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1999-es megnyitásától 
rendszeresen támogatja 
a Campona Bevásárló- és 
Szórakoztatóközpont a 
szintén XXII. kerületi Krízis 
Alapítványt. A szervezet egy 
átmeneti otthont és kiléptetõ-
házat tart fenn 1993 óta. Az 
alapítvány célja az átmene-
tileg krízishelyzetbe került 
családokból a gyermekek 
kiemelése, újraszocializálá-
sa, illetve a család egyesítése. 
Az alapítvány munkatársai a 
gyermekek képességeit fej-

lesztik, tanuláshoz és közös-
séghez szoktatják õket, a 
nagykorúvá vált, de magukra 
maradt fiatalokat pedig utó-
gondozzák.

– Az otthonban jelenleg 15 
gyermek él, néhányan édes-
anyjukkal együtt költöztek 
hozzánk – mondta Graszl 
Tibor, az otthon vezetõje. – 
Kétharmaduk karácsonyra is 
nálunk maradt, õket személy-
re szóló ajándékokkal, vacso-
rával és egy kis mûsorral lep-
tük meg. A rászorulók maxi-

mum 1 évig tartózkodhatnak 
nálunk, a helyükre mindig 
újak érkeznek, akiket fel kell 
ruháznunk. A Camponától 
kapott 300 000 forintos utal-
vánnyal ezért elsõsorban 
ruhákat és cipõket veszünk, 
de szükségünk van egy mosó-
gépre, egy vasalóra és játé-
kokra is, köztük egy új cso-
csóasztalra.

További információ:
www.webarculat.hu/

krizisalapitvany

300 000 forintot adományozott 
a Campona a Krízis Alapítványnak
Mosógépet, vasalót, ruhákat és cipõket vásárolnak a Krízis Alapítvány munka-
társai azzal a 300 000 forintos utalvánnyal, amelyet a Campona Bevásárló- és 
Szórakoztatóközpont ajánlott fel a szervezetnek. Az adományt karácsony elõtt nyújtot-
ta át Frank János, a bevásárlóközpont igazgatója Mészáros Péter kuratóriumi elnök-
nek és Graszl Tibornak, az alapítvány által fenntartott átmeneti otthon vezetõjének.

Ahogy az élet más területén is, 
úgy az öltözködés során is véthe-
tünk számtalan hibát. Ezek persze 
nem végzetesek, de árthatnak a 
renoménknak, ezért jó odafigyel-
ni. Alapvetõen beszélhetünk az 
általánosan elõforduló hibákról, 
arról a problémáról, hogy nem 
megfelelõ öltözetet választunk egy 
adott szituációhoz. Csokorba szed-
tünk néhány klasszikust… 

Vegyük az általánosan elõforduló 
öltözködési hibákat. A klasszikus 
lehet a színharmónia hiánya. Télen 
az öltönyök sötét (antracit, fekete, 
barna) árnyalatokban jelennek 
meg, de ezeket fel lehet, sõt fel 
kell dobni a színben harmonizáló 
kiegészítõkkel. Alapvetõen szá-
mos, már jól bevált színkombiná-
ció létezik: pl. szürke–rózsaszín, 
fekete–piros (fekete öltöny szür-
ke inggel és piros nyakkendõvel 
trendi és egyben elegáns), egy 
lila–szürke vagy akár egy barna–
narancs kombináció is hatásos, és 
még sorolhatnánk.

Amit nem gyõzünk hangsú-
lyozni, a nyakkendõ színe lehet 
nyugodtan élénkebb, de persze 
harmonizáljon az inggel. Az uni 
inghez inkább mintásat (például 
harántcsíkosat) javasolunk, ami 
az olaszos ingízlésnek felel meg. 
Az angol ingstílus erõs, bátor 
színeket kínál, dinamikus csíkos 
vagy kockás mintázattal, élénk 
színû, de színben harmonizáló 
középszéles nyakkendõvel, míg a 
designer stílus elsõsorban a sötét 
tónusú ingek és uni vagy haránt-
csíkos nyakkendõk kombinációját 
takarja – ton in ton (szín a szín-
nel) változatban.

Az ingek után térjünk át az 
öltönyre. Szintén általánosan 
elkövetett hibának minõsül, ha 
az öltöny „lötyög” vagy lóg az 
illetõn. Feszeset kell választani, 
mert sajnos az csak egy tévesz-
me, hogy az öltöny akkor jó, ha 
kényelmes… 

Akár a zakó elleni merényletnek 

is hívhatjuk a helytelen gombolást. 
A háromgombos, egysoros zakó 
esetében az alsó gombot mindig 
hagyjuk nyitva!  És ami nagyon 
fontos, amikor leülnek, gombol-
ják ki a zakót… így könnyebben 
jutnak levegõhöz, és esztétikailag 
is kellemesebb a látvány.

Szintén kritikus a nadrágok 
esete. Az elegáns városi nadrág-
nak mindig van élvasalása, illetve 

nagyon lényeges, hogy a megfelelõ 
hosszúságú nadrág nem „harmo-
nikázik” a bokáján.

A hossz az ingujjak tekintetében 
is sarkalatos pont. A megfelelõ 
hosszúság esetén a csukló és a 
kézfej találkozásáig érnek, és a 
zakó ujja alól 1-2 cm-re látszanak 
ki. Ha az ing kézelõjébõl több lát-
szik, akkor az hosszú, vagy pedig 
rövid a zakó ujja.

