
ÁRKÁDHÍRADÓ

Ahogy beköszönt a jó idô, bizony nemcsak az
jut sokaknak az eszébe, hogy végre több idôt
tölthetünk a szabadban, hanem az is, hogy
itt az ideje az elsô idei nyári ruhák beszerzé-
sének... Az ilyenkor esedékes gardróbfrissí-
tésben az Árkád is segít: nem csupán a
hatalmas választékkal, hanem a már meg-
szokott kuponnapokkal is. Ilyenkor minimum
húsz százalékkal olcsóbban kínálják az akció-
ban részt vevô üzleteink az új nyári kollekció-
kat, és számos szolgáltatás is olcsóbban
vehetô igénybe. Ha egy négytagú család
nyár eleji „beszerzéseit” – cipô-, ruha-, fürdô-
ruha-, könyvvásárlását – vesszük alapul,
akár tízezrekben is mérhetô a megtakarítás,
érdemes tehát okosan tervezni, és a kupo-
nakció négy napjára idôzíteni a vásárlást!
Örömmel látjuk, hogy minden hasonló alka-
lommal rengeteg látogatónk él a lehetôség-
gel: egy-egy „kuponos hétvégén” sok-sok
ezer kinyomtatható szelvényt használnak
fel vásárlásnál. 

Azonban nem csupán a vásárlás miatt ér-
demes betérni hozzánk júniusban, hamaro-
san ugyanis összeköthetik a kellemeset... a
kellemessel, hiszen a futball-világbajnokság
ideje alatt minket is hatalmába kerít a fociláz.
Szurkoljunk együtt a kedvenc csapatnak 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
E L É R H E T Ô  Á R O N

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.

Mindenki a közelgô foci-vb lázában ég, 
június 12-tôl egy hónapon át Brazíliára 
figyel a világ. A gyôri Árkád is készül a nagy
eseményre: az emeleti ételudvarban június 20-
tól óriáskivetítôn élvezhetôk az esti meccsek,

és nyereményjátékon is részt vehetnek a látoga-
tók. Azok, akik a focit „virtuális formájában” is
szeretik, a felállított XBox-standokon próbára
tehetik magukat a FIFA játékban – a legjobbak
értékes nyereményekért –, sôt, virtuális 11-es-

rúgó bajnokság is zajlik a vb-hétvégék alatt! 
S hogy teljes legyen a forró brazil hangulat,
tüzes brazil táncbemutató teszi fel az utolsó két
hétvégére a koronát. A vb programja és aján-
lók a 3. és 4. oldalon. 

Futball-vb 
az Árkádban is

Átváltoztak látogatóink. 
Öt szerencsés Árkád-vásárlót változtatott 
át az Angyalmûhely profi szépségcsapata, 
miután nyertek a tavaszi sorsoláson. 

» 2. OLDAL

Nyári Kupon Napok. 
Több mint 60 üzletben átlagosan 
20% kedvezmény várja most hétvégén 
a gyôri Árkád látogatóit. 

» 3. OLDAL

Hogyan válasszunk? Nincs olyan 
ruhadarab, amely több problémát okozna 
a nôknek, mint a fürdôruha. Segítsünk meg-
találni az ideális darabot!

» 4. OLDAL

Foci-vb 2014. Hangolódjon a futball-
világbajnokságra a foci világáról szóló 
olvasnivalóval, játékkal, s persze ne hagyja ki 
a szurkoláshoz szükséges kellékeket sem!

» 3. ÉS 4. OLDAL

KEDVES
OLVASÓK!

KÖSZÖNTÔA
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Új smink, frizura, öltözködési és életveze-
tési tanácsok, végül profi divatfotózás –
egy egész napos kényeztetésben lehetett
része annak az öt látogatónak, akiknek
kedvezett a szerencse a gyôri Árkád ápri-
lisi nyereményjátékán. A nyertesek bol-
dogan meséltek élményeikrôl.

