
Autóval: 
az MO-M6 autópályákról, a 6-os főútról 
és a Nagytétényi útról.
Autóbusszal:
A 13-as (Diósd, Búzavirág u.– 
Campona), 113-as (Diósd, Sashegyi 
út–Campona), 113A (Nagytétény, 
Angeli u.–Campona), 138-as (Csepel, 
Szent Imre tér–Campona), 150-es 
(Kosztolányi D. tér–Campona), 233E 
(Uránia-Campona) buszok végállomása, 
a 33-as (Móricz Zs. körtér–Nagytétény), 
33E (Móricz Zs. körtér–Nagytétény), 
114-es (Kosztolányi D. tér–Baross G. 
telep, Ispiláng u.), 213-as (Kosztolányi 
D. tér–Baross G. telep, Török u.), 214-
es (Kosztolányi D. tér–Baross G. telep, 
Ispiláng u.) autóbuszok megállója.
Vasúttal:
A Campona melletti korszerű vasút-
állomásról (Budatétény-Campona), 
amelyen a Déli, ill. Kelenföldi pályaud-
varról induló és oda érkező vonatok is 
megállnak.

Kedves Olvasóink,  
Leendõ Vásárlóink, Látogatóink!
Az új év új feladatokat hozott mind-
annyiunknak, így a Campona Bevásár-
ló- és Szórakoztatóközpont számára is. 
Ennek egyik mozzanata, hogy ezentúl 
néhány hetente megjelenõ állandó mel-
lékletben tájékoztatjuk önöket a meg-
újult Campona életéről, annak esemé-
nyeiről. Szívesen ajánljuk figyelmükbe 
a már ittlévő és újonnan megnyílt üzle-
teinket, és személyes örömömre szol-
gál, hogy az új kiadvánnyal nemcsak 
nálunk, hanem az újság hasábjain is 
szórakoztathatjuk önöket!

 Frank János,
 a Campona Bevásárló-
 és Szórakoztatóközpont
 igazgatója

Környezetvédelmi kiállítást ren-
dezett a Campona, sztárokkal és 
kézmûveskedõ gyerekekkel. A tárlaton 
hódmezõvásárhelyi óvodások újrahasz-
nosított hulladékból, kézzel készült 
tárgyait lehetett megtekinteni két héten 
keresztül. A gyerekek többek között 
megépítették a Csillagok háborújából 
R2-D2-t, a csipogó robotot, ablaktisz-
tító felhasználásával alkottak zebrát 
és zsiráfot, PET palackokból és folpak-
ból gyártottak nyolc darab, egyenként 
1 méter magas hódot, a legnagyobb 
mestermûvük pedig egy 4 méter hos-
szú kartonsárkány volt. A kiállítás 
megnyitóján a kézmûveskedõ gyere-
kekkel együtt sztárok is kampányol-
tak az újrahasznosításért, velük a 
környezetvédelemrõl és a közös alko-
tás örömérõl is beszélgettünk. 

Lola, a tinik kedvence egy hóembert 
fabrikált textilbõl. – Nagyon szere-
tem a Tim Burton-filmeket, azokban 
hasonló figurák vannak, mint amit 
én csináltam. Fekete-fehér, rendha-
gyó és vagány hóember lett az én 

kis figurám! – mondta Lola, akitõl 
megtudtuk, alapvetõen békés termé-
szet, de olykor sárkánnyá változik, 
ezért is tetszett neki a gyerekek fõ 
mûve, a hatalmas papírsárkány. Az 
ifjúság környezettudatosságra való 
nevelése elsõsorban a példamutatás-
sal kezdõdik. Ezzel Deutsch Anita 
is egyetértett, aki két kislány édes-
anyja, emellett dolgozó nõ. – Az éle-
tünk része a szelektív hulladékgyûjtés 
– mondta el lapunknak a Barátok 
közt karcsú színésznõje. – Még az 
utolsó joghurtosdobozról is eldönt-
jük, vajon melyik szemetesbe való. 
Példamutatással tudunk egy gyereket 
arra nevelni, hogy õ is figyeljen a kör-
nyezetére, többek közt sosem dobunk 
el szemetet, vagy amit látunk, arról is 
megbeszéljük a lányokkal, hogy föl 
kell venni. Mindig van madáretetõnk, 
óvjuk az állatokat, és már most tud-
ják, hogy a falfirka csúfítja a környe-
zetünket! – mondta a sorozat Szilágyi 
Andreája. 

