok várják a családok apraját-nagyját. 

Márciustól az Árkádban várja ügyfeleit az AXA
BANK gyôri régióközpontja. A pénzintézet képvi-
seletében Tóth Mónika üzletvezetô vette át az
új bérlôknek járó üdvözlô virágcsokrot Török Beátá-
tól, a bevásárlóközpont képviselôjétôl.

Nagy várakozás elôzte meg a TCHIBO gyôri üzle-
tének nyitását is. Kovácsné Kiss Lillaüzletve-
zetôt Varga Zsuzsanna köszöntötte.

ÚJ ÜZLETEINK
KÉT ÚJ ÜZLETTEL BÔVÜLT AZ ÁRKÁD GYÔR KÍNÁLATA AZ ELMÚLT HETEKBEN. 

Húsvét az Árkádban
HÚSVÉTI 
GYEREKMÛSOROK 
A NAGYSZÍNPADON

ÁPRILIS 5., SZOMBAT 
17–18 ÓRÁIG: MIMIKRI BÁBSZÍNHÁZ: 
MICIKE, A PICIKE 
Micike gondtalanul éli mindennapjait, fütyül
a világra, csak játszani vagy lustálkodni sze-
ret. Amikor elcsatangol, és nem találja a haza-
felé vezetô utat, az erdô segítôkész lakói mind
azt találgatják, miféle szerzet lehet az a kis
fehér valami a fekete gombszemével, rózsaszín
masnival a nyakában...

ÁPRILIS 6., VASÁRNAP 
17–18 ÓRÁIG: MIMIKRI BÁBSZÍNHÁZ: 
KISMALAC MEG A FARKASÉK
Farkas Tihamér és becses neje, Farkasné, szü-
letett Ordas Rozália boldog házasságban
élnek. Felhôtlen kapcsolatukat azonban egyre
inkább beárnyékolja az éhség... Aki pedig azt
gondolná, hogy Farkaséknak nem kell a szom-
szédba menniük, hogy jóllakjanak, nos az na-
gyon is téved, merthogy éppen oda kell
menniük. Az új szomszéd ugyanis nem más,
mint Szilveszter, a hiszékeny malac...

ÁPRILIS 12., SZOMBAT 
17–18 ÓRÁIG: „HÛBELE-BULI”
A CSIRIBIRI EGYÜTTESSEL
Interaktív zenés mûsor, amelyen a gyerekek és
a velük együtt érkezô felnôttek is jól szórakoz-
hatnak! Rosszcsont Panka és kis barátja, Nagy
Melák a gyerekek segítségével próbál a mûsor
során megjavulni és okosodni, miközben szól
a népzenei motívumokkal kiegészített vidám
muzsika.

ÁPRILIS 13., VASÁRNAP 
17–18 ÓRÁIG: A MARCIPÁN TRIÓ MÛSORA
Vidám zenés mûsor a Marcipán Trióval, amely
a 2014-es Országos Gyerekdal Versenyen el-
nyerte „Az év legnépszerûbb gyerekdal-zene-
szerzôje” díjat. 

ÁPRILIS 19., SZOMBAT 
17–18 ÓRÁIG: „NYUSZI-BULI” 
A CSIRIBIRI EGYÜTTESSEL 
ÉS BOBÓVAL, AZ ÛRLÉNNYEL

HÚSVÉT 
A MESTER TÉREN 
ÁPRILIS 5., SZOMBAT 
13–16 ÓRÁIG: MESTER TÉR
Interaktív családi játék.
16–18 ÓRÁIG: 
HÚSVÉTI KÉZMÛVESMÛHELY 
„Tojástitok” játék és húsvéti kajla nyúl készítése. 

ÁPRILIS 6., VASÁRNAP
13–16 ÓRÁIG: MESTER TÉR
Interaktív családi játék.

16–18 ÓRÁIG: 
HÚSVÉTI KÉZMÛVESMÛHELY
Húsvéti üdvözlôlap és tojásfadíszek készítése.

ÁPRILIS 12., SZOMBAT 
13–16 ÓRÁIG: MESTER TÉR
Interaktív családi játék.
16–18 ÓRÁIG: HÚSVÉTI PINGÁLÓ 
Hagyományos népi motívumokkal, hajfonás. 

ÁPRILIS 13., VASÁRNAP 
13–16 ÓRÁIG: MESTER TÉR
Interaktív családi játék.
16–18 ÓRÁIG: 
HÚSVÉTI KÉZMÛVESMÛHELY
Tojásgyûjtô kosár és „gyömöszkenyúl” készítése.

ÁPRILIS 19., SZOMBAT 
13–16 ÓRÁIG: MESTER TÉR
Interaktív családi játék.
16–18 ÓRÁIG: HÚSVÉTI PINGÁLÓ
Hagyományos népi motívumokkal, hajfonás.