Farkas Szilvia egy egyéves kisfiú anyu-
kájaként különösen örült neki, hogy most ô
áll a középpontban, és egy egész csapat
kényezteti. Bevallja, életének ebben a
szakaszában kevesebb ideje jut önma-
gára, a szépítkezésre és öltözködésre,
ezért is esett jól ilyen módon kiszakadni
a mindennapokból. A lehetôséget egy far-
mer vásárlásával nyerte, így jutott az An-
gyalmûhely szakembereinek kezei közé. 

Ami a frizurát illeti, nagyobb átalakításra
számított, de végül nem bánta, hogy nem
nyúltak hozzá drasztikusan a hajához.
„Az évek során sokféle frizurám
volt, és úgy érzem, a jelen-
legi tökéletesen illik 
hozzám, talán ezért
sem változtattak rajta
sokat. Csak egy kis
hullám került bele
– éppen annyi,
hogy egy pici vad-
ságot adjon” –
meséli a fiatal
anyuka.

Szilvia a smin-
kelés terén hasznos
tanácsokat kapott az
Angyalmûhely smink-
mesterétôl. Bár a hétköz-
napokban, a kisgyerek
mellett nem nagyon festi
magát, örömmel hallotta, hogy szinte
minden szín jól áll neki, s hogy érdemes kie-
melnie érdekes formájú, „macskás” szemét.
„El kellett ismernem, hogy a sminkes által ké-
szített füstös, hangsúlyos szemfestés tényleg
jól áll, itthon is nagy sikert aratott, ezért való-
színûleg megpróbálkozom majd magam is a
sötétebb, feketés, szürkés, barnás árnyalatok-
kal” – mondja. 

„Légy merészebb, bevállalósabb!” – hang-
zott a stylist tanácsa, amikor szemügyre vette
Szilvia kedvenc ruhadarabjait. Az An-
gyalmûhely ugyanis azt kérte az Árkád nyer-

teseitôl, hogy vigyék magukkal legkedveltebb
ruháikat, így ugyanis könnyebb elemezni, át-
beszélni, hogy mi az, amin változtatni kellene
a tökéletes megjelenéshez. „Nem mindenhol
tudom megfogadni a tanácsokat, a munkám
ugyanis – csoportvezetô vagyok egy biztosító-
nál – megköveteli az irodai, kiskosztümös
megjelenést, de tény, hogy a fotózásnál viselt
rózsaszín ruhában remekül éreztem magam.
Tökéletesen példázta a kevesebb több elvét:
egyszerû volt, mégis hatásos. Ahogy felvet-

tem, a tüllszoknyás összeállítás rögtön ki-
hozta belôlem a romantikus és egyben vagány
énemet, szinte királykisasszonynak éreztem
magam!” – meséli Szilvia. 

„Pont annyira alakítottak át, hogy »ne
vesszek el«, megmaradjanak a rám jellemzô
jegyek, de közben kihozzák belôlem a legjob-
bat!” – összegezte az Árkád nyereményének
hozadékát a csinos édesanya.

Veszprémi Eszter szerint igazi csajos
napon vehetett részt, ami egy másfél éves kis-
gyerek mellôl „kiszabadulva” nagy élmény
volt. Arra, hogy milyen vásárlással sikerült
nyernie az Árkád játékán, már nem emlék-
szik, hiszen hét blokkot is bedobtak egy na-
gyobb bevásárlás után: gyerekruha, cipô,
élelmiszer is került a kosárba. 

Eszter a kisfia születése elôtt bankban 
dolgozott, ezért nem idegen tôle a nôies meg-
jelenés; vallja, hogy egy klasszikus ceruza-

szoknyánál és egy magas sarkúnál nincs
elônyösebb viselet. A kisgyerekes hétköz-

napokon azonban kényelmesebb ruhákra
váltott, így különösen jólesett neki, hogy
újra csinos miniruhában fotózták. 

„Megmondtam a stylistnak, hogy a színes
ruhákat eleve tegyük félre, én inkább az a »kis
feketés« típus vagyok. A fekete, a fehér, a
szürke áll közel hozzám, esetleg egy kis piros-
sal kombinálva” – mondja Eszter. 

