
Elmúlt a húsvét, a tavasz nyárba for-
dult. Bevásárlóközpontunkban az 
elmúlt hónapban nemcsak rengeteg 
akcióval, de játékkal és nyeremények-
kel is vártuk kedves vásárlóinkat. Hó 
végén 80 nyertesnek gratulálhattunk, 
akik különféle értékes ajándékokkal 
lettek gazdagabbak! A Campona prog-
ramjait májusban is – az édesanyák 
és a gyermekek tiszteletére – családi 
rendezvények jegyében szervezzük, 
aminek csúcsa a gyereknapra szer-
vezett Nagy Minimax Mesenap lesz. 
Rendszeres vásárlóink körében nagy 
népszerűségnek örvend KuponMánia 
akciónk, amely havonta egy csütörtöki 
alkalommal ad lehetőséget 20–40%-kal 
olcsóbb vásárlásra. Ez még a legszeré-
nyebb vásárlókból is kihozza az akci-
óvadászt! Örömmel értesítjük vásárló-
inkat, hogy immár minden üzletünk 
a megújult, tavaszi kínálattal várja a 
látogatókat. Jó szórakozást és kellemes 
vásárlást kívánok:
� Frank�János,
 a Campona Bevásárló-
 és Szórakoztatóközpont
 igazgatója
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A húsvétot szokatlan méretű, de 
annál népszerűbb óriástojásokkal 
köszöntöttük, melyek locsolásnapi 
körutazásra invitálták az érdeklődő-
ket. Segítségükkel bepillantást nyer-
hettünk többek közt Skandinávia és 
Olaszország, Németország és Nagy-
Britannia húsvéti szokásaiba. A nem-
zetek hagyományainak megfelelően 
festett tojások mellett egy igazi népi 
kuriózum, egy vesszőből font tojás 
gazdagította a kiállítást, aminek a koro-
nája egy különleges, műanyag tojá-
sokból megalkotott mozaikkép volt. 
A gigászi méretű, kétméteres tojások 
mellett szívesen fotózkodott az apró-
nép, ennél népszerűbb csak az élő 
nyuszikat bemutató simogatósarok 
volt. A gyermekek nagy örömmel 
fogadták a kisállatokat, sokan itt lát-
tak életükben először élő kisnyuszit. 
A hónap harmadik hetében kézműves-
sarokban mutathatták be tudományu-
kat a kicsik, a megalkotott műveket 
aztán haza is vihették. 

Hogy a mesék világa se maradjon 
ki az anyák és a gyermekek hónapjá-
ból, májusban ismét megrendezzük a 

nagy sikerű Minimax családi napot. Az 
első családi napon a csodálatos embe-
ri testről tanultak játékosan a gyere-
kek. Az egészséges táplálkozást nem 
lehet elég korán kezdeni, az ingyenes 
rendezvényen erről is szó esett, csak-
úgy, mint négy érzékszervünk sze-
repéről.  Május 29-én, a következő 
családi napon ismét betekinthetünk a 
mesék világába a Minimax segítségé-
vel! Ellátogat a Camponába a gyere-
kek körében jól ismert ismeretterjesztő 
sorozat Varázslatos Iskolabusza élet-
nagyságban, készíthetünk ismét fény-
képet Minivel, Maxszal, Picicicával és 
Macikutyával is. A fiúknak autóver-
senypálya is lesz! A kis mesetudósok-
nak játékos vetélkedőt is rendezünk a 
mesék világáról, aki pedig mozgásra 
vágyik, annak ugrálóvár segít levezetni 
a felgyülemlett energiát. Az alkotó-
kuckóban ismét megmutathatják kéz-
ügyességüket a csemeték. A kreatív 
gyerkőcöknek tartalmas programot 
kínál a Kistudósok parkja. Délután 17 
órától kicsiket és nagyokat is szeretet-
tel vár a Bóbita koncertje a Campona 
színpadán!

Mozgalmas hónap áll mögöttünk, a Campona programjaival gyorsan 
telt az április! A húsvét és a családok jegyében szervezett hónap szá-
mos meglepetéssel és programmal szolgált kicsiknek és nagyoknak, 
közel százan pedig értékes nyeremények birtokosai lettek.

Kedves�Olvasóink,�
Vásárlóink!�

Utazást�nyert�
a�Virág�család!

Bevásárlóközpontunk húsvéti nyereményakciója 
egy kis család életébe hozott nagy örömöt. Az akció-

ban egy legalább ötezer forintos vásárlásról szóló blokkot 
kellett bemutatni, majd a kitöltött nyereményszelvényt a 
Camponában bedobni. Így lehetett indulni a sorsoláson. 

Ezt Virág Zsolt Attiláné, két kisgyermek édesanyja is megtette. 
Két hét múlva csörgött náluk a telefon. 

– Először el se hittük, hogy ilyen nagy szerencse érhet minket – mond-
ta a nyertes, aki jelenleg nem dolgozik, ezért egykeresős a család. – 

Sajnos évek óta nem engedhetjük meg magunknak az utazást, mert a 
családi kassza kimerül a mindennapok szükségleteiben. Amikor meg-

hallottam a hírt, az interneten még egyszer megnéztük, valóban az 
én nevem van-e a nyertesek névsorában, olyan hihetetlennek tűnt! 
Megvárjuk a következő hónapot, amikor már iskolai szünet lesz, 

és együtt utazunk, mind a négyen – mesélt a nagy örömről 
Virág Zsolt Attiláné, aki elmondta, hogy külön öröm szá-

mára, hogy a születésnapja egybeesik az utazással. 
Rég kapott ilyen szép születésnapi ajándékot 

az édesanya, aki családi wellnessnapokat 
nyert a Hotel Írottkő Kőszegben.