Az öv és a cipõ színe megegye-
zik, és az öltönnyel harmonizál-
jon a színük!

Manapság ugyan már általában 
mindenki megfelelõ, odaillõ öltö-
zetben érkezik egy tárgyalásra, 
de azért említsünk meg néhány 

apróságot! A helyes viselet ter-
mészetesen az öltöny hosszú ujjú 
inggel (igen, sajnos még nyáron 
is a hosszú ujjú ing az elegáns). 
A nyakkendõ csúcsa a nadrágban 
viselt öv fölött 1 cm-rel végzõdjön! 
A zokni „életbevágó” kérdés, mert 
nagyon könnyû egy tökéletes 
megjelenést ezzel az aprósággal 
lerontani. Hál’ Istennek és az 
öltözködési kultúra elterjedésé-
nek, már nagyon-nagyon ritkán 
látni fehér zoknit az öltönyhöz. 
A zokninak legalább olyan sötét-
nek kell lennie, mint a nadrágnak, 
és – annak érdekében, hogy ne 
villanjon ki a lábszár a zokni és a 
nadrág szára között – legalább 28 
cm-es lábrésszel készült verziót 
válasszanak! 

Ma már egyre népszerûbbek a 
bálok. Az öltözködéssel kapcso-
latban annyi „szerencsénk” van, 
hogy a meghívón általában feltün-
tetik a dress code-ot.

Ha a meghívón Black Tie sze-
repel, akkor szmokingot kell 
viselni! A klasszikus szmoking 
színe alapvetõen fekete, a kabát 
reverje selyemmel bevont tük-
röt kap, a szmokinging fehér 
színû, gallérjának csücskei pedig 
vissza hajtottak. Kiegészítõként 
széles selyemöv és fekete csokor-
nyakkendõ való, és úgynevezett 
Plain Oxford lakkcipõt viseljünk 
hozzá! 

Amennyiben White Tie szere-
pel a meghívón, úgy a frakk a 
megfelelõ viselet!

Ha nem kimondottan ilyen 
formális viselet szükségeltetik, a 
Griff Black Tie ceremóniaöltözetei 
tökéletesek lehetnek: a hosszú-
állású hern fazonú kabát, az egy 
élráncos, hajtóka nélküli nadrág a 
fehér szmokinginggel, selyemmel-
lénnyel és francianyakkendõvel 
méltó megjelenést biztosít vise-
lõjének!

Hibák, amelyeket egy férfi 
elkövethet… az öltözködésben

Kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt felejthetetlen élményt 
nyújt a hatalmas ugráló, vala-
mint a labdaeső és a mászó-
fal. Igazi harcokat vívhatnak 
a golyó ágyúval, de ha szeretik 
a labdajátékokat és szeretnek 
csapatban játszani, erre is lehe-
tőségük van az erre kialakított 
foci- és kosárpályán. A kisebb 
gyerkőcök is megtalálhatják a 
számukra megfelelő játékokat 
a külön elkerített részben. A 
Kalandpark továbbá a kreatív 
és szerepjátékoknak is teret 
enged. Itt a család együtt játsz-
hat kedvére, mert a játékokat 
a felnőttek is kipróbálhatják 
súly- és korhatár nélkül! A 
játékok TÜV által bevizsgált 
engedéllyel vannak ellátva.

A szülő nyugodtan vásárolhat 
az üzletközpontban, addig biz-
tonságban hagyhatja gyermekét 
a Kalandparkban. 

Születésnapi, névnapi bulik, 
ovibúcsúztató megrendezé-
séhez is különtermek állnak 
rendelkezésre. A bulikat éke-
síthetik külön műsorszámok, 
mesehősök, akik tuti, hogy 
fergeteges hangulatot nyújta-
nak.

Amíg a lurkók levezetik fölös 
energiájukat és felfedezik a sok 
kalandot, addig szüleik, kísé-
rőik kellemesen tölthetik el 
az időt a Kalandpark büféjé-
nél. Egy finom kávé vagy üdítő 

mellett nyugodtan beszélgetni 
igazán feltöltődés. Kisebb kon-
ferenciákhoz külön tárgyalóte-
rem nyújt lehetőséget, hiszen 
nehéz összehozni egy üzleti 
megbeszélést a gyerekek miatt. 
Sokszor komoly logisztika meg-
szervezni, ki vigyázzon a cse-

metékre! Nos, amíg a felnőttek 
a felnőttes dolgokkal foglalkoz-
nak, addig a gyermekek önfe-
ledten játszhatnak!

Az igazán családias, hangu-
latos játszóház, ahol mindenki 
garantáltan jól érzi magát, tárt 
kapukkal várja látogatóit!

Labirintus a Kalandparkban
A Camponában újonnan megnyíló Kalandpark 1050 m2-es játszóterületen szeretettel 
várja a kalandvágyókat. Izgalmasabbnál izgalmasabb játékok fogadják a kicsiket és 
a nagyokat. A hatalmas labirintus rendszere rengeteg meglepetést rejt. A gyerekek 
boldogan merülhetnek el a labdás medencében vagy csúszdázhatnak kedvükre.

Frank János, a pláza igazgatója átnyújtja az adományt Mészáros Péter kuratóriumi elnöknek és Graszl 
Tibornak, az alapítvány által fenntartott átmeneti otthon vezetõjének 

A Campona Kalandpark hatalmas játszóterületen várja a kalandvágyókat