A sminkelés nem volt idegen tôle, hiszen
minden reggel azzal indul a napja. „Még ha
melegítôbe bújok, a szemem
akkor is kihúzom és felte-
szek egy kis szempillaspi-
rált, szájfényt. Az
Angyalmûhely szak-
emberétôl is kérdez-
gettem, miközben
sminkelt: a többi
között arra voltam
kíváncsi, megfele-
lôen szedem-e a
szemöldökömet.
Szerencsére meg-
erôsített abban,
hogy igen” – mondja
nyertesünk. Eszter
abban is határozott
volt, hogy a frizuráján
nem enged nagyobb változta-
tást eszközölni: ragaszkodott hosz-

szú barna hajához. Azt azonban elfogadta,
hogy a frufru jól áll neki, ezért mégiscsak
megváltozott külsôvel tért haza az átalakítás-
ról. 

Boldogan és csinosan, legalábbis a fotók
ezt bizonyítják. Pedig a fotózástól eleinte tar-
tott. „Nem szoktam hozzá a pózoláshoz, ráa-
dásul egy igazi sztárfotós, Nánási Pál
kamerája elé álltam. Szerencsére ô profi
módon oldotta a feszültséget: nem kellett
hozzá öt perc sem, hogy feloldódjak, és végül
igazán jó hangulatban készültek el a képek!”

„Összességében, amellett, hogy nagyon jól
éreztem magam, megerôsítést kaptam abban,
hogy jó úton járok, és sikerült eltalálnom a
hozzám illô stílust. Ez nem csak a külsômre
vonatkozik: a csapat aszt-
rológusától és pszi-
chológusától is ezt
a visszaigazolást
kaptam” – me-
séli. 
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2 DIVAT Immár harmadik alkalommal 
szépítette meg az Angyalmûhely csapata
az Árkád Gyôr szerencsés látogatóit.

ÚJ ÜZLETEINK:

Átváltoztak látogatóink

Veszprémi 

Eszterhez 

az öltözködésben 

az élénk színek 

helyett inkább 

a fekete, a fehér és

a szürke 

áll közel.

Ismét színesedett a gyôri Árkád kínálata: három új üzlet várja a látogatókat. Az új bérlôket a bevásárlóközpont vezetése virágcsokor-
ral köszöntötte; Török Beátától, az Árkád Gyôr munkatársától Bozsó Fruzsina, a „MissQ” munkatársa, Varga Patrícia, a The Denim Factory
üzletvezetô-helyettese és Princz Anett, a BioHair munkatársa vette át a csokrot. 

Farkas Szilvia 

azt a tanácsot 

kapta a profi 

sminkestôl, hogy 

érdemes kiemelnie 

érdekes formájú, 

macskás szemét.

GYERMEKÖRÖM AZ ÁRKÁDBAN. A május
idén sem múlhatott el gyereknapi rendezvény
nélkül: a vidám díszletek között interaktív
gyerekmûsorral és kézmûves-foglalkozásokkal
kedveskedtek a kicsiknek. Az Árkád központi
terén kiállított lufisziget legszebb darabjait a
nap végén a Méhecske Közhasznú Alapítvány,
valamint a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Intézmény és Gyermekotthon lakói kapták
meg, akik nagyon örültek a felajánlásnak.
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AKTUÁLIS 3A Nyári Kupon Napok
teljes üzlet- és kedvezménylistája megtalálható 
a www.arkadgyor.hu címen.

Újra Nyári
Kupon Napok!
Június 4–7. között különösen érdemes az
Árkádba látogatni, hiszen átlagosan
20% kedvezménnyel szerezhetôk be a
nyári szezon legfrissebb darabjai az
Árkád Gyôr júniusi kuponakciójában! 

Ahogy évente több alkalommal, úgy nyár
elején is kivételes lehetôséget kínál az Árkád:
júniusi kuponakciónkban közel 60 üzlet vesz
részt. Partnereink 20–40% kedvezménnyel kí-

nálnak ruhát, cipôt, illatszert, ékszert, fehér-
nemût, kiegészítôt. 

Nyomtassa ki a honlapunkon (www.arkad-
gyor.hu) megtalálható, kedvezményre jogosító
kuponokat, és mutassa fel ôket vásárláskor az
akcióban részt vevô üzletekben! Amennyiben
nem tudja elôre kinyomtatni a kuponokat, hosz-
teszeink a helyszínen, az Árkád Gyôr infopult-
jánál segítenek a nyomtatásban.

