
A júliusi kánikulában a Campona 
bevásárlóközpont nemcsak vásárlás-
ra, hanem hûsölésre is nagyon ideá-
lis hely. Hûsítõek az árak is, hiszen 
júliustól indul a nyári vásár, amely-
nek keretében akár 70 százalékkal 
olcsóbban is hozzá lehet jutni divatos 
nyári ruhadarabokhoz, cipõkhöz, 
kiegészítõkhöz. Azért, hogy 
fokozzuk a vásárlási kedvet, 
egész júliusban hatalmas 
nyereményakcióval vár-
juk a kedves látoga-
tókat. A vásárlások 
után járó garantált 
ajándékok mellé a 
szerencsés kisor-
solt megnyerheti 
400 000 forint 
értékû utazá-
si utalványun-
kat is, amellyel 
2012 nyaráig oda, 
akkor és azzal uta-
zik, ahová, amikor 
és akivel csak akar. 
Ez az igazi szabad-
ságélmény, amit most a 
Campona elérhetõvé tesz 
egy szerencsés vásárlója szá-
mára. Megvalósíthatja utazási 
álmait, ha nálunk vásárol! A részlete-
ket keresse a hirdetéseken!
� Király�Ildikó
 marketingmenedzser
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A Varázslatos 
Iskolabusz a 
p a r k o l ó b a n 
állt, ahol a gye-
rekek felszáll-
hattak rá, és 
meg is nézhették 
a mesesorozato-
kat. Összességében 
közel ötvenezren 
fordultak meg aznap a 
Camponában. A sok érde-
kes program között minden 
korosztály megtalálhatta a magá-
nak való elfoglaltságot. A modern 
nevelési elvek mentén fejlesztõ 
játéksarkot rendeztek be a legkiseb-
beknek. A fiúk autóverseny-pályán 
kipróbálhatták, mi mindent lestek el 
a papától, amíg a Camponába értek. 
Az asztali gyorsasági autóversenyek 
legújabb generációját képviseli a 
remekbe szabott SCX játék, amely-
ben az autók digitális technológiával 
mûködnek. – A legjobb az benne, 
hogy sávot is lehet váltani, mint az 
igazi autókban! – mondta el lapunk-
nak Antal Tamás, kilencéves SCX-
rajongó, és már vissza is ugrott a 
volán mögé.

Ismét megmutathatták kézügyessé-
güket a kreatív hajlamú csemeték az 
alkotókuckóban, ahol a mesesoroza-
tokból jól ismert szereplõkrõl mintá-
zott bábokat készítettek. A tudomá-
nyos érdeklõdésû gyerkõcöknek tar-
talmas programot kínált a Kistudósok 
parkja. A kis mesehõsök parkjában 
különleges akadályjáték vártak az 
izgõ-mozgókat.  Minden résztvevõ 
menetlevelet kapott, amivel végig-
járták az állomásokat.  Az akadályok 
legyõzése után a gyerkõcök egy pecsé-
tet kaptak, amelyet a menetlevélen 
rögzítettek a szervezõk. Olyan aka-
dályok várták a bátor kalandorokat, 

mint  Timmy katapultja, Vízcsepp 
mester vagy a T-Rex Expressz, a 
Barbie lányok és Geronimo állomása. 
Végül gyerekdalokkal és mondókák-
kal tették próbára a kicsiket. 

A hétéves Anna szüleivel Pécsrõl 
érkezett a Camponába. – Kaptam egy 
ajándék csokit, miután apa bevásá-
rolt! Utána lefényképezett Picicával, 
a barátnõim nagyon örülni fognak! 
Megkérem apát, hogy legközelebb 
õket is hozzuk el! – mondta Pál Anna, 
akinek az akadályversenyen a Barbie 
állomás volt a kedvence. A verseny-
szellemet megõrizendõ bajnokságot 
is rendeztek, amiben kiderült, ki tud 
többet a mesékrõl. Az egyórás játé-
kos vetélkedõ során kiderült, hogy 
a gyerekek legalább olyan jártasak 
a mesék világában, mint maguk a 
szereplõk. Ehhez kapcsolódó totó is 
szerepelt a programok között. És ha 
túl sok lett volna a gondolkodásból, 
ugrálóvár segített levezetni a felgyü-
lemlett energiát, ahol hatalmas tömeg 
gyûlt össze, csakúgy, mint az egyéb 
látványosságoknál és a vidámpark-
nál. A Megamax Aréna óriás felfúj-
ható játékokkal várta a nagyobbakat. 
A nap végeztével fergeteges Bóbita-
koncerten bulizhatott kicsi és nagy. 

Májusban a Campona bevásárlóközpontban ismét megrendezték a 
nagy sikerû Minimax családi napot. Május 29-én a gyerekek bete-
kinthettek a Mesék Világába a Minimax jóvoltából. Ellátogatott a 
Camponába a gyerkõcök körében jól ismert ismeretterjesztõ sorozat 
életnagyságú Varázslatos Iskolabusza. Ismét rengeteg kisgyerek 
fényképezkedett Minivel, Maxszal, Picicicával és Macikutyával. 

Kedves�Olvasóink,�
Vásárlóink!�


