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A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az 
élelmezési világnap alkalmából konzerv-
szobrokat épít a Campona Bevásárló- és 
Szórakoztatóközpontban.

A konzervbõl épült szobrok arra hívják fel a 
figyelmet, mekkora szükség van az élelmi-
szersegélyekre, illetve az élelmiszerbankok 
munkájára. Idén 5 önkéntes csapat fogja 
felépíteni az életnagyságú szobrokat. Az 
alkotások mindegyike az élelmezéssel, illet-
ve az élelmiszerbank munkájával lesz kap-
csolatos. Az építés során több mint 10000
darab konzervet használnak fel. Az építés 
október 7-én este 10 órakor kezdõdik, a 
konzervszobrok 2011. október 8-16. között 
lesznek kiállítva Campona Bevásárló- és 
Szórakoztatóközpont földszinti folyosóján. 
A legjobban sikerült alkotásról a közönség a 
helyszínen, személyesen szavazólapokon, 
illetve az interneten a www.konzervszobor.
hu oldalon szavazhat majd. Az eredmény-
hirdetésre az élelmezési világnapon, 2011. 
október 16-án kerül sor. A konzervszobrok 
a látványosságon túl konkrét segítséget 
jelentenek, az akció után lebontott szob-
rokból származó konzerveket ugyanis a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület ado-
mányszétosztásban részt vevõ egyik part-
nere, a Magyar Vöröskereszt Pest megyei 
szervezete juttatja el a rászorulókhoz. 

Beköszöntött az õsz, de a színek továbbra is felvidítanak 
minket, bármilyen borús legyen is az idõ. A Camaïeu idei 
õszi/téli kollekciója a színek, minták és anyagok játékáról 
szól. A szezon stílusjegyei idén õsszel az élénk áranyalatok 
– vörös, pink, narancs, mélykék és smaragdzöld – merész 
párosításában, a nagy grafikus minták elõtérbe helyezé-
sében, valamint a részletek finom kidolgozásában jelennek 
meg. Az idei trendre jellemzõ a különbözõ anyagok társí-
tása: a selymek és csipkék találkoznak a farmeren, vastag 
kötött kardigán egészíti ki a lágy esésû, nõies ruhát. A matt/
csillogó játéka és az áttetszõ/átlátszó elegye köszön vissza 
az egyes ruhadarabokon és kiegészítõkön. A Camaïeu 
üzleteiben minden hölgy tetõtõl talpig fel tudja frissíteni ru-
határát, hiszen a francia tervezõk a kollekció összeállításánál 
a hétköznapi élet minden területére gondoltak: legyen szó 
munkáról, utcai viseletrõl, szabadidõrõl vagy akár alkalmi 
megjelenésrõl 34-estõl egészen a 46-os méretig! 

Októberben külön érdemes felkeresni márkaboltjainkat, 
hiszen a személyre szabott kiszolgálás mellett e hónapban 
folyamatosan hatalmas akciókkal várjuk a hozzánk betérõ 
vásárlókat!

A CAMAïEU új színekbe öltözött!

Konzervszobrokkal 
az éhezés ellen