Válaszoljon a világbajnoksággal kapcsola-
tos kérdéseinkre, és nyerjen egy 5.000 
forintos vásárlási utalványt, amelyet az
Árkád Gyôr számos üzletében beválthat! 

1. Hány nemzeti válogatott 
vesz részt a tornán? 
a) 10
b) 87
c) 32

2. Melyik brazil városban 
játsszák a döntôt? 
a) Rio de Janeiro 
b) São Paulo
c) Salvador da Bahia

3. Milyen dél-amerikai állatot
mintáz Fuleco, a világbajnok-
ság hivatalos kabalafigurája
(képünkön)?
a) tatu 
b) hangyász 
c) tapír

Legutóbbi számunk nyertesei: 
Vincze Viktória, Schadi Nikoletta, Albrecht Ildikó. 

A megfejtéseket június 22-ig 
várjuk, az ÁRKÁD Gyôr Igazgatóság, 
9027 Gyôr, Budai út 1. címre 
(a borítékra írja rá: „Játék”). 

Játsszon a foci jegyében!

KEDVEZMÉNYLISTA: 
4_Skandinávia 20% kedvezmény.
Alexandra 20% kedvezmény.
Amnesia 20% kedvezmény

(a kijelölt termékekre).
Anima Könyvesbolt 20% kedvezmény.
Apacs Ezüst 40% kedvezmény.
BioHair 20% kedvezmény (mosás, vágás, szárítás).
Biotech USA 20% kedvezmény (kivéve ruházat).
Borgo 20% kedvezmény a megjelölt termékekre.
Bruno 20% kedvezmény minden nadrágra.
Budmil 20% kedvezmény.
Cameïeu 20–30% kedvezmény.
Camel Active 20% kedvezmény.
Devergo & Friends 20% kedvezmény.
Dockyard 20% kedvezmény.
Douglas 10 ezer forint feletti vásárlás esetén 

törzsvásárlói kártya.
Extrametál 20% kedvezmény

a Solingen- és a Herbertz Solingen-termékekre.
GAS 20% kedvezmény a megjelölt termékekre.
Griff Collection 20% kedvezmény

a megjelölt termékekre.
Heavy Tools 20% kedvezmény.
Hervis 20% kedvezmény

1 kiválasztott termékre.
Humanic 

20% kedvezmény.
Inside 20%

kedvezmény.
Interspar 5.000 Ft

feletti vásárlás ese-
tén 500 Ft-os
kupon ajándékba.

J.Press 20% kedvezmény.
Játéksziget 20% kedvezmény.
Juta 15–20% kedvezmény egyes termékekre.
L Store 20% kedvezmény.
L. A. Store 20% kedvezmény.
Lachmann 20.000 Ft feletti vásárlás esetén 

5.000 Ft-os ajándékutalvány. 
Miracolo 20% kedvezmény egyes termékekre.
MissQ 20% kedvezmény.
Mister Minit 20% kedvezmény

minden szolgáltatásra.
Monarchy 20% kedvezmény.
New’s 20% kedvezmény a megjelölt 

Mustang-, Street One- és S.Oliver-termékekre.
Office Shoes 10–30% kedvezmény

a megadott márkákra. 
Pink Beauty 20% kedvezmény

gépekre, díszítôtermékekre.
Pirex 5% kedvezmény.
Playersroom 10–20% kedvezmény.
Playmax 10–20% kedvezmény.
Reno 20% kedvezmény.
Reserved 20% kedvezmény.
Retro 20% kedvezmény.
Saxoo London 20% kedvezmény.

Skiny 20% kedvezmény.
Sugarbird 20% kedvezmény.
Takko 20% kedvezmény.

Tally Weijl 20% kedvezmény
minden 2. teljes árú termékre.

Tchibo 20% kedvezmény
3 használati cikkre.

Telenor 30% kedvezmény
a Sony Xperia M2 készülékre.

Tom Tailor 
20% kedvezmény.

Top Clean 
20% kedvezmény
a felsôruházat-tisztításra.

Top Shop/Dormeo 
20% kedvezmény.