TEGYE PRÓBÁRA 
A LOGIKÁJÁT! 
Bárki tesztelheti a térlátását és a logiká-
ját április 4. és 19. között az Árkádban, a
logikai játékok standján, ahol ördöglaka-
tok, kirakók és más izgalmas játékok vár-
ják a látogatókat. 

Egyes feljegyzések szerint már az 1200-as
években készítettek Európa-szerte ördöglaka-
tokat, amelyek segítik a logikus gondolkodást,

a térlátást, hogy az
ember másképp lássa át a feladatokat, más
módon közelítsen meg egy-egy problémát. Min-
dennap 14 órától három órán keresztül próbál-
gathatják a látogatók többek között az ôsi
ördöglakatokat, a 4000 éves klasszikus kirakójá-
tékot, a tangramot – ez volt Napóleon kedvence
is –, illetve a pentomino nevû kirakójátékot.

A szórakozás mellett a segítôkész-
ség is megjelenik a gyôri Árkád hús-
véti programjában, a gyôri LIONS
klubok adománygyûjtô akciójának
keretében. 

Az Elsô Gyôri Lions Club, az Arrabona
Lions Club és a Patrónus Lions Club ne-
gyedévente egy-egy közös cél érdekében
összefog, és egyesítik erôiket. A húsvét kö-
zeledtével az „együtt, egymásért” gondolat
jegyében iskolások, köztük sok hátrányos
helyzetû diák alkotómunkájával elôállított
ajándéktárgy készítését szervezték és pat-
ronálták a klubok. Az így elkészült húsvéti
apróságokat a klubtagok április 12-13-án az
Árkádban felállított standon adomány-
gyûjtés keretében kínálják a látogatóknak, a
vásárlók pedig saját megítélésük és lehetô-
ségeik szerinti támogatást helyezhetnek a
gyûjtôedénybe. 

Az így összegyûlt adományokat An-
dorka Vivien felépülésének segítésére szán-
ják. A középiskolás diáklány 2012
januárjában kapott súlyos agyvérzést, és
kezdte küzdelmét az emberi élet jogáért, a
gyógyulásért. Azonban az életéhez szüksé-
ges speciális eszközök biztosítása messze
túlmutat a család és az egészségügy teher-
bírásán, ezért a Lions klubok a jóérzésû
emberek támogató szándékát hívják segít-
ségül. Az ajándéktárgyak megvásárlásával
bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy Andorka
Vivien küzdelmét, hitét eszközökkel is
megerôsítve segítsen a talpra állásban.
TALÁLKOZZUNK AZ ÁRKÁDBAN 
ÁPRILIS 12–13-ÁN!

ANDORKA VIVIENÉRT 
AZ ÁRKÁDBAN 

LEGUTÓBBI NYERTESEINK: Pencznyik Szilvia (Csorna), 
Nagy Etelka Katalin (Bôny), Ábrahám Józsefné (Pannonhalma). 

Nyereményüket átvehetik az Árkád Gyôr igazgatóságán 
hétköznapokon 13–15 óra között, Török Beátánál.

NYERJEN 
ÁRKÁD 
VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNYT!
Játsszon velünk a közelgô
húsvét jegyében: 
válaszoljon három kérdé-
sünkre az ünneppel kap-
csolatban, és megnyerheti
a három, egyenként 5.000
forint értékû Árkád vásár-
lási utalványegyikét! 

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

1) MILYEN TEMATIKA 
JEGYÉBEN KÉSZÜL 
AZ ÁRKÁD GYÔR HÚS-
VÉTI DEKORÁCIÓJA? 

A. Csokitojásgyár
B. Tavaszi hagymások
C. Nyuszirezervátum

2) MILYEN SZÍNÛ VOLT
EREDETILEG 
A HÚSVÉTI TOJÁS? 

A. Sárga
B. Rózsaszín
C. Piros

3) MILYEN ÁLLATOK A FÔ-
SZEREPLÔI AZ ÁRKÁD-
BAN FELLÉPÔ MIMIKRI
BÁBSZÍNHÁZ ÁPRILIS 
6-I ELÔADÁSÁNAK

A. Tyúkok és csirkék
B. Kutyák és cicák 
C. Kismalac és farkasok
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VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ  ÁRON BABAKOCSI-

KÖLCSÖNZÉS
MINIJÁRGÁNY-
KÖLCSÖNZÉS

CSOMAG-
MEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ BANK-
AUTOMATA

ESERNYÔ-
KÖLCSÖNZÉS

A részletekrôl 
érdeklôdjön 
a földszinti 
információs 
pultnál, 
ahol munka-
társaink 
készséggel 
állnak 
rendelkezésére!