Brunner Márta, aki már nem 
Budapesten él, kertészkedik a szabad-
idejében, és hajthatatlan környezet-
védõként szinte az õrületbe kergeti a 
családját. – Minden hulladékot sze-
lektíven gyûjtök – kezdte hatalmas 
mosollyal a színésznõ. – Sajnos a lakó-
helyünkön nincs szelektív gyűjtő, ami 
alkalmas lenne erre, ezért gyakran sze-
méttel a csomagtartómban járok, és 
elviszem a legközelebbi gyûjtõhelyre. 
A kertünkben óriási õsfák állnak, amik-
be beleszerettünk, én is és a férjem is, 
meg a kismadarak is. Azon hulladéko-
kat, amiket nem lehet szelektív táro-
lóba vinni, elégetjük a kandallóban, 
vagy pedig a szomszédok állatainak 
adjuk. Nálunk minden újrahasznosul! 
A konyhakertben nevelek növénye-
ket is, felejthetetlen az íze a saját 
termesztésû paradicsomomnak! Néha 
a családom kiborul a hajthatatlansá-
gomon, de igyekeznek követni engem, 
mert egyetértenek velem abban, hogy 

ez közös ügyünk – tudtuk meg a 
Szerencsekerék egykori háziasszo-
nyától, aki azt is elárulta, még kozme-
tikumokban is a teljesen környezet-
barát termékeket választja. Kedvenc 
arckrémének gyártója például soha 
nem végez állatkísérleteket. 

Egyes hírességek a családjukkal 
érkeztek a rendezvényre. Így tett Kálloy 
Molnár Péter is, aki nejével és kisfiával 
vett részt az alkotásban. – Igyekszünk 
odafigyelni a környezettudatos neve-

lésre, az egyetlen akadályt az jelenti, 
hogy a környékünkön nincs szelektív 
hulladékgyûjtõ – mondta el lapunknak 
a népszerû színész. – A legnagyobb 
gondnak az esõerdõk kiirtását tartom! 
A papírt újra lehetne hasznosítani, 
és fontos, hogy minél kevesebb fát 
vágjunk ki. Én magam is vállalnám 
azt a terhet, hogy megváltom a szén-
monoxid-kvótát, ezzel róva le némi 
tartozást, és lehetõséget teremtve a 
környezetvédelem fejlesztésére. 

Környezetvédelem sztárokkal
Lapunk környezetvédelmi kiállításon járt a Campona Bevásárló- és 
Szórakoztatóközpontban. Itt kézmûveskedõ gyerekekkel és sztárok-
kal, egy hatalmas sárkánnyal és hódokkal is találkoztunk. Megtudtuk, 
miért hord kukászsákokat a csomagtartójában Brunner Márta, és 
hogy Deutsch Anita még mások után is fölveszi a szemetet.
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Megközelítés

Nyitva tartás
Az üzletek nyitva tartása:
Hétfő–szombat: 10.00–20.00
Vasárnap: 10.00–19.00
Tesco nyitva tartása: 0–24

Beköszöntõ

Brunner Márta, Wolf Kati, Lola, Kálloy Molnár Péter, Bálint Antónia és Deutsch Anita együtt a környezetvédelemért

Kálloy Molnár Péter feleségével és kisfiával érkezett a kiállításra

Lola egyik kedvence az óriáshód volt