Triumph 20% kedvezmény.
TUI Utazási Központ 

3% kedvezmény.
Újvilág Ékszer-Óra 
15–20% kedvezmény.
Vision Express 
20% kedvezmény.
Yves Rocher 40% kedvezmény
1 db (nem zöld pontos) termékre.

Itt 

találja 

a kuponokat: 

www.arkadgyor.hu

Töltse le és

nyomtassa

ki ôket!
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JÚNIUS 12.: Brazília–Horvátország, 22.00
JÚNIUS 13.: Mexikó–Kamerun, 18.00; Spanyolország–Hollandia, 21.00
JÚNIUS 14.: Chile–Ausztrália, 0.00; Kolumbia–Görögország, 18.00; 

Uruguay–Costa Rica, 21.00
JÚNIUS 15.: Anglia–Olaszország, 0.00; Elefántcsontpart–Japán, 3.00; 

Svájc–Ecuador, 18.00; Franciaország–Honduras, 21.00
JÚNIUS 16.: Argentína – Bosznia–Hercegovina, 0.00; 

Németország–Portugália, 18.00; Irán–Nigéria, 21.00
JÚNIUS 17.: Ghána–Egyesült Államok, 0.00; Belgium–Algéria, 18.00; 

Brazília–Mexikó, 21.00
JÚNIUS 18.: Oroszország–Koreai Köztársaság, 0.00; Ausztrália–Hollandia, 18.00;

Spanyolország–Chile, 21.00
JÚNIUS 19.: Kamerun–Horvátország, 0.00; Kolumbia–Elefántcsontpart, 18.00; 

Uruguay–Anglia, 21.00
JÚNIUS 20.: Japán–Görögország, 0.00; Olaszország–Costa Rica, 18.00; 

Svájc–Franciaország, 21.00
JÚNIUS 21.: Honduras–Ecuador, 0.00; Argentína–Irán, 18.00;

Németország–Ghána, 21.00
JÚNIUS 22.: Nigéria–Bosznia–Hercegovina, 0.00; Belgium–Oroszország, 18.00; 

Koreai Köztársaság–Algéria, 21.00
JÚNIUS 23.: Egyesült Államok–Portugália, 0.00; Ausztrália–Spanyolország, 18.00;

Hollandia–Chile, 18.00; Kamerun–Brazília, 22.00; Horvátország–Mexikó, 22.00
JÚNIUS 24.: Olaszország–Uruguay, 18.00; Costa Rica–Anglia, 18.00; 

Japán–Kolumbia, 22.00; Görögország–Elefántcsontpart, 22.00
JÚNIUS 25.: Nigéria–Argentína, 18.00; Bosznia–Hercegovina–Irán, 18.00; 

Honduras–Svájc, 22.00; Ecuador–Franciaország, 22.00
JÚNIUS 26.: Egyesült Államok–Németország; 18.00, Portugália–Ghána, 18.00; 

Koreai Köztársaság–Belgium, 22.00; Algéria–Oroszország, 22.

NYOLCADDÖNTÔ:
JÚNIUS 28.: A1–B2, 18.00; C1–D2, 22.00
JÚNIUS 29.: B1–A2, 18.00; D1–C2, 22.00
JÚNIUS 30.: E1–F2, 18.00; G1–H2, 22.00
JÚLIUS 1.: F1–E2, 18.00; H1–G2, 22.00

NEGYEDDÖNTÔ: 
JÚLIUS 4.: 5. nyolcaddöntô gyôztese–6. nyolcaddöntô gyôztese, 18.00; 

1. nyolcaddöntô gyôztese–2. nyolcaddöntô gyôztese, 22.00
JÚLIUS 5.: 7. nyolcaddöntô gyôztese–8. nyolcaddöntô gyôztese, 18.00; 

3. nyolcaddöntô gyôztese–4. nyolcaddöntô gyôztese, 22.00

ELÔDÖNTÔ:
JÚLIUS 8.: 1. negyeddöntô gyôztese–2. negyeddöntô gyôztese, 22.00
JÚLIUS 9.: 3. negyeddöntô gyôztese–4. negyeddöntô gyôztese, 22.00

A 3. HELYÉRT
JÚLIUS 12.: a két elôdöntô vesztese, 22.00

DÖNTÔ: 
JÚLIUS 13.: a két elôdöntô gyôztese, 21.00
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4 SZÍNES

VILÁGMÁRKÁK
E L É R H E T Ô  Á R O N 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!