Alapvetô védekezés az autófeltörô bûnözôk ellen, 
ha semmilyen értéket nem hagyunk a kocsiban, 
és vásárlás elôtt a kesztyûtartóba és a csomagtartóba 
sem teszünk semmit.

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS 
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

Könnyû elmerülni a bevásárlóközpon-
tok forgatagában és órákig barangolni
az üzletekben, de ha nem vigyázunk,
könnyen kellemetlen meglepetéssel
szembesülhetünk az autónkhoz vissza-
térve... A trükkös tolvajok az Árkád láto-
gatóit sem kímélik. 

Kellemes hangulatban vásárolgatunk, né-
zelôdünk az üzletekben, majd a parkolóba
visszatérve jön a hidegzuhany: kiderül, hogy
feltörték az autót, elvitték az értékeinket az
utastérbôl, a csomagtartóból... Sajnos ez bár-
kivel megtörténhet, a leleményes tolvajok
ugyanis egyre újabb és újabb módszerekkel
jutnak hozzá a zsákmányukhoz.

– Az autófeltörés nem is megfelelô kifeje-
zés, ma már ugyanis nem fizikai erôszakot al-
kalmaznak a bûnözôk, hanem elektronikus
módszerekkel dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy
sérülésmentesen „törik fel” az autót, azaz kí-
vülrôl semmi nyoma nincs annak, hogy eltu-
lajdonítottak valamit, a tulajdonos csak akkor
szembesül a kárral, amikor visszatér a bevá-
sárlásból, gyakran órákkal késôbb – mondja
Flachner Pál, az Árkád Gyôr mûszaki igazga-
tója. Hozzáteszi: sajnos az Árkád látogatói is

estek már áldozatul a trükkös tolvajoknak, az
utóbbi idôben fél tucat hasonló eset történt.
Elôször a karácsony elôtti bevásárlási hullám
vonzotta a zsúfolt parkolóba a bûnözôket.

A tolvajok módszere kifinomult: speciális
berendezéssel távolról „elfogják” az autózár és
-riasztó elektronikus rádiójelét, amelyet a tulaj-
donos a kocsi bezárásakor ad, megvárják, amíg
az elhagyja a környéket, majd a gyári kódot

használva ugyanúgy kinyitják az autót, mintha
az eredeti slusszkulcs lenne a kezükben... Saj-
nos a parkoló biztonsági kamerái sem nyújta-
nak védelmet, nem nehéz kifigyelni ugyanis,
mely területek esnek ki a kamera látószögébôl.

Az ilyen trükkös lopás ellen nehéz véde-
kezni – ismeri el Flachner Pál –, az egyetlen
megoldás, ha nem hagyunk semmi értékes
holmit az autóban.

– Mivel a tolvajok valószínûleg már eleve fi-
gyelik egy távolabbi autóból, hogy kit érdemes
kifosztani, látják, amikor az áldozat beteszi a
táskáját, kabátját vagy laptopját a csomagtar-
tóba, ezért nem is kell, hogy szem elôtt legyen
az értéktárgy. Fontos, hogy ne hagyjunk semmit
az autóban, és ezzel ne tegyük célponttá ma-
gunkat! – tanácsolja a biztonsági szakember.
Erre az Árkád területén rendôrségi figyelmez-
tetés is felhívja a figyelmet, de mindig akadnak,
akik elôvigyázatlanul gyakran egészen komoly
értékeket hagynak a parkolóban, legyen szó
készpénzrôl vagy mûszaki cikkekrôl. Egy zsú-
folt bevásárlóközpont ideális terep a lopásra, hi-
szen a tömegben könnyû eltûnni, a tolvajoknak
pedig elegendô idejük van arra, hogy felszívód-
janak – az értékeinkkel együtt...

Van még egy apróság, amire érdemes oda-
figyelni, egy jele ugyanis van annak, ha már
kiszemeltek a tolvajok. Ha nem sikerül elsôre
lezárni az autót, azaz nem csukódik be az elsô
gombnyomásra, könnyen elôfordulhat, hogy
már levették az elektronikus jelet, és csak arra
várnak, hogy elhagyjuk a kocsi környékét.
Ilyenkor azonnal fogjunk gyanút, és ne távo-
lodjunk el az autótól!

Trükkös tolvajok a parkolóban 

Bár sokan egyetértenek azzal a mondás-
sal, amely szerint nem a ruha teszi az
embert, mégis számít, mit veszünk fel,
hiszen befolyásolhatja nemcsak a má-
sokban keltett benyomást, hanem a köz-
érzetünket, a hangulatunkat is. 