Itt a nyár, indul a fürdôruhaszezon! Kevés
olyan ruhadarab van, amely annyi fejtö-
rést okozna a nôknek, mint a fürdôruha.
Itt aztán tényleg nem mindegy, mi-
lyen fazont választunk – minden al-
kathoz más passzol. Segítünk
választani! 

Alapszabály, hogy a sötét szí-
nek karcsúsítanak, míg a világos
árnyalatok és a minták magukra
vonzzák a tekintetet, és nagyobb-
nak mutatják az adott területet. Ez
azt jelenti, hogy ügyes választással
palástolhatunk vagy kiemelhetünk
egyes testrészeket, akárcsak a
különbözô fodrokkal, díszí-
tésekkel, amelyek vonzzák
a szemet. 

Akinek problémás az
alakja, vásároljon olyan
helyen, ahol külön besze-
rezhetô a bikinialsó és 
-felsô, így tetszôlegesen vá-
logathatja össze az ideális
kombinációt. 

KIS MELL
A kis mellûeknek termé-
szetesen a szivacsbetétes,

push-up bikinik ajánlottak, már egy szivacsos,
háromszög fazonú felsô is látványos ered-
ményt hoz. Elônyös a nyakba kötôs fazon. 

A nagy, élénk színû, feltûnô min-
tázat optikailag nagyít. A vízszinte-

sen futó csíkozás is nagyobbnak,
kerekebbnek mutatja a melleket,
ami elônyös. A fodrok és rojtok
is nagyobbnak mutatják a de-
koltázst, érdemes tehát díszes,
esetleg redôzött felsôt válasz-
tani. 

Ha külön vásároljuk meg az
alsót és a felsôt, egy semle-

ges, egyszínû – például
fekete – alsórész egy
színben harmonizáló
mintás bikinifelsôvel
kombinálva tökéletes
választás!

NAGY MELL 
Akinek nagy mellei
vannak, annak legin-
kább a tartásra kell
odafigyelnie, fontos,
hogy merevítôs, stabil
kosaras modellt vá-
lasszon. Lehetôleg

széles vállpánttal rendelkezzen a fürdôruha,
hogy kényelmes legyen a viselése, ne vágjon
be a vállba, a nyakba akasz-
tós megoldást viszont
kerüljük, mert kényel-
metlen, és össze-
nyomja a melleket! 

KESKENY CSÍPÔ
A bikinialsó le-
gyen vastagabb
pántú, hogy el-
lensúlyozzuk a
fiús alkatot. A
csípôfazonú
kisnadrágok
is jól állnak
az ilyen al-
katú nôkön,
mert kerekebb-
nek mutatják a
csípôt. 

SZÉLES CSÍPÔ
A függôleges minták
nyújtanak, karcsúsítanak – ezt
az egyrészes fürdôruháknál lehet leginkább
kiaknázni. Széles csípô esetén a felül vasta-
gabb szélû, magasabban szabott combkivá-

gású alsórész az ideális. Vigyázat! A sort fa-
zonú bikinialsó vastagítja a combot és na-
gyítja a feneket! 

SZÉLES VÁLL
Széles vállú nôknek nem állnak jól a pánt nél-

küli felsôrészek, ellenben a nyakba kötôs
fazonok keskenyebbnek mutatják a

férfiasnak ható vállakat. 

NAGY HAS
Némi pocakkal a reneszán-
szát élô egyberészes fürdô-
ruha a megoldás, amellyel
ügyesen el lehet fedni a
„felesleget”. A sötétebb
szín optikailag karcsúsít, a
minták pedig elterelik a fi-
gyelmet a problémás terü-

letrôl.

STRANDTIPP 
Érdemes az új fürdôruha mellé

rögtön egy színben harmonizáló
strandkendôt is venni, amely nagy
segítség, ha deréktól lefelé nem töké-

letes az alakunk, de hasznát vesszük
akkor is, ha a strandról egyenesen egy

bárba, cukrászdába vagy üzletbe lépünk.

Fürdôruha: kinek milyet?

FUTBALL-
FORRADALMAK
A FOCI TÖRTÉNETE ÉS TAKTIKAI FEJLÔ-
DÉSE – AZ ANGLIAI KEZDETEKTÔL A 2014-
ES BRAZÍLIAI VB-IG
Jonathan Wilson könyve – amely az év
sportkönyve volt Angliában – egy csa-
pásra nagyon sokak gondolkodását vál-
toztatta meg a futballról. Izgalmas formában
követi nyomon a játékot formáló nagy egyénisé-
gek, játékosok, edzôk, gondolkodók érdekfeszí-
tôen tálalt életén keresztül a futball és ezen
belül is a futballtaktikák történetét a kezdeti
idôszaktól egészen a mai napig.

A könyv egyszerre a foci olvasmányos en-
ciklopédiája és kultúrtörténete, ugyanakkor
remek nosztalgiakalauz is, számos, ma is
sokak emlékeiben élô, legendás összecsapás
elevenedik meg a könyv lapjain.

Megtudhatjuk, hogyan jelent meg a futball-
ban az egyes országok kultúrája, gondolkodása,
milyen mozgatórugói és állomásai voltak
annak a taktikai fejlôdésnek, amely elvezetett
korunk pörgôs, dinamikus és izgalmas futball-
jához, a mai Barca, Bayern, Manchester Uni-
ted, valamint az egymás után vb-t és két Eb-t
nyert spanyol válogatott csodálatos játékához.
A világfutball összefüggéseinek bemutatása
mellett külön fejezetet kapott az úgynevezett
„Duna menti stílus” is, amibôl megérthetjük,
hogy a londoni 6–3 miért is érdemelte ki az
„évszázad mérkôzése” elnevezést. A könyv
remek alapozás és kalauz a 2014-es futball-vi-
lágbajnoksághoz. (Alexandra) 

JÁTÉK
FIFA 14
A legendás FIFA-
sorozat legfris-
sebb darabja, jobb
mesterséges in-
telligenciával és
életszerû labdafi-
zikával. A játék
élethûen hozza visz-
sza a futball és a té-
v é k ö z v e t í t é s e k
hangulatát. Össze-
sen 33 ligában, 600
csapattal játszha-
tunk, 34 autentikus,

a valódi alapján mintázott stadionban, és 15
ezer, a való életben is játszó focistát szerzôdtet-
hetünk le. Az elôzô változa-
tokhoz képest többféle ani-
mációval és defenzívebb,
okosabb csapattársakkal
találkozunk. 

A középpályáról fel-
épített támadásokkal, a
mérkôzés iramának dik-
tálásával teremthetünk
helyzeteket. A „tiszta
lövés” nevû új funkció-
nak és a vadonatúj labda-
fizikának köszönhetôen
minden kapura lövés való-
szerûnek tûnik; a játékosok
kibillentett helyzetbôl és ka-
pásból, célzás nélkül is próbál-
hatnak kapura lôni. 

Távoli bombákat,
meredeken csavarodó
lövéseket is le lehet adni
– pont úgy, mint a valós
meccseken –, feszesebb,
okosabb emberfogást és
lekövetést kínál a játék.
A támadó játékosok új
módokon járhatnak túl
az ellenfelük eszén, a
védôk kombinálhatják a
különféle szereléseket, 
a kompetitív gyakorlási
módban pedig a játékosok
elsajátíthatják a FIFA 14
alapvetô labdakezelési
trükkjeit, fejleszthetik a ké-
pességeiket. (Media Markt)

...és amire
a foci-vb-hez 
még szükség
lehet
Mikróban elkészíthetô
pattogatott kukorica (SPAR)
Kóla (SPAR)
Sör (SPAR)

Sony Xperia Tablet S (T-Mobile)
FourFourTwo futballmagazin (Inmedio)

Az Árkád óriáskivetítôjén 
a foci-vb teljes ideje alatt, 
június 12. és július 13. között 
láthatók a közvetítések.

A futball-vb-re ajánljuk 
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