Például azzal, hogy tavasszal egyre több
világosabb árnyalatú ruhát, vidám mintát vi-
selünk. Az Árkád vásárlóit arról kérdeztük,
mit jelent nekik a tavaszi megújulás.

A LÉLEKNEK IS JÓLESIK 
– Tavaszi cipôt és felsôket kerestünk a kislá-
nyomnak és magamnak is, sikerült is talál-
nunk – mondta el Bôsze Andrea, amikor az

Árkádban a hétvégén megszólítottuk, és arról
kérdeztük, hogy felfrissíti-e tavasszal a ruha-
tárát. Elmondta, hogy minden évben, amikor
a jó idô beköszönt, vásárol néhány új, divatos
darabot. Jó érzés, hogy ilyenkor már vidá-
mabb színeket viselhet; az idei tavaszi divat-
ból is leginkább a fehér és a rózsaszín darabok
tetszenek neki – tapasztalata szerint ezek is
állnak jól neki. Mivel hatéves kislányának a
véleménye is számít, ôt is megkérdeztük. Mi
más is lehetne a kedvence, mint a rózsaszín
és a lila, hát még akkor, ha csillog is!

Andrea családjában tavasszal a szükséges
ruházati holmik megvásárlására személyen-
ként mintegy húszezer forintot költenek. Ha
szükség van újakra, mert a régit kinôtte a kis-
lány, vagy már megkopott, elszakadt, akkor
igyekeznek divatos, csinos darabokat válasz-
tani helyette. Bôsze Andrea szeret az Árkád-
ban körülnézni, vásárolni, a választék abban
is segíti, hogy az aktuális trendet megis-
merje. 

Tavasz ide vagy oda, az édesanya a frizu-
ráján nem változtat, hiszen az másoknak és
neki is tetszik, legfeljebb az árnyalatán vilá-
gosít tavasszal, a sminkeléshez használt szí-
neket azonban kicseréli. Magának még egy
tavaszi táskát keres, különlegesen szépet,
praktikusat, amely a világosabb tavaszi szí-
nekhez passzol. Andrea szerint a ruhatár tava-
szi felújítása egy-egy divatos felsôvel,
kiegészítôvel a léleknek is jólesik, az elismerô
szavak pedig erôsítik az önbizalmat. Persze a
tavaszi felfrissülés nem csak ebbôl áll: szereti
a napsütést, úgy érzi, feltölti energiával – nem
csoda, hogy ilyenkor mindenki egy kicsit vi-
dámabb, jobb kedvû.

PASZTELLSZÍNEK 
ÉS AZ ÖRÖK DIVAT FEKETE-FEHÉR
Horváth Filoména ilyenkor elôször is elôveszi
az elôzô években megvett, a melegebb idôjá-
ráshoz illô felsôit, nadrágjait. Tavaly többet is
beszerzett, és ezek között olyan is akad, ame-

lyet még fel sem vett, de a mostani trendbe is
beleillenek – ezeket szeretné újakkal kiegészí-
teni. Bernáth Dániel ugyancsak megkeresi
azokat a ruhadarabokat a szekrényében, ame-
lyeket tud hordani a következô idényben is, de
az üzletek friss kínálatában is körülnéz. 

Filoménának az aktuális tavaszi divatból
leginkább a pasztellszínek tetszenek, fôleg a
rózsaszínes, a barackos színek, egyébként sem
szereti a túl élénk árnyalatokat, ezért a mos-
tani trend kifejezetten kedvez neki. Dánielnek
inkább a klasszikus, elegáns színek a kedven-
cei, a fehér és a fekete, amelyek divatosak ma-
radtak most is. Egy fehér inget már beszerzett
a napokban, emellett sportruházatot, fekete,
szürke rövidnadrágokat vásárolt magának. 

A fiatalok is keresik az akciós árut, az ár-
kedvezményeket; az Árkádban kedvenc üzle-
teik kirakatait mindig megnézik, de gyakran
tájékozódnak az interneten is. „Már tudjuk,
melyik márkától mit várhatunk, idônként
megnézzük a honlapjukat, az új kollekciókat”
– mondták el. Dánielnek az a véleménye,
hogy tavasszal hangsúlyosabbá válnak a ki-
egészítôk, mert lekerülnek az emberekrôl a
vastagabb kabátok, pulcsik, a több rétegû öltö-
zet. Így kevesebbet takar a ruha, és egy mel-
lény, nyaklánc vagy karkötô jobban
érvényesülhet. Filoménának tavasszal egy új
frizura, smink is a megújulást jelenti, szerinte
nagyban befolyásolja az emberek hangulatát
a sok világos árnyalat, vidám virágminta is.

Vidámabb színek, jobb hangulat


